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Kedves Palánta-Olvasónk!
Tulajdonképpen néha fel sem mérjük, micsoda óriási kiváltságban van részünk. 
A világ sok területén keresztényeket üldöznek a hitük miatt. Ezrek és ezrek az életükkel 
pecsételik meg hűségüket Megváltójuk mellett. Férfiak, nők, gyerekek, pusztán azért, 
mert Jézus Krisztust Isten Fiának, Üdvözítőnek tartják, és elkötelezték magukat amel-
lett, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet, és senki sem mehet Istenhez, mint Atyához, 
CSAK Jézus Krisztus által – az életükkel kell, fizessenek. 
Mi, itt a biztonságosabbnak tűnő Európában ugyanezt hirdetjük. És egyelőre nem kell, 
meghaljunk Jézus Krisztusért. Lehet, hogy vannak kellemetlenségek, vagy néhány terü-
leten hátrányba kerültünk, vagy kerülünk, mert következetesen Őmellé adtuk magun-
kat – de a lehetőségeink összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek, mint a világ sok területén. 
De vajon élünk-e ezekkel a lehetőségekkel. 
Egy nap, amikor az Úr Jézus Krisztus előtt, személyesen fogunk megállni, és számot 
adunk majd Neki, EZEKRŐL A NAPOKRÓL, meg fog látszani minden. Tudom, hogy 
nem csak én vagyok úgy, hogy teljes szívemből arra vágyom, hogy kihasználhassam az 
összes lehetőséget, és nem csak a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió, Jézust szerető 
munkatársai, illetve a Misszió önzetlen, hívő, hűséges Támogatói tesznek meg mindent, 
hogy az összes gyermeknek és felnőttnek átadhassák azt, ami őket is megmentette: a 
Megváltás Evangéliumát! Szerte az országban ezrek és ezrek élnek ugyanilyen szívvel, 
vággyal és törekvéssel. És ez is óriási kiváltság. Ennek a korszaknak, történelmünknek, 
kedves Hazánknak egy óriási lehetősége. Hálásak vagyunk Istennek, hogy benne lehe-
tünk ebben a gyönyörű folyamatban, sodrásban, és együtt munkálkodhatunk mind-
azokkal, akik készek tenni az Úr Jézus Krisztusért. 
Örömmel nyújtjuk át Önnek, és kedves Szeretteinek is, Tisztelt Palánta-Olvasónk, ezt 
az összefoglalást – „Jó Sáfár” magazinunkat –, ami az előbb említett szívről, vágyról és 
törekvésről állít csokorba néhány történetet, hírt, és lehetőséget. 
S egyúttal engedje meg, kedves Olvasónk, hogy ÁLDÁST mondjak Önre és Szeretteire:

                                                                                                                           dr. Kováts György    

Gondoltál arra, hogy a te Urad elmondja, hogy MIBEN GYÖNYÖR
KÖDIK Ő? Megosztja veled.

Miért?
Mert akarja, hogy tudd, akarja, hogy ismerd Őt, akarja, hogy örö

mében élj, és lásd, ami tényleg bölcs ezen a földön. Akarja, hogy a 
maradandó kincs ott legyen az életedben, ne légy olyanná, mint 
akinek markában az arany homokká válik. Akarja, hogy boldog légy, 
akarja, hogy Vele járj.

Ezért mondja el neked.

(Folytatás a 7. oldalon)

A JÓ  
DICSEKVÉS

Jer 29,23-24

www.palantamisszio.hu

Jer 29,23 Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az 
ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a 
gazdag se dicsekedjék gazdagságával;

Jer 29,24 Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, 
hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, 
aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; 
mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

„A Mindenható és Örökkévaló Isten, Aki megváltott bennünket bűneinkből, magányunk-
ból, reménytelenségeinkből és kiszolgáltatott állapotunkból, vegye körül Önt, Önöket, az 
Ő mérhetetlen szeretetével, jóságosságával, szabadító hatalmával, és bontakoztassa ki 
legjobb tervét az Önök életében is, napról-napra. Tegye az Ő gondoskodását és csodálatos 
megmentését mindennapi tapasztalattá életükben, hogy mindenkor el tudják mondani, 
mindenkinek, örömmel és bátran: ’a mi Megváltónk tegnap és ma és mindörökké ugyan-
az’. Töltse be Önöket az Úr öröme, és legyen erősségük hétköznapjaikban és ünnepeikben 
egyaránt! Az Úr Jézus Krisztus nevében, legyenek áldottak! Ámen.”

Mottónk: 
„És aki egy ilyen  
kis gyermeket  
befogad az én nevemben, engem fogad be.” (Máté 18,5)



Kedves Palánta-Olvasóm!
Az előbb említett fiatalember MEGKAPTA a döntés lehetőségét beszélgetésünkön keresztül. Lehetne, hogy most Te is SEGÍTS ABBAN, 
hogy sok-sok iskolás gyermek is, IDŐBEN MEGKAPHASSA ezt a döntési lehetőséget? Olyanok, akiknek talán soha senki sem mondta 
el még, a számukra érthetően, hogy mivel jár, ha nem Istent imádják, hogy mit jelent az ördög csapdájába kerülni. 

KÉSZEN ÁLLSZ elvinni ezt az üzenetet az iskolásokhoz – s vele ISTEN SZERETETÉT? Ha igen: megteheted heti néhány óra önkén-
tes munka keretében! De anyagi- és imatámogatással is SEGÍTHETED AZOKAT, akik ezt végzik a mostani tanévben.

Bármelyik lehetőség érdekel, kérlek, írj egy VÁLASZ E-MAILT, vagy hívd telefonon Kecskeméti János munkatársamat a 70/292-5362 
számon. Az őszi tanévkezdési időszakban sok új ajtó nyílik meg az iskolai szolgálatra, ezért – ha érzed az Úr hívását – bátorítlak, hogy 
ne késlekedj, hanem lépj kapcsolatba velünk (a Palántával), MINÉL ELŐBB – hogy együtt, kihasználhassuk ezeket a LEHETŐSÉGEKET.

Köszönöm szeretetedet, eddigi minden segítségedet, imádságaidat! Köszönöm, hogy nem egyedül harcoljuk a hitnek ezt a szép har-
cát. Köszönjük, és tudjuk, hogy EGYÜTT LEHETSÉGES, EGYÜTT MEGLÁTJUK A CSODÁT 2014-ben is! Ámen. 

(dr. Kováts György)

Akinek senki sem mondtaA napokban beszélgettem egy meg nem tért fiúval, érdek-
lődő volt, részt vett a Biblia-tanulmányozásban, a többi fiú 
között, feltette értelmes kérdéseit, s bár az elején lerögzítet-
te, hogy ő nem hívő, és csak érdeklődésből jött el, barátja 
szavára, a találkozó végére az őt foglalkoztató egyik legkomolyabb 
kérdést tette fel: „Miért ne az ördögnek adjam az életemet? Miért 
pont Istent kell szolgálni? Miért nem az ördögöt?” 

És ezt nem ellenségesen kérdezte, nem akadályozó, vagy botrán-
koztató módon tette fel. Előre bocsánatot kért azért, hogy megkér-
dezi, nem akar vele zavart kelteni. De megkérdezte, mert komolyan 
foglalkoztatta. 

Az ördög kifejti a maga propagandáját a felnövekvő generációban. 
Nem ez a fiatalember az egyetlen, aki felteszi ezt a kérdést. Az ör-
dög szimpátiát kelt maga iránt. Istent pedig gonosznak - despotának, 
zsarnoknak, nemtörődömnek, vagy éppen tehetetlennek - mutatja be. 

Az ördög imádatot akar magának. Ha nem ezzel kezdi, akkor is ez 
a szándéka. Kényszerítéssel, felkínálással, becsapással, hazugsággal, 
minden módon, Ádámtól-Évától kezdve, mindig imádatot akart és 
akar magának. Istennel szemben, ellopva Tőle az Övéit, vagy azokat, 
akiktől Őt illetné meg az imádat. Fellázítja őket, hazugsággal, Istent 
vádolja, hogy szembeforduljanak Vele, és közben magát tolja oda - 
akár hamis istenségek (bálványok, hamis kultuszok, hamis vallások) 
útján, vagy okkult erők, személyek útján (jósok, guruk, táltosok, va-
rázslók, ezoterikus gyógyítók stb.). Amikor nem Istennek adod a di-

csőséget, nem Őt imádod, ebbe a csapdába mész bele. Még akkor is, 
amikor saját erődet, ügyességedet, kapcsolataidat, okosságodat ma-
gasztalod fel (vagy magasztaltatod fel másokkal). 

Te mit válaszolnál ennek a fiúnak? 
Én két irányból adtam választ. Először is lerögzítettem, hogy a Biblia 

Isten beszéde, és kijelentést ad Őróla, és az ördögről is. Bölcs, ha tudjuk, 
mi alapján tájékozódunk. Isten azért adta az Igét, hogy tájékoztasson, és 
ne hagyjon eltévedni minket. Tehát, innen tudunk kiindulni. 

De a másik fontos terület, a tapasztalat. És itt végiggondolhatjuk, 
mi lesz, ha valaki Istennek adja az életét, és Vele kezd járni, hogyan 
állítja helyre az ÚR, hogyan építi fel, és teszi áldottá, és boldoggá az 
életét, illetve, mi lesz, ha valaki nem enged az Úrnak, hanem enged 
az ördög indításainak. Mindkettő lehetőségre példát mondtam, olyat, 
amit megérthetett. 

Utána idéztem a János 10,10-et és a János 8,44-et. Világosan lerög-
zítve, mi mit jelent. Az ellenség valódi szándékait, indítékait itt meg-
láthatjuk, és azt is, mi lesz, ha neki adja valaki az életét. 

Ezek az Igék támpontok. De a döntést ő maga hozza meg. És ebben 
a döntésben ott lesz, hogy VALÓJÁBAN MIT SZERETNE. Mit akar 
az életével, az életében. 
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Gondoltál arra, hogy te pecsétgyűrű vagy, az Úr pecsétgyűrűje, 
amivel megpecsételi igazságát? Amit Ő mondott – a te életeddel, 
hit általi szavaiddal, bizonyságtételeddel, és azzal, amit veled tesz, 
ahogy téged megszabadít, ahogy kihoz a lehetetlen helyzetekből, ahogy

(Folytatás a 15. oldalon)
PECSÉTGYŰRŰ 

Haggeus 2,23; Zsoltárok 112,3-4

Hagg 2,23: „Azon a napon – ezt mondja neked az Örök-
kévaló, a Seregek Ura – felveszlek téged, szolgám, 
Zorobábel, Sealtiél fia – mondja az Örökkévaló – és 
PECSÉTGYŰRŰM LESZEL, mivel téged VÁLASZTOTTA-
LAK!” Ezt üzeni neked az Örökkévaló, a Seregek Ura.” 
(EFO)



Kedves Testvérünk, Barátunk!
Misszionárius – ez a szó sokszor távoli, egzotikus 

vidékek, messzi utazások, idegen nyel- 
vek és kultúrák képét idézi bennünk.  

És valóban, Jézus azt mondta köve- 
tőinek:  „Elmenvén e széles világra,  

hirdessétek az evangyéliomot minden 
teremtésnek.” (Márk evangéliuma 16,15). 

De vajon meglátjuk-e a ránk váró feladatokat,  
az Isten megismerésére vágyakozó szíveket, 

amelyek talán a szomszéd utcában várnak ránk,  
s csupán egy intézmény falai takarják el őket 

szemeink elől?

Ahogyan a nyárvég és az ősz eleje a mezőgazdaság- 
ban kiemelten fontos időszak, épp így mindig különle- 

ges, fontos nekünk, Palánta Gyermek-Lélek-Mentőknek,  
a szeptemberi tanévkezdés időszaka. Ilyenkor vesszük fel újra  

a kapcsolatot az iskolák vezetőivel (akik gyakran már nem is 
ugyanazok, akikkel pár hónapja kapcsolatban voltunk), a tavalyi 
„palántás” gyermekekkel, a szülők legszélesebb körével. Ilyenkor 

dől el, hol tudjuk elindítani a délutáni bibliaismereti foglalkozásokat 
ebben a tanévben.

Az órarendi hitoktatás bevezetése elvette az élét az olyan 
ellenvetéseknek, hogy a „hittel kapcsolatos dolgoknak nincs helye 

az iskolában”, vagy hogy a „Biblia csak a templomba való”. 

Másrészt viszont sok szülő nem szívesen íratja be gyermekét 
felekezeti hittanra, akár azért, mert maga nem hívő, akár azért, mert 

nem szeretne elköteleződni az órarendi hitoktatást kínáló nagy 
felekezetek egyike felé sem. Olyan is van, aki szeretné ugyan, hogy 
gyermeke oktatást kapjon a hit dolgaiban, de nem szeretné, hogy 

ez egy kötött, iskolás formában történjen. Mindezek a szülők az 
órarendi oktatás keretében az etika-oktatást választják 

ugyan gyermeküknek, sokuk mégis szívesen engedi 
gyermekét a délutáni, fakultatív, felekezetektől 
független, kötetlenebb, játékos és interaktív 

Palánta bibliaórákra. (A nem hívő szülők is sokan 
úgy látják, hogy az alapműveltség miatt mégis 

szeretnék gyermekeiket megismertetni a Biblia 
értékeivel.)

 
 
 

S persze sok további megerősítést, buzdítást, 
élményszerűen átadott ismeretet tartogatnak ezek 

a foglalkozások azok számára is, akik az órarend 
keretében is járnak hitoktatásra.

Így a Palánta bibliaórái által olyan gyer-
mekek is megismerhetik Isten szeretetét, 
megmentését, akiknek másképp nem 
lenne lehetőségük ezt meghallani.



Az ajtók tehát még inkább kitárultak, mint eddig. A szükség 
pedig mind nagyobb – a gyermekekre leselkedő veszélyekből, 
a megtévesztő, őket téves irányba sodró üzenetekből (média, 
internet, kortársak részéről) egyre több van. S az egyetlen 
lehetséges védelem – mielőbb megismertetni velük azt a 
reménységet, védelmet és útmutatást, amit az igaz, Élő Istennél 
találnak, és a Bibliából, az Ő szavából meríthetnek.

A jó hír: aki erre vállalkozik, nem kell hozzá repülőjegyet vennie, 
hajóra sem kell szállnia. Nyelvet sem kell tanulni hozzá. (Csak 
egy másik generáció gondolkodását, szóhasználatát ismerni, 
megismerni .)

A gyermekek ott várnak a legközelebbi iskolában, ami előtt talán 
naponta elmész (vagy szülőként, nagyszülőként, pedagógusként 
lehet, hogy be is mész?).

És hogy mit kell „a bőröndbe tennie” annak, aki erre a küldetésre 
vállalkozik? 

A tananyagról, a képzésről, a hivatalos háttérről pedig  
gondoskodik a Palánta csapata. 

 
 

Légy áldott Kedves Olvasónk, Barátunk!  
Köszönjük, ha imádságban, anyagi támogatásban mögöttünk álltál 
és állsz. Szereteted, figyelmed magában is áldás számunkra.  
Vezessen Téged az Úr napról napra, s adjon erőt, kitartást 
mindabban, ami rád van bízva! Vezérelje lépteidet  
minden napon az Ő szeretete!

Üdvözlettel:  
A „palántás” munkatársak

A fő kérdés tehát – és nagyrészt ez dönti most el, hogy 
hol indulhat el délutáni Palánta bibliaóra –, hogy ki fog 
bemenni ezeken a kitárt ajtókon, hogy minderről tanítsa 
a gyermekeket?

Az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodó hűséges, imádságos 
szív, gyermekszeretet és némi gyakorlat a velük való bá-
násban, meg heti néhány óra ráfordítás – ennyi már elég 
is, hogy megkezdd a Gyermek-Lélek-Mentés szolgálatát 
valamelyik hozzád közeli iskolában. S ha van még némi 
kreativitás, humorérzék, rugalmasság is – máris együtt 
van a tökéletes „eszköztárad” a feladathoz.

Minden érdeklődőnek válaszolunk, minden részle-
tet megbeszélünk, ha írsz a palanta@enternet.hu 
e-mail címre, vagy megkeresed Kecskeméti Jánost 
a 06-70/2925362 telefonszámon. 

Palánta Gyermek- 
és Ifjúsági Misszió



Mióta ismered az Urat? 

1993 óta.

Mikor, hogyan, miért kezdtél el gyermekekkel foglalkozni?

Igazából soha nem akartam gyerekkel foglalkozni, mert úgy gon-
doltam, hogy nem az én területem. Ennek ellenére az egyik lelki-
pásztorunk javaslatára  2002-ben elvégeztem egy „válság tanács-
adói programot” (ezt a szót nem szeretem). Így elkezdtem szolgálni 
olyan  tini lányok  felé, akik várandósak voltak. Tanácsadásra jöttek 
ahhoz a csapathoz, ahol szolgáltam am. Itt az volt a fő cél, hogy 
meggyőzzük őket a szülés mellett, mivel abortuszon gondolkoztak. 
Sokszor úgy gondoltam, hogy csak tüzet oltunk és ez nagyon zavart.  
Ekkor jött az az „ötlet” – ma már tudom, hogy Isten indított –, hogy 
miért nem megyünk be a szakközépiskolákba és beszélgetünk a fia-
talokkal a fiú-lány kapcsolatokról bibliai alapon. Így indult el ez a szol-
gálat 2003-ban. Azóta járok szakközépiskolákba, ahol a beszélgetés 
lényege, hogy a végső megoldás ebben is Krisztus.

Mióta szolgálsz a Palántával?

2007-ben ismerkedtem meg Veletek a bábozáson keresztül, mi-
vel bábosokat kerestetek. Azután meghívtak egy szakközépiskolá-
ba, amely a Palánta segítségét kérte, mivel gyilkosság történt. Az 
áldozat az iskola egy felnőtt munkatársa volt, és a gyerekek ettől 
összezavarodtak. Akkor egy drága hívő imádkozó lánnyal együtt 
szolgáltunk majdnem két hétig a fiatalok felé. Itt volt az, hogy va-
laki rám köszönt és kérdezte, hogy nem ismerem-e őt. Ugyanis az 
egyik aluljáróban (a gyülekezetemmel sokat evangelizálunk kint az 
utcán) adtam Neki egy traktátust, de akkor ő drog hatása alatt volt.  
Milyen „érdekes”, hogy az Úrnak nem probléma a droghatás sem, 
mert a fiatalember emlékezett a beszélgetésünkre. Utána az Ő osztá-
lyában tudtam azt alkalmazni, hogy a kérdéseimre, hogy az pl. az em-
berek miért drogoznak, Ő mondta el a választ, ezáltal hitelesebb volt 
a beszélgetés. Itt kérdezték meg tőlem az iskolában a tanárok, hogy 
mit csinálok a gyerekkel, mert az osztályteremből nem szűrődött ki 
zaj, vagyis a fegyelmezés. Mondtam Nekik, hogy ezt nem én csiná-
lom, hanem az Úr. :-) Sajnos két hét után nem szolgálhattunk tovább 
ebben az iskolában, mert a vezetők nem engedték, hogy Jézusról be-
széljünk. Mindenesetre az evangélium már elhangzott, a gyermekek 
hallottak a megváltásról. Itt meg is tért két fiatalember, akik közül 
az egyik olyan rossz állapotban volt előtte, hogy már démonokat is 
látott. Csodálatos volt látni, ahogy Isten megváltotta!!! Az általános 
iskolákba úgy kerültem be, hogy volt valaki a helyi gyülekezetemben, 
aki ugyanabban a kerületben lakik, mint én, és ő akkoriban már tar-
tott Palántás bibliaórákat általános iskolákban. Szólt nekem, hogy ő 
sajnos nem tudja mindegyik csoportot tovább vinni. Kérdezte, hogy 
tudnék-e segíteni. Így indultam el ezen a területen 2010-ben. Mivel a 
fiúgyerekek felé különösen is elhívásom van a szolgálatra, ezért Isten 
kegyelméből, még most is megvan az a csoportom, ahol – csupa fiú-
val – akkor kezdtem tanítani, mikor negyedikesek voltak. Idén lettek 
nyolcadikosok. Maga a csoport megmaradt, bár változott az összeté-
tel. Van közülük, aki ma már az édesanyjával Ausztráliában él, de hi-
szem, hogy az örökkévaló magok ott vannak már a szívében és tovább 
fogja adni, ha az kikelt. Mindenben Isten hűségét látom. Látom, hogy 
Ő tényleg nem veti meg a kicsiny kezdetet. Nagy öröm és áldás ebben 
a szolgálatban lenni, ami felfrissít, tanít, és közben élvezem Isten ha-
talmas munkájának a hatását és erejét.

Miért tartod fontosnak ezt a munkát?

Hogy az evangélium eljusson minél több emberhez. Minél korábban 
hallják a gyerekek, annál nagyobb a valószínűsége, hogy Krisztus 
mellett döntenek, hiszen nincs még annyira megfertőzve a világ szel-
lemisége által a kis elméjük. Ráadásul így már lesz választási lehető-
ségük a döntéseikben.

Milyen visszajelzéseket kapsz a gyermekektől?

Maguktól jönnek, szeretnek az órákra járni. Hiszem, hogy annak elle-
nére, hogy nem mindig kommunikálják, de az egyéni beszélgetések és 
az órák nagy hatással van rájuk, legtöbbször úgy, hogy ők maguk sem 
tudnak róla. Hiszem, hogy később ezek be fognak érni az életükben.

Hogyan tudtad beilleszteni ezt a szolgálatot a többi elfoglaltságod, 
munkád, szolgálatod, családod stb. mellé?

Isten kegyelméből az időmet magam oszthatom be. Ez igazából nem 
jelentett számomra nehézséget. Az biztos, hogy ennek volt és van prio-
ritása az életemben, így az Úr az életem többi részéről gondoskodik. :)

Mennyire vannak látható, kézzelfogható eredményei a munkádnak?

Isten megtisztel és időközönként megláttatja velem az Ő munkáját a 
gyerekek életében. Elsősorban az órákon „hallom” a gyerekek vála-
szaiban. Mindig örömmel tölt el, ahogy Isten vezeti Őket a drága Szent 
Szellem által, és megint „rájövök”, hogy mindent az Úr végez az em-
berekben!!! Dicsőség Neki.

Mik a legnagyobb nehézségek, amikkel találkozol?

Amivel a gyerekek küzdenek az iskolákon belül. Hallják, amit az Úr 
mond helyzetekről, ahogy átvesszük a témákat, de ugyanakkor az 
osztályokban, hatalmas a világ nyomása. De az Úrban bízom, ebben 
is, hogy megtartja Őket!

Miben érzed, hogy változást vagy növekedést hozott az életedben 
ez a szolgálat?

Mivel sok, számomra „lehetetlennek” tűnő helyzetbe vitt bele Isten, 
„megtanultam” átengedni Neki a szolgálatot, valamint az ima erejét 
„használni”.

Van néhány kedvenc történeted, amit ebben a szolgálatban 
tapasztaltál, megéltél?

Az előző évben, egy gyermek, hosszas megfigyelés után, ahogy a 
tanulószobára mentem a gyerekeimért (3 év megfigyelés!), megkér-
dezte, hogy Ő is jöhet-e Biblia órára. Na, ez nagy meglepetést okozott 
nekem. Természetesen mondtam Neki, hogy jöhet. :-) Láttam, hogy 
szellemileg nagyon leterhelt, és emiatt nagyon óvatos voltam. Isten a 
segítségemre sietett most is, „improvizáltam”, vagyis Isten kreativitá-
sát használtam. Jó volt látni, hogy az óra végén, ahogy megértette az 
Evangéliumot, örömmel fogadta be az Úr Jézus Krisztust a szívébe. 
A többi órán már szellemi „összhangban” voltunk és a legnagyobb 
meglepetésemre „kemény eledelt” igényelt. Nagyon várom már, hogy 
ezen a héten újra találkozhassam Velük, és folytassuk tovább.

Mit üzennél annak, aki most fontolgatja, hogy elkezdje-e ezt a szol-
gálatot?

Semmi estre se várjon!!!! Ne fontolgassa, hogy elég felkészült-e vagy 
nem. CSAK INDULJON EL BÁTRAN, TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST, A 
TÖBBIT AZ ÚR KIPÓTOLJA!!!

A körülmények nem fontosak, ha Isten valakit elhív, akkor ott a gon-
doskodás is a helyzetre. Ahhoz, hogy meggyőződjem arról, hogy Isten 
hívását hallottam, ezt is ki kell próbálni, vagyis legalább egy félévet vé-
gigvinni. Ne törekedjünk a „tökéletes” helyzetre, alkalomra, ilyen nincs. 
Viszont van EGY tökéletes Istenünk, aki keresi, hogy kit küldhet el. :)

Nagyon hálás vagyok azért az Úrnak, hogy megtisztelt ezzel a szolgá-
lattal és az időmet az örökkévalóságnak szentelhettem az életemnek 
ezen a szakaszán. Áron is vegyük meg az alkalmas időt. A legtöbb 
kincset (lelket) fent fogom meglátni a Mennyben. Mindig az első lépés 
nehéz, viszont ezt nekünk kell megtenni, Isten nem teheti meg helyet-
tünk. Ő már minden ELVÉGZETT!!!

Isten áldjon meg Benneteket.

Beszélgetés 
Kincses Mariannal,  

a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió  
munkatársával

www.palantamisszio.hu                         www.preacherbox.blogspot.com
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(2. oldal folytatása)

Osztálytalálkozó. Évfolyam-találkozó. Régi barátok találkoz-
nak. Régi ismerősök. Mindenki kérdezi a másikat: „Mi van 
veled?”. Sokan dicsekszenek. Próbálják fenntartani a látszatot 
– „sikeres vagyok… minden jól megy… irigylésre méltó va-
gyok…” – pedig sokszor valójában sok fájdalom, csalódás, fé-
lelem, reménytelenség van a szívük mélyén. Mivel dicsekszik az 
ember, többnyire, ha szeretne népszerű lenni, irigylésre méltó-
nak látszani? Okossággal, műveltséggel, tudással, ismeretekkel. 
Mások hősiességükkel, helyzetekben történő helytállásukkal, 
azzal, hogy „ők is valakik”. Megint mások vagyonukkal, azzal, 
hogy hol jártak, mi mindent láttak, mire futotta, mijük van.

Mit mond a te Urad, hogy ha dicsekszel, mivel dicsekedj? 
Azzal, hogy ismered Őt. Azzal, hogy Vele jársz. Ővele, Magával. 
Azzal, hogy az Övé vagy, és Ő veled van minden nap a világ vé-
gezetéig. Azzal, hogy tudod, KI Ő. Ismered Őt.

Kétféle dicsekvés van – az egyik „versengő”, kérkedő dicsek-
vés, a másikat felül akarja múlni, és igyekszik magára irányítani 
a figyelmet. Nem követendő – gyermekeinket is arra tanítjuk, 
hogy ne tegyék ezt. A másik – a bibliai értelemben vett dicsek-
vés – egészen más típusú. Mindig kész ügyelni azokra, akikkel 
kapcsolatban van, érzékeny, együttérző, beleérző – sír a sírók-
kal, örül az örülőkkel. Ez a dicsekvés az Úr Jézus szeretetével 
dicsekszik, az Úr jóságával, a megváltással, azzal, amit az Úr 
MINDENKIÉRT megtett, amivel MINDENKIT megáldott, és 
kész megáldani. Amit MINDENKI megkaphat, elnyerhet, csak 
kezét kell kinyújtania, ami MINDENKIHEZ közel van. Ez a di-
csekvés nem zárja ki a másik embert, nem teszi iriggyé, elérhe-
tetlen magasságokba emelve magát, vagy élethelyzetét, hanem 
éppen azzal, ahogy Istenével „dicsekszik” (Őt dicsőíti – de nem 
személyesen Neki mondja, hanem Róla, másoknak), kívánatossá 
teszi Őt, és azt, amit Ő tett... ez nem rossz dicsekvés. Gondolom, 
az Ige erről szól.

Mérhetetlen vágy él mindenkiben, kicsi kortól kezdve, hogy 
elismerjék őt. Ez velünk született. Teremtmények vagyunk, és 
vágyunk arra, hogy Teremtőnk elismerjen, megdicsérjen, nyug-
tázza erőfeszítéseinket, amiket Vele kapcsolatban, azért, mert itt 
élünk, ahová helyezett, tettünk. Persze szeretnénk, ha embertár-
saink (szüleink, tanítóink, testvéreink, osztálytársaink stb.) is 
megdicsérnének, és elismernének bennünket. Ez teljesen termé-
szetes, és ha melletted valaki vágyik az elismerésre, dicséretre, 
bölcs vagy, ha megteszed. De ebben a vágyukban sokan csalód-
tak, nem kapták, kapják meg (ebbe bele lehet betegedni, lelkileg 
sokan-sokan megsérültek ebben), mások pedig olyan dolgokat 
tesznek, amikkel nem lenne helyes dicsekedni, de ők úgy ér-
zik, csak itt tudnak elismerést kapni (pl. sok pohárral isznak, 
és mégsem kerülnek az asztal alá; gyorsan vezetnek, és túlélik; 
csúnyábban beszélnek mint mások, kacifántosabban károm-
kodnak stb. Vannak, akik szerelmi kalandjaikkal dicsekszenek, 
mások lájkjaikkal…) Amikor ezeket látod, tudd, hogy ez van a 
háttérben. Vágynak a dicséretre, vágynak arra, hogy elismerjék 
őket – és nem ismerik a Teremtőjüket, aki kész lenne dicsérni, 
szeretni, elismerni őket, és aki Magának alkotta őket, és Akitől 
kérdezhetnék, „mit szeretnél, Uram, hogy cselekedjek...”

Az embereknek Őreá van szükségük. És Őelőtte előbb, vagy 
utóbb, mindenki meg fog állni. Az Úr, a te Istened, hatalmas és 
gyógyító, szabadító Isten. A szíve mélyén MINDENKI Őutána 
vágyakozik. A sok látszólagos eredmény és dicsekvés mögött ott 
a mélységes vágy: „bár, ha én is ismerhetném Őt”. Persze az ön-
zés ellenében, a maga-választotta utak ellenében nehéz Hozzá 
fordulni, ezért sokan titkolják, leplezik azt, ami bennük él – de 
akkor is ott van. Amikor a te Uraddal „dicsekszel”, ezeket a hú-
rokat pendíted meg szívükben. Sokan csalódtak is már – ennek 

A JÓ  
DICSEKVÉS

Jer 29,23-24

is hangot adnak. S megérted őket. De akkor is ott a vágy a szívük 
mélyén. Vágynak erre a szabadító, gyógyító, helyreállító, meg-
bocsátó, irgalmas Istenre, aki barátjuk lehetne ezen a földön és 
odaát.

Nem könnyű a helyzetük, mert a bűn visszatartja őket, de 
éppen ezért is fontos nekik, hogy „dicsekedj” a te Uraddal, aki 
kegyelmet gyakorol – MINDENKOR kész kegyelmet gyakorol-
ni – de ha nem tér meg a bűnös az ő útjáról, akkor – előbb vagy 
utóbb, de – az Ő ítéletével fog találkozni (Róma 2,4-6).

Dicsekedj – szólj Őróla. Beszélj, beszélj jóságáról, beszélj sze-
retetéről, s mindenről, amit megismertél Őbelőle. Ezért mondja 
neked ezt az Igét.

Hogyan dicsekedj? Nyilván ne bosszantóan. Ne versengően. 
Ne bántóan. Ne lekicsinylően. Ne vedd semmibe a másik ember 
eredményeit – örülj vele (örülj az örülőkkel). Ne mondd: „mind-
ez semmi”… ha helyére kell is tenned esetleg valamit, a beszél-
getés során, soha ne lekicsinylően, bántón tedd. (Sok fészbukos 
helyreigazítás ilyen hangnemben történik – ne kövesd.) Ehelyett 
ismerd el az erőfeszítéseket, amiket emberek jó célokért tettek. 
Örülj az eredményeknek, hallgasd meg a másik embert, értsd 
meg, ha szomorúságát osztja meg veled, érezd át a helyzetét, és 
így vigasztalj a te Istened szeretetével és ÍGÉRETEIVEL. Szólj 
az Igéről, arról, amit az Úr tett és tesz ma. Arról is, hogy KI 
Ő, milyen, és mennyire csodálatos. Szeretetedet oszd meg, amit 
Őfelé érzel, és fejezd ki embertársad felé is. Így dicsekedj.

Ez a „jó dicsekedés”. A „hálal” (héberben) – s ne feledd, ami-
kor dicsőíted az Urat, ugyanezt teszed. „Hallelú-Jah” (dicsőség 
legyen Istennek, dicsérjétek az Urat – dicsekedjetek Ővele, az-
zal, hogy KI Ő, és milyen Ő, és ezt hangoztassátok akkor is, ami-
kor nehézségek támadnak rátok, vagy mindenkit a félelem kerít 
hatalmába).

Szóval: ott, az emberek között, az őnekik fontos dolgok-
kal kapcsolatban, szólj, szeretettel, tisztelettel, bíztatással a te 
Uradról, aki szeret, aki mindent megtett a megoldásért, aki OTT 
VAN.

Jer 29,23 Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az 
ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a 
gazdag se dicsekedjék gazdagságával;

Jer 29,24 Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, 
hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, 
aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; 
mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

www.palantamisszio.hu                         www.preacherbox.blogspot.com
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Két hétvégén elmentünk egy több település romamisszióját össze-
fogó gyülekezetbe, ottani roma-testvérekkel gyermekmissziói fel-
készítést tartani. A cél az volt, hogy felkészítsük a jövendő munka-
társakat, alapokat tegyünk le, és gyakorlati felkészítést is tartsunk. 

Amit az első alkalommal megtanítottunk, már másnap, a gyüle-
kezetben, a gyerekeket kivíve magukkal, átadták nekik (!!!) – ami 
csodálatos, mert az igazi tanítványképzés így működik. (Ugye?) 

Az első felkészítésen megterveztünk egy 5 napos napközis tábort 
a környék gyerekei számára, 10–16 óráig tartó foglalkozásokkal. 
Együtt készítettük el a költségvetést, együtt terveztük a létszámot, s 
a háttérszolgálatokat. Ez önmagában is felkészítés.

A második alkalommal már konkrét előkészítés volt – a hétvé-
gén és utána, hétfőtől péntekig megtartottuk a napközis tábort, 25 
kisgyermek számára.

„Prototípus” tábor

A tábort megelőző gyermekszolgálati felkészítőn több család – akik ubor-
katermesztéssel foglalkoznak – úgy tudott részt venni, hogy hajnalban, 
nagyon korán leszedték a szükséges mennyiségű uborkát, leadták az át-
vevőhelyen, és jöttek a tanításra. Utána este megint kimentek, elvégezték 
a szükséges munkát. Mondta az egyik házaspár, hogy másnap többszörös 
mennyiséget kell leadniuk, így nem tudnak majd jönni. Erre a testvérek 
– még más településekről is – megszervezték, hogy elmenjenek segíteni, és 
így időben kész lett a munka, tudtak jönni a képzésre.

A tábor utolsó napján több gyermek elmondta, hogy szüleiknek, baráta-
iknak meséltek arról, amit a táborban hallottak. Egy fiatal testvérnő, aki 
segítőként vett részt, beszámolt róla, hogy ő is beszélgetett a barátnőjével, 
mesélt neki a táborról. „Ezek szerint én is meg merhetem szólítani Istent? 
Beszélhetek hozzá?” Ez volt a barátnő reakciója. „Igen, nyugodtan szó-
lítsd meg Őt bármikor, és imádkozhatsz a saját szavaiddal, beszélgethetsz 
vele.” Barátnője elhatározta, hogy hétvégén vele megy a gyülekezetbe is.

2 önkéntesünk járt a fesz-
tiválon, hogy a helyi Bap-
tista Gyülekezet ifjúságá-
val közösen hirdesse az 
Evangéliumot a feszti-
válon résztvevő fiatalok-
nak.

Zsíroskenyérrel és teával 
kínálták őket, és beszélget-
tek velük.

Balatonszemesi „Gyurinak hívták. Mindenütt tetoválások és piercingek voltak rajta. 
Ebben a fesztiválozós körben sokan ismerték. Feleségével és barátaival 
érkezett.

Az első napon odajött, megkóstolta, amivel kínáltuk, és amikor beszél-
getni kezdtünk vele, egyre érdeklődőbb lett. A nap folyamán többször is 
visszajött, sőt végül több koncertre be sem ment, hiába hívták a barátok, 
hiába volt nála a drága belépő… Amikor vőlegényemmel elmondtuk neki 
az életünk történetét, hogyan tértünk meg, miből mentett meg minket az 
Úr, azt mondta: »Ez kell nekem. Meg akarom próbálni Jézust. Ha ő meg 
tud szabadítani az alkohol- és gyógyszerfüggésből, akkor megpróbálom 
ezt.« De a megtérők imáját még nem mondta el, csak halasztotta. Végül, 
amikor már hazafelé indultunk, a kocsiban ültünk, akkor szaladtak utá-
nunk, hogy jöjjünk hozzá vissza, mert be akarja fogadni az Úr Jézust… 
amit meg is tett. Segítettünk neki kapcsolatba kerülni a lakóhelyén egy 
gyülekezettel, így nem marad magára. ”

rockPart fesztivál

Egyik este a szomszédos településen bábelőadást tartottunk, amire száz-
nál több gyermek és felnőtt gyűlt össze. Nagy a nélkülözés, nehezek az 
életkörülmények ezen a környéken, mégis, amint a morcos-aranyos Sün 
Benő először feltűnt a bábdarab elején, máris hatalmas lett a derű. A 
bábdarab minden „poénját” hangos, felszabadult együtt-kacagással kí-
sérte közönségünk. A későbbi visszajelzésekből azonban egyértelmű volt, 
hogy a darab üzenetét megértették, elvitték magukkal.



A Palánta bábosai és a 4D Újdimenzió Dicsőítő Együttes 
tagjai – más keresztény missziók között – szolgálati lehető-
séget kaptak a fesztivál idején. Az evangélikus templom ud-
varában felállított színpadon szinte folyamatosan követték 
egymást a programok: délelőtt és délután a gyermekeknek 
koncertezett és bábozott a Palánta, délután a Kelet-Európa 
Misszió adott elő pantomim darabokat, invitálta a fiatalokat 
a filmklubra, majd esténként – a templom épületében – a 4D 
Újdimenzió Együttes adott evangelizációs koncertet. 

Kapolcs, Művészetek Völgye

Az emberek csak ültek, és nem akartak elmenni. Pedig megvolt már 
minden – dicsőítés, bizonyságtételek, evangelizáció, igehirdetés és dön-
tésre felhívás. Már volt szó a Szent Lélek munkájáról is, és arról, ho-

gyan lehet Vele járni a hétköznapokban. De 
az emberek csak ott ültek (zsúfolá-

sig teli templom), és ültek, és 
ültek. Egyszerűen élvezték 

az Úr jelenlétét. Mert 
Jézus ott volt, teljes-
séggel. 

Valaki azt mondta 
utólag: ő minden évben 
itt van ezen a Művésze-
tek Völgye programon. 

Minden évben eljön 
ezekre a templomi elő-

adásokra is. De ilyet… de 
ilyet… ilyet még nem élt át. 

(Tudod, mit érzett meg, amit nem 
tudott máshogy kifejezni, csak így, hogy 

„ilyet…” – szerintem az Úr Jézus kedves 
közelségét. Biztos, hogy az imádsá-
gok, biztos, hogy a háttérimád-
ságok és a csoport ottani közös 
imádságai is benne voltak, és 
még mi… nem tudjuk. De 
az Úr tényleg ott volt.)

Az első este a 4D Új-
dimenzió koncertjére a 
templomba nem jöttek be 
túl sokan. Nem volt nagyon 
meghirdetve, a programfü-
zetbe sem került bele – amiből 
a vendégek tízezrei tájékozód-

nak –, de néhányan azért ott voltak. 
Akadt, aki ki-bejárkált, voltak, 

akik betévedtek, s voltak, akik 
elmentek, majd visszatértek. 

De egészében véve, hit által 
kellett kitartani, és átadni 
mindazt, amit az Úr rájuk 
bízott. Azért voltak, akik 
azt mondták, hogy „ez az”, 
és „holnap is visszajövünk”. 

S ez bíztató volt. 
A 4D csapata imádkozni 

kezdett. Azt mondták: minden 
az Úr kezében van. Mindent tuda- 

 
tosan oda is tettek. Az emberek 
érdeklődését, az emberek ér-
deklődésének fennmara-
dását, a nyitottságot, a 
szíveket, azt, hogy azok 
jöjjenek be, akiknek 
szüksége van az Evan-
géliumra. Azt, hogy 
– bár kevéssé volt hir-
detve – mégis eljusson 
az emberekhez a gyógyí-
tó-dicsőítő koncert híre. 
Azt, hogy az Úr ott legyen, 
és ők azt tegyék, ami utat készít 
az Úrnak, pontosan, hogy a menny 
elvégezhesse ott, amit végezni akar. 

S következett az az este, amit az előbb leírtam. Az Úr ott volt. Annyi-
ra megragadhatóan, hogy az emberek nem akartak elmenni. Teli volt a 
templom. S csak ültek, ültek, ültek. …

A nyár folyamán, Budapesten, a VII. kerület több játszóterén tartottunk ingyenes báb-
előadást, énektanítással, az evangélium üzenetével.Játszótéri bábelőadások



Mit kezdesz az illuminált állapotú emberekkel?
Egy kedves részeg odajött a gyerekkoncertre. A 4D gyermekkon-

certjein általában jó kérdések hangzanak el, s aki a közönség soraiból 
helyes választ ad, ajándékban részesül. Gazdag ajándék-eső árasztotta 
el ezen a napon a kicsinyekből, nagyobbakból, és szüleikből álló 
közönséget a templom előtti téren, az utcán. Az emberek ott ültek, 
sokan álltak, szerte-szérül lehetett hallani a kedves koncert hangjait, 
csak jöttek, és élvezték azt. Szinte abba sem lehetett hagyni (igaz, a 
programot más program követte, tehát abba kellett hagyni a végén, 
de addigra sokan hallották már az Úr Jézus megváltásának örömhírét). 
Ekkor tűnt fel ez a kedves részeg. Borral a kezében, néha kicsit 

hangoskodva, színesítette a nézők táborát. De azért nem lehetett azt 
mondani, hogy érdektelen lett volna. Ivását adományokból fedezte. S 
itt sok ember volt jelen. Sokaktól kérhetett, hogy ne szálljon el nyom-
talanul a kellemes borgőz a fejéből. De aki kicsit tartósabban jelen 
van az Evangélium hatókörében, arra nem lesz hatástalan az örök-
kévaló, megmentő Ige. S ez a kedves ember is megmozdult, amikor 
kérdések következtek. S válasza helytálló volt. Amikor senki nem tudta 
a választ, ő megmondta: „Mózes”. És mivel jó választ adott, ajándékot 
is kapott. Nem csak gyerekek kaphattak ajándékot. Az ajándék egy 
CD volt, ami nagyon felvillanyozta. (Tudod, a szeretet és az, hogy az 
embert „emberszámba veszik”, megbecsülik, megnyitja a szívek ajtaját.) 
Odament a közelben kirakott könyvekhez, CD-khez, és válogatni 

kezdett. Pénze nem volt – ami volt, azt is 
elitta már –, de komoly érdeklődést mutatott a 
Bibliák iránt. Mennyibe kerül? – kérdezte, egyet 
kiválasztva. S amikor megtudta az árát (tudod, 
a Bibliák a Sorsfordító könyvesboltnál mindig 
támogatott áron kaphatók, de áruk azért így 
is borsosnak tűnhet egy üres zsebű részeg 
embernek), azonnal ezt mondta: „Megveszem!”. 
S támogatás-gyűjtő hadjáratba kezdett. Icá-

ban pedig, aki a Sorsfordító könyvesbolt szerető szívű munkatársa, 
ez a kedves részeg ember partnerre akadt, a hirtelen támadt „Biblia-
programban”. 
Emberünk az eddig megszokott módján, emberről emberre járt szerte 

a nagy forgatagban, csakhogy most nem italra (s ki tudja még mire) 
kért pénzt a sokadalomban, hanem „Bibliára”. Az emberek mosolyogtak, 
tamáskodtak, s volt, aki odajött a könyves-asztalhoz, rákérdezni, hogy 
tényleg igaz-e, hogy itt egy Biblia árához kér támogatást ez a részeg 
férfi. S Ica mondta: „Igen”. A pénz – a Biblia ára – ott gyűlt nála. 
Emberünk pedig újra és újra visszatért, kisebb-nagyobb pénzösszegek-
kel, s miközben leadta Icánál, kérdezte: „Hol tartunk?” – s Ica mindig 
mondta az állást. Végül összejött a Biblia ára. Így született meg még 
utána egy dicsőítő CD is, a 4D-től, és ami a legfontosabb, egy szív, 
ami visszatérőben volt az Örökkévaló Istenhez. 

Bor és Biblia – Kapolcs, Művészetek Völgye 2014

Köszönöm, Uram, hogy Te Magad keresed meg elkóborolt báránykáidat. Ez az ember, valahol, valamikor hallotta a Te Igédet, 
feltámadt már benne, valamikor, hogy Te hívod, és utána elkódorgott Tőled. De köszönöm, hogy Te nem mondtál le róla, és nem 
mondasz le az ilyen emberekről, akárhogy néznek is ki. Köszönöm, Uram, hogy szereted a kedves részegeket, szereted azokat, 
akik vágynak Utánad, és meghallgatod akár, még borgőzös állapotban kimondott imádságaikat is. 

Uram, köszönöm a szeretetet, amit munkatársaim szívébe adtál, és a különbségtételt, amivel bölcsen vezeted őket egy-egy 
élethelyzetben. Köszönöm, hogy sok gyerek, és sok felnőtt hallhatta a Te megmentő üzenetedet. Köszönöm, hogy azért vagyunk a 
földön, hogy szereteted kiáradhasson, és hogy elvégezhesd munkádat. Hálás vagyok, hogy benne lehetek. Ámen. (dr. Kováts György)

Most is szemem előtt látom azt a két gyönyörű, csillogó szempárt – 
az egyik, mintha barna tűz lenne, a másik, mint kék csillogó drágakő. 
A két nyolc éves forma fiúcska a villamosra törtetett fel, nagy 

sietséggel, és a mellettem üresen álló ülést vette célba. Egy közép-
korú hölgy is észrevette a lehetőséget, és két határozott lépéssel ott 
termett. Felmérte a fiúcskákat, akik kicsit közelebb voltak az áhított 
helyhez, de egy mozdulattal jelezte, hogy az övé lesz a szék. S leült. 
Utána már nem nézett a fiúkra. Én viszont ott álltam a szék mellett, 
s a két fiatalember, pont előttem. 
Nem hallottam, amit egymással beszélnek – fülemben fejhallgató, 

s a Galáciai levél, hogy az utazás perceit jól kihasználjam –, de 
gesztikulációikból láttam, hogy a hölgyről beszélgetnek, nem éppen 
dicsérő jelleggel, főként az egyikük, aki a célhoz közelebb jutott, és 
már-már maga alatt érezhette volna a kényelmes ülést – a szőke, 
akinek szeme, mint a kék drágakő. De még nem rám néztek, hanem 
egymásra, és nagyon el voltak foglalva értékítéleteikkel, méltatlankodá-
sukkal – én pedig pillanatnyi döntés elé kerültem, maradjon-e az Ige, 
s az esti bibliaiskola, amire még készülnöm kellett, vagy felismertem-e 
egy lehetőséget, ahol az Evangéliumnak van szerepe? És az utóbbi 
mellett döntöttem. Fülhallgatókat ki, s kicsit közelebb hajoltam a két 
fiúcskához, és suttogóra fogtam (elvégre a hölgyet nem kell zavarba 
hozni, hogy róla lesz szó – legalábbis eleinte). 
Mindkét fiú rám nézett, amikor megkérdeztem, hogy a hölggyel kap-

csolatosan beszélgetnek-e. Az égő barna tekintetű azonnal a másikra 
mutatott: „ő mondta, nem én”, a szőke fiú pedig ártatlanul nézett 
rám azzal a tekintettel, ami kész a kommunikációra, van benne némi 
tisztelet is, de azért ott a saját vélemény, és kész lenne visszavágni 
is, ha sértőt, bántót érezne a megszólító felől. De én nem bántottam, 

egy szóval, egy tekintettel sem, hanem úgy éreztem, a kedves Szent 
Szellem, a javukra szól. 
Azonnal a téma közepébe vágtam. Hallottak-e arról, hogy „gyen-

gébb edény” – ezt a régi kifejezést hogy értik. S beszéltem a höl-
gyekről, akiket Isten úgy alkotott meg, hogy nekünk, férfiaknak (többes 
számban mondtam, természetesen, hiszen kedves fiatalemberekről volt 
szó, akik „kis férfiak”), MINDIG elsőbbséget kell adnunk a hölgyeknek. 
Mindig udvariasaknak kell lennünk, és akárhány évesek leszünk is, 
mindig át kell adjuk a helyünket, ha mellettünk egy hölgy megjelenik, 
s mi ülnénk. Ez a megtisztelés, ami a „gyengébb edénynek” jár.
Néztek rám, értelmesen, kedvesen, de – mivel elsősorban rá néztem 

– a kék szemű fiúcskán láttam, hogy ezek a gondolatok teljesen újak 
neki. Azonnal mondtam, hogy amiről most beszélünk, honnan szár-
mazik. Megkérdeztem, van-e Bibliája? Nincs. Látott-e már Bibliát? Nem. 
(A barna szemű fiúcska, akit szemem sarkából azért ugyanúgy kö-
vettem, és bekapcsoltam a beszélgetésbe, mindkét kérdésre másként 
válaszolt.) Azután gyorsan elmondtam, hogy a Biblia Isten beszéde, 
Isten szól hozzánk, mert szeretné, hogy életünket boldogan, szépen, 
és szeretetben éljük, és elmondja, amiket magunktól nem tudnánk.
Elmondtam azt is, hogy a házasságukban – majd, amikor eljön an-

nak az ideje is – ugyanezt kell tenniük, és rákérdeztem, hogy az osz-
tályban, ha valaki gyengébb, nem élnek-e vissza vele a többiek? Nem 
gúnyolják-e, nem közösítik-e ki, nem bánnak-e vele rosszul. Persze 
mindketten nemet intettek, de tudom (saját gyermekeim kapcsán is, a 
Palánta munkája kapcsán is), hogy ez óriási kísértés minden osztály-
ban. S így folytattam: a gyengéket fel kell emelni. Minden társadalom 
értékét az mutatja, hogy hogyan bánik a gyengékkel, elesettekkel, ki-
szolgáltatott emberekkel, segíti-e őket, vagy elnyomja, kihasználja. Isten 

Két  szempár
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a védtelenek pártján áll. 
Ő mindig a szeretet ol-
dalán áll. Ő szeret, és 
mindig is szeretni fog. 
Azt viszi el magával 
az ember az életből, 
ami szeretetből fakad. 
A szeretet az egyetlen, 
ami igazán maradandó.
S máris lefutott a két 

megálló, amit együtt 
tölthettünk. A két drá-
ga szempártól el kellett 
búcsúznom, egy gyors 
– és férfias – kézfogás, 
a beszélgetést gyor-
san megköszöntem, s 
mindegyikünk ment to-
vább a maga útján. De 
annyira hálás vagyok, 
hogy részt vehettem 
ebben a beszélgetés-
ben. És azért különö-
sen, hogy a kárhozta-
tásnak, a kioktatásnak 
még pillanatnyi árnyéka 
sem jelent meg, hanem 
kedves, szeretetteli és 
jó légkörű volt.

(dr. Kováts György)

Köszönöm, Uram, 
a két csillogó 

szempárt, hogy 
végignézhettem 
őket, és láthat-
tam az értelmet, 

ami megjelent 
bennük. Köszö-
nöm, hogy szól-
hattam Rólad, 
hogy világossá 
tehettem előt-

tük, hogy mennyi-
re jóságos vagy, 
hogy mennyire 
akarod, hogy az 
emberek sze-

ressék egymást, 
hogy mennyire 

Te mutatod meg 
nekik, hogy mi a 
helyes, és hogy a 
Te Igéd mennyi-
re erőteljes, és 
világos egy ilyen 
zűrös világban. 

Köszönöm, 
Uram, hogy 

képviselhetünk 
Téged, hogy a 

Te szeretetedet 
adhatjuk tovább, 
és bíztathatunk 

a jóra, bátorítha-
tunk arra, hogy 

Hozzád fordulja-
nak az emberek. 

Ámen.



Országjáró Bábmisszió
Kedves Olvasó!

Újra szeptember van. Elkezdődött az iskola, egy újabb, 
most még végtelenül hosszúnak tűnő tanév elején járunk. 
Újra élet költözött az iskolák falai közé, de azt hiszem, 
mindannyian emlékszünk még a nyári napokra, amikor 
az iskolák falain belül, az udvarokon még csend honolt. 
Jó volt tudni, hogy a gyerekek vakáción vannak. Hogy 
elevenségüket szabadon megélhetik a hosszú nyári napo-
kon. 

És azt is, hogy ilyenkor sem maradnak evangélium nél-
kül, mert az Országjáró Bábmisszió önkéntesei most is 
keresik és megragadják a lehetőségeket, hogy az előadott 
bábdarabok segítségével beszéljenek nekik a Megváltóról, 
az Ő áldozatáról, amit értük (és értünk) vállalt. 

A beszámolók még csak készülnek a bábcsoportoknál, 
lehet, hogy még csak „fejben” vannak készen, de az eddig 
telefonbeszélgetésekből is kiderül, hogy evangelizációs 
lehetőségekben gazdag nyár van mögöttünk. Hogy a tel-
jesség igénye nélkül csak néhányat említsek a húsvét óta 
eltelt időszak eseményeiből: 

Bábelőadást láthattak 
o a Balatoni Vágta látogatói, 
o egy Nógrád-megyei, fogyatékosokkal és halmozot-

tan fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézet lakói, a 
hozzájuk tartozó gyermekotthon lakóival együtt,

o az Adai (Szerbia) bábfesztiválra ellátogatók,
o napközis táborok résztvevői Hajdúszoboszlón,
o idén iskolát kezdő gyermekek Kabán,
o a kapolcsi Művészetek Völgyébe látogatók,
o gyermeknapi rendezvények, falusi napok, családi 

rendezvények, résztvevői.

És a bábmisszió a nyár folyamán újra vetette az Ige mag-
ját a határokon túl is. Volt bábelőadás Ukrajna, Románia és 
Szerbia területén is. 

Az, hogy nagyjából mennyi gyermeket értek el az ön-
kéntes bábosok a májustól szeptemberig terjedő időszak-
ban (illetve még az ősz hátralévő részében), majd a lassan 
megérkező beszámolókból körvonalazódik előttünk. 

Még van idő arra, hogy kihasználjuk az iskolakezdés, 
őszi szünet stb. nyújtotta lehetőségeket, és az ünneptől 
független bábdarabok gazdag tárát felhasználva érjük el a 
gyerekeket az Örömhírrel. 

Ám mindeközben már óriási ütemben zajlanak a kará-
csonyi bábidőszak előkészületei. A magunkban szabott 
határidő finisében csodálatos módon megszületett az új 
karácsonyi történet, mely felidézi majd a gyermekkor ízét, 
a Nagymamánál, a vele töltött karácsonyi készülődés han-
gulatát. A mai gyermekek közül keveseknek adatik meg a 
családi légkör melege, meghittsége; kevés helyen mondha-
tó el, hogy a generációk között jó és működő a kapcsolat. 
A bábdarab ebben is utat, segítséget próbál adni azzal, 
hogy a jó, a követendő példát tárja a gyerekek elé minta-
ként. 

De a gyermekeknek izgalomra és humorra is szük-
ségük van! A bábdarab ezt az igényüket is betölti majd 
mindamellett, hogy természetesen tisztán és erőteljesen 
bizonyságot tesz az Élet Uráról, a Békesség Fejedelméről, 
az Úr Jézus Krisztusról. 

A bábdarab előkészületei sok izgalommal járnak. Igen-
csak rövid az idő a bábkonferenciáig (október 11., szom-
bat), s a sok feladat egy-egy része az amúgy sem nagy 
létszámú munkatársi csapata néhány tagjára vár, az ő spe-
ciális, egyedi képességét, talentumát igényli. Ezért most 
még nagyobb jelentősége van az imádságnak. 

Ugyanez igaz a bábcsoportok készülődésére. Mert mi-
közben még az őszi felkéréseknek tesznek eleget, már ők 
is készülődnek a karácsonyi bábidőszakra. Felmérik, kik 
azok, akikre számíthatnak bábosként, van-e, és mennyi 
a szabadságuk, amelyet a bábidőszakra elhasználhatnak. 
Ilyen kérdésekkel küzdenek, melyekre néha bizony nem 
könnyű a felelet. 

Ezért is kezdtünk bele egy régi vágyunk megvalósítá-
sába. Szeretnénk létrehozni az Országjáró Bábmisszió 
széles imahátterét, melynek elindulása és működése óriási 
jelentőségű. Az elmúlt időszakban több olyan csoport is, 
akik szinte a kezdetektől nagy lendülettel, szorgalommal, 
állhatatossággal szolgáltak, olyan komoly szellemi nyo-
más, támadás alá kerültek, ami megrázta a csoportot, és 
adott esetben meg is szüntette működését. 

A bábcsoportok tagjai Istent szerető, hozzá hűséges, 
nagy terhet és felelősséget hordó testvéreink. Szükségük 
van az imádságra, hogy a hétköznapok által rájuk rótt ter-
hek, a személyükben betöltött szerepek (férj, feleség, apa, 
anya, testvér, pásztor, diakónus stb. és az esetleges polgári 
foglalkozásuk) mellett helyt tudjanak állni a szívük szerint 
vállalt bábmisszióban is. 

Ha szeretnél részese lenni  
az Országjáró BáBmisszió 

imaHátterének, kérlek, jelezd ezt az  

obmkoordinator@gmail.com 
e-mail címre küldött levéllel.  

Ha nincs e-mail címed, kérlek, jelezd 
részvételi szándékOdat a Palánta 
misszió közPOnti telefOnszámain: 

1/322-0034 vagy 70/315-7958
köszönjük részvételedet!



A bábmisszió működéséhez az eltökéltségen, bátorságon, 
lelkesedésen, kitartáson és az imádságon kívül szükség 
van még valamire, s ez az anyagi forrás. 

Jelenleg az előtt állunk, hogy az új történethez szükséges 
2 új hátteret, a szükséges kellékeket legyártsuk olyan pél-
dányszámban, hogy minden bábcsoport megvásárolhassa 
azt. Ez nem kis összeg, forrásunk pedig csak csekély tá-
mogatói-bázisunkon nyugszik. 

Ahhoz, hogy munkánk kiszámíthatóan folyamatos le-
gyen, és ha lehet, csökkentsük a bábcsoportokra nehezedő 
terhet, szükségünk van arra, hogy szélesítsük támogató-
ink körét. 

Ha egy vagy velünk a bábmisszió célkitűzésében 
(http://www.palantamisszio.hu/orszagjaro-

babmisszio-obm), 
és van lehetőséged támogatni szolgálatunkat, 

kérjük, legyél tagja az  
OBM Baráti KöréneK,  

és támogasd munkánkat havi 2500 Ft-tal. 
Köszönjük segítségedet!

A bábcsoportokkal való találkozásra és az új karácso-
nyi bábdarab bemutatójának megtekintésére 2014. október 
11-én, szombaton, Budapesten megrendezésre kerülő Báb-
konferencián van lehetőséged. 

A Szerbiában bábozó testvérekkel való találkozásra is le-
hetőség van. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a 2014. 
október 18-án, szombaton, Adán tartandó bábkonferenciá-
ra. A bábkonferencia kétnyelvű, magyar és szerb nyelven 
folyik, ám az ott bemutatásra kerülő bábdarab kizárólag 
szerb nyelven lesz megtekinthető. 

A budapesti konferenciáról bővebb információt honla-
punkon találsz, ahol online regisztrációra is lehetőség van, 
október 3-ig ingyenesen: http://www.palantamisszio.hu/
babkonferenciak-baboktatas.

A bábkonferencián való részvétel  
semmilyen kötelezettséggel nem jár,  

a regisztráció is ingyenes október 3-ig 
(október 4–9-ig 800 Ft/fő;  

október 10–11-én 2000 Ft/fő). 
Ám a Jó Sáfár olvasóinak az október 4–9-ig 

terjedő időszak is ingyenes, ha a regisztrációs felület  
„Honnan hallott a konferenciáról?”  
részében a következő kód szerepel:  

JÓSá2014.

SzEREtEttEl VÁRUNK! 
ÖRülüNK, HA ElJÖSSz,  

HA MEgISMERHEtüNK tÉgED!

testvéri üdvözlettel: 
Moravekné lovas Krisztina,  

OBM koordinátor

„…Azt a biztatást is kaptuk Istentől, hogy nem az a 

lényeg, mit játszunk, hanem, hogy ott vagyunk és sze-

retjük a gyerekeket. »Ha testemet tűzbe adom is, ...ha 

vagyonomat szétosztom is... Ha angyalok nyelvén be-

szélek is, ...de szeretet nincs bennem, ...semmit nem ér.« 

Ezért úgy imádkoztunk, hogy csordultig legyen a szí-

vünk szeretettel, és Isten adjon nekünk bátorságot és 

szavakat a szánkba ott. Imádkoztunk, hogy tudjunk 

adni Istenből, mert lehet, hogy épp úgy ül majd ott egy 

gyermek, mint aki magányos, elvetett, félelmek közt 

élő, vagy mint aki a szülei mellett az otthon biztonsá-

gát nem érzi, teli kérdéssel és a szeretet után sóvárog-

va.” (a részleteket egy bábcsoport beszámolójából idézzük)

„…Azt gondoltam, hogy miközben hatalmas dolgot to-

vábbítunk a gyerekeknek, aminek nagy szellemi ereje, 

hatása van – értsétek jól –, az egész szolgálat egy nagy 

»játék«, ahogy bábozunk a gyerekeknek, teli örömmel, 

látva az arcukat, és mi is csak élvezzük a gyerekekkel 

való beszélgetést.”

„…Szabadság és öröm töltött el. Azt vettem észre ma-

gamon, hogy a bevezető beszélgetés, a daltanítás, a 

színdarab előtti részben annyira élveztem a gyerekek-

kel való párbeszédet, a csillogó szemeket, az aktív hoz-

záállást, hogy nagyon közvetlenül tudtam szabadon 

beszélgetni velük.”

„Minden előadás után osztottunk ajándékot a gyere-

keknek. A karácsonyi és húsvéti cd-ket és munkafüze-

teket adtuk nekik. Volt olyan gyerek, aki azt mondta, 

neki már mind az összes fajta megvan, mert évek óta 

gyűjti, és kívülről tudja szinte, mert amikor messzebb-

re utaznak, a kocsiban azt hallgatja a család.”



4D hirdetés: Istendicsőítés + 
kotta    
Kapható a Sorsfordító Köny-
vesboltban.

4D hirdetés: Gyógyító kon-
certek

Teljes kínálaTunk megTekinTheTő és megrendelheTő:  
www.sorsforditoaruhaz.hu

email cím: sorsford@enternet.hu  
a bolt címe: 1074 Budapest, rottenbiller u. 24.  

Telefon: 06-1-342-4429
nyitvatartás: hétfő–péntek 10–18 óráig

10 ezer Ft vásárlás felett ingyenes kiszállítás.Akció! 
A 4D Új Dimenzió együttes célja, hogy  
zenéjével Isten jelenlétét teremtse meg.  
A dalok a Biblia szavait vagy üzeneteit  
hordozó szövegek, gyógyító erővel bírnak.

CD-ik, kottásfüzeteik 
kaphatók,  
megrendelhetők  
a Sorsfordító 
Könyvesboltban.



(3. oldal folytatása)

Mit tesz a pecsétgyűrű?
1. Hordozza az akaratot. Amire rányomják, azt az akaratot 

bizonyítja.
2. Személyhez kötött. Az ujjon hordják. A Mindenható Isten, 

saját ujján hord téged. Vele vagy. Akkor mozdulsz, amikor aka-
ratát megpecsételi. Benned, veled, általad.

3. Bizonyíték. Bizonyíték az életed, az Úr bizonyságai benned 
és veled, hogy az Isten országa igaz, hogy Isten akarata való-
ságos, és végbe fog menni. Ezt hordozza a te életed. Bizonyíték 
vagy. Az Úr IGAZSÁGA mellett.

Igazsága mindvégig MEGMARAD. A Te Igéd – igazság. 
Megmaradtok az én beszédeimben és megismeritek az igazságot 
és az igazság megszabadít titeket. (Jn 17,17; Jn 8,31-36.)

A menny igazsága maradandó igazság. Nem csak felvillan és 
utána eltűnik. Amit az Úr akar, véghezviszi, az maradandó. Ott 
MARAD. Ez az igazság ott van az életedben. Amit az Úr kimon-
dott. Amit elhatározott. Amit elvégzett a golgotai kereszten. Ott 
van. A hit által végbement és végbemegy.

Bizonyítéka, pecsétgyűrűje vagy az Isten igazságának. (1Tim 
3,15 – az igazság oszlopa és erőssége, testvéreiddel együtt.)

PECSÉTGYŰRŰ

Haggeus 2,23; Zsoltárok 112,3-4

Agg 2,23 Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, 
felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia, én szolgám, 
azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsét-
gyűrű, mert téged választottalak el, azt mondja a Sere-
geknek Ura.
„Azon a napon – ezt mondja neked az Örökkévaló, a 
Seregek Ura – felveszlek téged, szolgám, Zorobábel, 
Sealtiél fia – mondja az Örökkévaló – és PECSÉTGYŰ-
RŰM LESZEL, mivel téged VÁLASZTOTTALAK!” Ezt üzeni 
neked az Örökkévaló, a Seregek Ura.” (Hagg 2,23. EFO)

Akármi vesz körül, akármilyennek tűnik is a világ, annak 
törvényei, helyzete, rád a világosság ragyog. Te más vagy. Más 
helyzetben vagy. A világosság fénylik a sötétben. Pecsétgyűrű. 
Bizonyíték. Mindenki számára.

Bizonyság az életed – a világosság fénylik a sötétben – és az Úr 
személyesen veled, általad pecsételi meg IGAZSÁGÁT.

Légy bátor, és mondd, tedd, amit mond, és tesz Ő. Amit rád 
bízott. Pontosan a sötétségben – betegségben, nélkülözésben, 
szétesett helyzetekben, kilátástalanságban – fog általad szólni. 
Kimondod az igazságot – s mivel éled is azt –, ragyogni fog a 
sötétben. Reménységet támaszt, bizalmat támaszt fel, beleka-
paszkodnak, feltámad a hit, és továbbmegy, véghezviszi mind-
azt, amit az Úr akar, és megvalósulnak a menny csodái. A legna-
gyobb sötétségben. A te szavaid által. Az által, hogy pecsétgyűrű 
vagy, az Úr szavát mondod, hitelesíted, a hiteddel, azzal, ahogy 
kimondod, amikor kimondod, amilyen helyzetben kimondod, és 
ahogy ragaszkodsz hozzá.

Ezek a szavak, a hit szavai, a pecsétgyűrű lenyomata. Bizonyság 
marad a másik ember életében. Veled együtt, a te életeddel, a te 
bizonyságtételeddel, a te hűségeddel együtt. Bátorságot meríte-
nek majd a te szavadból – az Úr beszédéből – és abból, amit ve-
led tett az Úr. Ez a pecsétgyűrű élete. Az Úr szavainak igazolója. 
Légy áldott ebben. Ámen.

Zsolt 112,3 Gazdagság és bőség lesz annak házában, s 
igazsága mindvégig megmarad.

Zsolt 112,4 Az igazakra világosság fénylik a sötétben: 
[attól aki] irgalmas, kegyelmes és igaz.

most, hogy még többen  
juthassanak TeLJes BiBLiáHoZ!

Ahhoz, hogy tovább foly-
tathassuk az evangelizáció, 
a felépítés és tanítványo-
zás munkáját, hatalmas se-
gítséget jelent, ha odaaján-
dékozod régebbi, már nem 
használt, de még olvasható 
állapotban lévő Bibliádat.

Bármilyen fordítású le-
het, sőt idegen nyelvű ki-
adásokat is tudunk hasz-
nosítani.

Természetesen, ha az Úr 
arra indít, hogy új Bibli-
át vegyél és ajándékozz 
a szolgálat céljára, azt is 
nagy köszönettel fogadjuk.

A Bibliákat a Sorsfordí-
tó Könyvesboltban tudjuk 

átvenni (Bp. VII. ker., Rot-
tenbiller u. 24.) hétközna-
pokon 10-18 óra között, 
vagy postán elküldheted 
a Palánta Sorsfordító Ala-
pítvány címére: 1074 Buda-
pest, Rottenbiller u. 24. 

Ha átadnád személyesen, 
de a könyvesbolt nyitva-
tartási idejében nem tudod 
elhozni, kérjük, keresd az 
1/322-0034 vonalas számon 
Havas Gabriellát, ő segít 
más megoldást találni az 
átvételre.

Minden felajánlott Bibli-
át Igére éhes, valóban erre 
szoruló emberek kezébe 
juttatunk el ajándékként!

segíTs
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Napról napra 
megértett igék, 
üzenetek. 
Szeretettel várlak!

Gyermek-Lélek-M
entő

Ha megtaláljuk azokat, akik készek havonta 10 000 vagy 5000 vagy 2500 fo-

rinttal részt venni a Palánta e munkájában, akkor el fogjuk tudni végezni azt, 

ami ránk vár. Még ezer ilyen segítőt keresünk, akik szövetségi elkötelezéssel 

vállalják, hogy mellénk állnak, egy éven keresztül. Százezer kisgyermekre 

hat ki a Palánta munkája évről évre. tÖBBEN többet tudunk tenni. Forrása-

ink (kormányzati normatíva, 1%, pályázatok) beszűkülésével meg kell talál-

juk jövendő szövetségi partnereinket! Amit egymagunkban nem, azt velük 

Együtt meg tudjuk tenni!

Honlapunkon tájékozódhat, 

minden információt megtalál 

és regisztrálhat is:  

www.palantamisszio.hu/ 

5x2-szovetsegi-partneri-

rendszer.

Ha még nem vált 5x2-es 

szövetségesünkké, most 

meghozhatja ezt a rendkívül 

jelentős döntést! Kérjük, je-

lezze nekünk a lap alján lévő 

válaszlapon!

A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió segítőket, 
önkénteseket keres a következő területeken:
–  délutáni bibliaórák tartása általános iskolákban;
–  részvétel bábelőadásokon Budapesten és or-

szágszerte;
–  bábcsoportok szállítása;
–  irodai alkalmi segítség (Budapesten);
–  bábdarabok lefordítása magyarról más nyel-

vekre;
–  weboldal fordítása (angolra, németre, más 

nyelvekre);
–  hanganyagok begépelése (távmunkában is);
–  e-mailek, hírek továbbadása, kapcsolattartás.

IMATÁMOGATÁS! (Az ország vagy a világ bár-
mely pontjáról, egyedül vagy csoportosan, tet-

szés szerinti időbeosztással – nagyon nagy 
szükségünk van rá!)
a)  imádság az OBM bábcsoportok konk-
rét imaszükségeiért és előadásaiért a báb-
időszakban
b) imádság a környezetedben lévő isko-
lákért, gyermek-intézményekért, hogy ott 
lehessen Palántás bábelőadás és bibliaóra.

Ha ezek közül bármelyik területen szívesen 
segítesz, kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot a 

megadott elérhetőségeken, illetve jelezd a visszajel-
ző lap kitöltésével és elküldésével! Előre is köszönjük!

Legyél te is Gyermek-Lélek-Mentő!

Csatlakozz a Palánta csapatához ÖNKÉNTESKÉNT!


