Kedves Palánta-Olvasóm!
A főlevélben arról írtam: hogyan végzi a mi Élő Istenünk az Ő munkáját. Csodálatos
időzítéssel, mennyei megnyeréssel – embereken keresztül!
Ő nem változott. Ádámot munkatársának teremtette. Ábrahámot munkatársának hívta el. József
is Isten munkatársa volt Izráel népének megmentésében. Mózes is Istennel együttmunkálkodó
és az Ő barátja volt. S az Úr Jézus is erre hívott el bennünket – újszövetségi tanítványait: „Ti az
én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak
többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig
barátaimnak mondtalak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem
ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt
teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én
nevemben, meg legyen néktek.” (Jn 15,14-16.)
Ma is az Ő emberein keresztül dolgozik az Úr.
Amikor a Palánta munkatársai hétről-hétre gyermekek ezreit érik el (nem túlzás: 3500
kisgyermekkel találkoznak minden héten, újra és újra, a bábozással elért tízezreken kívül!!!), ez
Isten munkája. Isten munkatársai vagyunk (1Kor 3,9.). Együttmunkálkodók (2Kor 6,1.).
Veled EGYÜTT, kedves Palánta-Olvasó Testvérem!
Velem EGYÜTT? Igen, kedves Palánta-Olvasó Testvérem! Veled EGYÜTT!
Lehet, hogy nem tudtál eddig még eljönni a gyerekekhez bábdarabbal, igei történettel az
iskolákba. De Te otthon imádkozol értünk (1), vagy továbbküldöd email-leveleimet (2), vagy
jót mondasz rólunk (3), felhívod mások figyelmét arra, amit Isten a Palánta útján végez (4),
továbbadod a híreket – tanításról, szükséghelyzetekről, lehetőségekről (5), és ahogy az Úr
Jézus indít, bátran, a hit által adakozol (6).
Ez mind-mind részvétel, EGYÜTTMUNKÁLKODÁS.
Már az, hogy elolvasod ezeket a sorokat (1). Az, hogy engeded, hogy az Úr beszéljen Veled
(2). Az, hogy nem zárod el szívedet keményen (3), közömbösen. S az, hogy megnyílik a
szíved mellett a pénztárcád…(4).
Ebben a mostani időszakban EZ (4) különösen nagy érték Isten országában. Lehet, hogy
nem is gondolod… én végiggondoltam: ha mindenki, aki most ezeket a sorokat megkapja,
csak annyira engedné, hogy Isten megmozdítsa szívét, mint a legkevesebbel támogatni tudó
segítőink tették a májusban esedékes fizetések megsegítésével (köszönöm, köszönöm,
köszönöm!), akkor semmi szükségünk nem maradna egy hét múlva! Ennyire látszik, ha Krisztus
Teste együtt megmozdul, és cselekszik.
Néha megkérdezem: Uram, miért? Miért vagyunk ilyen szükséghelyzetben? S belül, ott a
szívem mélyén, hallom a választ – a Krisztus Testéért.
Igen, a Palánta gyermek-lélek-mentő csapata olyan, akiken megindulnak a szívek – és a
Krisztus Teste EGYÜTT cselekszik. Felbuzdul Isten népe, és ad, és támogat, és részt vesz – s ez
az egység, ami a felekezeti határokat átlépi, a fenntartásokat lerombolja, és a menny céljait első
helyre helyezi, ez az egység dicsőséget szerez az Úr Jézus Krisztusnak. „Érdemes volt, Úr

Jézus, érdemes volt – a Te Tested, mégis egy, mégis EGYÜTT cselekszik, mégis megdicsőít
Téged.”
Ez az, ami most történik.
Minden egyes támogatással, ami Isten munkájára érkezik, a Palánta forrásaira, az Úr Jézus
dicsősége lesz naggyá!
Légy áldott, kedves Testvérem, bátorságodért, hűségedért és odaszánásodért. Légy áldott a
hitért, amivel májusban cselekedtél, és amivel most cselekszel. Köszönöm, részes-társunk,
sors-társunk, örökös-társunk! Légy áldott. Ámen.
Dr. Kováts György (110607)
Ui: ha eldőlt Benned – a Palánta honlapján segítséget találsz: www.palantamisszio.hu
(kapcsolat oldalnál).
http://www.palantamisszio.hu/kapcsolat

