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Stimat părinte și drag copil,
Misiunea Biblică de Ajutorare pentru Estul Europei din Germania organizează de mai bine de 15 ani o acțiune cu
cadouri de Crăciun pentru copii din România. Probabil că te-ai bucurat și tu de un astfel de cadou. Pentru noi este
o bucurie că Dumnezeu ne dă posibilitatea să putem face astfel de acțiuni.
Aici, în Germania, această acțiune este susținută de mai multe persoane fizice, precum și de școli grădinițe, firme,
care se oferă, de bună voie, să facă un astfel de cadou pentru copii din România.
Cadourile au un conținut diferit datorită faptului că sunt făcute de persoane diferite. Noi le dăm celor care doresc
să participe la această acțiune un pliant în care le scriem ce ar putea să conțină cadoul pe care urmează să îl facă,
însă nu avem timpul necesar și nici personal angajat (lucrăm doar cu voluntari) care să verifice fiecare cadou pentru
a vedea dacă este unul corespunzător. De asemenea, ne gândim că cei care se oferă să facă un astfel de cadou, îl
vor face pentru a bucura un alt copil, nicidecum pentru a-l dezamăgi.
Trăim în vremuri în care societatea este caracterizată de materialism, iar oamenii strâng multe lucruri care, uneori,
sunt nefolositoare. Oamenii se pare că uită să-și mai ridice ochii spre cer de unde Dumnezeu ne privește și ne
iubește foarte mult. Dragostea LUI ne-a fost descoperită prin faptul că, la Crăciun sărbătorim nașterea Fiului Său
Isus Hristos. El nu a venit să rămână într-o iesle, ci a venit să ne arate dragostea necondiționată a lui Dumnezeu
față de noi oamenii, prin faptul că a murit la Cruce 30 de ani mai târziu pentru păcatele mele, ale tale și ale întregii
omeniri.
Acesta este scopul pentru care noi distribuim aceste cadouri - să ne aducem din nou aminte de cadoul lui
Dumnezeu pentru noi oamenii, de Domnul Isus Hristos.
Acolo unde conținutul cadoului nu corespunde cu ceea ce noi i-am îndrumat pe cei care vor să facă aceste cadouri
ne cerem scuze, dar nu garantăm că pe viitor lucrurile se vor schimba.
Noi ne-am bucura foarte mult dacă prin această acțiune am transmite mai departe și românilor dorința de a face
o bucurie copiilor defavorizați din România, copii care nu au posibilitatea să primească de Sărbătoarea Nașterii
Domnului un cadou.
Vă mulțumim frumos pentru înțelegere!
Cu stimă,
Conducerea BMO.

