
Lábmosás  
közben…
Gyermek-lélek-mentők  
a tanteremben

Bábmisszió Budapesten,  
vidéken és határainkon  
túl…

w
w

w
.p

al
an

ta
m

is
sz

io
.h

u

A Palánta Sorsfordító Alapítvány kiadványa 1/2014

„A reménység pedig  
nem szégyenít meg…”  
– Beszélgetés dr. Kováts Györggyel  
a Társra Várva című könyvről
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Kedves Barátunk, kedves Olvasónk! 
Kedves Támogatóink!

Milyen korszakban élünk? A vélemények talán megoszlanak, de azért mindenki 
érzi, hogy ez „már nem ugyanaz”, mint volt korábban. Valahogy összetettebb 
minden, sok dolog elbizonytalanodott, egy országra tőlünk háború veszélyezteti 
a békességet, szerte a világon félelmet keltő folyamatok… s közben, itthon, és 
mindenütt, egy új generáció növekszik. Milyen felelősség, mit tanítunk nekik! 
Mire készítjük őket. Vajon mivé lesznek? Hogyan tudunk rájuk hatni? Hogyan 
tudjuk bennük elvetni a jóság, a kedvesség, a békesség, a tisztaság és a remény-
ség jó magjait? Mit tehetünk értük, hogy hogyan hathatunk világukra, hogy 
ne a rossz irányba haladjon? Vagy legalább a gyerekekre, hogy lássanak más 
alternatívát is?

Ugye, jogos kérdések? Minél többekben merülnek fel – reménység szerint – 
annál többek fogják megtalálni a követendő választ.

Mi, a Palánta Sorsfordító Alapítvány és a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misz-
szió munkatársai, önkénteseinkkel, segítőinkkel, sőt, Önökkel együtt, kedves 
Támogatóink, pontosan ezen a stratégiai területen végezzük megmentő mun-
kánkat. Olyan öröm, hogy hírt adhatunk az előző időszakról, s azokról a le-
hetőségekről, amik előttünk feltárultak, vagy feltárulóban vannak. Köszönjük, 
kedves Olvasóink, Segítőink és Támogatóink, hogy mellettünk álltak, és mind-
azoknak, akik mellénk állnak, hogy végezhessük felelősségteljes munkánkat. 
Önök nélkül ez nem volna lehetséges. Köszönjük az önfeláldozást, a bátorságot, 
és a bátorítást, amit ez úton Önöktől nyerünk! Isten áldását kívánjuk az Önök 
kedves és készséges életére, Szeretteikkel együtt. 

                                                                             Tisztelettel: 
                                                                                   dr. Kováts György    

                                                              és a Palánta minden munkatársa

Mottónk: „Mert kegyelemből tartattatok 
meg, hit által; és ez nem tőletek van: 

Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8)

Ki Kel fel az asztaltól?

Lábmosás  
közben... 

János 13,1-8
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Ján 13:1  A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, 
hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az 
Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mind-
végig szerette őket.

Ján 13:2  És vacsora közben, amikor az ördög 
belesugalta már iskariótes Júdásnak, a Simon fiá-
nak szívébe, hogy árulja el őt,

Ján 13:3  Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatal-
mába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Isten-
hez megy,

Ján 13:4  Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; 
és egy kendőt vévén, körülköté magát.

Ján 13:5  Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé 
mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendő-
vel, amellyel körül vala kötve.



Ján 13:4 Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; 
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Ki kel fel az asztaltól? Ki mossa ki? Ki mossa le? Ki mossa fel? Ki in-
tézi el? Ki marad fenn, hogy befejezze? Ki kel fel korábban, hogy meg-
tegye? Ki hagyja félbe a filmet? Ki teszi félre a fészbukot? Ki csukja 
le a laptopot? Hogy megtegye, amit senki más nem akar megtenni? 
És ha megteszed, úgy teszed-e meg, hogy abban minden 100%-os 
legyen? „látom, a mosogatást senki nem tudja megcsinálni helyet-
tem…” – de azért megteszed. sőt, közben dúdolsz, és nem csap-
kodsz. azon vagy, hogy a többiek jól érezzék magukat, és ne kárhoz-
tatva, hogy ők pihennek és te dolgozol. Ki teszi meg? Jézus. Jézus 
megteszi. tudatosan tette meg. azért, hogy te is megtedd. Mert Ő 
most is megteszi. Benned. És ha engeded, általad is.

lÁtOD szeMeiD elŐtt?

látod a szemeid előtt? az isten fia felkel a vacsorától. Csöndes. 
Én így látom szemeim előtt. Csöndes, és megfontolt. (Hanna lá-
nyom azt mondta – szerinte mosolygott. Mindenkire.) Mindenki 
nézi. leveti felső ruháját. Csönd. fog egy kendőt – körülköti magát. 
Mindenki néz. Csönd van. azután fogja a vizes edényt, és tölt a mos-
dótálba. Minden mozdulat tökéletes. ahogy egy gyakorlott rabszol-
ga teszi. Minden szem rajta. És elindul, körbe, tanítványról-tanít-
ványra. Néma csönd. Mossa a lábakat. az isten fia. (itt mosolyog 
– mindenkire, személyesen. ahogy a lábát mossa, ránéz, és rámo-
solyog.) Mindenki érzi, itt valami történik. Valami, amit majd megér-
tünk. sok gondolat támad, de nem szól senki. s az isten fia egyen-
ként, mindenki lábát megmossa. Júdásét is. szeretettel. Mintha 
nem tudná, mit tett és mit fog tenni ez a tanítvány. Megmossa a 
lábát. lehetőséget ad neki.

az isten fia lehetőséget ad Júdásnak is. amikor megmossa a lá-
baidat, úgy tekint rád, mint tanítványára. Minden nap megmossa. 
Minden nap új lehetőséget ad. Nem mondja közben: „el fogsz árulni”.

Miközben mossa a lábadat, bensődben folyamatok zajlanak. 
Megérzed szeretetét. Megérzed megbocsátását. Megérzed bizal-
mát. Megérzed kiszolgáltatottságát. Megérzed, hogy Hozzá tarto-
zol. És ez lehetőséget ad neked a jóra. arra, hogy azt tedd, amit Ő 
szeretne. arra, hogy keresd az Ő akaratát. arra, hogy elszakadj a 
saját rossz döntéseidtől. arra, hogy könnyek csorduljanak ki a sze-
medből, és azt mondd: „Uram, bocsáss meg. Most készültem arra, 
hogy eláruljalak. Bocsáss meg. a pénz fontosabb volt. Bocsáss 
meg. tisztátalan vagyok. Gonoszt gondoltam. Gonoszul beszéltem. 
Áskálódtam. Nem méltó Hozzád, ahogy éltem. Bocsáss meg, kérlek.”

ezért mossa meg a lábadat. ezért veszi maga elé a kendőt. ezért 
kel fel a vacsorától. ezért mossa egyenként a tanítványok lábait. 
Ma is. szeretettel. Napról-napra. Végtelen türelemmel. Újra és újra 
lehetőséget ad neked, hogy belülről megváltozz.

tévedés, ha azt gondolod, nem kell bocsánatot kérned senkitől... 
még Jézustól sem...

Mennyire messze van ettől az a tévedés, amit sokan képviselnek: 
„Nem kell bocsánatot kérned senkitől… Jézustól sem. Már annyira 
meg vagy igazulva, hogy szó sincs róla, hogy bűnért valaha is bocsá-
natot kelljen kérned. Ha bocsánatot kérsz, bűntudatból fakad – a 
törvény kárhoztatásából. ez vallásosság lenne. ez a megigazultság 
meg nem értése. stb.”

Nem így van.
„Ha meg nem moslak – nincsen közöd hozzám…” – kell, hogy meg-

mosson. előbb mos meg, mint, hogy tudnád, mit fog benned elvégez-
ni. Ha engeded, hogy napról napra megmosson, közöd lesz Hozzá. el 
tudja benned végezni, amit szeretne. Végbemennek benned ezek a 
csodálatos folyamatok. felismered, mi szakít el tőle. Meglátod, mi 
idegen tőle. Mélységesen megbánod, amit tettél ellene (és az em-
berek ellen). Megindul Rajta a szíved – és az embereken, akik az Ő 
képére vannak teremtve. felismered, hogy mit szeretne. feltámad 
benned a vágy, hogy olyan legyél, mint Ő. ismét megérted, amit Ő 
tett érted. Mélységes bűnbánat tölt el minden miatt, amit úgy tet-
tél, hogy közben érezted, Ő mást akarna. Bánni fogod az engedet-
lenséget. a halogatást. a lustaságot. az elszalasztott lehetősé-
geket. amikor nem tettél Róla bizonyságot. amikor nem vigasztal-
tál. amikor nem bátorítottál vagy dicsértél meg mást. amikor nem 
mondtad ki a jó szót. amikor nem rögzítetted le az igét. amikor nem 
mondtad ki a hit szavát. Mert féltél. Mert szégyellted. Mert egy-
szerűen nem akaródzott.

Mindezek hirtelen fájni kezdenek. Mert az isten fia megmossa a 
lábadat. Napról napra. És ez, ami belül történik, megváltoztat té-
ged.
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Mi változtat meg téged belülről? az egyik, ami belső átformáló-
dást ad – az újjászületés. akkor, amikor megtértél, a menny is ak-
cióba lépett. egy vadonatúj gondolkodásmódot ültetett el benned. 
Mint egy kis magocskát. egy új élet indult el. Belül. legbelül, ott 
benn, a szíved legeslegmélyén. egy új ember született meg.

azután ez az új élet megkapja napról-napra a táplálékát. az 
isten igéje táplálja. Mint a tej. Megerősíti. további akcióba lendíti. 
Dolgozik bent, és végzi átformáló munkáját. Mert a lelkedben – pszi-
chikus lelkedben – még sok keménység van. sok még a változtatni-
való. ami a régihez tartozik. ez a változtatás folyamatos. Napról-
napra történik, amikor az igét veszed az Úrtól. Mint a kenyeret. 
táplálja az új emberedet, hogy erős legyen, és képviselje mindenkor 
a menny igazságait.

Változtat a szent szellem. amikor imádkozol. amikor hálát adsz 
az Úr Jézusnak. Mindenkor, mindenekben. tudatosan. És ezzel dicső-
íted Őt. s amikor dicsőítéssel dicsőíted Őt. együtt a gyülekezettel. 
Mintha máris a mennyben lennétek. az Úr odajön, közel, felmagasz-
taljátok, benne a mennyei kórusban, és közben a szent szellem fo-
lyamatosan formál. felemel, és elszakít a gonosztól. azoktól, amik 
kötve tartottak. Megszabadít.

Változtat az úrvacsorában az Úr ereje. aki eszi, él általa. Él, a meny-
nyei élet megerősödik benne. a Bárány vére végzi munkáját. Átformál.

Változtat, amikor alatta maradsz a terheknek. amikor engedel-
mes vagy. tudatosan. amikor igent mondasz, és nem veted el, amire 
az ÚR indít. ez is formál.

És változtat, amikor megmossa a lábadat. amikor odajön, és 
megérted, amit rosszul tettél. Megérted, hogy még mindig eny-
nyire szeret. Megérted, átjár, hogy az Övé vagy. Magáénak te-
kint. Közelségével formál. türelmével formál. szeretetével formál. 
egészen közel jön, személyesen hozzád, és téged mos meg. a te lá-
baidat. Mert piszkosak. És mert szükséged van arra, hogy megmos-
son. Mert ha nem mos meg, nincs közöd Hozzá. akkor formálódsz. 
Rádöbbensz, hogy megint mennyire kemény voltál. Megint felesle-
gesen beszéltél. Belementél a felesleges vitába. Hiábavaló dolgokon 
erősködtél. féltetted a saját javaidat. saját jövődet. saját bizton-
ságodat. saját megítélésedet. Hogy mit szólnak hozzá az emberek. 
Mintha ez annyit számítana. ahelyett, hogy szeretetet mutattál 
volna ki. Vagy megértést. Vagy hagytad volna, hogy meginduljon a 
szíved, ahogy az Úr meg akarta indítani. a keménység helyett.

amikor megmossa lábadat, mindezek fájni kezdenek. Rájössz, 
hogy mennyire messzire tudsz szakadni tőle, pedig minden nap Vele 
akarsz járni. egy pillanat alatt elkap a hév, és már beszélsz, mintha 
az előbb nem fogadtad volna meg, hogy mindig szelíd maradsz. Vagy, 
már megint a kapzsiságnak engedtél, ahelyett, hogy adnál, ahogy az 
Úr mutatta meg, hogy adnod kell.

amikor megmos, mindez fájni kezd. És azt mondod Neki: „Uram, 
kérlek, bocsáss meg! Bocsáss meg. Bocsáss meg. annyira bánom. 
Kérlek, teljesen.” – nem azért mondod ezt, mert azt gondolod, hogy 
nem bocsát meg. Nem. egyszerűen azért, mert szereted Őt, és mert 
szükséged van Rá. Mert felismerted, hogy fájdalmat okoztál Neki. 
Mert megláttad, hogy Ő egészen más. Mert te nem akarsz más lenni, 
mint amilyen Ő. Olyan akarsz lenni, és örömöt akarsz Neki szerezni. 
azt szeretnéd, hogy megdicsérjen – „jól van, jó és hű szolgám, kevesen 
voltál hű, sokra bízlak téged ezután”. ez lakik benned, belül, ez az iga-
zi mélységes vágyad, és most ez megint megerősödik. Minden egyéb 
felett. Minden bosszankodás felett. Minden méltatlankodás és igaz-
ságtalanságérzet felett. Hogy „hogy bánhattak így veled”… felett. 
Minden felett, ami a régi emberhez tartozik. Minden felett, ami földi, 
testi és ördögi. ez a mélységes vágy benned, hogy olyanná legyél, mint 
Ő, most erősödik meg benned, ismét – amikor megmossa a lábadat.

ezért csodálatos az, hogy az isten fia megmossa, minden nap, 
kész rá, és megmossa a lábadat. Minden nap közel jön. Minden nap 
odavon magához, rád néz, és mossa a lábadat. „Uram, úgy szégyel-
lem, hogy ma is elszúrtam. annyira bánom. Kérlek, bocsáss meg 
érte. Bocsáss meg, és adj új kezdést. Köszönöm. Köszönöm, hogy 

szeretsz, hogy megint megmosod a lába-
mat, és megint tisztalappal indulhatok. 
Újra teljesen új kezdést adtál. Köszönöm 
Neked. Ámen.”

Veled még nem fordult elő, hogy olyat 
tett az Úr, amit még nem értettél? Ugye, 
igen. „Majd megérted” – azt mondta. 
ezután. a maga idején.

azért még engeded, hogy cselekedjen? ezt mondta Péternek. 
Neked is ezt mondja. Ő sok olyat cselekszik, amit MOst nem ér-
tesz, de ha engeded Őt cselekedni, eljön az idő, hogy megérted. ez 
az isten országa. az Úr így végzi munkáját. Jól teszed, ha alkalmaz-
kodsz Hozzá. akkor fogod megismerni Őt. Ő néha előbb cselekszik, 
utána magyarázza meg.

aKaROD, HOGy „KÖzÖD leGyeN” JÉzUsHOz? 
aKaROD Vele a KÖzÖssÉGet?

akarod, hogy közöd legyen Jézushoz? akkor engedned kell, hogy 
megmosson téged. „De Uram, ez nem méltó Hozzád!” – mondod. De 
igen. ezért jött el az isten fia. Hogy megkeresse és megtartsa azt, 
ami (aki) elveszett. (lk 19,10.)

Hogy tudja megtartani? Úgy, hogy megtisztítja. Különben, ha 
mocskos marad, a gonosznál marad. a mocsok birodalmában. Ha 
megtisztíthatja, ki fog lógni a sötétségből (ragyog), nem fogja jól 
érezni magát a szennyben (tiszta), és mindenki fogja rajta látni azt, 
hogy „ő más” (mert tényleg mássá lett).

ez a két út van. Vagy engeded, hogy megmosson, és tiszta leszel, 
tisztaságra vágyva egész életedben, vagy nem engeded, és akkor a 
szenny visszahódít magának téged. Gondolom, nem erre futsz. Én 
eldöntöttem. És újra és újra odaadom magam erre. „Uram, tisztíts 
meg, kérlek, teljesen, amit csak látsz bennem, mondd meg, és vál-
toztass meg engem. teljesen. a tiéd vagyok, tegyél olyanná, ami-
lyenné te akarsz tenni. Ámen. És, ha ellenkeznék is, bármikor, a tiéd 
vagyok, a tiéd a döntés, végy rá, győzz meg, győzz le engem, és tedd, 
amit csak te tudsz megtenni, tisztíts, formálj, alakíts a te akara-
todnak megfelelően. amit te eldöntöttél. Ámen.”

Olyan jó, hogy a menny nem köt kompromisszumot! Olyan jó, hogy a 
tisztaságnak van egy forrása. Olyan jó, hogy a tisztaságnak van egy 
mértéke. És hogy ez a mérték: Jézus! „Köszönöm, Úr Jézus, hogy ez 
a világ bármit mondhat, bármilyennek is megpróbálhatja feltűntet-
ni az igazságot, torzíthat, vagy megpróbálhatja kicsavarni – de te 
NeM VÁltOzOl, tegnap és ma és mindörökké ugyanaz maradsz. 
És ezért a te tisztaságod is ugyanaz marad. Nem változik. ebben 
gyönyörködöm. És erre mondok igent. Pál apostolnak is ugyanezt 
mutattad meg, és mindenkinek a 2000 év során, és nekem is, újra 
és újra – és akarom, hogy mutasd is, hogy senki el ne tudja hódítani 
a gondolkodásomat tőled. az legyen, az a tisztaság, bennem, amit 
te akarsz, és amilyen te magad vagy. Ámen.”                                             Kgy

Ján 13:6  Méne azért Simon Pé-
terhez; és az monda neki: Uram, 
te mosod-e meg az én lábaimat?
Ján 13:7  Felele Jézus és monda 
neki: Amit én cselekszem, te azt 
most nem érted, de ezután majd 
megérted.

Ján 13:8  Monda neki Péter: Az én lábaimat nem mo-
sod meg soha! Felele neki Jézus: Ha meg nem mos-
lak téged, semmi közöd sincs én hozzám.

Ján 13:8  Monda neki Péter: Az én lábaimat nem mo-
sod meg soha! Felele neki Jézus: Ha meg nem mos-
lak téged, semmi közöd sincs én hozzám.
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A munka tovább folytatódik
A Palánta Gyermekmisszió életében a 2013-as tanítási év nehéz esz-
tendő volt. Az egyházi törvény változásával a gyermekek közötti munka 
lehetőségei – anyagi feltételei – megváltoztak. Meg kellett válnunk sok 
áldott gyermekmunkástól, akik hosszú éveken át hűségesen tanították 
a gyermekcsoportokat sok-sok iskolában. De az Úr Jézus nem hagyta, 
hogy a húsz éve végzett munka semmibe menjen. 2014 őszén – minden 
anyagi nehézség ellenére – ismét felállt az a kis csapat, amely önkén-
tesen végez fakultatív hitoktatást, Jézus Krisztusért, vállalta a mun-
kát az iskolában, tovább folytatta a gyermekek felkeresését, Jézushoz 
hívását. Jelenleg tíz önkéntes Palánta-munkatárs teszi ezt az ország 
területén. A tizenegyedik – évek óta hűséges – munkatársunk csak a 
napokban hagyta abba a munkát, mert második kisgyermekét várja.
Telefonon kerestem meg őket, s elmondtam nekik, hogy szeretnénk Támogatóinkat, Barátainkat ismét 
tájékoztatni, mi újság van a Palánta-csoportokban.

Gyermek-Lélek-Mentők a tanteremben

Zsófi megtalálja legjobb barátját

Marika három iskolában és négy palántás csoportban beszél 

rendszeresen Jézus Krisztusról, a negyedik és hatodik osz-

tályos gyermekeknek. Ezek a gyerekek nem járnak kötelező 

hitoktatásra, a szüleik nem vagy csak nagyon kevéssé isme-

rik az élő Istent és az ő kegyelmét. Milyen csodálatos dolog, 

hogy ennek ellenére ezek a gyerekek találkoztak Marikával, és 

vállalták, hogy a napközi utolsó óráiban, a lecketanulás után, 

vagy a játszó és ebédszünetben találkoznak vele, hogy Jézusról 

hallhassanak. Elég nehéz összehozni ezeket a találkozókat, de 

megéri! A gyerekek tele vannak programmal, az iskolai fel-

adatok sűrűsödnek. Mégis, van valami titkos, mindennél fon-

tosabb feladat, valami rejtett öröm, amely hétről hétre bíztatja 

őket. Valaki minden héten várja őket Marika nénivel együtt a 

napközi utolsó órájában.
Amikor megcsendült a telefon, és bemutatkoztam Mari-

kának, az első mondatában felzengett az öröm. „Igen, másfél 

héttel ezelőtt történt valami nagyon fontos minálunk – mond-

ta. - Zsófi megtalálta legjobb Barátját, az Úr Jézus Krisztust.”

Mi is történt?  Ez a negyedikes kislány a palántás órák kez-

dete óta mindig különleges figyelemmel volt jelen közöttünk. 

Látszott rajta, hogy meg akarja ragadni mindazt, amiről szó 

esik. Egyébként sajnos éppen most életének igen nehéz szaka-

szát éli. Szülei válófélben vannak. 
Odajött hozzám, beszélgetni kezdtünk, s ő elmondta, hogy 

át akarja adni a szívét az Úr Jézusnak. Együtt imádkoztunk. 

Ő nagyon komolyan fogadta ezt a változást. Legközelebbi 

beszélgetésünk alkalmával erősítésre szorult. Az elmúlt na-

pokban nem tudott mindig úgy viselkedni, mint az Úr gyer-

meke. S most félt, hogy Jézus nem maradt vele. Nagy hálával 

és szívbeli örömmel csodálkozott rá arra a kegyelemre, amire 

mindannyian, hogy ha megvalljuk bűneinket, Jézus hű és igaz, 

hogy megbocsássa azokat. Megköszönte a Megváltó hűségét 

és szeretetét.
Tizenkilenc kis élet van most a palántás órákon Marika 

kezére bízva. Szüleik nem gondolták, hogy ezeken a napkö-

zis délutánokon ennek a tizenkilenc kis életnek a jövője, sorsa 

biztos kezekbe, szerető Barát oltalmába kerülhet. Isten azon-

ban szemmel kíséri őket.

�� Szeretnék többet megtudni arról, hogyan tarthatok én is Palán-
tás bibliaoktatást iskolásoknak

�� Érdekelnének a gyermekszolgálattal kapcsolatos képzések, fel-
készítők

�� Szeretném anyagilag támogatni a Palánta Misszió iskolai biblia-
oktatását.

�� Szeretném imában támogatni a Palánta Misszió iskolai bibliaok-
tatását.

�� Szeretném, ha gyermekem részt vehetne iskolájában Palántás 
Bibliaórán. Iskola neve, címe: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

Ennek a kis visszajelzőnek a levágásával és a Palánta címére történő visszaküldésével tudod jelezni, ha szívesen támogatnád az iskolai 
Palánta bibliacsoportok munkáját anyagilag, imában vagy szeretnél részt venni benne.

Palánta Sorsfordító Alapítvány 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.; e-mail: palanta@enternet.hu; fax: 36-1-322-0034

Visszajelző lap
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régóta vártak egy palántás munkatársra…
Terike évek óta dolgozik a Palántában. A gyerekekhez az órákra négy keréken ér-kezik. Ez megesik másokkal is, ha az iskola messze van a lakóhelyétől. De Terike otthon is, a lakásában is négy keréken közlekedik – tolókocsiban.

Az első években több gyermekcsoportot is vezetett egy Duna-melléki kisváros-ban. Azután úgy döntött, eladja a házát, és lakrészt vásárol egy otthonban, ahol az életvitelében segítségére lesznek. Fájó szívvel elbúcsúzott a gyermekektől. Megta-lálta az otthont. Sajnos azonban nem úgy történtek a dolgok, ahogy Terike várta. A magánintézmény csődbe ment, s így Terike feje felől is eltűnt a fedél.
Évek teltek el. S most ismét magányosan él egy kicsi házban. Még nem tudja, meddig maradhat.
Ebben ez évben ismét felkereste a falubeli iskolát.
Nagy örömmel fogadták. Annak ellenére, hogy ebben az évben már tanórák közé illesztett római katolikus és református hitoktatás is folyik az iskolában, évek óta vártak egy palántás munkatársra is.
Mióta? Azóta, mióta évenként megjelentek beiratkozáskor a „Tavaszi kirándulás”csomagok, eleinte kazetta, később CD formájában, mellé egy kis csoki vagy ceruza, később kifestő könyvek. Azóta, mióta karácsony vagy húsvét táján egy-egy bábos csapat is bejelentkezett, hogy a Palánta bábdarabjaival az ünnep szí-nét, ízét, igazi üzenetét elhozza a gyermekeknek.
Az iskolában arra vártak, jelenjen meg személyesen is egy palántás, aki heten-ként meglátogatja a jó hírrel a gyermekeket.
„Nem szertartást szeretnék tanítani, nem emberi filozófiát, hanem a Bibliát aka-rom megismertetni, és a Jézus Krisztusban való hitre szeretném elvezetni a gyere-keket” – mondja Terike.
Először négy gyermek jelentkezett. Részt vettek a délelőtti hittan oktatáson is, de szívesen eljöttek a napközi időben tartott, palántás foglalkozásra, fél kettőtől háromig.
Terike meg akarta mutatni a gyermekeknek, hogy az ószövetségi ígéretek Jézus Krisztusban teljesednek be. Ezért a palántás bibliaórák kezdetén négy teljes Szent-írást vásárolt újdonsült tanítványainak.
Év kezdete óta a palántás csoport tíz főre szaporodott. Az újabb hat iskolás kér-dezősködik: – mi mikor kapunk Bibliát?
Terike pedig élére teszi a rokkant nyugdíjat. Annak örül, hogy szaporodik a cso-port.
Leírtam, amit Terike elmondott, mert nagyon tetszett az ötlet. Talán valamelyik Palánta támogatónak az a gondolata támad, hogy egy ilyen Palántás kisiskolásnak Bibliát ajándékoz?



Gyermek-Lélek-Mentők a tanteremben
isten hűsége végtelen
Mariann azt a gyönyörű tapasztalatát osztotta meg velem, hogy Isten hű-
sége végtelen. Amióta gyermekekkel foglalkozik, és szemlélheti az Atya jó-
ságát a gyermekek életében, számtalanszor tapasztalja, ez a hűség mindig 
akkor mutatkozik meg, és lepleződik le a legnyilvánvalóbban, amikor elbá-
tortalanodnánk, valami miatt ellankadnánk, amikor kérdések jelennének 
meg bennünk elhívásunkra vonatkozóan. Ilyen esetekben Édesatyánk vala-
mit tesz. Ránk mosolyog egy kisgyerek, és egy váratlan kérdést tesz fel. Vagy 
elénk kerül, szemünkbe néz és megkérdez valamit. S nekünk megdobban 
a szívünk: ez a mi Istenünk, Aki akarja, hogy gyermekei megismerjék Őt!
Négy éve vette át Mariann az egyik általános iskolában levő palántás cso-
portot egy idősebb gyermekmunkástól, és öt negyedikes kisfiút kapott. 
Ehhez a csapathoz később csatlakozott a szomszédjában lakó kisfiú, aki-
vel már előbb elkezdett foglalkozni, de nem tudta, hogy ugyanabba az 
iskolába jár. Ezután Ő is látogatni kezdett az órákra.

„Égedelem kis srác – jellemzi Mariann –, de csak úgy itta magába az 
Igét, és a nehéz természete ellenére hiszem, a magok jó talajba hullottak.”

Ehhez az öt kis sráchoz járt Mariann rendszeresen. Ötödikesek lettek. 
Húsvét előtti héten ment értük, de már nem volt ott a kis csapata a ta-
nulószobán. A többi gyermek minden alkalommal figyelte a távozókat, 
ahogy „összeszedte” őket.

Mariann mondta a tanulószobát vezető tanárnak, hogy semmi baj, ak-
kor majd jön húsvét után, ha a kisfiúk most nincsenek itt. Akkor azonban 
történt valami. Mariann szavaival mondom el:

„Már mentem volna kifelé, egyszer csak megszólalt egy kisfiú: »Ma-
riann néni, akkor meg tetszene tartani nekünk a Biblia órát?« Abban a 
pillanatban megálltam és fülig ért a szám örömömben. Mondtam, hogy 
persze, gyertek csak.” 

HAT ÚJ GYERMEKET KAPTAM AZ ÚRTÓL, azon a napon, négy 
fiút és két kislányt. Mind a hatan befogadták az Urat.

Ebből a hat gyermekből azóta 2 fiú rendszeresen jár, és az a kisfiú is, 
aki megszólított akkor. Most már nagy fiú 7. osztályos. TANÍTVÁNY.

Ráadásul úgy hívják, mint a fiamat, Milán. Mondtam is az Úrnak, ha 
még az én fiam nem tanítvány, akkor egy „másik” Milánt tanítok.

Isten folyamatosan meglep ezen a kisfiún keresztül. Megtérése után 
felajánlottam Neki, hogy járhat bibliaórára, ha akar. Elfogadta. A 2. alka-
lommal (akkor még 4. osztályos volt), mondja a többiek előtt: „Mariann 
néni, olyan érdekeset álmodtam.” Kérdeztem tőle, hogy mit. El kezdte 
elmondani a Jelenések Könyve 21 (új Jeruzsálem) fejezetét. Mondtam 
neki, nézd csak Milán, olvasd el ezt a részt a Bibliában. A többiek közben 
figyeltek. 

Elcsodálkozott, és nézett rám nagy szemekkel. 
Rákérdeztem tőlük, hogy szerintetek ki a Bárány menyasszonya?
Akik régebben jártak a bibliaórára, azok sem tudtak válaszolni, gon-

doltam magamban, hogy ezt sok hívő sem tudja, és már meg akartam 
mondani, de Isten azt mondta, várj!!! Egyszer csak megszólalt a Milán: 
„Mariann néni, hát azok mi vagyunk.”   Ezt olyan „természetesen” mond-
ta, mintha ezen nem is kellene gondolkozni. Hűűűű, erre felkaptam a 
fejem, hiszen ezt a Szent Szellem jelentette ki a kisfiúnak. Öröm látni, 
hogy fejlődik. A bibliaórákon minden alkalommal a kemény eledelre van 
szüksége. Amikor kérdezem őket, hogy mit jelenthetnek azok a dolgok, 
amit átbeszélünk, Milán legtöbbször az Igével válaszol, pedig még akkor 
nem hallott róla. Imádkozom érte, hogy amikor nagykamasz korba ér, ne 
forduljon a világ felé. 

Szeretném tartani vele a kapcsolatot azután is, amikor befejezi a 8. 
osztályt. Szeretném, ha Isten harcosa lenne, és hiszem, hogy az Úrnak 
is ez a terve.

Nagy kiváltság az, hogy Isten arra küld el, neveljük fel a harcosait.
Mariann

Név:…………………....................................................................................................................................................................................................

Cím: .…….......… (ir. sz.) .............……............................………....................................................................................................................(város)

..............................................................................................................................…………….............………..….. (utca, házszám, em., ajtó)

…………………...............……............................….(telefon, mobil)   ……………................………………….......................…...…(e-mail)

Adatok az előző oldalon kitöltött visszajelző laphoz:
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LegyéL  
Te is  
gyermek- 
LéLek-Mentő!
Te is elviheted a Biblia üzenetét,  

a megváltás örömhírét  
az iskolás gyermekekhez!

Mi segítünk a felkészülésben!
Várunk intenzív gyermekmissziói felkészítőnkre 

2014. augusztus 18-22. (hétfőtől péntekig) Budapesten.
A tanfolyamot elvégzők a Szent Lukács Gyakorlati Teológiai 

Akadémia bizonyítványát vehetik át, mely a Palánta Gyermek- 
és Ifjúsági Misszió fakultatív hitoktatásában való gyermek-

misszionáriusi szolgálatra képesít.
A teljes részvételi díj 15 000 Ft,  

de a május végéig jelentkezőknek csak 10 000 Ft.  
(Utána június végéig 12 000, július végéig 14 000 Ft.)

Jelentkezés a palanta@enternet.hu címre küldött e-maillel és  
a jelentkezési díj felének előlegként történő átutalásával tör-

ténik a Palánta Sorsfordító Alapítvány számlaszámára. (Tehát 
május végéig jelentkezőknek 5000 Ft előleget kell átutalniuk.)

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:  gymf-e.
Felhívjuk kedves jelentkezőink figyelmét, hogy az előleget a részvétel 

meghiúsulása esetén sem áll módunkban visszafizetni!

Telefonos érdeklődés, információ:   
Dr. szelid Zoltánné Csillánál (06) 70/315-8099.
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Ezeken az oldalakon olyan szolgálatokat 
mutatunk be, amelyek sok-sok szállal kö-
tődnek a Palánta Misszió munkájához, 
ugyanakkor túl is mutatnak annak keretein. Szó esik a Palántás gyermek CD-k da-
laiból ismert 4D Dicsőítő Együttes hivatásának „felnőtt oldalairól”, a családokat az 
asszonyok, édesanyák építésén keresztül támogató Sikeres Nők szolgálatról, és a 
– nem csak – fiatal felnőtteknek eligazítást nyújtó „Társra Várva”, ill. „Jegyesség! 
Segítség!!!” kiadványokról.

Kapcsolódási pontok

Mivel foglalkozik mostanában a 4D Újdimenzió Dicsőítő Együttes?
Tavaly szeptember óta rendszeresen tartunk gyógyító dicsőítő kon-
certeket, minden hónap második felében az egyik vasárnap 
este. Nagyon áldott alkalmak! Egyszerűen dicsőítjük együtt 
az Urat és az Isten Igéje alapján meghirdetjük az Evangéliu-
mot és imádkozunk a betegekért.

Isten a helyreállítás Istene. Jézus nem ment el a betegek mel-
lett, hanem meggyógyította őket. Az ő akarata nem változott, 
ahogy ő sem. Ugyanúgy tud és akar gyógyítani. Az Ige szerint 
„Isten az Ő dicséretei között lakozik”. Isten jelenlétében gyógyul 
a lélek, a test és az Istenélmény segíti az embereket a megtérésre is. 
Sokan gyógyultak már, pl. a kiírt szürkehályogműtét gyógyulás miatt 
elmaradt, epilepszia kontrollvizsgálat negatív lett, fájdalmak szűntek 
meg, ízületek gyógyultak és még sok-sok.

A gyógyító koncertek azért is nagyon tetszenek, mert nincs szo-
ros időkorlát, és főleg a végén, az imádság alatt csodálatos imádati 
éneklés zajlik, amiben szinte feloldódik az ember lelke, mint cukor a 
cappucinóban .

Milyen kiadványaitok, lemezeitek készültek a közelmúltban, és min 
dolgoztok mostanában?
A legújabb az Istendicsőítés 4. CD, ami egy csodálatos élő dicsőítés 
felvétel, a kottája is elkészült. A Sorsfordító könyvesboltban lehet kap-
ni. (És természetesen ezek elődjeit – Istendicsőítés 1. 2. 3.- CD-ket 
is.) Keverés alatt áll az 5. CD, remélem, minél hamarabb kijön. Amin 
most dolgozunk az a 6. CD anyaga. Új dalok, amiket most hangsze-
relünk, gyakorlunk.

Hol hallhatunk benneteket élőben a tavaszi-nyári időszakban?
Ami biztos, az Istentiszteleteink, a gyógyító koncertek. Nagypéntek 
este Gyógyító-dicsőítő koncertet tartunk Budapesten a Damjanich 
u. 35-ben. És persze dicsőítünk majd másnap, a Húsvéti ünnepi Is-
tentiszteletünkön, szombat este. Remélem, hogy pünkösdkor pedig 
eljutunk a börtönökbe is koncerteket adni. Nyáron, a Kapolcsi Feszti-
válon is, és lemegyünk Erzsébet táborokba és nagyjából mindenhova 
ahova hívnak. Szeretünk evangéliumot hirdetni a zenéinkkel.

Ti sokszor játszotok különböző közönségnek – gyermekeknek, felnőt-
teknek, hívőknek, nem hívőknek, börtönben fogvatartottaknak stb. 
Másféle dicsőítést, más számokat visztek-e a közönségtől függően?
Igen. Minden alkalomra készülve külön imádkozunk, hogy mit vi-
gyünk. Mindenképpen üzenetet hordoz a dicsőítés egésze, és ennek 
van egy íve. A lista azután a próbán még tovább alakul. Evangelizáci-
óra, pl. börtönbe, ugyanúgy Isten-dicsőítést viszünk. 
Az Úr jelenléte nagyon különleges élmény a 
még nem hívő embereknek. A dalok köz-
ben bizonyságot teszünk, és így hangzik el 
az Evangélium. A dalaink szövege az Isten 
Igéje, néha szó szerint, de üzenetben min-
denképp, ezért szellemileg nagyon erőteljes 
hatása van, mert az Úr beszéde élő és ható. 
Ez gyerekdalokban ugyanúgy működik.

 
INTERJÚ A 4D ÚJDIMENZIÓ DICSŐÍTŐ  
EGYÜTTES GITÁROS-ÉNEKESÉVEL,  
A PALÁNTÁS GYERMEKDALOK SZERZŐJÉVEL:  
KECSKEMÉTINÉ LUX ANNÁVAL



www.palantamisszio.hu               www.preacherbox.blogspot.com

Az utóbbi hónapokban a Budapesten megtartott OBM országos 
konferenciákon kívül más helyszíneken is tartottatok megbe-
széléseket, találkozókat a jelenlegi és leendő bábos-önkén-
tesek számára. Mesélnél kicsit arról, hogyan született meg 
bennetek a regionális bábtalálkozók ötlete?
Hosszabb ideje, 1-1,5 éve érzem, hogy a bábcsoportokkal való kap-
csolattartásra nem elegendő az évi 2-3 konferencia. Ezek nagyon 
fontos, intenzív „felkészítő” alkalmak az előttünk álló bábmissziós 
időszakra, de nem adnak lehetőséget arra, hogy a bábcsoportok 
elmondják eddigi észrevételeiket, tapasztalataikat, feltegyék az 
őket foglalkoztató kérdéseket. Pedig ezekről nagyon fontos beszél-
nünk, hiszen ami a Missziós Központban időről-időre megszületik, 
azt a bábcsoportok közvetítik a gyermekek, az iskolák felé. 

Tudnunk kell, miben kell változnunk, fejlődnünk, vagy éppen 
ők miben szorulnak segítségre ahhoz, hogy minden akadályozás 
ellenére tovább végezzék a szolgálatukat, és még növekedni is 
tudjanak benne. Bár a konferenciákon is nagyon hamar családban 
érezzük magunkat, ezek még inkább bensőségesebb, oldottabb 
hangulatú találkozók. Kevesebb a résztvevő, több a rendelkezésre 
álló idő, és még azt is nagyon rugalmasan alakítjuk a jelenlévők 
száma és igénye szerint.

Hol voltak eddig ilyen találkozók idén?
Február közepe óta gyors egymásutánban alakult ki 5 bábmisz-
sziós program. Február 15-én Budapesten, február 22-én Szer-
biában, Bácskatopolyán volt bábkonferencia, majd március 1-én 
Kaposvárott, és március 15-én Debrecenben, április 5-én pedig 
Székesfehérvárott voltak bábcsoport-találkozók. 

Idén már Szerbiában is tartottatok egy regionális találkozót. 
Hogyan jött ez létre? Ki vettek rajta részt?
Egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hogy megértsük, mikor, 
hogyan indult el a most szemünk előtt formálódó, megszülető 
szerbiai bábmisszió. 

A Vajdaságban szolgáló magyar bábcsoportok egyszer azzal 
szembesültek, hogy az iskolákban csak akkor adhatták elő a ma-
gyar gyerekek számára a bábelőadást, ha ugyanezt megtették 
szerb nyelven a szerb gyerekek számára is (vegyes iskolák). Így 
elkezdődött a bábdarabok szerb nyelvre történő lefordítása és 
szerb hanganyagok felvétele. 

Aztán a testvérek azt érezték, hogy bár ők megtesznek min-
dent, ami erejükből, lehetőségükből telik, így is csak 1%-át érik el 
a Szerbiában élő gyerekeknek, de szeretnék, ha ez nem marad-
na így. Ezt is Isten formálta ki a szívükben. Ő az, aki el akar érni 
minden gyermeket a megmentő Evangéliummal. Így nem hagyta 
nyugodni a testvéreket. Tavaly november elejére megszerveztek 
egy bábcsoport-találkozót Bácskatopolyára, ahova minket is meg-
hívtak, és ahol összegyűltek a szolgáló testvérek. 

Beszélgettünk, terveztünk, imádkoztunk és megszületett a feb-
ruári bábkonferencia gondolata, amin a magyar érdeklődőkön túl 
részt vettek szerb testvérek is. Számszerűen nem voltak sokan, 
de sokat elárul, hogy ők 300-500 km-es távolságból jöttek. Volt 
közöttük olyan, aki a konferenciát megelőző nap indult el otthonról, 
és csak a konferencia utáni nap érkezett haza a nagy távolság miatt. 

A bábkonferenciák mindig különleges alkalmak, Isten ott olyat 

munkát végez a szívekben, amit máshol, máskor nem tud meg-
tenni. Most várjuk, mikor lesz láthatóvá az Úr munkája, mikor fog 
megcsörreni a telefon, hogy az első szerb bábcsoport képviselője 
jelezze: bábfelszerelést szeretnének vásárolni. 

A szerb nyelvre lefordított oktatókönyv elején a megszokott 
OBM rövidítés helyett a WPM betűkkel találkozunk. Ez minek 
a rövidítése?
World Puppet Mission= Világ Bábmisszió

Mit jelent a „Világ Bábmisszió”? Hogyan tud kiterjedni ilyen 
mértékben ez a munka?
A Világ Bábmisszió elnevezés a Palánta Misszió bábmissziójának 
a magyar határokon túl folyó munkáját hivatott összefoglalni. Hogy 
hogyan tud kiterjedni?  Isten Igéje, az Ő Szelleme által. Ezt a 
munkát nem ember végzi. Valaki lát valahol egy bábelőadást, 
megérinti, elviszi a hírét, vagy valaki kézbe kap egy CD-t, valaki-
nek a gyermeke lelkesen meséli, milyen darabot látott aznap az 
iskolában… valaki hallja ezt, és egy szív megdobban: ebben én 
is részt akarok venni. Mindig így kezdődik. Ez igaz az Országjáró 
Bábmisszióra is. 

Mindig arra az egy szívre van szükség egy bábcsoport megszü-
letéséhez. Attól kezdve már csak idő kérdése, hogy ténylegesen 
mikor ölt testet a bábcsoport. Arra az egy szívre van szükség. 

Előadásra kerültek már a Palánta bábdarabjai más országok-
ban is az ottani nyelven? Milyen nyelveken?
A szerb bábelőadásokat már említettem, de egyre gyakrabban 
láthatnak Palántás bábdarabot már az angol gyerekek is. Évekkel 
ezelőtt már volt egy bábcsoport Angliában, egy ottani iskola meg-
hívására, de azóta karácsonykor is járt kinn 2 testvér, akik több 
mint 1000 gyermekhez vitték el az Evangéliumot a Panov apó c. 
bábdarab segítségével az ott töltött néhány nap alatt, és most, 
húsvét előtt 1600 angol kisgyermek láthatta a Vörös Valér és a 
tojások c. történetet Londonban és Wales-ben. 

Milyen nyelvre tervezitek még lefor-
dítani a közeljövőben a darabokat? Mi 
szükséges ehhez?
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Az angol fordítás – talán azt mondhatom – folyamatos. Szükség 
volna német és francia nyelvű, albán, ukrán, román, szlovák nyel-
vű fordításokra, első körben. 

Hogy mi szükséges hozzá? Egy anyanyelvi fordító, aki nemcsak 
az adott ország nyelvét ismeri, bírja tökéletesen, de kulturális sa-
játosságaival is teljesen tisztában van.

Aztán egy anyanyelvi csapat, aki kitartó munkával néhány nap 
alatt segít elkészíteni a stúdiós hanganyagot, azaz a hangját adná. 
A bábdarabét és a hozzá tartozó hangjátékok (dalok, történetek) 
anyagát is. Stúdió, dramaturg, hangmester készen áll, csak a lel-
kes jelentkezőket várják. 

Mik a terveitek, teendőitek a következő hónapokban? 
A húsvéti bábmisszió április elejétől indult el, de közben már ké-
szül a nyáron játszható, ünneptől független bábdarab. Május 24-
én lesz a nyári (ünneptől független) konferenciánk, s aztán június 
7-én újra Szerbiába utazunk, ezúttal Szabadkára, ahol bábkonfe-
rencia lesz a szerb-magyar testvérek számára. Augusztus végére 
pedig pályázatot nyertünk egy közös adai (Szerbia) Gyermekmisz-
sziós Fesztiválra! 

Mesélj egy olyan történetet a szolgálatotokból, ami biztatást 
jelent számodra!
A március 15-i debreceni találkozón jelen volt a találkozónak otthont 
adó bábcsoport/gyülekezet lelkipásztorának felesége is, aki elmond-
ta, hogy az egyik iskolában a pedagógusok kifejezetten az első órá-
ra szeretik kérni a bábelőadást, mert a gyerekek aznap másképp, 
jobban viselkednek az iskolában, mint egyéb napokon. Azt hiszem, 
ennél jobb ajánlás nem is kell a bábmisszió csoportjai számára. 

Ha valaki szeretne részt venni az OBM vagy a WPM munkájá-
ban, milyen lehetőségei vannak erre? 
Csak az a kérdés, hogyan akar részt venni. Először is: nagy szükség 
van újabb bábcsoportokra. Sok ezer gyermeket elér a bábmisszió 
egy-egy missziós időszak kapcsán, de az általuk elért helyszínek 
mellett még így is rengeteg hely van, ahol nagy örömmel és há-
lával fogadnák a bábelőadásokat, de jelenleg nem jut el hozzájuk 
senki. Egy bábcsoport már 3-4 fővel elkezdheti a szolgálatát, de 
egy bábcsoport „megszületése” korábbra tehető. Egy bábcsoport 
létezése akkor kezdődik el, amikor egy személy szívében meg-
születik a bábcsoport-alakítás gondolata.

Másik lehetőség az, ha valaki meglévő bábcsoporthoz szeret-
ne csatlakozni. Ez valamivel könnyebb feladat, de legalább olyan 
fontos, mert a csoportok sokat küzdenek azzal, hogy mindig ele-
gendő ember álljon rendelkezésre. Mi segítünk a jelentkező és a 
bábcsoport összekapcsolásában. Ezért bátran írjanak, hívjanak az 

ország bármely területéről az érdeklődők!

Szükség van továbbá támogatókra imádságban és anyagi terü-
leten is. Mindkét terület olyan fontos, hogy ha bármelyiken hiányt 
szenvedünk, az valóságosan akadályozza a működésünket.

Az imádság fontosságát az elmúlt hónapokban különösen meg-
tapasztaltam. Egyértelművé vált, hogy ki kell alakítani egy olyan 
imahátteret a bábmisszió számára, ami mozgósítható egy-egy 
nagyobb feladat előtt. 

Az anyagi eszközökben való támogatás pedig segíti a bábcso-
portok felszerelésének legyártását, sokszorosítását. Más szem-
pontból pedig meghatározza a bábelőadások után kiosztható 
ajándékok – bábdarab történetét tartalmazó foglalkoztató füzet és 
CD – mennyiségét is. Ezek az eszközök megsokszorozó hatással 
hirdetik az evangéliumot a gyerekek családjában. Hallja kicsi és 
nagy, mi pedig tudjuk, hogy „az Ige nem tér vissza üresen.” Isten 
el fogja végezni rajtuk keresztül, amit Ő eltervezett! Amen. 

Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné a közelében szolgáló 
bábcsoportot támogatni, ezt is megteheti. Ha nem is tudja pon-
tosan, működik-e bábcsoport a közelében, egy kis segítséget 
nyújthat a honlapunkon található térkép: http://palantamisszio.
hu/orszagjaro-babmisszio-babcsoportjai

Ezen sok olyan bábcsoport is rajta van, akik épp most talán 
nem szolgálnak. Ha érdekli a támogatót, működik-e az adott cso-
port, csak írjon nekünk bátran, vagy hívjon minket telefonon, na-
gyon szívesen segítünk a friss információkkal. 

Bármilyen területre mozdul meg a szíve valakinek, a legjobb, 
ha ír nekünk az orszagjarobabmisszio@gmail.com e-mail címre 
vagy felhív minket a 70/942-9922-es, illetve a 361-322-0034-es 
telefonszámokon.

�� Érdekelne a bábozásban való részvétel lehetősége.

�� Szeretném imában támogatni a bábmissziót.

�� Szívesen segítenék bábcsoportok szállításában.

�� Szeretnék anyagi támogatással segíteni egy bábcsoport 
munkájában.

�� Szeretnék anyagi támogatással segíteni az új kiadványok 
elkészítésében.
�� Tudnék segíteni a bábdarabok, kiadványok idegen nyelvre 
fordításában, 
�� vagy tudnék javasolni segítőket ehhez ismerősi körömből.
��Más kérdésem, javaslatom, felajánlásom van (kérjük külön papí-
ron írd le).

Ennek a kis visszajelzőnek a levágásával és a Palánta címére történő visszaküldésével tudod jelezni, ha szívesen bekapcsolódnál a báb-
misszió munkájába. Kérjük, x-eld be az összes lehetőséget, amelyik érdekel, és a túloldalon ne feledd el megadni elérhetőségeidet! 

Cím: Palánta Sorsfordító Alapítvány 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.; email: palanta@enternet.hu; fax: 36-1-322-0034

Visszajelző lap
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Név:…………………....................................................................................................................................................................................................

Irányítószám: .......................................................

Telefonszám(ok): ..................................................................................................................…………………...............……............................…..

E-mail-cím:   ……………................………………….......................…...….............................................................................................................

Adatok az előző oldalon kitöltött visszajelző laphoz:
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Tavaly decemberben lehetőséget kapott a Palánta bábcso-
portja arra, hogy bemutassa angol nyelven élőben egyik 
bábdarabunkat az angol gyerekeknek. A Panov apó című 
darabra esett a választás, mivel ezt a darabot már angol 
nyelven is felvettük a stúdióban angol testvéreink hangjai-
nak segítségével. Az előadás fogadtatása meglepően jó volt, 
jártunk olyan pünkösdi gyülekezetben is ahol úgy búcsúztak: 
ide bármikor jöhetünk az előadásainkkal. A másikban felaján-
lották, hogy felveszik szívesen darabjainkat filmre tökéletes 
minőségben, angol nyelven.
Ezek után nagy reménységgel indult el a 3 fős csapat a 
húsvéti darabbemutatóra március 27-én.

Köztünk volt Adrian is, aki született angol, misszionárius 
Magyarországon, és darabjaink, dalaink angol fordítója. 12 nap 
alatt 24 előadásunk volt. Majd mindenhol viharos tetszést és 
izgalmat váltott ki a darab. A gyermekek minden módon fel 
akarták ébreszteni Bustert, a kutyát, nehogy ellopja a róka a 
tojásokat. Volt, aki egészen közel jött, hogy megrángassa a 
kutyabundát, de ezt leszámítva nagyon fegyelmezettek voltak 
a gyerekek – és nemcsak a keresztény iskolákban. Összesen 
1600 gyerek láthatta a műsort és énekelhette velünk a He 
is a living God (Ő az élő Isten) című dalt.

Legnagyobb eredménynek azt tekintjük, hogy az Anglikán 
Egyház részéről kedvező volt a fogadtatás.

Itt a Palánta foglalkozásokhoz hasonló munkát végez egy 
misszionárius férfi testvér, aki járt már nálunk gyakorlati 
idejében, és ittlétekor megérintette a gyermekkel való munka 
izgalma és távlata. Hazaérve, maga is gondolkozni és imád-
kozni kezdett. Ennek eredményeként Isten megszólította, 
és elhívta az Anglikán Egyházba, családlátogató szolgálatba.

Keresett és talált nyitott iskolákat a környező települése-
ken. Így kis bibliacsoportokat tudott beindítani az igazgatók 
engedélyével. A gyerekek nagy része be is fogadta Jézust, 
ahogy az a kisfiú is, aki a decemberi bábozásunk után ho-
zott döntést. Ő saját maga bevallása szerint is egy rossz, 
tanárokat bosszantó, engedetlen kisfiú volt. De mégis meg-
változott. „Ilyen pecsét sohasem volt még rajtam” – mutatta 
büszkén magán (elismerő matricákat ragasztanak a valami 
nagyon jót tevő gyerekek ruhájára).

A bábozásunkra felfigyelt az Anglikán Egyház kerületve-
zetője is és Roy, a fent említett gyermekmissziós testvér. 
Gondolkoznak azon, hogy saját maguk alakítanának egy 
Palánta bábcsoportot Angliában.

Ehhez csatlakozna a CBC bibliaiskola vezetése, akik a 
hallgatóik számára tudnának így missziós gyakorlati lehető-
séget biztosítani.

Ez még a jövő terve, amiért imádkozunk. Szeretnénk mi-
nél több helyen látni ugyanazt, amit Magyarországon több 
éve elindított már Urunk a gyerekek érdekében.

Kőrös Tibor

Gyermek-Lélek-Mentők bábparavánnal

Vörös  
Valér  

az angol  
iskolákban
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A PALÁNTA 

MŰVÉSZETI 
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A SIKERES NŐK 
CD-KRŐL ÉS 

KONFERENCIÁRÓL

Mióta foglalkozol speciálisan női alkalmakkal, ilyen témájú 
kiadványok készítésével?

A gyülekezetben láttam azt, hogy a nők mennyire nehéz helyzet-
be kerülnek, amikor családjuk, gyerekük lesz. Sokszor nem tud-
nak gyülekezetbe jönni, és éheznek arra, hogy megújítsák azt 
a hitet, amit megtérésükkor kaptak, amikor felbuzdultak Isten 
előtt imádatban. Én is átéltem ezeket kismamaként, és amikor 
kisebb gyermekeim voltak. A házasságom elején még nem gon-
doltam, hogy erre szükség van, de azután később, visszanézve, 
megéreztem, ez mennyire nagyon fontos, és hogy mennyire jó-
lesett volna, hogy valaki odajön csak azért, hogy imádkozzon 
velem, vagy beszélgessünk, vagy hogy Igéről gondolkodjunk 
együtt. Egy hívő, háztartást vezető, gyermeket nevelő asszony-
nak, vagy akár olyanoknak is, akik egyedülállók és sokféle terhet 
felvállalnak, szükségük van arra, hogy felüdüljenek.

Szerinted mit jelent Isten országában sikeres nőnek lenni? 
Ki a sikeres nő?

Sokszor az emberek egy világi értelemben gondolnak arra a 
szóra, hogy siker. Volt, aki azt mondta, hogy ő nem tudja ezt 
összeegyeztetni a hívő életével. Én meg úgy gondolom, hogy 
Krisztusban sikeressé tudunk válni. Pontosan nekünk kell így 
gondolkodnunk magunkról, akik Krisztusban vagyunk: hogy 
igenis a siker az, amikor az életünket győztesen tudjuk tartani. 
A siker az, amikor a családunkat Krisztusban tudhatjuk, tehát 
tudunk úgy imádkozni, hogy valóban megtérjenek; a férjünk – 
ha még nem hívő – megismeri az élő Istent, hívőként pedig az 
Úr munkáját tudja végezni. Ezek óriási sikerek, egy nő számára: 
ez a legnagyobb győzelem. És azon túl pedig, hogy a munkán-
kat azzal a hittel, és azzal az Isteni segítséggel tudjuk végezni, 
hogy sikeres lesz, amit csinálunk, hogy gyümölcse van. A sikert 
nem pénzben mérném, hanem isteni dicsőségben. Úgyhogy 
szerintem nagyon nagy létjogosultsága van ennek a címnek. Azt 
szeretném, hogy a nők sikeresek legyenek a hitükben és hit által 
tudják az ő hétköznapjaikat élni. Az anyagi gondjaikat, családi- 
vagy munkahelyi gondjaikat hit által tudják megélni és legyőzni.

Hogyan keletkeznek, a „Sikeres Nők” CD-k? Mit tartalmaznak?

A gyülekezetben női alkalmakat tartottunk, és jó páran nem tud-
tak eljönni. Gondoltam, felvesszük, hogy ők is épüljenek. Azután 
gondoltam, kivágom a felvételből a köhögést, prüszkölést. És 
amikor végighallgattam, akkor fantasztikusan felbuzdított engem 

magamat is. Így a gyülekezet számára kiadtuk ezeket a hang-
anyagokat. De úgy megnőtt az érdeklődés, hogy most már más 
gyülekezetekbe járók is megvehetik. Volt olyan gyülekezet, ahol 
már a férfiak is végighallgatták, és tüzet kaptak tőle. Ez mutatja, 
hogy ennek létjogosultsága van, és így most már könyvben is 
meg fog jelenni. 

A szokásos női alkalmak mellett idén márciusban egy „Sike-
res Nők” konferenciát is megszerveztél. Mi történt itt?

Igyekeztem olyan hölgyvendéget hívni, aki valóban az életével fel 
tudja mutatni azt a győzelmes mennyei életet, amire mi is törek-
szünk. Ezért hívtuk most el Szenczi Sándornak, a Baptista Szere-
tetszolgálat vezetőjének feleségét, aki hit által áll a férje mellett 
és végzi a saját részét a szolgálatban. Fogyatékos gyerekekkel 
foglalkozik, óriási munkát végez világszerte. Ez nagyon buzdító 
volt, és mindenki épült azáltal, ahogyan ő nagyon őszintén és 
bensőségesen megnyílt, beszélt az életének nehéz helyzeteiről, 
és hogy ezeket hit által, hogy tudta nem csak végigélni, de győ-
zelemre is vinni. 

Ha valakinek személyes kérdése van ilyen témákkal kapcso-
latban, hogyan teheti fel? 

Nyitottunk egy Sikeres Nők FB oldalt, ahol heti rendszerességgel 
kerülnek fel üzenetek. Ez egy rajongói oldal, itt lehet nekünk 
üzenni, és akkor fel tudjuk venni a kapcsolatot személyesen. A 
következő konferenciák időpontjáról is értesülni lehet majd itt.

További terveid ezen a területen?

Igen, nagyon sikeres szeretnék lenni , és szeretném, ha min-
denki az tudna lenni. Azt szeretném, ha olyan asszonyok lehet-
nénk, mint akikről a Bibliában a Zsidókhoz írt levél szól, akiket a 
hit hőseinek, és hős asszonyainak nevez. És szeretném, ha a mi 
életünkben ez meg tudna valósulni.

www.palantamisszio.hu           www.preacherbox.blogspot.com

Kapcsolódási pontok

Sikeres nők



Úgy tudom közel egy éve jelent meg  
a Társra várva című könyvetek Annával.  

Milyen volt a visszhangja?

Nagy öröm nekünk, hogy a Társra várva megjelent, erre a könyvre vártunk már sok 
éve. Igazából az anyaga régóta együtt volt már, hiszen több mint harminc éve újra és 
újra adtunk üzenetet a „társra-várva” kérdéseiről, de így, egyben látni, ez nekünk is 
nagy öröm. S azokban is, akik hallanak róla, hogy megjelent, örömöt vált ki. Többen 
az olvasók közül arra gondoltak, hogy osszuk meg szélesebb körben is. Konferencián, 
illetve volt, hogy tanárokat hívott össze egyikük, saját iskolájában – ahol az ő munka-
helye is van – mert szerette volna, ha a diákokhoz szélesebb körben eljut a könyv és 
üzenete. Más olvasóktól interneten kaptunk bíztatást, megint más, meghívott rádió-
adásába, hogy még sokan választ kaphassanak kérdéseikre. Volt olyan is, hogy egy 
ifjúsági közösség összeállt, hogy megvásárolják az egyik példányt – amit majd egymás 
között mindig továbbadnak. De ahogy a korábbi „Jegyesség! Segítség!!!” c. könyvünket 
is rendszeresen használják lelkipásztorok a jegyespárok felkészítésében, ugyanúgy, 
ezt is elkezdték, és szerintem egyre többen fogják is használni a fiatalok felkészítésé-
ben arra, hogy megkapják jövendő társukat, illetve, hogy bizonyosságra jussanak ezen 
a téren: Istentől van-e a társ, akivel gondoljuk, hogy összeházasodunk. 

Tervezitek-e folytatni vagy a témában más kiadványt készíteni?

A „Társra várva” c. könyvben több önismereti kérdés mellett egy hosszabb kérdőív is 
van. Szeretnénk ezzel a kérdőívvel sokakat megtalálni, és akik kitöltik velünk – ez az 
ő javukat szolgálja, elsősorban, hiszen elgondolkodtatja őket, sőt, máris részesíti őket 
egy felkészítésben – azoknak szeretnénk odaadni a könyv egy részét, ajándékként. Ezt 
a szemelvénygyűjteményt készítjük most elő, s nyomtatjuk ki. Amúgy egy hasonlóan 
régtől vágyott könyvet szeretnénk megírni, a gyermekneveléssel kapcsolatban. Így 
már szinte az egész sorozat együtt lesz: 1. Társra várva (arról az életszakaszról, ahol 
felkészülünk a mennyből tervezett társkapcsolatra – s ez néha tíz, néha több évet is je-
lent egy-egy fiatal életében), 2. Jegyesség! Segítség!!! (a konkrét, házasságra 
készülő kapcsolatban szükséges megalapozás, ami zökkenőmentesebbé 
teszi majd a házasságra való átállást), 3. itt egy fontos könyv még ki-
maradt (előbb-utóbb megszületik majd ez is), a 
házaspár egymással való kapcsolatáról, s 4. A 
gyermeknevelésről. De ez utóbbi még csak terv 
– jóllehet az anyaga ennek is jócskán együtt van 
már, de a megíráshoz még nem fogtunk hozzá. 
Szívünkben van, s nyárra tervezzük. 

Sok személyes megkeresés érkezett Hozzátok 
ennek nyomán, sokan kértek személyesen 
tanácsot? Ha valaki ezt szeretné tenni, 
hogyan léphet kapcsolatba Veletek?

A társra-várás (társ-keresés) területe 
olyan, amiben mindenkinek nagy szük-
sége van kiegyensúlyozott, bölcs tanácsra. 

BESZÉLGETÉS  
DR. KOVÁTS GYÖRGGYEL  
A TÁRSRA VÁRVA CÍMŰ 

KÖNYVRŐL 

„A reménység pedig nem 
szégyenít meg...” 

Kapcsolódási pontok



Voltak, vannak, akik megkerestek 
bennünket, már korábban is, de a 
könyv kapcsán még inkább. Mivel 

a könyv a születése 
során már részlete-

iben kikerült a FB 
világába, innen 
többen is intéztek 
bizalmasan kér-
déseket – üzenet 

formájában – hoz-
zánk, és volt, akiknek 

tudtunk is segíteni. Vála-
szolni mindenkinek válaszol-

tunk – de azért nagyon fontos 
tény, hogy ezen a területen (is), az 

elsődleges felelősség a saját életéért, minden-
kin, saját magán nyugszik. Úgyhogy, még, ha kapunk 

is bölcsességet egy-egy személyes tanácsolásban, azt nem várhat-
juk, hogy mindenki meg is fogadja azt, amit mondunk. Másfelől, 
ezen a területen – különösen a “személy tekintetében” nagyon 
óvatosnak kell lenni, és sokkal inkább abban segítünk, hogy ki-
ki, a saját életében, az Úr Jézussal való kapcsolatát megerősítve, a 
Szent Lélek vezetését saját maga tudja átvenni. Azonban az em-
beri életnek annyira sok összetevője van, és annyira „bonyolult” 
tud lenni, hogy mégis, nagyon nagy segítséget jelent a hozzánk 
fordulóknak, hogy beszélgethetünk – akár elektronikus formá-
ban is – és az általunk feltett kérdésekre, késztetve vannak, hogy 
megkeressék a választ. Sokszor, már ebben a folyamatban meg-
kapják Istentől a vezetést, illetve ráéreznek, mi lehet az, ami aka-
dályozza őket abban, hogy átvegyék ezt Istentől. Ilyenkor azután 
már a saját döntésükön múlik a következő lépés. 

Korábban hasonló témában konferenciákat is szerveztetek, 
elsősorban egyedülállók számára. Terveztek-e ilyesmit a 
közeljövőben?

Újra és újra eszünkbe jut, és forog bennünk, mennyire szükséges! 
Támogatói vagyunk minden ilyen kezdeményezésnek, teljesen 
normálisnak látjuk, ha valaki el-elmegy egy-egy ilyen konferen-
ciára, semmi szégyellni való nincs abban, ha az ember keresi 
a társát, még akkor sem, ha hölgy az illető, és hol keresse, ha 
nem olyan helyen, ami kifejezetten erre a célra lett felajánlva. De 
ugyanakkor, a mi konferenciáink nem „társ-közvetítő helyek”, 
hanem lehetőséget adunk arra, hogy ki-ki barátkozni tudjon más 
neműekkel, bemutatkozhasson, és megismerhessen másokat. Ha 
nem jönnek is létre későbbi házassági kapcsolatok, akkor is van 
értéke ezeknek a konferenciáknak, hiszen emberek barátkoztak 

össze másokkal, és kaptak lehetősé-
get, sőt, reménységet is, és lendültek 
tovább, sokszor korábbi görcsökön, 
félelmeken. Úgyhogy tervezzük – bár 
most időpontot nem tudunk mondani. 
De azt kérjük, hogy mindenki, aki gon-
dol arra, hogy szívesen részt venne 
egy-egy ilyen barátkozó konferencián, 
jelezze már jó előre, válasz-emailben, 
telefonon, egy-két adatot megadva ma-
gáról (életkor, “családi állapot”, lakhely, 
közösségi háttér, s amit még fontosnak 
tart magáról elmondani), hogy időben 
tudjunk értesítést küldeni. 

Hol vásárolható/rendelhető meg a Társra Várva című könyv?

A Társra várva legegyszerűbben a Sorsfordító Könyves-
boltban szerezhető be (1074 Bp., Rottenbiller u. 24., www.
sorsforditoaruhaz.hu; www.sorsfordito.addel.hu). De ugyanígy 
az ország sok pontján keresztény könyvesboltokban megkap-
ható (ha nem látjátok, kérdezzetek rá, kérjétek, hogy szerezzék 
be, a szerzőktől, ill. a nagykereskedésekből is megszerezhető, 
ugyanúgy, mint a Sorsfordítóból is). Ezen felül az Alexandra há-
lózat boltjaiban, a Lyra és Lant vagy a Libri hálózatában is meg-
található. De ha írsz a Palánta címére, szívesen elküldjük neked.  

Küldenél egy Igét bátorításul azoknak, akik ezen a tavaszon is 
még csak várják, keresik a társukat? 

„A reménység pedig nem szégyenít meg...” 
(Róma 5,5) – s itt a reménység azt je-
lenti, hogy bízol Istenben, bízol az 
Ő ígéretében, bízol abban, hogy Ő 
jóságos, jót készít neked, jó jövő 
vár rád, és ezért nem félsz, 
nem aggodalmaskodsz, 
hanem nyitottan, szaba-
don várod az Úr cseleke-
deteit. Ha így élsz, sokkal 
könnyebben el tudja hozni 
neked azt, akit elkészített, 
mintha ez nincs így az 
életedben. A reménység 
nagyon fontos. Legyetek 
áldottak, kedves Olvasók, 
reménységgel és a menny-
ből kapott szeretettel. 
Ámen.

Kérem, küldjenek bővebb információt a következő témákról:

�� 4D Újdimenzió Dicsőítő Együttes koncertjei és kiadványai

�� Sikeres Nők – konferenciák, nyílt találkozók és tanító CD-k 
nőknek

�� Társra Várva – konferenciák és kiadványok a társkeresés 
témakörében

�� Jegyeseknek és házasoknak szóló tanítások, kiadványok, 
rendezvények

��Gyermeknevelésről szóló tanítások, kiadványok, rendezvé-
nyek

Név: .............................................................................................................

E-mail-cím: ..................................................................................................

Telefonszám(ok): .......................................................................................

Irányítószám: ........................

Város: ...........................................................................................................

Utca, hsz.: ....................................................................................................

Ennek a visszajelzőnek a levágásával és a Palánta címére történő visszaküldésével tudod jelezni, ha szívesen kapnál folyamatosan híreket  
a felsorolt témákban a rendezvényekről, koncertekről, konferenciákról, és az új kiadványokról.  

Kérjük x-eld be az összes témát, amiről szeretnél tájékoztatást kapni.

Cím: Palánta Sorsfordító Alapítvány, 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.; e-mail: palanta@enternet.hu; fax: 36-1-322-0034.



Visszajelző lap – 3



Vendégszemmel
Ez év februárjában az angliai CBC bibliaiskola (Charisz Bible 
College) diákjainak egy csoportja nálunk járt gyakorló missziós 
úton. Általános iskolákban angolórákat tartottak, részt vettek a 
börtönmisszióban, gyülekezetben, és segítettek az angol nyelvű 
Palántás ajándék CD felvételében a stúdióban. Utólagos beszá-
molóikból idézünk.



�� Csatlakozni kívánok a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkájá-
hoz, mint 5x2-es szövetségi partner.

ElKöTElEzTEM MAGAM, hogy minden hónap elején támogatom a Pa-
lánta Gyermekmisszió célkitűzéseinek megvalósítását:
a) 10 000 Ft-tal   b) 5000 Ft-tal   c) 2500 Ft-tal   d) …..…...…………… Ft-tal

ElKöTElEzÉS IDŐTARTAMA:
egy éven keresztül  –  két éven keresztül  –  tovább: ………………

A támogatást havonta a következő módon juttatom el a Misszió részére:
banki átutalással a 10400205-02010397-00000000 számlaszámra, vagy
postán feladható csekkel.

Név: .................................................................................................................................

Cím: ................................................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

Adószám/adóazonosító (kitöltése nem kötelező): ....................................................

Ha ön még nem volt eddig 5x2-es szövetségi partnerünk, és most eldöntötte, hogy így is szeretne RÉSzT VENNI  
a Palánta gyermek-lélek-mentő munkájában, vagy ha szeretne bekapcsolódni a 188-as háttérteremtő-lélekmentők közé,  

KÉRJÜK, DöNTÉSÉT írja meg nekünk az alábbi Válaszlapokon.
�� Elkötelezem magam, hogy rendszeres havi összeg összegyűjtésével 
és minden hónap 15-éig történő eljuttatásával részt veszek a Palánta 
Misszió Háttérteremtő-lélekmentő küldetésében.

Támogatott Palánta iskolai csoportok száma:

�� 1 csoport támogatása (havi 8000 Ft)
�� 2 csoport támogatása (havi 16 000 Ft)
�� Több csoport támogatása:  .............………….........

A támogatást havonta a következő módon juttatom el a misszió részére:

�� Banki átutalással az 10400205-02010397-00000000 számlaszámra
�� Postán feladható (sárga) csekkel
�� Szeretnék egy Palánta csoportot rendszeres imádsággal is támogat-
ni. Kérem küldjenek ehhez információt, imakéréseket!

Név: ………………………………..............................................................................

Cím: …………………………………...............................…………………..............

Telefon: …………………………................................................................................

E-mail: ……………………………...............................................................................

Adószám/adóazonosító (kitöltése nem kötelező):  ..................................................

Visszajelzések

Az én missziós utazásom tulajdonképpen akkor kezdődött, 
mikor az angliai CBC Bibliaiskolába látogattatok a bábelőadás-
sal. Abban a pillanatban máris azt éreztem, hogy én hozzátok 
szeretnék missziós útra menni. (A CBC bibliaiskolában, ahol 
tanulok, mindenki részt vesz rövid missziós úton, ez a gyakor-
lati képzésünk része.) Amikor Matty kihirdette, hogy lehet Ma-
gyarországra menni missziós gyakorlatra és gyermekszolgálat-
ban részt venni, úgy éreztem, hogy ez Isten akarata számomra.

A személyes hátteremhez tartozik, hogy már korábban se-
gítettem a Vasárnapi Iskolában a tanároknak, 13-18 éves ko-
romig, és ifjúsági táborban is voltam vezető. Azonban egészen 
a mostani missziós útig mindig úgy tekintettem a gyermek-
szolgálatra, mint valamiféle rémálomra. Isten azonban folya-
matosan munkálkodik. Köszönöm, hogy hatással voltatok az 
életemre! A stúdiómunka volt a legviccesebb, itt egészen más 
módon kezdtem látni a csapattársaimat. Az egész utazás tele 
volt nevetéssel és örömmel. Köszönöm ezt Jánosnak, Panninak, 
Tibinek és az egész csapatnak!

A szállásunk a motelben nagyon jó volt.
A budapesti út eredményeként idén részt veszek a gyerek-

szolgálatban a Grace & Faith konferencián. És még valami: már 
sokkal nyugodtabban tudom hagyni, hogy a Szent Szellem be-
széljen rajtam keresztül, akár egy egész teremnyi ember előtt is.

Szerintem nagyon jó volt a missziós út, és a lehető legjobban érez-
tem magam. A csapatunk is nagyszerű volt, de ehhez sokat hozzá-
tett Tibor és János, és az, ahogyan mindent megszerveztek. Ennek 
nagy része volt abban, hogy ez a Budapesten töltött hét igazán kü-
lönleges volt. Nagyon jól állítottátok össze a programunkat, pont 
annyi „munka” volt benne, amennyi kellett. Tetszett, hogy többféle 
tevékenységben vehettünk részt, szolgálhattunk az iskolákban (ami 
az abszolút kedvencem volt), éppúgy mint egy éjszakai szórakozó-
helyen és a gyülekezet Istentiszteletén is. Részt vehettünk a báb-
darabok angol stúdiófelvételén, és szolgálhattunk a börtönben is. 
Ez a sokszínűség a feladatokban számomra nagyon hasznos volt, 
mert kitágította a kényelmi zónámat, és arra “kényszerített”, hogy 
új dolgokat próbáljak ki, amiket másképp talán nem próbáltam vol-
na meg. 

A budapesti missziós úton keresztül Isten megerősítette szá-
momra, hogy mivel kell foglalkoznom a jövőben: gyermekek és 
családjaik felé szolgálni. Köszönjük, hogy ilyen jó szállodát találta-
tok nekünk, mindent megkapunk, amire szükségünk volt, az alkal-
mazottak kedvesek, és nagyon jó helyen is volt.

Tibor és János, köszönök mindent! Nagyon sokat tanultam a 
missziós út során. Ti és a csapatotok igazán nagy áldást jelentetek a 
városotok és országotok számára! Váljon egyre nyilvánvalóbbá Is-
ten áldása az életeteken és az Érte végzett szolgálatotokban!

„Kedves Palánta Nagyi! Én még óvodás vagyok, 
anyukámmal írjuk ezt a levelet. Nagyon jók a cd-k, 
szeretem hallgatni. Nagyon szeretlek, mert a te me-
séd a legjobb. Az oviban kaptam cd-ket. Köszönöm 
szépen, hogy megírtad a „Csodaszínek” könyvet. Jó 
egészséget kívánunk. Klaudia és az anyukája.” 

„Palánta-
postát kérek, 
és mindent, 
amivel 
tanulni lehet 
Jézusról.”

gyerekszemmel
Dr. Kováts Györgyné Ági néni, az ingyenes levelező 
Palánta Posta „Palánta Nagyija”, interneten keresz-
tül is kap visszajelzéseket a gyerekektől. Pl. ezeket: 



�� Kérem, küldjenek számomra rendszeres email beszámolókat a  
Palánta Misszió munkájáról.

�� Kérem, küldjenek számomra rendszeres postai beszámolókat

�� Szeretném a Palánta Misszió munkáját rendszeres imádsággal tá-
mogatni. Kérem küldjék meg számomra rendszeres imalevelüket.

Szeretnék önkéntesi segítséget ajánlani a következő területeken:    

�� hanganyagok begépelése   

�� bábozás

�� számítástechnikai segítség (honlap, HTMl, Flash)

�� postai kiküldések előkészítése, csomagolás, borítékolás

�� irodai kisegítő munkák, ügyintézés  

Kérem, küldjenek bővebb információt a következő témákról:

��Országjáró Bábmisszió

��Gyermekszolgálati képzések

�� Iskolai bibliaórák

��önkéntességi lehetőségek

�� Támogatási formák

�� 5x2 szövetséges partneri rendszer

��Háttérteremtő-lélekmentő támogatás (188)

Kiadványok (aláhúzandó):      gyermek       ifjúsági        felnőtt

 
Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió – Jó Sáfár 1/2014

Kedves Olvasónk! Ennek a visszajelzőnek kitöltésével és visszajuttatásával tudja számunkra jelezni  további tájékoztatás iránti kérését, felirat-
kozását rendszeres hírleveleinkre, valamint önkéntességi, ill. támogatási szándékát. Ugyanitt jelentkezhet az Országjáró Bábmisszió május 11-i 

konferenciájára (telefonszámát, email címét, ebben az esetben, kérjük, mindenképpen adja meg), ill. a Gyermekmissziói felkészítő tanfolyamra is.

Kérjük, hogy a kitöltött visszajelző lapot  juttassa el a Palánta Sorsfordító Alapítvány,  
1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. postacímre, a palanta@enternet.hu e-mail-címre vagy faxon a 36-1-322-0034  számon.



Visszajelző lap – 4

Visszajelzések

Tisztelt Alapítvány! Örömmel olvastam 
kezdeményezésüket, mellyel annyi örömet 
okoztak már. Szeretnénk az idei évben mi 
is csatlakozni ehhez a csapathoz, így csatol-
tan elküldöm Önöknek kitöltött visszajelző 
lapunkat, bízva abban, hogy a megváltozott 
feltételek ellenére is beleférünk abba a ke-
retbe, mely részesül ebből a remek lehető-
ségből. Üdvözlettel: Bernáth Tímea Intéz-
ményvezető-helyettes

Iskolavezetői szemmel
(Az elsős beiratkozóknak – az iskolákon keresztül – idén is  

felkínált ingyenes Tavaszi kirándulás ajándékcsomag kapcsán.)

Bábmissziós szemmel
A legutóbbi bábkonferenciánkon mesélte el az Üdvhadsereg  
egyik bábcsoportvezetője: 

„Elmentem meglátogatni egy családot. Ahogy ott ültünk az asztalnál, a házaspár két gyermeke széket vesz elő, majd 
terítőkkel letakarja őket, és megkérnek, hogy vegyünk részt a bábelőadáson, amit tiszteletünkre tartanak. S mi történik: 
az a bábdarab, amit legutóbb, az iskolában láttak, most a szemünk előtt, lejátszásra kerül. Nincsenek bábjaik, a szerep-
lők saját játékaikból állnak elő. Nincsen hátterük, megoldják saját kicsi eszközeikkel. És – figyelj! – szóról szóra, lejátsz-
szák a bábdarabot, amit láttak. Énekelnek, és beszélnek, mindent úgy, ahogy az iskolában a gyerekek látják és hallják.” 

Kedves Olvasónk! A Te szemeddel milyen a Palánta, és milyen lehetne, ha a Te ötleteidet is megvalósítanánk? Mit ismertél 
meg eddig belőlünk, és mi az amit szeretnél megtudni rólunk? Van, amiben magad is szívesen részt vennél velünk együtt? Ez 
szerezné nekünk a legnagyobb örömet – ha együtt vehetnénk részt a gyermek-lélek-mentésben. Újságunkban több helyen 
is találsz kis levágható füleket, visszajelző lapokat az oldalak alján. Ezeken gyorsan bejelölheted, hogy a különböző témákkal 
kapcsolatban mi érdekelne, miben szeretnél részt venni, vagy hogyan szeretnél híreket kapni tőlünk. De minden további 
véleményt, érdeklődést, személyes kérdést vagy javaslatot is megtiszteltetésnek veszünk. Ha a visszajelző lapokat és/vagy 
külön megírt üzenetedet beleteszed egy borítékba, és elküldöd címünkre: Palánta Sorsfordító Alapítvány 1406 Budapest, Pf. 
61. mindenképpen kapcsolatba lépünk Veled. Csak azt kérjük, add meg ehhez az e-mail- és/vagy mobilelérhetőségedet (ha 
több visszajelzőt küldesz, elég az egyiken kitölteni). Persze interneten keresztül is kapcsolatba léphetsz velünk, elegendő, ha 
megkeresed honlapunkat, a www.palantamisszio.hu-t, és ott a kapcsolat-menüpontban üzenetet küldesz nekünk. Megta-
lálsz minket a FaceBookon is, és persze örömmel fogadjuk e-mail üzenetedet a palanta@enternet.hu-n.

És  
a Te  
szemed-
del?

Tisztelt Cím! A somogy fajszi 
iskolából küldöm a vissza-
jelző lapot. Elnézést a késői 
reagálásért, de nagyon fon-
tosnak tartom az Önök mun-
káját. Üdvözlettel: Vas Ernő

Tisztelt Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió! Örömmel vettük értesítésüket, misze-
rint ismét, ebben az évben is lehetőségünk van igényelni Önöktől gyermekeink részére 
ajándék kiadványokat! A leendő kis elsősöknek évről évre nagy örömet jelent az Önök 
ajándéka, boldogan lapozgatják át, amikor megkapják! A postaköltséghez sajnos nem 
áll módunkban hozzájárulni intézményünk nagyon szoros költségvetése miatt! Továb-
bi jó munkát kívánunk Önöknek! Üdvözlettel: Török Attila tagintézmény-vezető



Palánta Gyermek-  
és Ifjúsági Misszió
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 35.
Telefon: 06-1/322-0034; 06-70/315-7958
www.palantamisszio.hu  
www.palantamisszio.com (angol nyelven)
E-mail cím: palanta@enternet.hu

Palánta Sorsfordító  
Alapítvány
Cím: 1071 Budapest, Rottenbiller u. 24.
Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf. 61.
Telefon: 06-1/322-0034 06-70/315-7958
E-mail cím: palanta@enternet.hu    
Bankszámlaszám:  10400205-02010397-00000000
IBAN: HU 93 1040 0205 0201 0397 0000 0000
www.palantamisszio.hu/paypal

Adatok az előző oldalon kitöltött 
visszajelző laphoz:

Név:…………………................................................................................

Cím: .……..… (ir. sz.) .............……............................…………(város)

......................................................................................................................

..........…………….............………..……... (utca, házszám, em., ajtó)

…………………...............………............................….(telefon, mobil)

……………................…………………….......................…...…(e-mail)

��  Ezúton jelentkezem a OBM 2014. május 24-i konferenciájára,  
hozok magammal ............. főt.  
(Ingyenesen jelentkezni május 16-ig lehet.)

�� Érdeklődöm a Gyermekmissziói Tanfolyam levelező tagozata iránt:

��  internetes levelezéssel,

��  papír alapú levelezéssel végezném.
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dr-Kováts György

Napról napra 
megértett igék, 
üzenetek. 
Szeretettel várlak!

Gyermek-Lélek-Mentő

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!

��    Szeretnék bekapcsolódni az 5x2-es támogatók közé!


