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 Budapest, 2009. november 4.

	 	 Kedves	Támogatónk!

Ön szerint mit gondol Jézus, mikor nézi a mai emberek kará-
csonyi készülődését? Vajon Õ hol kezdené a karácsonyi bevásárló 
körútját? Biztos nagyon örül annak, hogy mennyi akció van 
ilyenkor és annak is, hogy ilyenkor aztán jól be lehet pótolni 
azokat az alkalmakat, amikor az év során nem adtuk tovább az 
Õ szeretetét másoknak.

Mit gondolhat Jézus, mikor látja a csalódott arcát azoknak, akik 
nem kapták meg amire vágytak? És mit gondolhat akkor, amikor 

sokan már csak a sok otthoni munkára és a nagy anyagi érvágásra gondolnak, ha meghallják a 
karácsony szót?

Talán jobban örülne ha inkább elmaradna a karácsony és lenne helyette is egy buli, mint 
szilveszterkor? Ezt nem én találtam ki, hanem az egyik ismerősöm hallotta a vonaton két fiatal 
beszélgetéséből. 

Ha szeretne tenni azért, hogy ez ne így legyen, hanem a karácsony tényleg Jézusról szóljon, akkor 
most itt egy jó alkalom:
Ön	is	részt	vehet	a	„Nyilas	Misi	Karácsonya”	programban, ami az önzetlen segítségnyújtásról 
szól az évnek abban a részében, mikor talán a legfeltűnőbb a szeretet hiánya világunkban. 

Hogyan	segíthet?

Beszélhet erről az akcióról a munkahelyén, családjában és bárhol lévő ismerőseinek, hogy 
minél többen tudjanak az akcióról. Sok emberhez nem jutna el ennek a híre a honlapunkon vagy 
plakátjainkon keresztül, ha ön nem említené meg nekik. Ez az akció pedig egy olyan dolog, amire 
tapasztalataink szerint a gyülekezetekhez nem tartozó emberek is nyitottak.

Készíthet	 ön	 is	 csomagokat és szervezhet csomagkészítő összejöveteleket, ami az ajándékozás 
és az alkotás örömét is adhatja a résztvevőknek. Az így elkészült csomagokat juttassa el 2009.	
november	20.	és	december	15.	között a lakóhelyéhez legközelebb eső gyűjtőhelyre (lista a www.
jobbadni.hu weboldalon) vagy küldje el postán az MRSZ 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. címre.  
Az így beérkezett csomagokat átadjuk magyarországi, erdélyi és kárpátaljai rászoruló gyermekeknek.

Levelezést	 is	kezdhet azokkal, akik majd kibontják a csomagokat, hiszen valószínűleg ezek a 
gyerekek sokkal kevesebb szeretetet és törődést kaptak eddig életükben, mint ami kellett volna.  
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Személyes tapasztalatból tudom, hogy milyen sokat javít az egy gyerek önbecsülésén, ha valaki 
rendszeresen érdeklődik iránta és barátságra tehet szert. Ezt egyszerűen úgy is elérheti ha egy kis 
levelet rak a csomagba, melyben megírja a címét.

Küldhet	nekünk információt a környezetében lévő olyan rászoruló nagycsaládokról, árvákról és 
gyermekotthonokról, ahol karácsony előtt néhány ajándékkal is leírhatatlan örömet lehet okozni, 
hogy a csomagok kiosztása így is a leghatékonyabb lehessen.
Mindezt azért, hogy Jézus jobban örüljön a szülinapján, hiszen a mi örömünk, az Õ öröme.

A csomagkészítéshez egy kis segítséget nyújtunk önnek:

Mivel töltsenek meg egy cipődobozt?

Hogy	többet	mosolyogjanak: édességekkel, fejlesztő társasjátékokkal stb.
Hogy	ne	fázzanak: meleg sapkával, sállal, kesztyűvel, zoknival stb.
Hogy		egészségesek	maradjanak: fogkefével, fogkrémmel, szappannal, samponnal,  
papírzsebkendővel stb. 
Hogy fejlődjenek: füzettel, tollal, tolltartóval, kifestővel, színes ceruzákkal, radírral stb.
Hogy	érezzék,	hogy	értékesek:	egy kedves levélüzenettel (benne válaszcímmel), hogy a 
kialakuló levelezés által újabb kapcsolatok épülhessenek ki.

Kérjük, a dobozra írják rá, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak szánják az ajándékokat!

Ha valakinek nincs ideje ajándékot készíteni és küldeni, önkénteseink Ön helyett összeállítanak 
egy cipődoboznyi ajándékcsomagot. Ehhez már 2 000 forint is elég. Támogatói csekket, vagy 
bármilyen információt a programról a 06-30/424-48-79 telefonszámon kérhet (Nyilas Misi Forró 
Drót). Számlaszámunk:	 10702019-85008898-51100005, Magyar Református Szeretetszolgálat, 
Budapest, Hungária krt. 200.

További	információ:
Forró	Drót: 06-30/424-48-79
E-mail	cím: ciposdoboz@jobbadni.hu

Nagyon örülünk, hogy együtt segíthetünk!

Fodor Gusztáv
lelkész, fõkoordinátor

Jancsó Tímea
programfelelős, 

önkéntes 

Józsa Gergely 
programfelelős, 

önkéntes

Pál Sándor
MRSZ kuratóriumi elnök


