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A Palánta Gyermekmisszió ebben az évben ünnep-
li huszadik születésnapját. Születésekor megerősítő 
igéket kaptunk, az egyik ige szakasz a Máté evangé-
liumából, a 18,10-14 volt. Jézus Krisztus szavai::

„Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsi-
nyek közül, mert mondom néktek, hogy angyalaik 
mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám 
arcát. Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, 
ami elveszett.

Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és 
eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenki-
lencet a hegyekben, és nem megy-e el, megkeresni az 
eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom 
néktek, jobban örül neki, 
mint annak a kilencven-
kilencnek, amelyik nem 
tévedt el.

Ugyanígy, a ti meny-
nyei Atyátok sem akarja, 
hogy elvesszen egy is e ki-
csinyek közül.”

Jézus Krisztus ránk, 
evangéliumban hívőkre 
bízta Magyarország ki-
csinyeit. Az óvodásokat, 
az általános iskolásokat, 
a tiniket, a felnövekvő 
nemzedéket. Mert sze-
reti őket és nem akarja, 
hogy elvesszenek. Ezt a 
megbízatást a Palánta is 
felismerte és elfogadta.

Köszönjük, hogy nem 
maradtunk egyedül. Ezt 
a munkát mindvégig 

Önökkel együtt végeztük. Köszönünk minden imád-
ságot, minden anyagi támogatást, minden bíztatást, 
amelyet a húsz év alatt kaptunk. Köszönjük a hűséget.

Szerettük volna szemtől-szemben is megköszönni 
mindezt, erre nyílt lehetőség ez év elején, február 12-
én, a Szeretet-konferenciánkon. Erre a konferenciára 
hivatalos volt minden Támogató és barát, ezenkívül 
az Országjáró Bábmisszió minden működő és szol-
gálatra készülő bábcsoportja is. 

Néhány szó, néhány kép talán közelebb hozza 
Önökhöz is ezt a szeretetben eltöltött születésnapi 
ünnepet. 
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Kedves Támogatóink, Barátaink!

Palánta-Élménypark a Városligetben
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20 éves a Palánta
A Palánta Misszió 2011-ben ünnepli 20. születésnapját. 
Sok minden történt ennyi idő alatt… s ha visszanézünk az 
elmúlt 20 évre, csodálat tölt el minket. Álmélkodunk… és 
látjuk: nem mi voltunk, akik mindezt létrehoztuk, hanem 
a mi gondoskodó Istenünk. 

Magyarországon a rendszerváltás előtti 40 év alatt fel-
nőtt egy olyan generáció, akiknek nem, vagy alig beszéltek 
Jézus Krisztusról. Akinek a szemében a kereszténység csak 
időseknek való, távoli mese. Isten szeretetével nem talál-
koztak.

A szerető, gondoskodó, irgalmas Isten jelenlétének hi-
ányát pedig leginkább a gyermekek sínylik meg. A gyere-
keknek nagyon nagy a szeretetigényük…

Hogyan tudnánk kielégíteni?
1991-ben volt Magyarországon egy maroknyi kis csa-

pat. Egy gyülekezet, akik bár nem voltak sokan… de tele 
voltak tűzzel és tenni akarással. 

Keresték: mi is a feladatuk, hol van rájuk szükség? 
Ez volt a Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség, 

Mahanaim Gyülekezete.
És egyszer csak megelevenedett 

szemünk előtt az Ézsaiás 44,3-5-ig 
ígérete: „Mert vizet öntök a szom-
júhozóra és folyóvizet a szárazra. 
Kiöntöm lelkemet a te magodra, és 
áldásomat a te csemetéidre. És neve-
kednek, mint fű között, és mint a fűz-
fák a víz folyásainál. Ez azt mondja: 
Én az Úré vagyok, és a másik önke-
zével írja: Az Úré vagyok…”

Ki teheti ezt meg Magyarország kétmillió gyermekével?
…és válaszolt az ige, az Ézsaiás 44,23-24 verseivel: 

„Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek 
mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne min-
den fa!... Így szól az Úr megváltód és alkotód anyád méhétől 
fogva: Én vagyok az Úr, aki az egeket egyedül kifeszítem, 
és kiszélesítem a földet magamtól.”

Igen, ez volt a kezdet. 

1991-ben már elmentünk néhány általános iskolába és 
a hozzánk közel eső kerületekbe. Ezek voltak a VI., VII., 
VIII. kerületek. Ahol csak engedték, ott a szülői értekezle-
teken az evangéliumot hirdettük pár percben. 

Elmondtuk azt is, hogy szeretnénk, ha a gyerekek hal-
lanák a jó hírt. Ezért szakkörszerűen kiscsoportokat szer-
veztünk, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a Bibliával. 
Néhányan jelentkeztették gyermekeiket és egy odaszánt 
főállású gyermekmisszionáriussal – Baranka Marikával – 
elindult a Palánta Misszió. Marika kitartóan járta az isko-
lákat, míg a háttérben erősödött az imádság. 

Imádkoztunk és mentünk. Igen… minden újabb aka-
dálynál megint csak imádkoztunk, böjtöltünk és mentünk. 
Voltak nehézségeink, amikre nem számítottunk. Sok elő-
ítélettel kellett harcolnunk. Sok türelemre és még több 
imádságra volt szükség. De az idő készen állt, így menni 
kellett. A kapuk nyitva voltak, be kellett lépni.

„A tájékok fehérek voltak már az aratásra.” Mi 
csak ezt láttuk, ezért cselekedni kellett. 

Közben újabb munkatársakat készítettünk fel. 
A következő évben már három gyermekmisszio-
nárius állt készen az oktatásra..

Mindhárman tiszta szívvel vállalva a missziói 
állással járó minden nehézséget, hűségesen végez-
ték a „kicsiny kezdet” munkáját.

Sokan a gyülekezeti testvérek közül segítették 
a misszionáriusok szolgálatát, és egy-egy csopor-
tot vittek ők is hét közben.

Később már szélesebb körű, más közösségek-
ből bevont testvérek segítségével, felekezetközi 
munka folyt. Sok helyről sokan jöttek, kaptak fel-
készítést, és mentek vissza saját lakhelyükre, köz-
ségükbe – gyermekmissziót végezni…

Az 1996/97-es tanévben már Nyíregyházán, 
Hatvanban és környékén, Békéscsabán és Győr 
környékén is megindult a Palánta Missziós mun-
ka az iskolákban, a gyerekek között. 

„Kedves Édesanya, Édesapa, Nagyszülő! 
– így mutatkozott be a szülőknek a Palánta 
Gyermek- és Ifjúsági Misszió – Sok szeretet-

Emlékezés a kezdetekre
A konferencia egy szép köszöntővel kezdődött, majd az OBM koordinátora, Moravekné Lovas 
Kriszta beszélt. Ezután a Palánta szülinapi köszöntője következett, majd lejátszottuk a Palánta 
kisfilmjét is. Ezt Jó Sáfár Olvasóink is megnézhetik: www.palantamisszio.hu (bal oldalt: nyitólap, 
bal oldalt: linkajánló).
Mi is történt ezalatt a húsz év alatt? 
Egy ifjú Lélek-Mentő munkatárs, 
Kováts Eszter számolt be erről, aki a 
Palánta közelében nőtt fel, s kislány 
kora óta szolgál a misszióban, rajzok-
kal, illusztrációkkal, énekkel, zongo-
rával, pantomimmal… (Ő a kedves 
és igazságos „Pöttömke bohóc” is.)



2011 – Jubileumi szám 3

tel köszöntjük Önöket. Még nem ismerjük egymást, de 
már van egy közös pont ahol azonosan gondolkodunk. 
Önökkel együtt szeretjük és féltjük a Kincset, akit most 
az általános iskola első osztályába iratnak be.”
Egy nemrég érkezett üzenetből idézünk:

A bábmisszió kezdetei
Az első karácsony. A gyermektanítók saját növendékeiket 
felkészítve egy evangéliumi karácsonyi műsorral készültek 
a szülők számára. A szülők saját kicsinyeik szájából hallot-
ták az örömüzenetet. „Született néktek ma a Megtartó, ki 
az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

A második évben ez a munka is kiszélesedett. Létrejött 
a Csemete Bábcsoport. Így számol be róla Ági néni, akit 
ma Palánta Nagyiként ismernek gyermekek százezrei:

„1992 novemberében valaki felvetette, hogy bábjáték-
kal is lehetne evangélizálni. Az egyik hölgy tudott varrni, 
s az édesanyja is segített. Pünkösdi testvérek szállították 
a szabásmintát a Mupett-bábokhoz, Laci, az iparművész, 
elkészítette az első paravánt… én pedig 58 éves fejjel el-
kezdtem a Palánta Gyermekmissziói felkészítő tanfolyam-
ra járni, hogy megtanuljam, milyen módon hozzuk közel 
az evangéliumot a gyermekekhez, meséken, bábdarabokon 
keresztül. Karácsonykor már iskolákban hirdették a jó hírt 
a Palánta-bábok, s a kölcsön kapott betlehemes botos báb 
szereplők. Először persze sok volt az izgalom… a paraván 
izgett-mozgott, a magnó nem működött rendesen, a kel-
lékek nem voltak elég praktikusak. De az Úr ott volt, és 

Drága Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban!
Amit végeztek a gyerekek között, hogy utat mu-

tattok számukra, Jézushoz vezetitek őket és így egy 
felnövő generáció szívében ott vannak az Ige-ma-
gok, reményt ad a következő korszak társadalmának. 
Imádságban állok mellettetek. Szeretném megosztani 
Veletek, hogy egy fővárosi Baptista Gyülekezet ifjú-
sági vezetője, Gábor a Ti munkásságotok gyümöl-
cseként gyermekkorában átadta életét Istennek, az 
Úr embereként vezeti a fiatalokat, magánéletében 
ifjú férj és boldog apa, egy komoly intézmény veze-
tője. Hiszem, hogy jó az ilyen visszajelzés, de vallom, 
hogy nem kell számolgatni, méregetni – bár néha jó 
az ilyen visszajelzés – csak folytatni, tenni, amit ed-
dig. Imádkozom, hogy rendeljen ki mindent, amire 
szükségetek van a munkátokhoz az Úr és hárítson el 
minden gonosztól való akadályt. Dicsőség Istennek!

 Tisztelettel, szeretettel: Józsa Jánosné Kati

A képek az első csoportról, gyerektá-borról és foglalkozásokról készültek

1991 óta már 25 000-nél több gyermekkel foglalkoz-
tunk 1-2-3 vagy több évet, személyesen, kiscsoportban, 
hetenkénti rendszersséggel évről évre.
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a gyerekek a hiányosságokból semmit nem vettek észre. 
Nagyon élvezték az előadásokat.”

1994-től már két bábcsoport működött. 
November végére készült el a második bábparaván és a 

díszletek. A lelkes segítők és a bábcsoport-tagok több napi 
munkával állították elő a második bábszériát. 

A munkatársak megnövekedett létszámának köszön-
hetően 1994-ben és ’95-ben is 50 iskolában tarthattak 
bábelőadást a bábosok. 

1996-ban 3800 kisgyermek láthatta az ’Igazi ajándék’ 
című karácsonyi bábdarabot. 

’98 karácsonyán pedig már közel 6000 gyerekhez jutot-
tak el a Palánta bábjátékosai. 

A bábhátterek eleinte kasírozott keménypapír hátterek 
voltak, később filc anyagból kivágott formákat ragasztot-
tunk a hátterekre. Aztán az évek során tökéletesítettük a 
felszereléseket… ahogy használtuk, mindig a praktikusabb 
megoldásokra, és szebb színházi hatásra törekedtünk.

Az első gyereknap
Szilveszterkor vidám gyereknapot szerveztünk a harmadik 
kerületben. Nagyon izgalmas volt. Ez volt az első gyer-
meknap a Palánta Gyermek-Lélek-Mentő történetében. 

Sok meghívó, plakát és szórólapozás után a kezdés idő-
pontjában mindössze három gyerek lézengett a teremben. 
A misszionáriusok imaharcot kezdtek és száz gyermekért 
imádkoztak. Rövidesen megtelt a terem… 99 kisgyerme-
ket számoltunk meg! Később megtudtuk, hogy a 100. is 
ott volt, de hamarabb el kellett mennie. Ezzel megszüle-
tett a Palánta Misszió – azóta is egyik legizgalmasabb – új 
területe. A gyERMEKnAP.

A Palánta-bábcsoport a pomázi bentlakásos gyermekin-
tézményben is járt 1992-ben. Ez a nevelőotthon afféle gyűj-
tőhely volt, ahová az elárvult gyerekeket hozták. Rövid ideig 
maradtak itt, hogy aztán ismét szétosszák őket nevelőszülők 
és intézetek közt. Itt járt a Csemete Bábcsoport, és előadta 
a Panov apó című történetet. Az előadás közben egyszer 
 

csak az egyik kisfiú egy zacskó cukrot vett elő és megkí-
nálta a társait. Apró jelenet volt, de a nevelő a misszioná-
riusokhoz fordult és ezt mondta:

„Itt valami történt. Még soha nem fordult elő, hogy ez 
a kisfiú bármijét megosztotta volna valakivel!”

Gyermeknapokat a Palánta Misszió évek óta tart a Vá-
rosligetben május utolsó szombatján és vasárnapján. Ezek 
a közös megmozdulások – bár sok fáradtsággal járnak – 
évről évre egyre izgalmasabbak! Gazdag, színes műsort 
viszünk minden tavasszal, amit megpróbálunk mindig dú-
sabbá és evangéliummal telibbé tenni. 

Pantomim, bohóc és bábdarabok, izgalmas bizonyság-
tételek, táblarajzok és sok-sok zene váltják egymást egész 
nap. Nem csak a szolgálók, de a ligetben bámészkodó csa-
ládok, gyerekek, tinik is nagyon élvezik a soha nem ismét-
lődő, komplett műsort. 

Vannak, akik reggel „leragadnak” a Palánta élménypark-
ban, és egész nap ott ülnek a gyepen, tátott szájjal figyelik, 
mi történik éppen a színpadon.

Idén is várunk minden  
kedves olvasónkat,  

hogy csatlakozzanak hozzánk a 

május 28-29-i
Városligeti gyermeknapon. 

Évek óta a Palánta 
az egyetlen keresztény  
társadalmi szervezet 

a résztvevők között 
a Nemzetközi  

Gyermekmentő Szolgálat  
programjában. 

Idén is Palánta-Élménypark!

Részletek honlapunkon:  
www.palantamisszio.hu,

telefon/fax: 06-1-322-0034

Első bábdarabunk a Panov apó volt

2010-ben bábelőadásainkat az OBM önkéntes 
bábcsoportjai útján 120 000-nél több gyermek 
látta húsvétkor, illetve karácsonykor, Magyaror-
szág óvodáiban és iskoláiban.

Városligeti gyermeknap
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Beiratkozások
Óriási lehetőséget jelentettek a tanévkezdő szülői érte-
kezletek. A második esztendőben már közel 2000 képes 
Márk evangéliumát adhattunk oda – közvetlenül bizony-
ságtétel után – a szülőknek.

És mindezt csupán az őszi tanévkezdés utáni három-
négy hétben.

1992-ben már az áprilisi elsős beiratkozás alkalmát is 
fel tudtuk használni arra, hogy Istenről beszéljünk a csa-
ládoknak. Ez akkor sem volt egyszerű. Telefonálni kellett 
minden iskolába, hogy bejuthassunk, fénymásolás, csoma-
golás, tervezés, munkatársask... (ez ma sincs másképp :) ).

Ezen a tavaszon 2000 szülő kaphatott igei üzenetet. 
A harmadik évtől a főváros mellett – vidéken is megin-

dult a gyermekmisszió. 
1993-ban nőtt óraadó munkatársaink száma. És így az 

elérhető iskolák száma is. Újabb kerületekben kaptunk le-
hetőséget a hitoktatásra.

Amikor a gyermektanítóknak nem voltak iskolai óráik, 
elindultak, és újra kopogtattak az iskolaigazgatók ajtaján. 
Ebben az évben az Élet Könyve Misszió ingyen a rendel-
kezésünkre bocsátott könyveket. A könyveket osztályfő-
nöki órákon osztották szét a gyerekek közt.

Néhány nap múlva a gyerekek szaladtak gyermektaní-
tóikhoz, és újságolták a hírt, hogy: 

„Tanár néni! Már az ötödik kérdésnél tartok. Még 
aznap, mikor kaptam, hazavittem a könyvet és elolvas-
tam! Most az anyukám olvassa, és nagyon tetszik neki!” 

Palánta táborok
1993 nyarán már 210 családból való gyermeket nyaralta-
tott a Palánta háromszor egy hetes periódusokban. A Pa-
lánta táborokban több kisgyerek is megtért, és hazavitték 
családjaikba az örömhírt. 

Palánta gyermektáborokat azóta is minden évben tar-
tunk. A táborok általában több turnusban zajlanak egymás 
után.

Ám van, amikor 100 gyereket viszünk el egyszerre, egy 
nagy táborba. 

A nyári táborozásoknak különleges hangulata van. A 
gyerekek kedvence az esti istentisztelet, amikor vidám 
vagy épp elgondolkodtató jeleneteket néznek meg, meg-
hallgatják az ige üzenetét, együtt imádkoznak… és min-
denki együtt, egy szívvel, egy lélekkel dicsőíti az Urat. 
Sok-sok színes élménnyel gazdagodva térnek haza – de a 
kreatív foglalkozásoknál, a közös játékoknál és kirándulá-
soknál is sokkal fontosabb, hogy a tábor hete alatt teljesen 
feltöltődnek a mennyel. Magukba szívják az Isten Igéjét… 
és megtanulnak harcolni a gonosz támadásai ellen. Felvér-
tezve, feltöltve és megnyugodva mennek haza. 

Csilla néni Újszövetségeket ad ajándékba

Húsvéti előkészületek Marika nénivel

Gyerektábori sorverseny

Nomádkörülmények között

Merre menjek? Kamasztábori kérdések
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Sok megtérés is történt már a Palánta-gyermektábo-
rokban.

1995-től kamasztáborokat tartottunk fiúk számára 
olyan csodálatos helyeken, mint a Bakony, Mecsek, Rác-
kevei Duna-ág és a Börzsöny…

E táborok célja sem más: mint az evangélium fiatalok 
számára történő átadása. A tábori élmények és komoly be-
szélgetések mély nyomot hagytak a táborozók életében, és 
feledhetetlen napokat szereztek sok-sok kamasz fiúnak az 
elmúlt 16 esztendőben. 

1997-től végezzük rendszeresen munkánkat a tiné-
dzserek között. A „Boldogságkeresők” sorozat a Palánta 
Gyermek-Lélek-Mentő munkatársainak közös alkotása.

A négy részből álló sorozathoz 4 CD is tartozik. E 
CD-k és interaktív Ifjúsági lapok kiválóan alkalmasak 
a fiatalokkal való foglalkozáshoz. A megrázó és komoly 
CD-ken riportok és történetek hallhatók lendületes, mai 
hatásokkal – melyek lekötik a fiatalok figyelmét. Érdek-
lődni lehet Kőrös Tiborné Erikától: tel.: 06-70-332-7897

Palánta-épület
Ahogy tágult, szélesedett a misszió tevékenysége, úgy nö-
vekedett helyigénye is. 

Az első Palánta-épület egy kívülről elég roskatag eme-
letes házikó volt – egy hetedik kerületi ház udvarán. Ha 
bement az ember, a bejárattól balra, a kis teremből ének-
hangok szűrődtek ki. „Helyettem meghalt ő, elvette min-
den bűnöm…”

Ha benyitottál az ajtón, nem tudtál tovább menni, mert 
8-10 fiatal testvér ült szorosan egymás mellett. Éppen 
gyermekmisszionárius felkészítő folyt. 

A falon aranymondások, a szekrényben a szemléltető 
eszközök, s épp hogy elfértek még a főállású gyermekta-
nítók íróasztalai…

Rozoga falépcső vezetett az emeletre. A feljáróban fel-

tornyozott padok mellett lehetett elhaladni. Itt fönt volt 
a nagyobb, „mindenes” szoba. Innen lehetett eljutni egy 
pici fülkébe, ahova maximum két ember fért be állva. Ez a 
stúdió. Titkos hely: „Csak a technikusok számára”. A fa-
lak és polcok borítva voltak törzskazettákkal. Itt készültek 
hangfelvételek a bábozáshoz, színjátszáshoz és zenei ka-
zettákhoz. 

Isten gondoskodott a Palántáról, s 1994 nyarán beköl-
tözhettünk jelenleg is használatos – általunk csak „Dami 
35”-nek nevezett – Missziós Központunkba, Budapest 
szívében, a hetedik kerületben. 

Az első 
gyermekkazetta

1994 júniusában megjelentek a már addig is sokat énekelt 
és oly nagyon szeretett gyermek-dicsőítő énekek a „Mondd 
ki a dzsungel királya” című kazettán. Ez volt az első gyer-
mekkazetta, amelyet – 1995 tavaszán – a beiratkozáskor 
ajándékba osztottunk az új első osztályosoknak. 5000 csa-
lád kapott így zenés örömüzenetet, és annyi iskolával ke-
rültünk kapcsolatba, amennyivel eddig még sosem!

Ezzel ismét egy új irány nyílt meg a Palánta előtt, amely 
mára kiszélesedett. Az új lehetőség a hangzó anyagok 
ajándékozása a gyermekek számára, mely már jó néhány 
évvel ezelőtt összekapcsolódott az iskolai bábelőadásokkal 
és a csodálatos, vidám foglalkoztató füzetekkel…

…s amellyel már 100.000-nél több gyermeket érünk el 
évről évre – karácsonykor és húsvétkor!

17 évvel ezelőtt nem is sejtettük, mi lesz mindebből, 
amikor tetszetős kis csomagjainkban 1-1 gyermekkazet-
tát, matricával és a zenés bibliaismereti foglalkozásokra 
való jelentkezési lappal ajándékoztunk az áprilisi beirat-
kozáson a kis elsősöknek.

Keresztény vállalkozók segítettek, szorgos kezek cso-
magoltak három héten keresztül, hogy a 6000 gyermek-
nek szánt ajándékcsomag elkészülhessen. A kazettákat 
önkéntes autósok vitték a kora reggeli órákban szerte az 
iskolákba… összesen 120 iskolába. 

Az első mese és bábdarab felvételeket nem is lehet iga-
zán stúdiófelvételeknek nevezni, hiszen kezdetben még 
stúdiónk sem volt. Dami 35-ünk alsó helységében rendez-
tük be első, kezdetleges stúdiónkat, azzal, amink volt. Az 
első felvételek – egyetlen mese rögzítése – 8 órán keresztül 
tartottak. Ha valaki bárhol, bármikor is hibázott, az egész 
felvételt teljesen elölről kellett kezdeni. Olyan volt a felvé-
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A Glória Stúdióban eddig összesen 160 mese (köz-
te a „Hangzó Biblia” részei) és 30 bábdarab készült. 
Ezenkívül 260 dal 
készült el ugyanitt 
(40 előkészület-
ben) a régi dicső-
ítő kazetták 40 
dalán túl.

tel, mint egy színdarab. Ott, azonnal kellett az effekteket 
rögtönözni (dobozokat ütve, kanalakat összecsendítve), 
és a zenét alákeverni… Mindent egyszerre. Nagyon ne-
héz és fárasztó feladat volt – de megcsináltuk! És kialakult 
egy olyan állandó csapat, akikkel egyre többet dolgoztunk 
együtt, és csináltuk a stúdiós felvételeket – rendszeresen 
egész vasárnapokon át. Az évek során szépen lassan, aprán-
ként megvettük a felszereléseket, amikre szükségünk volt. 
És egy mese felvételének ideje is a töredékére csökkent… 

Az Úr velünk volt mindvégig, és minden kétséget ki-
záróan Ő maga akarta, hogy a Palánta Misszió fejlődjön, 
növekedjen, munkája szélesedjen, hogy minél több kis-
gyermeket elérhessen. 

Ma már van egy stúdiónk, ahol saját zenéink és tör-
téneteink készülnek – hogy Magyarország gyermekeinek 
kezébe kerülhessenek. 

Palánta- 
rajzpályázat

1994-ben tartottuk első Evangéliumi Rajzpályázatunkat. 
A pályázat témái bibliai történetek voltak. 120 általános is-
kola kapott pályázati kiírást, és több mint 200 rajz érkezett 
be a versenyre. A bibliai történetek szövegét mellékeltük 
a kiíráskor, így megtörtént az a csoda, hogy a rajzórákon a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanárok és a gyerekek megbeszélték az igét. A rajzpályázat 
eredményeit egy jótékonysági gyermekkoncert keretében 
hirdettük ki, ahol a gyerekeknek nem csak az evangéliu-
mot és örömöt, hanem ajándékcsomagot is adtunk. 

A Palánta rajzpályázatokat még sok éven keresztül 
megismételtük… Például 1996-ban 1085 pályamű érke-
zett versenyünkre, s 106 díjat adtunk ki különböző kor-
csoportok szerint. Három helyszínen tartottuk a díjkiosztó 
ünnepséget: egyet Kőbányán, egyet Csepelen, egyet pedig 
a 8. kerületben. A termek mindhárom helyen megteltek 
vidám és izgatott gyermekekkel, szülőkkel, tanárokkal. S, 
hogy minden rajzolót megörvendeztessünk, sok féle mó-
don fejeztük ki feléjük szeretetünket.

Mennyei források
Erről a három izgalmas díjkiosztóról így szól egy 15 évvel 
ezelőtti beszámolónk:

«Három rajzpályázati díjkiosztó ünnepség… el lehet kép-
zelni, hány ajándékot jelent ez! 100-nál is több díj – ezek mind 
gyönyörűen becsomagolva – s ezen felül minden alkalomra egy 
zacskónyi ajándékot kapott az összes gyerek (zizit, pufit, chipset, 
csokit, könyvet, meghívót, szórólapot és ami még akadt…)

Ez díjkiosztónként 2-300 csomag… és a szeretetvendég-
ségi előkészületek… Éjszakáig dolgozunk minden nap. Köz-
ben minden nap a bábmisszió szervezése, iskolaigazgatók te-
lefonálása, a frissen elkészült „Legnagyobb ajándék” kazetta 
forgalmazása, postázása, könyvesboltokba való elszállítása… 
Teljesen ki volt merülve a csapat december 18-a délutánjára. 
A két díjkiosztón már kifogytunk az ajándékokból… s azon 
gondolkodtunk, hogy a legnagyobbnak ígérkező programunk 
meghívott gyerekei ajándék nélkül maradnak… Ha csak raj-
tunk múlt volna, könnyen így történhetett volna. 

De ezen a délutánon ismét bebizonyosodott, hogy ez nem 
így van. Az Úr velünk volt.

Szinte felmérni sem tudjuk, de egy gyors ötlet, néhány te-
lefonhívás, egy testvér szeretete és szolgálatkészsége… s egy-
szerre csak ott volt a Damjanich utcai irodában 6 óriási doboz 
ajándék. Egy kombi autó teljes rakománya! Csupa játék. Olyan 
gazdagon előkészített ajándékcsomagok, hogy a megdöbbenés-
től alig tudtunk szóhoz jutni. És pont az utolsó este, amikor 
már semmi lehetőségünk nem volt! Ez csoda volt!«

Tavaszi kirándulás
Egy idézet az iskolaigazgatóknak a „Tavaszi kirándulás” 
mese kazetta mellé küldött kísé-
rőlevélből:

„Szeretnénk ajándékot adni 
ebben az esztendőben is azoknak a 
gyerekeknek, akik az 1996–97-es 
tanévben az iskola első osztályába 
fognak járni. Egy mesekazettát 
készítettünk Tavaszi kirándulás 
címmel. A kazettán igaz történe-
tek és mesék hallhatók, közöttük 
néhány gyermekdal.”

Munkálatok 
közben a stúdióban

A díjkiosztó ünnepségen
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A tavaszi kirándulás akciót azóta is minden évben meg-
szervezzük. Immár 15 éve minden iskolában, ahol csak fo-
gadják, adjuk, adjuk a gyerekeknek. Most is zajlanak a Ta-
vaszi Kirándulás akció munkálatai. Két segítőkész testvér 
vállalta a csomagok összeállítását azoknak a gyerekeknek, 
akiknek iskolája örömmel vette felajánlásunkat.

Idén a tavaszi kirándulás mellé Palánta Posta és peda-
gógusoknak adományozott könyvek kerülnek a csomagba. 
Hordozzanak áldást a sok nehézség ellenére mind a gye-
rekek mind a felnőttek számára!

1997-ben jelent meg 
az első 

Palánta Posta...
A PALántA POStA egy levelező bibliaiskola gyere-
kek és fiatalok számára. Mára sorozattá vált, s már három 
teljes évfolyam áll a gyerekek rendelkezésére. 600 kis-
gyerek levelezik jelenleg PALántA nAgyival, s már 
interneten keresztül is egyre többen írnak a Nagyinak, s 
kérnek tanácsot problémáikhoz.

Eszter beszámolója a kezdetekről szólt. A kezdetben 
kapott ötletek Isten kegyelméből megvalósultak, a ma-
gocskák szárba szökkentek. Támogatóink és barátaink 
segítségével a Palánta Sorsfordító Alapítványon keresztül 
húsz év alatt sok-sok evangéliumi tárgyú ajándék juthatott 
a gyermekeknek és a pedagógusoknak.

A CSALádi PALántA POStA például kezdet-
ben különszám volt, mely egy-egy bábelőadás, karácsonyi 
műsor kapcsán jelent meg évente egyszer-kétszer. Évekkel 
ezelőtt a Családi Palánta Posták összekapcsolódtak a gye-
rekeknek készülő csoda-CD-kkel, és így – hangos könyv-
ként – együtt teljes szettet alkotnak.

Az Országjáró Bábmisszió közös országos munkája 
során egyre több kisgyermeknek adhatunk bábelőadások 
után ajándékot. Az Úr pedig velünk dolgozik. 

Az ötletek legurulnak a mennyből, megszületnek a 
bábdarabok… felvesszük őket a stúdióban, aztán csodála-
tos és megmagyarázhatatlan módon fantasztikus dalokat 
kapunk hozzájuk. A CD-ken nem csak a bábdarab, hanem 
más mesék és történetek, illetve a Hangzó Biblia – dra-
matizált változata – is szerepel. Ezekhez az ajándék-CD-
khez készül egy komplett kis újság, a Családi Palánta Pos-
ta. Azért családi, mert a gyerekeknek készült recepteken, 
játékos feladatokon, színes képregényen kívül a szülők 
számára is írunk bele hasznos és gyakorlati cikkeket… és 
természetesen az egész újságot átszövi az Úr evangéliuma. 
Ettől olyan csodálatosak ezek az újságok. 

A hangos könyv mögött komoly tervezőmunka áll. 
Minden, ami az újságokba és a CD-kre kerül, céllal törté-
nik – és éppen ezért kétszeres a hatása. A gyerekek látják 
és hallják is az evangéliumot… mely a szívükbe íródik. 

Ma közel 100.000 gyermek kapja meg az iskolákban 
ezeket az újságokat és CD-ket… ezek a gyerekek haza-
viszik a bábdarab élményét, üzenetét… és a magot, ami 
a CD. Ezt otthon beteszik a lejátszóba, és számtalanszor 
meghallgatják… addig hallgatják, míg nem tudják kívülről 
az összes mesét, igét, dalt. És hallják a szülők, a testvérek, 
a nagyszülők…

Ma már a Palánta Posták 
tízezreit visszük a gyerekekhez

Isten változtatja a gyerekek szívét  a Palánta Posta és a CD-k segítségével

A „Tavaszi kirándulás” az elmúlt 15 év alatt több mint 
350 000 családban szerzett örömet.
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Atyai szívek
A szeretet hétköznapi hősei közül két férfi előadót kér-
tünk fel, beszéljenek az életükről.

Első előadónk a 2011. 
január 17-e óta Wallen-
berg életműdíjas ORIÁN 
GÉzA volt, aki az életét 
tette fel és adta oda a 
romák közti szolgálatra. 
Beszélt az életéről, szol-
gálatáról, mindennap-
jairól. Mintha egy film 
pergett volna le előttünk. 
Az előadás humoros volt 
és nagyon izgalmas, tele 
élettörténetekkel, epizó-
dokkal az életéből. És az 
egészben az a jó, hogy ez a valóság. A munka csodálatos, 
amit végez, és kétség kívül Istentől kapja hozzá az erőt!

Gyógyító 
családi fészek

BEA LACI – amellett, 
hogy a Fundamentum is-
kolában tanít, és különle-
ges szeretet-pedagógiával 
fordul a gyerekek felé – a 
saját családjába fogad be 
olyan kis árvákat, akikről 
a szüleik lemondtak, és 
akik amúgy intézetben 
lennének... Befogad-
ja őket – kit nagyobb, 
kit kisebb korában – és 
nevelgeti őket, amíg a 
gyerekeket örökbe nem 
fogadja valaki. De az a hatalmas szeretet, amivel ő és fele-
sége körülveszik saját és nevelt gyermekeiket... könnyeket 
csalt a hallgatóság szemébe. Történeteket hallhattunk ar-
ról a kis ikerpárról, akiket újszülötten a kórházból vittek 
haza magukhoz. A gyerekek mozgássérülten kerültek a 
Bea családba... de a feleség gondoskodó szeretete, ringatá-
sa, éneke, tornáztatása, figyelme meghozta a gyümölcsöt: 

a két kislány két éves korára gyönyörű, sugárzó, mosolygós 
kis angyalkává vált... és lábuk teljesen rendbejött! Mire 
örökbe fogadta őket egy család, szeretettel teli, és szeretni 
tudó boldog gyerekek lettek belőlük! 

A Palánta vezetője, az Úr 
bíztatását közvetítette a 
résztvevőknek az Efézusi 
levél 2,10 alapján. Va-
lamennyien az Úr mes-
terművei vagyunk, s a 
feladatunk az, hogy vég-
hezvigyük az Ő akaratát, 
a munkát, amelyet ránk 
bízott. Képesek vagyunk 
rá. Meg tudjuk tenni, 
mert Ő velünk van. 

Hogyan készülnek 
a bábok?

Bábkészítőnk, BáRány Edit a helyszínen, a konfe-
rencia alatt – benn a nagyteremben – javította a bábokat, 
amiket a bábcsoportok elhoztak.

Szünetben a bábcsoportok büféztek, kávéztak, teáztak, 
vidám, családias és oldott volt a hangulat. És a konferencia 
különlegessége volt még, hogy az előtérben folyamatosan 
zajlottak a felvételek. Mindenki odaállhatott, és elmond-
hatta azokat a csodákat, amik a bábidőszak alatt történtek 
vele és csapatával. 

Szeretet-konferencia
Eszter születésnapi köszöntője után a Szeretet konferencia ünnepi műsora folytatódott.

Meg lehetett tekinteni azt a két kis SZEREtEt-riportfilmet is, amit három fiatal Palánta-
munkatárs: Hanna, Eszter és Robi lufikkal készített (a két leghidegebb januári napon) Budapest 
utcáin. nagyon jók lettek! 
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Az OBM bábdarabok írónője, 
HOntváRi AnnA beszélt 
a „Sünike bábdarab” kialaku-
lásáról, megírásának körülmé-
nyeiről, és arról, mi miért van 
pont úgy a bábdarabban, ahogy 
van.  Több infó a „Sünikéről” 
itt: www.sunikebabdarab.
blogspot.com.

Bemutatásra került az egész bábelőadás, úgy, ahogy 
az iskolákban fogják játszani. Előtte énektanítás, a végén 
kérdések. Aztán... jött az előadás. A „Sünike” után egyik 
gyermekmisszionárius egy nagy piros szívet hozott ki a 
paraván mögül, és elmondta, hogy minden ember – szíve 
mélyén – a szeretetre vágyik, akkor is, ha kívülről gonosz 
beszédek, gonosz cselekedetek is vannak ráragadva. Amit 
mondott kerek, egész volt, érdekes és gyermekek számára 
is megjegyezhető.

„Van még esély!”
Az új bábdarabban hangzik el egy új dal is. A 4D új di-
menzió legújabb, tavaszi slágerét PAnni írta. Címe: „Van 
még esély!” Koncerthangulatú, vidám, fülbemászó, és fan-
tasztikus az üzenete! „Ő a bűnöket megbocsátja, van még 
esély! A betegeket meggyógyítja, azt mondja: Ne félj!...”

...a legifjabb hallgatók

Edit javítja  
a bábokat

Szünetben

Szünetben

Felvételek az előtérben
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A szeretetre vágyó 
süni

Szétszakadó családokban nevelkedő kisgyermekek, iskolai 
versenyhelyzetben alulmaradók, kiközösítettek, gúnyolt 
és csúfolt kicsinyek és nagyok tapasztalata az, amit a kis 
sün átél: „engem senki nem hallgat meg, rám senki nem 
kíváncsi, kinek vagyok én fontos?”. Pedig talán ott van-
nak körülötte, akik szeretnék őt – de már annyi sebesülés 
érte érzékeny kis lelkét… lehet, hogy Rólad szól? Vagy Te, 
vagy az a kislány/kisfiú, apuka, édesanya, barát, segítőtárs, 
aki ott állsz egy ilyen kis „Sün Benő” mellett, és legszí-
vesebben átölelnéd, de mindig újra megszúrja kezedet… 
pont a Tiédet, aki szeretni, segíteni akarod életét? Ez a 
történet megerősít a jóban: „Szeretni sohasem késő… sze-
retni kell – ez a szó a végső!”
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A 2010 évi nyári 
munkánkról

Napközis tábor

A nyári időszakban sem lankadunk. Szeretnénk minden 
gyermekhez elvinni Jézus szeretetét, hogy megismerhes-
sék Őt. Évtizedek óta aszerint a tanítás szerint él a nem-
zetünk, hogy Isten nem létezik, és nem is kell vele foglal-
kozni. Ahogy az iskolákat járjuk, és amiket a gyermekek 
életében tapasztalunk az okkultizmustól az erőszakig, azt 
kell mondanom, hogy Luthernek igaza volt: „Ha az isko-
lák nem emelik fel Isten szavát, akkor azok a pokol kapu-
jává fognak válni.” Lehet, hogy durván hangzik, de sajnos 
ez így van.

Ezért fontos, hogy a gyermekek tudják, hogy Isten lé-
tezik, és minden cselekedetünknek következményei van-
nak. Azokat a gyerekeket, akiket év közben nem tudunk 
elérni, nyári műsorainkkal mégis az evangélium közelébe 
segíthetjük.

„Nyáron Budapest egyik napközis táborába látogattunk 
el. Kriszti (misszionárius társam) és én nagyon izgultunk, 
mert ketten csináltuk a teljes műsort, és mondták, hogy 
legalább 150 gyermek lesz az előadáson. Imádkoztunk, 
hogy Isten tegyen minket képessé arra, hogy bár csak ket-
ten vagyunk, rajtunk és az előadáson keresztül közelebb 
vigyük Isten személyét a gyerekekhez. Én alig akartam 
hinni a szememnek, amikor láttam, hogy már a táblarajz 
közben teljesen elcsendesedtek a gyerekek. 150 gyermek 
néma csöndben ülte végig az előadást. A táblarajz, báb-
előadás, pantomim után tapsoltak, és az ajándéknak is na-
gyon örültek: „Jó pásztor” foglalkoztató füzeteket kaptak, 
amelyben Isten, mint az emberek pásztora, őrizője jelenik 
meg, és a játékok mellett bibliai igazságok vannak a füzet-
ben, természetesen gyermeknyelven. Ezen kívül Német-

országból érkezett testvéreink tettek bizonyságot az Úrról. 
Isten munkálkodott a gyermekek között. Az előadás vé-
gén nagyon sokan kérdezték, mikor megyünk legközelebb, 
de ezen a nyáron sajnos erre nem került sor. Ennek elle-
nére hiszem, hogy amit láttak, hallottak, elvitték a szívük-
ben, és Isten a füzeteken keresztül tovább végzi a munkát.” 
Még néhány kép a szolgálatról:

A Palánta élete Ma
A születésnapi ünnepélyről való beszámoló mellett szeretnénk rövid képes összefoglalót adni a 
Palánta életéről, a múltról (a 2010 év néhány eseménye), a jelenről (mi történt az év kezdete óta) és 
a jövőről (mire készülünk most).

Isten arcai pantomim

Bizonyságtétel

Ajándékosztás



2011 – Jubileumi szám 13

Gyermektábor

„Ebben az évben is voltunk gyermektáborban.
Kunfehértón, az idei táborban 64 gyermek ismerhette 

meg még jobban Istent Dániel történetén keresztül. Én 
magam a konyhai szolgálatban vettem részt, ami sok fel-
adattal járt. Az Úr viszont minden naphoz megadta az 
erőt. A legcsodálatosabb az volt, hogy a tábor ideje alatt 
finn roma testvérektől egy óriási élelmiszer szállítmányt 
kaptunk, ami az egész hétre szükséges ételt fedezte. Emel-
lett négyrekesznyi meggyet is kaptunk adományként, 
amiből később meggy-leves készült a gyerekeknek. Az 
Úr minden szükségünket betöltötte! A gyerekek számára 
a sok ételen kívül felejthetetlen élményt nyújtott, hogy a 
helyi polgármester engedélyével a fogathajtáson részt vett 
versenyzők lovaikkal és szekereikkel hozták be a táborba a 
gyerekeket a falunapról.

Mégis az Úr legcsodálatosabb ajándéka egy tinédzser 
lány megtérése volt. Éjjelente álmokban látta a jelenlegi 
helyzetét: elmondása szerint láncok voltak rajta, és nem 
tudott szabadulni. Egyik éjjel azonban elkezdte hangosan 
megvallani azokat az igéket, amiket a táborban hallott, és a 
láncok lehulltak róla. A lány másnap elmondta a megtérők 
imáját! Másnap a szobatársa (az én tanítványom) hívott 
oda, hogy elmondja, mi történt, és mennyire megváltozott 
ez a lány: „azóta mindig mosolyog, és látszik rajta, hogy 
megnyugodott”. Az úton hazafelé pedig végig azt a János 
evangéliumát olvasta, amit a táborban kapott. Dicsőség az 
Úrnak!”

Mi konyhások közel 5400 konyhai 
eszközt mosogattunk el egy hét alatt

A börtönben is 
kArácsony vAn! 

ezek a – most már hagyo-
mánnyá vált – minden év-
ben megtartott karácsonyi 
és húsvéti börtönkoncertek 
nagyon emlékezetesek a zene-
kar minden tagja – a börtön-
igazgató, a börtönlelkészek és 
a fogvatartottak – számára. 
szeretünk bemenni a börtön-
be, és a fogvatartottaknak 
hirdetni az evangéliumot. 

Hogy zajlik maga a kon-
cert?

Megérkezünk. Már a kon-
cert előtt nagy bennünk az 
izgalom, s ez a hosszas belép-
tetési procedúránál csak még 

inkább fokozódik... korábbi 
évek tapasztalataiból tudjuk: 
mindent kinn kell hagyni a 
kocsikban, csak a személyit 
lehet bevinni. (Apa valahogy 
mégis behozta a műanyag 
üveges teáját, aminek a több, 
mint két órás koncert után el-
fáradva nagyon megörültem!)  
Miután ötösével ellenőriznek 
mindenkit, a hangszerek is 
utaznak egyet a gumiszala-
gon, és közben átvilágítják 
őket... (ez volt régebben, de 
most egy másik bejáraton 
vihették be a fiúk a hang-
szereket, így gyorsabb volt a 
ki-bejutás). Amikor kriszti-
na lelkésznő bevisz minket 
a labirintusszerű folyosókon 
át a kis börtönkápolnába, 

már nem izgulunk annyira. 
„otthonosan” közlekedünk 
a már jól ismert szürkés kő-
vel burkolt rideg útvonala-
kon. kulcs csikordul, zár nyit, 
nagy, súlyos ajtó nyikorogva 
kinyílik... majd ajtó nyitva 
tart, (míg az utolsó zenész is 
átmegy a következő szakasz-
ba), majd rácsos vasajtó csuk. 
És ez ismétlődik vagy 6-7-
szer, mire odaérünk a koncert 
helyszínére. Felöltjük a színes 
gospel-ruhákat – melyeket 
eredetileg kifejezetten a bör-
tönkoncertezésre varrattunk 
– s aztán persze más ünnepi 
alkalmakkor is rendszerint 
felveszünk. A technikus (most 
Jázon) és a fiúk gyorsan kipa-
kolják a hangszereket. Az ap-

Börtönkoncertek
Az ünnepi börtönkoncertek nyomán megnyílnak a fogvatartottak szívei is. imádkozunk, hogy a megtér-
tekkel rendszeres bibliai foglalkozás kezdődik. Köszönjük kedves Barátaink, hogy támogatnak minket 
használt Bibliákkal, mert nagy örömöt okoznak ezzel ottani testvéreinknek. A börtönkoncertről a 4d Új-
dimenzió dicsőítő Együttes zongoristája ad beszámolót.
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rócska terem zsúfolásig telve 
fogvatartottakkal. 

Halkan beszélgetnek egy-
mással. 

A zenekar tagjai közt van-
nak, akik a feszültséget, iz-
galmat halk kuncogással old-
ják – főleg lányok... De ekkor 
persze a többiek egy hangos, és 
cseppet sem feltűnés mentes: 
„Pppssssssssssssssszzzzzt!”-
tel fegyelmezik társaikat. itt 
a börtönben valahogy min-
dig nagyon izgalmas a kon-
cert. De mindig jól sikerül! 
Hiszen behozzuk a sötétbe a 
világosságot. bejön velünk 
együtt az Úr Jézus. És meg-
érinti a fogvatartottak szívét!  
először is hagyományos, régi 
karácsonyi énekeket éneklünk 
együtt a közönséggel: menny-
ből az angyal, aranyszárnyú 
angyal, ó gyönyörűszép titok-
zatos éj... Aztán más, szép ka-
rácsonyi dalok csendülnek fel. 
Dicsőítjük az Urat – modern 
gospel zenénkkel. Zongora, 
konga, fuvola, gitárok, ének, 

kütyük... A hangulat mindig 
nagyon ünnepi, családias.  
Majd egy-egy ember a csa-
patból elmondja életének egy 
epizódját – röviden – amit a 
közönség nagy figyelemmel, 
csöndben hallgat. nem sok 
időnk van. Alig egy óra, és 
már kezdődik is a második 
koncert. De ezt az egy órát az 
Úr meghosszabbította!  

Minden belefért, aminek 
benne kellett lenni! ...sötét, 
elkeseredett szemek néztek 
rám a sorok közül... Ahogy 
apa beszélt – éreztem, hogy 
szavai az emberek lelkéig ha-
tolnak. kemény, az élet nehéz-
ségeit magukon viselő arcok, 
sötét, elkeseredett szemek 
néztek rám a sorok közül. 
idősek és nagyon fiatalok is 
voltak köztük. Mind férfiak.  
Mikor először mentünk a bör-
tönbe – évekkel ezelőtt – na-
gyon megrázott a látvány. 
Mind a mai napig emlékszem 
néhány arcra azok közül, 
akiket először láttam ott... 

Amit láttam, megrázó volt 
most is, de erősnek érez-
tem magam. Az Úr Jézus 
szemével és szívével lát-
tam ezeket az embereket.  
tudtam, hogy nem mások 
ők sem, mint akik az utcá-
kon szabadon járkálnak, és a 
karácsonyi nagybevásárlást 
tartják... de a szívük üres, 
mert nincs velük a Megváltó. 
És lehet, hogy elváltak, hűtle-
nek, vagy épp homoszexuáli-
sok, alkoholisták, erőszakos-
kodók... vagy káromkodók, 
lusták, önzőek... Mind-mind 
bűn, ami elválasztja őket 
az Úr Jézustól, és rabságban 
tart. 

s voltak nézőink közt olya-
nok is – főleg a második kon-
certen –, akik már tiszta szív-
vel, megtérve az Úrhoz ültek 
ott. szemük sugárzott, kezük-
ben ott volt a biblia, testvére-
ink voltak. olyanok, mintha 
nem is fogvatartottak lettek 
volna. igazi, megtért kereszté-
nyek :) Jó volt ezt látni!

2010 KarácsonyA
A Palánta és a 4d Újdimenzió dicsőítő együttes az elmúlt karácsonyon sok kisgyermeknek és felnőttnek 
hirdette az evangéliumot a vörösmarty téren, az Angyalok Erdejében és a Mikulásgyárban a Hősök terén, 
a nagyothallók intézetében, a Kőbányai Szabadidő Központban és a Civilházban, a vii. kerületben.

Dacolva a decemberi fagyokkal
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Vörösmarty téri gyermekműsorok

A hitben megállva!
2011-ben a munka teljes intenzitással folytatódik. Bár az 
új egyházi törvény még nem született meg, tehát nem is-
merjük a „jogi-jövőt”, mégis elszánt hittel nézünk az előt-
tünk lévő feladatokra és kiadásokra.

A sünike ajándék Cd-k már megérkeztek a hozzá tar-
tozó újsággal együtt, hogy a húsvéti bábmissziós előadások 
végén a gyerekek kezébe kerüljenek. Ehhez azonban még 
sok mindennek kell megtörténni. Azt kérjük 
Urunktól, hogy bíztassa a bábcsoportokat, 
hogy beálljanak most is a törésre, és szánják 
oda magukat az előadásokra. Nem kis áldo-
zat ez, ha belegondolunk, mivel jár: délutáni 
vagy esti próbák, a bábfelszerelés hiányzó 
részeinek beszerzése, az ajándékok megvé-
tele, szabadság kérése a délelőtti előadások-
ra, készség a gyermekek felé való személyes 
szolgálatra. De vannak ilyen testvérek! 

A „tavaszi kirándulás” csomagok isko-
lai kiküldése már javában zajlik, két segítőnk 
keze gondoskodik arról, hogy az áprilisi be-
iratkozásra ott legyen a szülők előtt. Ezt az 
evangélizációs csatornát több mint 15 éve 
nyitotta meg Isten számunkra, olyan segítők  
útján, akik készek voltak – és ma is azok – 
bevállalni a teljes postaköltséget, a CD sok-
szorosítást és a nyomtatás fedezetét.

Részt vettünk az euroCon 2011-en. Egy hétig al-
kalmunk volt a Biblia Szól Gyülekezet nemzetközi 
missziós találkozóján be-
mutatkozni. Több 
száz külföldi test-
vér ismerkedhetett 
meg így közvetve a 
munkánkkal. 
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Új élettel teli Cd-k!  isten közelsége és 
imádata vesz körül. 
Az ige közös kimondása hitet épít és erő-
sít. 
E három Cd MOSt többszörös áldás, for-
rásává válhat!
1.  AKIK HAllGATjáK, azoknak tes-

ti és lelki/szelleMi Megerősödés, 
gyógyulás forrásává.

2. egyúttal – a Palánta gyerMek-lé lek-
 Mentő Munkájának TáMoGATá SA 
álTAl – Megváltozó élet és reMény-
ség forrásává a Mai Magyarországon 
felnövekvő gyerMekeknek!

A Cd-ken szereplő dalok nEM fordítások. 
A 4d együttes mai, magyar dicsőítőinek 
szívében születtek meg, magyar nyelven. 
Bibliai igéken alapulnak, szövegük legtöbb 
helyen szó szerint a Bibliát idézi. Zenei vi-
láguk korszerű, lendületes, változatos és 
ugyanakkor szívet megérintő.   

megjelent!
4D ÚJ DIMENZIÓ DICSŐÍTŐ EGYÜTTES!  

Három új album!

Többszörös áldás CD-akció
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Hogyan segíthetek?

Az akcióval kapcsolatban kérdezz bátran, javasolj, vagy ha segítségedet ajánlod fel: örömmel fogadjuk. 
a palanta@enternet.hu címen. A Palánta honlapról további megrendelőlapok letölthetők:  

www.palantamisszio.hu („többszörös áldás Cd-akció”).  
Megrendelőlapot telefonon is kérhetsz: tel.: 06-1-322-0034; 06-70-315-7958.

4D Újdimenzió Együttes
Többszörös áldás CD-akció

Ne feledd: a „Többszörös-áldás CD-akció” útján a Palánta Gyermek-Lélek-Mentőt segíted! 
1. A gyerekekhez eljut az evangélium. 2. Elegendő CD továbbadása esetén a következő hónapra ellátáshoz segíted  
a Gyermek-Lélek-Mentőket. 3. Nagyszerű, vadonatúj Isten-dicsőítő dalokkal gazdagodsz és gazdagítasz másokat!
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A szerelem úgyis utolér! 

2011. május 22-én a 1068 Budapest, városligeti fasor 44. ii. emelet, versailles Rendezvényterem-
ben SZERELEM-KOnFEREnCiát tartunk! 
Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel a szerelem témája. interaktív, vidám, hangulatos elő-
adásokkal, fiatal előadókkal és tapasztalt házaspárokkal vár minden kedves érdeklődőt a Palánta 
Sorsfordító Alapítvány! A rendezvény 14 éves kortól ajánlott kortalanoknak! Szó lesz a szerelem-
ről: hallhatsz a hűségről, a tisztaság értékéről, az örök szerelemről (létezik-e egyáltalán?), a tartós, 
boldog párkapcsolat titkairól... 
gyere el, ezt ne hagyd ki!  Szeretettel várunk! Regisztrációs díj: 2500 Ft/fő. de ha május 1. előtt 
regisztrálsz, és a regisztrációs díjadat is átutalod addig, akkor csak 2000 Ft. Ha pedig csoportosan 
regisztráltok, ehhez képest még annyiszor 500 Ft kedvezményt kap a csoport, ahány fiú van az 
együtt regisztrálók között! Ezenkívül a helyszínen minden regisztráló kedvezményes áron vásá-
rolhatja meg a 4d Új dimenzió Együttes egyik albumát.
A konferencia után pedig ugyanazon a helyszínen, délután 17–19 óráig a 4d Újdimenzió Együttes 
csodálatos gyógyító-dicsőítő koncertjére hívunk és várunk szeretettel – belépés díjtalan! Hívj el 
magaddal minél több ismerőst, barátot! Mert igenis vannak még CSOdáK! 
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Júliusban újra gyermektábor!
Életrevalók tábora

A tábor témája pedig nem mindennapi, vagy 
mégis? Mindenkiben előkerülnek ezek a kérdé-
sek előbb-utóbb. Miért élünk itt a földön? Mi-
ért pont itt? Honnan jöttünk, hová megyünk? 
A válaszokat pedig a legbölcsebb könyvből: a 
Bibliából keressük meg közösen. Az üzenete 
nem avult el, hanem nagyon is 21. századi. En-
nek ismerete és átélése pedig rendkívül hasz-
nos segítségére van minden ember-palántának, 
hogy lélekben egészséges, magabiztos, becsü-

letes és felelősségteljes fel-
nőttekké cseperedjenek. 

Egyszerűbben: kell 
egy biztos pont, 

és ez pont Isten. 
Érdemes róla 
többet tudni és 

ismerni! Vagyis 
ez a tábor:

Ajándékozz Bibliát!

Legyen minden paLántás gyermekünknek 
teLjes BiBLiája! 

Újszövetséget, akik megtérnek, kapnak –  
de teljes Bibliát nem tudtunk adni nekik.  

a szülők pedig a legtöbb helyen nem nagyon fordítanak  
erre a célra. Úgyhogy a palánta gyermekmisszió  

számára is köszönettel fogadunk Bibliát,  
felajánlást, hogy a gyerekek hazavihessék  

a teljes szentírást.

2011. július 3–8.
Szelidi-tó

Minden kedves támogatónknak, Barátunknak 
áldott feltámadási ünnepet kívánunk! 



Jó Sáfár       Kiadja a Palánta Sorsfordító Alapítvány   1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.
            Felelős szerkesztő: dr. Kováts György       www.palantamisszio.hu

Immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a Biblia-verseny.  
A gyerektanítók 4 fős csoportokat szerveznek és készítenek fel.

                    Kategóriák:   

A gyerektanítóra van bízva, hogy a bibliaóra keretein belül vagy kívül foglalkozik 
a négy gyerekkel. Több csoportot is lehet hozni. A verseny célja, hogy átfogó kép 

alakuljon ki a tanult történetekről, önállóan tudjanak foglalkozni a Bibliával. 

Időpontja: 2011. május 15.
Téma: ISTENNÉL MINDEN LEHETSÉGES
Bármilyen kérdést vagy ötletet, esetleg díjnak felajánlott ajándékot  
(könyv, játék vagy hasznos tárgy) szívesen fogadunk.  
Érd.: Molnárné Varró Mária  
– tel.: 06-20-824-6502.

Biblia- 
verseny 3–4. osztály 5–6. osztály

A tavalyi versenyen 86 gyerek 
és 30 felnőtt vett részt

Ma már minden szülőnek tisztában kell lennie azzal, hogy

1. milyen veszélyek leselkednek gyermekére,

2. mit tehetnek ezek ellen,

3. hogyan tudja ellensúlyozni a gonosz hatást, ami gyermekét  
szüntelen megpróbálja befolyás alá vonni, és

4. mit tehet azért, hogy gyermekéből harcos legyen, aki felveszi a harcot a gonoszság  
minden fajtája ellen, és mások megmentője, aki segít győztessé tenni másokat.

Gyermek-Lélek-Mentőket képzünk, tanítókat, de aki családjában szeretné, ugyanúgy nagyszerűen hasznosítja  
majd a gyakorlati üzeneteket, amiket átadunk, és a készségeket, amik kifejlődnek.  

Másfelől: ilyen kincset, hogy a mai iskolákban, mai gyerekek között Isten Igéjét taníthatjuk, nem szabad kihagyni!
Hívunk, hogy vegyél Te is részt ebben a nagyszerű szolgálatban. Légy bátor és keress meg!   

Augusztusban az intenzív tanfolyamunkon elsajátíthatod a legfontosabb tudnivalókat.

Nyári intenzív tanfolyam időpontja: 2011. augusztus 15-19.
FőBB TÉMáINk:

•	Az	evangélium	–	a	szabadítás	üzenete.	 
Hogyan adjuk át a gyermekeknek?

•	A	kisgyermekek	megtérhetnek	és	újjászülethetnek.	 
Bibliai látás – Bibliai alapok.

•	A	döntési	folyamat.	 
Hogyan segítek a kisgyermeknek, hogy Jézus mellett döntsön?

•	A	bibliai	igazság	beültetése	a	gyermekek	szívébe.	 
Érdeklődés felkeltése, fenntartása.

•	Miért	tanulunk	Igeverseket	–	és	hogyan?	 
A kincsgyűjtés formái.

•	Dicsőítés	gyermekekkel.	Tegyük	együtt	–	mit	és	hogyan?
•		Imádság	a	gyermekekért.	Imádság	a	gyermekekkel.	Életük	–	és	életünk	más	lesz!
•		Fegyelmezés
•	A	szemléltetés	lehetőségei.
•	Gyermek-Lélek-Mentés	a	mai	iskolában	és	óvodában.	 
Gyakorlati	felkészítés.

•	A	Gyermek-Lélek-Mentő	jelleme.	Elhívás,	alkalmasság,	felkészültség.

JELENTkEzÉS:
Palánta® Gyermek- és Ifjúsági Misszió  

GYMF
dr. Szelid zoltánné
tanfolyam-koordinátor

1071 Budapest, Damjanich u. 35.
Tel./Fax: 06-1-322-0034;  

06-70-315-8099
E-mail: szelidcsillatanfolyam@citromail.hu

Gyermek-lélek-
mentő képzés 


