KEDVES PALÁNTA-IMATÁRSAM!
A következő kéréseket tartom az Úr előtt nap mint nap. Amikor imádkozol,
kérlek, hordd velem együtt ezeket az Úr előtt, a Mt 18,19 alapján. Az egyeztetett
hit, az egy akarat, az Úr előtt nagy érték. Ő meghallgatja az ilyen imádságokat.
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek EGY AKARATON lesznek a
földön MINDEN dolog felől, amit csak kérnek, MEGADJA nekik az én
mennyei Atyám.
Máté 18,19.
1./ 20 ÚJ GYERMEKTANÍTÓ AZ EDDIGI MUNKATÁRSAK MELLÉ!
A kapuk nyitva vannak. Egyre nagyobb kapuk nyílnak meg. Kérek az Úrtól az
eddigi munkatársakon túl, még további legalább 20 új gyermektanítót, akik
kimennek az iskolákba, óvodákba, rendszeresen palánta bibliai csoportokat
szervezni és foglalkozást tartani hétről-hétre.
Odaszántak, elkötelezettek, szeretik az Urat, bölcsességet kérnek és kapnak,
felkészülnek, az Igéért vannak a gyermekek között, a gyermekeknek utat
mutatnak, tanácsolják őket, tanítják őket szeretni, megbocsátani, bocsánatot
kérni, imádkozni, győzni a gonosz munkái felett, ellenállni minden rossz
csábításnak, stb.
2./ A NYÁRI INTENZÍV GYERMEKMISSZIÓI FELKÉSZÍTŐRE (GYMF) SZERTE AZ ORSZÁGBÓL
JÖJJENEK EL AZ ODASZÁNT, NYITOTT JÖVENDŐ GYERMEKTANÍTÓK!
Hallják meg a hírét. Dőljenek le a kommunikációs korlátok és akadályok. A
gyülekezetekben hirdessék meg ezt a tanfolyamot. Az emaileket olvassák el az
emberek. Jusson tovább minden akadályon a hír. Szülessen meg az
odaszánás. Küldjék a pásztorok a gyülekezetükből a jövendő
gyermekmisszionáriusokat. (honlapon: www.palantamisszio.hu ; és telefonon:
06-1-322-00-34. ill: 0670-978-7600-Szelid Csilla)
3./ KÉREK AZ ÚRTÓL 1000 ÚJ 5X2-ES TÁMOGATÓT (SZÖVETSÉGI PARTNERT).
Olyan odaszántakat, akik havonta 10.000.- vagy 5.000.- vagy 2.000.- forinttal,
rendszeresen részt vesznek a Palánta munkájában, akikre lehet támaszkodni,
függetlenül a kormányzati forrásoktól. Az eddigiek mellé kérem őket. Lehetnek
elkötelezett csoportok is – imacsoport, gyülekezeti testvérek, családok – akik
egy-egy 5x2-es támogatást felvállalnak együtt. 1000 újat kérek! Nyár végéig.
Függetlenedni kell a kormányzati és pályázati forrásoktól. Azok legyenek csak
„hab a tortán” – de a Palánta napi megélhetése szövetségi partnerek útján
álljon elő.
4./ KÉREK AZ ÚRTÓL 1000 PALÁNTA-ÖRÖKBEFOGADÓT.
Olyanokat, akik egy-egy palántás kisgyermek egy éves tanítását állják, havonta
2.500.- forinttal. Egy-egy palánta csoportba bekapcsolódó kisgyermek mögé
odaállnak, imádkoznak érte (ha hívő támogatók, ha nem hívők, akkor
szeretettel gondolnak rá), és biztosítják havonkénti rendszeres 2.500.- forintos
támogatásukkal, hogy ez a kisgyermek minden héten részt vehessen Palánta
bibliai foglalkozáson. A Palánta foglalkozáson gyermek-lélek-mentőink által,
hétről-hétre reménységet, megerősítést, szeretetet, eligazítást és útmutatást,
jóra formáló nevelést kap, és ezzel lehetőséget arra, hogy ne sodródjon el

kortársaival, ne legyen fiatalkorú bűnözővé, drogossá, vagy értéktelenséggel
küszködő boldogtalan emberré, hanem jobban tanuljon, jobban kijöjjön
szüleivel, tanítóival, osztálytársaival, megtanuljon bocsánatot kérni és
megbocsátani, s a jó mellett dönteni és életét a jó irányba formálni.
5./ AZ EGYHÁZI TÖRVÉNY ALAPJÁN TOVÁBBRA IS EGYHÁZKÉNT VÉGEZHESSÜK PALÁNTAMUNKÁNKAT.
A most születő egyházi törvény egyházi minősítésünket a törvény erejénél
fogva meghagyja és a hitoktatási munkát továbbra is finanszírozza – a
megfelelő forrásokat és lehetőségeket biztosítsa!
Ezt a törvényt most tárgyalja a Parlament, ne legyen ellenségesség,
akadályozás, nehezítés, Isten munkáját ez a törvény ne akadályozza, hanem
segítse. Státuszunkat megerősítse.
6./ A PALÁNTA MUNKATÁRSAK FIZETÉSÉT, A TB-T ÉS MINDEN EGYÉB SZÁMLÁT KI TUDJUNK
FIZETNI – (3,2MFT) – MÉG JÚNIUSBAN!!!
Még van 2 nap júniusból. A júniusban járó béreket és minden egyéb kifizetni
valót ki tudjunk fizetni. Ez erre a hónapra még 3,2 millió forint.
A napokban kiküldött TÁMOGATÁSKÉRŐ LEVELEKET a címzettek fogadják
készséggel, és hittel adjanak, akiket az Úr most elér e levelek által. Ne a hónap
vége, és a nyári kiadások jussanak eszükbe, hanem legyenek bátrak az Úr
indítására hallgatni. Akik korábban is adtak, érezzék meg az Úr vezetését,
legyenek bátrak és nyitottak, s az Úr áldása legyen nyilvánvalóvá mindenki
életén, aki hittel ad. Legyen egyértelmű az Ő szabadítása, gondoskodása,
áldása, mindenki életén, aki hallgat az Ő vezetésére, és így ad, és ennek híre
hozzánk is jusson el!
Akik EMAILT KAPNAK, azoknak is mozduljon meg a szíve. Se előítélet, se vádolás,
se bizalmatlanság ne tudja akadályozni az Úr munkáját – dőljön le minden
akadályozó gonosz fal (felekezeti szűkkeblűség, irigység, rossz hír terjesztés,
gyanakvás-keltés). A közömbösség is.
(A Palánta Sorsfordító Alapítvány bankszámlaszáma: 10400205- 02010397-00000000
http://www.palantamisszio.hu/kapcsolat )
Köszönöm. Légy áldott. „Aki kér, az mind kap…” Szeretettel: KGy (110629)

