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Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a 

megváltásotok. (Lk. 21,28) 

 

A fenti szentírási rész a keresztyének számára az egyik legerősebb üzenet a végidők jeleinek, jézusi 

felsorolása után. Igazi exhortatio! Segélyszervezetünk egyik kiemelt szolgálata pedig épp ebben rejlik: 

olyan bátorítást, olyan vigasztalást nyújtani –nem csupán szavakban, de tettekben- melyek Istenhez 

vezetnek közel gyámolításra szoruló életeket. Egyedül Ő, a Mindenható Isten képes ugyanis arra, hogy 

kijelentse és meg is cselekedje, hogy azután átéljük a fenti Ige valóságát. Felemelni a fejünket Isten 

nélkül gőg és keményszívűség. A sok fájdalmon, elutasítottságban, szenvedések útján átment ember 

azonban pontosan tudja, milyen alázatban lenni és maradni. Nekik szól Isten felszólítása: 

„..egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket..”.  

Az elmúlt missziói évben szervezett szolgálataink, programjaink és projektjeink eköré a cél köré 

csoportosultak, melyet RAGADD MEG! –címmel láttunk el év elején.  S noha e programok  megvalósulása 

felett örvendezünk most is, de, hogy valóban áldássá lett-e azok életében, kiket „elértünk”, csak Isten 

Lelke tudja és ítélheti meg. Övé minden dicsőség és áldás örökké! 

 

Az elmúlt évben hét alkalommal vállaltunk szolgálatot vagy szerveztünk alkalmakat, melyek a következők 

voltak: 

2019. január 

Ruhaosztást szerveztünk rászorulók részére, melynek az ordasi Kultúrház adott helyet. 

 

2019. április 13. 

A Feltámadás ünnepén Családi Délutánt hirdettünk meg, melyre majd 40 fő jelentkezett és részt is vett. 

A délután folyamán Igei szolgálattal a dunaszentbenedeki református lelkipásztor, nagytiszteletű Tóth-

Imre Zita lelkésznő készült, melyet bibliai interaktív és kreatív foglalkozás követett. 

 



2019. április 27. 

Lévai Rozália keceli református testvérünk ás imatársai Dicsőítő napot szerveztek a keceli Művelődési 

Központban, ahová különböző felekezetekből dicsőítő csoportok érkeztek és szolgáltak a városért, s 

lelki-szellemi ébredésért. A meghívott szolgáló csoportok között voltak jelen a Segélyszervezet dicsőítői, 

azaz a KERUB Dicsőítő Csoport is, akik két órás idősávban énekekben, tanításban, imádságban és böjtben 

bátorították a jelenlévő gyülekezetet, kik a régióból több helyről érkeztek és voltak együtt a nap 

folyamán. 

 

2019. július 16-19. 

A helyi református egyházközség, -missziói munkaterve alapján- Napközis Gyermektáborra került sor a 

nyár folyamán. Alapítványunk ezúttal nem a szervezésben és a tábor lebonyolításában, hanem 

eszköztárának beszerzésében vett részt tevékenyen. 

 

2019. július 22-26. 

Hitmélyítő Csendesnapok projektünkben igyekeztünk az alapítványban szolgálók és önkéntesek számára 

lehetőséget adni testi-lelki-szellemi feltöltekezésre és továbbképzésre is. Erre alkalmas helyszínül a 

kunszentmártoni Karmelita Lelkigyakorlatos Ház bizonyult. A csendesnapok alatt bibliatanulmányozás, s 

imaközösség mellett kirándulásra és egyéni elcsendesedésre is lehetőség nyílt.  

 

2019. augusztus. 

A Magyar Református Szeretetszolgálattal közös projektünk már évek óta az augusztusban esedékes 

tanszergyűjtés és indirekt adományozás. A tanszerek a Kárpát-medencei rászorult gyermekek számára 

kerül kiosztásra, melyet az MRSZ szolgáló-munkatársai közvetlenül juttatják el nekik. Az indirekt 

adományozás a keceli székhelyű COMPANA Írószer üzletnek (vezető és márkatulajdonos: Kovács Ibolya 

vállalkozónak) köszönhető. 

2019.Advent. 

Adventi Családos Délután elnevezésű projektünk a korábbi évekhez hasonlóan megvalósításra került. A 

kreatív foglalkozás jó hangulatú és bensőséges légkörű, melyet kiemelten kezelünk a Karácsony 

ünnepének küszöbén. Így történt ez ebben az évben is. 

 


