Palánta Olvasónk küldte – szerintem mindenkinek szól!
Békesség nektek, Testvéreim!
Nagy öröm és nagy biztatás számomra mindig a ti leveletek. Örömöt, bátorítást nyerek általa,
és megerősít: Jó az Úr, és ma is vannak, működnek még a csodák. Igen, nagy szükségem is
van ezekre, mert intézetben élek, gyülekezet nélkül, és bizony nehéz megőrizni a tüzet, a hit
erejét, hatalmát. Éppen tegnap olvastam egy cikket, melyben az állt, hogy a tűzből kikapott
fahasáb előbb csak füstölög, majd el is alszik. Én pedig égni szeretnék, akarok!!!!
Intézet...
Elég jól ismerem ezt a zártkörű világot.
Gyermekként intézetben nőttem fel, felnőttként dolgoztam is gyermekfelügyelőként és most...
Most is intézetbe kényszerültem. Így tudom, hogy milyen nagy jelentőségű az a munka, amit
egy ilyen helyen végez, végezhet ott egy palántás tesó. Nagyon nehéz, de mégis nagyon
áldott, nagy áldás - annak aki végzi, és annak is, aki be tudja fogadni a szívébe.
Nagyon jól tudom, hogy ott a gyermekek – és az öregeké is! – szíve tele van keserűséggel, az
elhagyatottság, az el nem fogadás, a lázadás érzésével. Érzik, hogy nem kellenek senkinek,
hogy csak gondot, nyűgöt jelentenek mindenkinek. Változtatnának a sorsukon, de
tehetetlenek, ezért lázadnak. A gyűlölet, a gonoszság ki tud virágzani ezen a táptalajon, de a
szeretet meghal.
Tanítani kell rá őket. Meg kell tanulniuk, hogy szerethetők, és hogy ők is képesek a feltétel
nélküli szeretetre. Hogy Jézus szereti őket, és hogy Isten a legszeretőbb Atya. Meg kell
tapasztalniuk, hogy a keserűség eddig csak rontott a helyzetükön, de a szeretet jóságot vonz
magával, és ez már sok gondot, problémát megold önmagában is, és a vidám szív nem fáj.
Igen, ez mind új dolog a számukra. El se gondolná az ember, hogy a dacos álarc mögött
mennyi lelki seb húzódik meg. Hogy hány gyermeket kényszerítettek bűnözésre, hányan
éheztek vagy hányan voltak áldozatai a családon belüli erőszaknak. Hányan éltek át olyan
dolgot, amiktől a szerető család megvédi, megóvja a saját gyermekeit, de amiben ők nem is
részesülhettek soha, őket nem védték, nem szerették...
De az idősekben is ott van a keserűség, a fájdalom. Végigküzdöttek egy életet, s most nézik az
üres kezeiket: Minek? Megérte? Most ők se kellenek senkinek… Egy küzdelmes élet vége
reménytelen, keserű kiégett, üres szívek... Valamikor, talán nem is túl régen, még az "öreg
cselédnek" volt helye a családban, még mesélgethettek az unokáknak. Ma talán nem is
ismerik...
Nincs kit ölelni, nincs kit szeretni, dédelgetni... Még a szó is keserű, az étel is ízetlen... De
nagyon kell Isten szeretete, de nagyon! De nagyon kell, hogy minden fájó szívbe egy-egy kis
palánta legyen elültetve! Hogy a zsenge gyermekkor se, és az idős szív se azt érezze: minden
hiába, felesleges, reménytelen... Kell, hogy a fény betörjön a sötétségbe, a szeretet az
ürességbe!
Köszönöm, hogy ezt megteszitek. Az Úr adjon ehhez erőt, bölcsességet, kitartást! Kívánom,
hogy sok helyre vigyetek még szeretetet, fényt, hogy sok helyen gyulladjanak ki a kis
mécsesek, fáklyák. Melegítsétek fel a kihűlt szíveket!
Az Úr áldjon meg benneteket! Szeretettel: Teri

Én csak ennyit írhatok: köszönjük, Terike! És köszönjük Neked is, kedves Palánta Olvasónk,
hogy gondolsz ránk, imádkozol a Palánta gyermek-lélek-mentőiért, szeretsz bennünket,
továbbítod híreinket, segítesz kiadásainkban, a forrás-teremtésben, és mindazt, amit teszünk,
EGYÜTT tehetjük Veled. Ezért érdemes élni! Köszönettel: dr. Kováts György (110528)
„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi
szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.”
(Róma 5,5.)
Ui: ha gondoltál arra, hogy bekapcsolódsz a Palánta szeretet-munkájába, óvodában,
iskolában, intézetben, bábozással, eseti gyermekfoglalkoztatással, akár évközi, akár
csupán nyári programban, pantomimmel, színdarabbal, kreatív foglalkozásokkal, vagy
bármilyen más módon, kérlek, írj pár sort!
Tudtad, hogy nyáron intenzív gyermekmissziós felkészítő tanfolyamot tartunk (GyMF)
egy hetes időtartamban, sok gyakorlati ötlettel, tudnivalóval? Ne hagyd ki – idén nyáron
használd ki a lehetőséget!!!

