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Kedves Olvasóm!
Az ember néha szeretne ránézni az életére egy felső távlatból... 

mondhatjuk így is: „mennyei távlatból”. Mi volt benne MARADANDÓ? 
Mi volt benne olyan értékes, hogy mások is örömmel nyugtázzák azt. 
Évek, évtizedek múlva is...

És az életünk közben apránként, napról napra telik. És tényleg így 
van – vannak dolgok, amik nagyon sürgősnek tűnnek, de el is tűn-
nek utána, nem volt igazi jelentőségük. S vannak dolgok, amik igazán 
„fontosak”, jóllehet a „sürgősnek tűnő” dolgok ki akarnák őket zárni 
az életünkből – de ezek a FONTOS dolgok maradnak meg és lesznek 
akár történelmet formáló jelentőségűekké. S ezek a fontos dolgok, 
néha kicsinek, értéktelennek tűnhetnek mások szemében... 

Valaki egyszer ezt mondta: „Száz év múlva nem számít, milyen 
autóval jártunk, milyen házban laktunk és hogy mennyi pénz volt a 
bankszámlánkon – de a világ lehet, hogy más lesz, mert FONTOS vol-
tam egy gyermek számára.”

Amikor ezt a mondatot hallottam, 1989-ben, Josh McDowell szá-
jából, úgy éreztem, életem alapjává kell tegyem. Ekkor harmadik 
gyermekünk még csak két hónapos volt, izgalmas dolgok történtek 
az országban, s az egész világon... és én úgy éreztem, ez a mondat 
ars’ poetica lehet az életemben. S azóta is úgy látom: méltó, hogy 
egy ilyen rohanó, bizonytalan és felfordult világban ALAPPÁ tegyük 
az életünkben. Mint „Palánta” is. Meg is tettük. 

Akkoriban mélyült el bennem, hogy a gyermekeknek EL KELL MON-
DANI, hogy Jézus szereti őket, és meg kell lássák, hogy mi is szeretjük 
őket. Ha a felnövekvő generáció ezt hitelt érdemlően hallja és látja, 
MÁS lesz az élete, bármilyen háttérről jön is. Hiszem és TUDOM, hogy 
kicsinyek, ha hallják a JÓT, ha látják azt, mint MAG hull be a szívük-
be, és hordozni fogják azt, egészen addig, míg kikel életükben. Lehet, 
hogy évek telnek el... még az is lehet, hogy évtizedek... 

Egy édesanya hívott a napokban telefonon. Elmondta, hogy gyer-
meke most kapta meg az iskolai beiratkozáskor a „Tavaszi Kirándu-
lás” c. CD-t, s amikor betette a készülékbe, hirtelen visszatértek gyer-
mekkora emlékei. Ő ezt a hangot hallotta már, amikor egészen kicsi 
volt. Sőt, hallgatta, hétről-hétre, ötperces mesékben, az akkori „Kö-
lyökvonal” telefonos szolgálat útján (amit a Gabonamag Alapítvány 
tartott fenn, s amihez a meséket mi készítettük stúdiónkban) – és azt 
akarja, hogy gyermeke is ilyen történeteken nőjön fel. 

Egy másik beszélgetésből az derült ki, hogy valaki 21 évesen keres-
te meg az interneten a „Tavaszi kirándulás” hanganyagát, mert ko-
rábban napról napra hallgatta, és most, egy nehéz élethelyzetében 
ismét meg akarta hallgatni. Azóta minden este ezen alszik el. 

TUDOM, hogy mindez jelzése annak, hogy TÁRSADALMI MÉRETEK-
BEN hat az Ige, hat az élet, amit ezek a hangzó anyagok közvetítenek a 
felnövekvő generáció felé. Most már saját gyermekeiket nevelik, akik 
abban az időben, amikor a Palánta mesék indultak, kicsinyek voltak. 
De amit AKKOR KAPTAK, magukkal vitték, és ez MOST is hat bennük. 
És azt is TUDOM, hogy az Örökkévaló Isten, Akinek szeretetéről ezek a 
hangzó anyagok szóltak, szüntelen szeret. Szereti ezeket a gyerekeket, 
szereti, és keresi, megszólítja őket, idősebb korukban is. Most is, életük 
nehezebb időszakaiban is. Ő az, Aki biztonságot nyújt, biztos, eligazo-
dási alapot, jövőt, reménységet, bármi vegye is körül az embert. 

Ezért csodálatos, hogy „kibírtuk” az elmúlt évtizedeket. „Túléltük” a 
legnehezebb szakaszokat is, (amikről most nem írok), és adtunk, ad-
tunk és adtunk... amit tudtunk, mint „szegények, de sokakat gazdagí-
tók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók”. Ez a mi örömünk. 
A maradandóság. Az, hogy amit tehettünk és teszünk, VISSZAKÖ-
SZÖN, évek múlva, évtizedek múlva is. És a társadalom, a körülöt-
tünk élők világa MÁS lesz, mert a MAGOCSKÁKAT időben elvetettük 
a legfontosabb helyre, ahová kerülhetnek: a gyermekek szívébe! Kö-
szönjük, hogy mindezt EGYÜTT tehettük, mindazokkal, akik segítet-
ték az Örökkévaló Istennek ezt a megmentő munkáját, a Palántán 
keresztül. Köszönjük. 

Mottónk: 

„Tanítsd 
a gyermeket 
az ő útjának 

módja 
szerint; 

még mikor 
megvénhedik 

is, el nem 
távozik 
attól.” 
(Péld 22,6)

www.palantamisszio.hu
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A „JÓ SÁFÁR” alapítványi lap arról szól, amit tettünk, és 
amit teszünk. 

Betekintést nyújt a „háttérbe” is, és rálátást ad arra, 
ami amúgy a szemek elől el lenne rejtve. 

Segít, hogy EGYÜTT örüljünk, sőt, hogy legyenek, 
akik BEKAPCSOLÓDNAK a munkába... akár segítő 
kézzel (hú, micsoda komoly segítség egy-egy bábos, 
csomagoló, telefonáló), akár imádságban, akár anya-
gi segítséggel is (enélkül NEM tudnánk tenni, amit te-
szünk). Köszönjük a bekapcsolódást is.

Mit tesz a Palánta?
A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió 28 éve töretle-
nül végzi a munkát, amit Istentől kapott. A felnövekvő 
generáció megismertetését a tiszta Evangéliummal: a 
hittel, a tiszta élettel, az élő Istennel és a Megváltó-
val. (A „keresztény hit és keresztény erkölcs” értékei 
alapján – mint a korábbi európai gondolkodásban ez 
természetes volt.)

Különleges feladat ez, hiszen a MAI helyzetben, mai 
korunkban, a korábban olyan természetes értékek, 
így az „istenfélő gondolkodás” is, veszélyben vannak. 
Az Istentől elszakadó, Isten nélküli gondolkodás, a 
ferde dolgok elfogadtatása, a más vallások erőszakos 
terjeszkedése, mind azt akarják elérni, hogy az egész-
séges gondolkodás, a jó és rossz között való különb-
ségtétel, az igazság felismerése és az élő Isten meg-
ismerése: csorbát szenvedjen. Összezavarodjon az a 
fajta gondolkodás, ami korábban alap volt, és biztos 
kiindulópontot jelentett. Hogy ne találják meg az igaz-
sághoz vezető utat. 

Minden arra tör, hogy az Evangélium üzenetét ösz-
szezavarja, elhomályosítsa, nevetség, sőt, gyűlölet tár-
gyává tegye. Kirekessze. 

Ebben a történelmi pillanatban a Palánta elkötele-
zetten végzi munkáját, amivel gyermekek százezreit 
éri el. Az Evangélium üzenetével, játékosan, mesésen, 
és mégis, a valóság megrázó üzenetével. Gyermeki 
nyelven, de felnőtteknek is érthető módon. Ezt teszi a 
bábmisszió, az iskolai palántás foglalkozások útján, va-
lamint táboraiban és a Matiné-foglalkozások során is.

Kiket ér el a Palánta?
Nem csak az óvodás és általános iskolai korosztályt, de 
a középiskolás korosztályt is megcélozza, hiszen érzel-
mileg és társadalmilag nagyon nehéz helyzetben van-
nak sokan, ketté szakadt családban vagy család nélkül, 
elvetetten, szegénységben, lehetőségek nélkül. 

Ezekben a helyzetekben a deviancia, a drog, a korai, 
felelőtlen szexualitás, nagyon gyorsan megtalálja őket 

és egy „más fajta” utat akar mutatni nekik. Az ilyen el-
sodródott fiataloknak a megoldás Jézus, aki azt mond-
ja „ÉN vagyok az út az igazság és az élet”. Senki sem 
mehet az Atyához, csak énáltalam. 

A „Boldogságkeresők” c. program segítségével 
drogprevenciós, szexuális edukációs foglalkozásokat 
tartunk, erőszak-kezelési és kommunikációs gyakorla-
tokba vonjuk be őket. Ezek elősegítik a társadalomba 
való beilleszkedésüket, hogy kapcsolataik egészsége-
sen fejlődjenek. Majd sikeresek legyenek később a há-
zasság és a családalapítás területén is. 

Mit csinál még a Palánta?
Eléri az utca emberét és a szülőket is. A játszótéri bá-
bozások (!) útján, a gyermeknapi és egyéb fesztiválo-
kon, gyermektáborok, falunapok és művelődési házak 
előadásain is megszólítja a családokat, a szülőket és 
a nagyszülőket. Itt is közvetlen kapcsolatot teremt a 
gyermekekkel és azzal a közeggel, ami őket körülveszi.

Mi áll e Palántás munka mögött? 
Ars poeticánk. Az a HITÜNK, hogy ezzel egész orszá-
gunk jövőjét fogjuk megváltoztatni. Olyan generáció 
nő fel, akiknek érték a család, érték a hit, az élet, (a 
megfogant élet is), a szeretet, a gyerekek, a szülők, 
testvérek, rokonság... 

Egy szóval: egy SZERETETTELJES generáció, akik az 
élet legszebb értékeit fogják értékelni és tovább vinni. 
A legszebb kincseit. Helyesen értékelni. És továbbadni.

Hisszük, hogy az igazság megismerése szabaddá 
tesz. Amikor megismerik az Igét és Jézust, szabadokká 
lesznek, megszabadulnak az ördög gondolataitól és 
lehúzó erejétől. 

Annak különösen nagy értéke van, hogy ez a mun-
ka felekezet-semleges. Minden hátterű keresztény 
becsatlakozhat, aki fontosnak tartja, hogy ezek az ér-
tékek eljussanak a gyerekekhez. 

Ami még nagyon sajátos, hogy a művészetnek 
nagy jelentőséget tulajdonítunk. A bábdarabok nem 
csak evangéliumot hirdetnek, de ízlést is formálnak, 
erkölcsi tartást is adnak, viselkedésmintát közölnek, 
családmintával szolgálnak, hogy amit saját családjuk-
ban esetleg nem látnak meg a gyerekek, valahonnan 
mégis eljuthasson hozzájuk. 

Ez az élet-minta azt tárja eléjük, amire amúgy ők 
maguk is a legjobban vágynak. Hitet mutatnak nekik 
az élő Istenben, amire minden gyermek szíve rezonál. 

Így adjuk most közre a Palánta Sorsfordító Alapít-
vány lapját, a Jó Sáfárt, és köszönjük kedves érdeklődé-
sedet. Minden segítséget köszönünk. Isten áldásával.

dr. Kováts György és a Palánta munkatársi csapata

„Túl a Tiszán” pályázatunk általános iskolás (felsős) nyertesei –  
s úgy várjuk: az élet NYERTESEI – a Kárpát-medencében: 
a Boldogságkeresők c. kiadvánnyal kezükben 

Tornaterem – bábozással: öröm és üzenet gyermeknek és felnőttnek



Y o u T u b e :  W o r l d  P u p p e t  M i s s i o n

Anna és Panni énekelnek  bábkonferencián – csodálatos légkör... János, akinek szívén van, hogy LE-
GYEN 15 aktív budapesti bábcsoport

Anna, aki mindig megosztja velünk az 
új bábdarab pedagógiai üzenetét is

Egy álomban a mesék szereplői egyszerre is 
feltűnhetnek... Ne félj, a húsvét NEM a „húsvéti nyuszitól” függ!



Y o u T u b e :  P a l á n t a M e s e

Gyermekek tízezreihez jut el 
az ajándék

Ha tudnád... Tibi óriási segítség, amióta csak oktató 
DVD-ket készítünk a bábcsoportok számára!

Egy országnak nem csak múltja van, 
de JÖVŐJE is – és ez a jövő az ott élő 

kisgyermekek életén fog múlni!
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PALÁNTA GYERMEK-LÉLEK-
MENTŐKET KÉPZŐ ISKOLA 

1. A VÁGYAM (dr. Kováts György): tanítványok, 
akik végzik Isten megmentő munkáját. 

a) MA, itt, most, ebben az időszakban, a mi orszá-
gunkban, 

b) Illetve, Kárpát-medence szerte mindenütt. 
c) Sőt, a szétszórtságban, (diaszpórában), élők kö-

zött, Nyugat-Európában, vagy a tengeren túl is, ma-
gyar gyermekek körében! 

2. Ennek érdekében létrehoztunk egy ON-LINE is-
kolát, teljesen levelező módon, interneten keresztül 
végezhető iskolát, amiben ugyanúgy MEGKAPOD, 
amit az egész tanéves, havonkénti iskolában meg-
kaphattál, VIDEÓK és HANGANYAGOK útján.

a) Ami még nagyszerű, hogy ezt az iskolát a SAJÁT 
TEMPÓDBAN végezheted, hamarabb is befejezhe-
ted, és ha nehezebb időszakban vagy, lassabban is 
folytathatod. 

b) Ha elkezded, számíthatsz rá, hogy KONZULTÁ-
CIÓKON is segítséget nyújtunk neked: akár inter-
netes úton, de még inkább, amit szeretünk – és te 
is szeretni fogsz – személyes találkozások útján (a 
lehetőségeknek megfelelően – pl. 10 000 km-ről in-
kább jobbára interneten). 

3. Hiszem és várom, hogy az ország iskoláiban 
ezernyi önkéntes palánta munkatárs fogja megtalál-
ni a gyerekeket kicsi kortól, felekezettől függetlenül, 
bármilyen háttérről. Ezt az ON-LINE iskolát EZÉRT 
indítottuk útjára. 

Szeretnél bekapcsolódni? 

KÜLDJ KÖNYVET 
AKCIÓ

A Palánta munkáját sok módon támogatha-
tod. Az EGYIK lehetőség, ha otthon levő, vagy 
másoktól kapott, keresztény könyveidet ösz-
szecsomagolod, és elküldöd a Sorsfordító 
Könyvesbolt címére, ahol Antikváriumunkban 
értékesítjük ezeket, és a befolyt összeggel a 
Palántát támogatjuk. Jó lesz?

KÜLDJ KÖNYVET – ha saját már nem olvasott 
könyveidet elküldted, kérd meg barátaidat, 
hogy ők is tegyék meg ezt. Ezzel SOKAN olyan 
lehetőséghez jutnak, amit másként nem nyer-
nének el: már kifogyott könyvekhez juthatnak 
hozzá, örömükre és épülésükre lesz, és köz-
ben a Palánta munkája is előre megy. Jó ötlet? 

KÜLDJ KÖNYVET – s beszéld meg ezt gyüle-
kezetedben, és add tovább ismerőseid között 
is. Szívesen? 

Köszönjük!
(dr. Kováts György)



„A Palántás CD-t tedd be!”
BIZONYSÁGOK, VISSZAJELZÉSEK 

A PALÁNTA KIADVÁNYAIRÓL
Biztatás
Nemrég találkoztam egy kiadó vállalatnál valakivel, 
akit még sohasem láttam személyesen. Ott dolgozik, 
és amikor kezet nyújtottam, hogy bemutatkozzam, 
rám mosolygott, de olyan jelentőségteljesen, hogy 
egészen zavarba jöttem. Talán ismerem valahon-
nan, csak nem ugrik be? De nem, személyesen még 
nem találkoztunk, csak a palántás CD-k útján. (Vagyis: 
azokból az ajándék hangzóanyagokból jutott el hoz-
zá, s általa gyermekeihez, amiket az Úr jóságából mi 
készíthetünk a felnövekvő generáció számára, Isten 
üzenetével.) 

Azért mosolygott, mert, ahogy beazonosított, rög-
tön eszébe jutottak tapasztalatai: óvodás kislánya 
tavaly december óta minden este (!) egy karácsonyi 
CD-re alszik el. Be kell tenni neki a lejátszóba, és le-
oltani a villanyt, és ő így búcsúzik a naptól. Nagyobb 
testvérei már panaszkodnak, „Ugye, anya, nem ugyan-
az lesz ma este is betéve?” – de a kislány nagyon sze-
retné. És megkapja.

A nagyobbak is, egészen a tizennégy évesig bezáró-
lag, amikor bekerül egy-egy palántás CD, lehet, hogy 
eleinte tiltakoznak (ők már „nagyok”), de egy idő után 
leteszik a tollat, vagy amivel foglalkoztak addig, és le-
het rajtuk látni, hogy odaadják magukat a mesének, a 
történeteknek. És az Ige dolgozik... 

Visszajelzés
Egy iskola visszajelzése, amikor felajánlottuk a Tavaszi 
Kirándulás kiadványt a beiratkozóiknak: 

Örömmel vettük értesítésüket, miszerint ismét, 
ebben az évben is lehetőségünk van igényelni Önök-
től gyermekeink részére ajándék kiadványokat! A 
leendő kis elsősöknek évről évre nagy örömet jelent 
az Önök ajándéka, boldogan lapozgatják át, amikor 
megkapják!

További jó munkát 
kívánunk Önöknek! Üd-
vözlettel: 

T. A. tagintézmény- 
vezető

Isten szava gyógyszer 
Egy anyuka mesélte, hogy kisfia otthon magas lázzal 
feküdt. Az édesanya a testi gondoskodás mellett sze-
rette volna, ha gyermeke valamit tud hallgatni, ami 
felvidámítja. Egyik CD-t a másik után hallgatták, de 
csak nem segített semmi. Egyszer csak megszólalt a 
kisfiú: „Anya, ez mind nem ér semmit! A Palántás CD-t 
tedd be!” (Jánosi Feritől, a Palánta volt munkatársától.)

Levelezés (dr. Kováts György)
Ezt az üzenetet kaptam: Szia György! A Mahanaim gyü-
lekezet pásztora és Lárkisz király hangja vagy, ugye? 
Válaszom: Béke. Igen. Hol hallottad a „Lárkisz ki-
rály”-t? A levélíró: Meg van otthon nekünk mind a két 
kazetta, és ha jól emlékszem, amikor negyedikes vol-
tam, akkor suliba menet azt hallgattuk minden reggel 
a kocsiban apával és a tesóimmal. Nagyon szerettük!  
Ez a (felnőtt) hölgy most külföldön él, de amit gyer-
mekkorában az autóban édesapjával mindennap 
hallgattak, soha nem fog nyomtalanul elmúlni benne. 
A Lárkisz király c. kazettát 
több ezer kisgyermek kapta 
meg akkoriban ajándékba. 
S még mennyi és mennyi 
kazettát, CD-t kaptak, meny-
nyi és mennyi ezren! S ezek 
a csodálatos történetek, 
mesék, bibliai üzenetek, ott 
maradtak, ott maradnak a 
szívükben. 

Hozomány 
(2016-ban írta nekünk egy tengeren túl élő testvérnő):

»Felejthetetlen számomra, amikor előkerült a fér-
jem hozományából egy hangkazetta, és két gyere-
künkkel meghallgattuk. A kisebbik a két évhez volt 
közel (már nem tudom, hogy előtte vagy utána), de tu-
dom, hogy csodálkoztam és egyben örültem is, amikor 
naponta leült a kis székére és folyamatosan, örömmel 
és nagy figyelemmel hallgatta: „Zsuzsi, Zsuzsikám kelj 
fel! Itt a reggel….” Hamarosan már kívülről tudták 
nemcsak a szöveget, de az énekeket is. Egyik alka-
lommal egy üzletben nézelődtem, s míg kerestem a 
megfelelő ruhát, hallottam a kis hangját: „világítani 
fogok, világítani fogok”. Tudtam miről van szó... 

A „Tavaszi kirándulás“ zenés mesekazetta még 
1996-ból van. Látva, hogy egy kisgyereket mennyire 
le tud kötni egy ilyen feldolgozás, ill. mennyire épí-
tő számukra, nem beszélve arról, hogy hogyha nincs 
közelükben egyik szülő sem, hogy játsszon vagy fog-
lalkozzon velük, akkor az első gondolatuk az, hogy 
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nézzünk valamit a számítógépen, szóval nagy szük-
ség lenne ilyen hanganyagokra a mi országunkban 
is! ...«

Találkozás
Munkatársunk beszámolója egy utcai evangelizációról: 

Fiatal férfi – olyan huszonéves – érdeklődve né-
zelődik az asztalunkon kihelyezett könyvek, újságok 
között. Megszólítom, szeretném tudni, hogy tudok-e 
neki segíteni valamiben; ismeri-e már Jézust; és még 
számos dolog jut eszembe, amit szívesen megkérdez-
nék minden embertől, aki csak szóba áll velem. :)

Hamar kiderül, hogy az ország egy távoli szegleté-
ből, Záhonyból érkezett Budapestre. És egyszercsak 
megkérdezi, hogy nem mi vagyunk-e azok, akiktől a 
„hangyás mese”(!!!!!) való? Mit mondjak? Beletelt egy 
kis időbe, amire rájöttem, hogy a „Tavaszi kirándu-
lás”-ról van szó... A fiatalember pedig elmondta, hogy 
mennyire szerette ezt a mesét, milyen sokszor meg-
hallgatta. És nem is tudhatta, hogy miközben ő újra 
és újra hallgatta a kedves történetet, az Ige magjai 
el lettek vetve a szívében, és egy napon – Isten pon-
tosan tudja, melyiken – ezek a magok ki fognak kelni, 
és termést is fognak hozni. Dicsőség az Úrnak!

A CD-n hallott üzenet megment
Egy kedves barátunk hívott fel nemrégiben és mondta 
el az alábbi történetet: 

»Az utóbbi időben kezdett el járni egy házaspár 
arra az alkalomra, melyet a keresztény hit iránt ér-
deklődőknek tartunk. Mivel ez idő alatt a gyerekek-
kel is foglalkozunk, kicsinyeiket is magukkal hozták, 
akik 4 és 6 évesek. Ezen a foglalkozáson feltűnt, hogy 
a gyerekek hisznek az ÚR Jézusban. Mikor az anyuká-
val erről beszélgettünk, elmondta, hogy ez valóban 
így van, sőt abban, hogy most ők ezekre az alkalmak-
ra járnak, és Istent keresik, nagy szerepük van a gye-
rekeiknek, akik karácsonykor eléjük álltak, és meg-
kérdezték tőlük: „Ti már befogadtátok a szívetekbe 
az Úr Jézust?” Ez a kérdés mélyen érintette és arra 
ösztönözte őket, hogy keressék az igazságot. Az is 
segítséget jelentett számukra ebben, hogy gyerme-
keik azt igényelték, hogy esténként ne mesét, hanem 
bibliai történeteket olvassanak. Amikor megkér-
deztem, hogyan kezdődtek a változások, elmondta, 

hogy az oviban volt egy karácsonyi bábelőadás, ami 
nagy élményt jelentett a gyerekek számára, és ott 
hallották az evangéliumot. Az előadás végén pedig 
kaptak ajándékba újságot, amit otthon alaposabban 
megnézhettek, és CD-t, amit hallgathattak, és ezek 
révén hitre jutottak… Tudom, hogy minden ilyen visz-
szajelzés bátorít benneteket, azért hívtalak fel, hogy 
megerősödjetek abban, hogy „a ti munkátok nem hi-
ábavaló az Úrban”. (1Kor 15,58.)»  (Horváth Istvántól, 
az OM munkatársától – sok évvel ezelőtti email.)

Újra hallgatom 
2017 februárban küldték nekünk: 

„Mikor 6 vagy 7 éves vol-
tam nagyon sokat hallgat-
tam a Tavaszi Kirándulás 
kazettát. A szüleim szerez-
ték meg valahonnan, de 
gyerekként nem igazán ér-
dekelt, honnan, sokkal in-
kább szerettem hallgatni, 
ami rajta van.

Két kedvenc történetem 
volt akkor. Az egyik három 
kismadárról szól, akik min-
dig veszekedtek, majd a 
bajban össze fogtak. Akkor 
hárman voltunk testvérek, 
és azt hiszem ez a történet ké-
sőbb segített, hogy ne csak a bajban álljak mellettük.

A másik pedig arról szól, hogy Zsuzsi nem szeretne 
átmenni a nagyerdőn egyedül és összebarátkozik az 
Erdő Urával.

Valahogy az idő múlásával a kazetta feledésbe me-
rült. Néha-néha eszembe jutott, de sosem vettem a 
fáradságot, hogy megkeressem, miután egyszer nem 
találtam. Azóta 21 éves lettem és elég sok mindenen 
keresztülmentem. Majd egy testvéri veszekedés után, 
pár hónappal ezelőtt a családommal felidéztünk a 
régen hallott történetekből és úgy döntöttünk, meg-
keressük az interneten a Tavaszi Kirándulást. Meg is 
találtuk. Azóta minden este azt hallgatom. Megnyug-
tató érzés minden este újra és újra meghallgatni és 
újabb dolgokat felfedezni a történetekben, olyanokat, 
amiket gyerekkoromban nem vettem észre.”

CD-hallgatás az iskolában 
Kaptam egy nagyon biztató levelet. Egy tanárnő szá-
molt be arról, hogy osztályaiban, karácsony előtt, ho-
gyan tudta közel(ebb) hozni a gyerekekhez az Úr Jé-
zust. (Ide, ebbe az iskolába hivatalosan nem engedik 
be a Palántát, sem bábozni, sem más módon, úgyhogy 
itt nem tudjuk elérni a gyerekeket – de ez a hívő tanár-
nő az Úr Jézus tanítványa, nem ismer lehetetlent.)

Részlet a levélből: 
Kedves Gyuri! Szeretnék megosztani néhány dolgot 

a Palántás CD-kel kapcsolatban. Az év utolsó matema-
tika óráin minden évben igyekszem valamilyen evan-
géliumi történetet felolvasni, és beszélgetni a gyere-
kekkel. Idén úgy döntöttem a „Betlehemi csillag” CD 
otthoni hallgatása közben, hogy a bábdarab hanganya-
gát fogom egyes osztályokban a gyerekekkel meghall-

Tibi akcióban... az ajándékok az utcán meglepetést szereznek és örömöt

A kazetta akkori borítója
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gattatni. Az egyik ötödik 
osztályban, akik egyébként 
elég nehezen kezelhetőek, 
néma csendben meghall-
gatták a bábdarabot, köz-
ben rajzoltak. Nyomtattam 
nekik a „szeretni soha nem 
késő” dal szövegéből és ezt 
a végén együtt énekeltük. 
Olyan kedvesen váltak el tő-

lem, ajándékként kaptam a rajzaikból (egyik legprob-
lémásabb többször bukott fiú külön nekem készítette 
a rajzot és fegyelmezte a többieket). A hetedikeseknél 
is hasonlóan zajlott az óra, ott beszéltünk a dal szöveg-
éről is, hogy mit jelent…

A tizedikesekkel „A szeretetre vágyó süni” bábdarab 
hanganyagát hallgattattam meg. Amikor jött az a rész, 
hogy Jézus a bűneinkért halt 
meg, az egyik diák félhango-
san mondta, hogy mi köze 
ennek a karácsonyhoz. En-
nek a mondatnak kapcsán, a 
végén beszéltem nekik arról, 
hogy a karácsonynak, Jézus 
megszületésének nem lenne 
igazi értelme húsvét, Jézus 
megfeszítése és feltámadá-
sa nélkül. (2013)

Hálával tartozom
Emailben kaptuk 2010-ben:

Kedves Palántáék! Tegnap voltatok a fiam iskolá-
jában – ő most elsős – a bábdarabbal, és kapott CD-t, 
füzetet. A kisfiam autisztikus, nehezen motiválható, 
gyakran öntörvényű, ellenben fantasztikusan okos 
gyerek. Az egyik autisztikus tünete, hogy nem bírja 
a zajokat, zenét sosem hallgat(hatunk), vitatkozás-
ban, szájalásban világbajnok. Nagyon nehéz vele, de 
ő a mindenünk… Amikor este (sokáig dolgozom) ha-
zaértem a munkából, közölte velem, hogy egy nagy 
meglepetése van a számomra. A Ti CD-tek volt az. 
Betettük a lejátszóba és végighallgattuk. Ahogy be-
kapcsoltuk, táncolni kezdett. Ő, aki eddig, ha zenét 
hallott, üvöltve fetrengett a földön! Elmagyarázta 
a kistestvérének, amikor kérdése volt a történet-

tel kapcsolatban, együtt 
színeztek (soha nem szí-
nezett azelőtt). Ma reggel 
az iskolába menet is ezt a 
CD-t hallgattuk, és meg-
ígértette, hogy hazafelé 
is így lesz. Arra felhívta a 
figyelmemet, hogy más le-
mezt ezentúl sem hajlandó 
meghallgatni, csakis ezt. 
Hálával tartozom érte!

„TÚL A TISZÁN” 
PÁLYÁZAT

2019 tavaszán alapítványunk 
ismét meghirdette a „Túl a 
Tiszán” pályázatot, melyen a 
határon túl élő magyar ajkú 
kisgyermekek ezúttal első-
sorban húsvéti CD-ket és fej-
lesztő füzeteket kaphattak, a 
tizenévesek pedig a „Boldog-
ságkeresők” önismereti és jel-
lemformáló sorozat egy-egy 
részével gazdagodhattak.

Összesen 18 pályázó jelent-
kezett, 2-en Kárpátaljáról, a 
többiek pedig Erdélyből. Első-
sorban oktatási intézmények 
pályáztak, de különböző fele-
kezethez tartozó keresztény 
egyházközségek is jelentkez-
tek.

Összesen 4391 gyermek ju-
tott ajándékhoz a pályázat 
keretében: 2640 gyermek ka-
pott Palánta CD-t és Palánta 
Posta foglalkoztató füzetet, 
és 1751 tizenéves kapott Bol-
dogságkeresők kiadványt.

TAVASZI 
KIRÁNDULÁS

A beiratkozó elsős általános 
iskolások számára készült ki-
adványt továbbra is minden 
évben felkínáljuk az iskolák-
nak ingyenes ajándékként.

2018-ban 1087 iskola fogad-
ta ezt el tőlünk, így 33 635 csa-
ládba jutott el a Tavaszi kirán-
dulás. 2019-ben 1518 iskolán 
keresztül 46   916 beiratkozót 
tudtunk megajándékozni vele.

Az idén már harmadik éve, 
hogy egy lelkes erdélyi segí-
tőnk által az ottani magyar ajkú 
iskolások is kaphatnak ebből 
az ajándékból. Idén összesen 
4625 erdélyi kis elsős kaphatta 
meg a Tavaszi kirándulást.

ÁLLATKERTI 
SÉTA

Ezt a kiadványt a ballagó óvo-
dások számára készítettük.

Tavaly 1559 óvoda igényel-
te az elbúcsúzó ovisai számá-
ra, így összesen 37 628 gyer-
mek kaphatta meg.

Az idei akció még folya-
matban van, amihez minden 
anyagi támogatást és önkén-
tes segítséget hálásan foga-
dunk.

További információ: 
palanta@palantamisszio.hu



Rákóczi tér
www.facebook.com/konyvesbolt.sorsfordito.hu/

A Palánta Misszió minden kiadványa megvásárolható  
a SORSFORDÍTÓ KÖNYVESBOLTBAN és WEBÁRUHÁZBAN.

Üzletünk címe: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24 
Nyitvatartás: hétfő–péntek 10–18 óráig

Email cím: konyvesbolt@palantamisszio.hu 
Telefon: 06-1/342-4429 

Webáruház: https://sorsfordito.addel.hu

10 000 FT FELETTI BELFÖLDI MEGRENDELÉSEKNÉL A KISZÁLLÍTÁS INGYENES.



A tavasz a megújulás időszaka. A könyvesbolt háza táján is van 
valami újdonság?

Sok új funkcióval bővült, és felfrissült webáruházunk.  Az akci-
ós árak naprakészen látszanak. Címlapunkon külön is kiemeltük a 
legkeresettebb kategóriákat, hogy segítsük a tájékozódást. 

Hamarosan lehetőség lesz az online bankkártyás fizetésre is, 
és azon is dolgozunk, hogy a könyvekbe online „belelapozási” 
lehetőséget adjunk.

Jelentősen kibővült antikvár készletünk is. Az újdonságok 
folyamatosan kerülnek fel a webáruházba. Aki személyesen jön 
boltunkba, még nagyobb antikvár készletből böngészhet. Hasz-
nált könyveket adományként hálásan elfogadunk, eladásuk be-
vételével a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Missziót támogatjuk.

Mik voltak az év eddigi részében a legkeresettebb kiadványok, 
kategóriák?

A Bibliák mindig keresettek, ennek nagyon örülök. Nagyon 
sokan vásárolják a hitmélyítő, hiterősítő könyveket is. Különö-
sen népszerű a most tavasszal újra megjelent „Jézus a gyógyító” 
c. könyv E. V. Kenyontól, de nagyon sokan vásárolják Kenneth 
Hagin és Derek Prince könyveit, és gyakran keresnek nálunk na-
gyobb gyermekeknek szóló olvasnivalót is.

Mi a tapasztalatod, a könyvesboltba csak hívők szoktak be-
jönni? 

A legtöbbször hívők térnek be hozzánk, de vannak, akik „be-
tévednek”. Van, aki azért jön, mert látja, hogy könyvesbolt va-
gyunk és keres egy bizonyos – nem keresztény – könyvet. Ilyen-
kor el tudom mondani, hogy ez egy keresztény könyvesbolt, és 
gyakran nagyon jó beszélgetések indulnak el. Sokszor elfogad 
valami kis ajándékot is, miközben segítek neki interneten meg-
találni, hogy hol tudja a közelben megvenni, amit keres. Vannak 
viszont, akik azért jönnek, mert kíváncsivá teszi őket a „Sorsfor-
dító” név. Ilyenkor lehetőség lehet komolyabb beszélgetésekre. 
Általában ahhoz a polchoz vezetem őket először, ahol a keresők-
nek, kereszténység iránt még csak érdeklődőknek szóló könyvek 
vannak, és olyan kiadványok, amik a más vallásokról nyújtanak 
információt keresztény szemmel.

Volt-e olyan eset, hogy valakinek odaadtál valamilyen kiad-
ványt, és később visszajelzést kaptál, hogy ez segített neki az Úr 
Jézushoz közeledni vagy megtérni? 

Volt, hogy valaki elmondta, hogy az itt vásárolt kiadvány, amit 
odaadott egy barátjának, teljesen megváltoztatta az illető életét, 
aki meg is tért. Sokszor kapok visszajelzést, hogy a könyv, amit 
ajánlottam átlendített egy testvért valamilyen mélyponton, vagy 
egy ismerősének adta oda, akinek pont erre volt szüksége.

Volt-e olyan, hogy nemcsak könyveken keresztül, hanem saját 
szavaiddal is tudtad bátorítani azt, aki bejött az üzletbe? Érkeztek 
már ilyen visszajelzések?

Igen előfordult. Olyan is volt, hogy valaki bejött, elpanaszolt 
egy élethelyzetet. Közel tíz év telt el, és egy napon újra bejött a 
boltba. Amikor rákérdeztem, hogyan alakult az a helyzet, akkor 
felcsillant a szeme, de meg is döbbent, hogy én még emlékszem 
rá.  Nagyon sokat jelentett ez neki. 

Ha valaki úgy jönne be, hogy „Adjon nekem valami nagyon báto-
rítót, mert most pont erre van szükségem”, akkor mit ajánlanál neki? 

Ha hölgyről van szó, aki már egy ideje hívő, akkor nagyon szí-
vesen ajánlanám neki a „Hitről, nemcsak nőknek” című könyvet, 
ami nemrég jelent meg. Az értékesség, identitás kérdéseiről szól, 
és hogy hogyan változik meg az életünk, ha hiszünk. Különleges 
hangvétellel íródott: a szerző bevonja az olvasót a baráti körébe. 
Ez nagyon sokat jelent annak, akinek sok elutasításban volt része 
életében.

Ha férfiról van szó, akkor dr. Szelid Zoltán rövid könyvét aján-
lanám, címe: „A jó rész”. Ez olyanoknak is nagyon megerősítő ol-
vasmány – akár férfinak, akár nőnek –, aki a hívő élete elején tart.  

Érettebb hívőknek szintén szívesen ajánlanám még Urbán 
L. Tamás „Forradalom” c. művét. Ez egy önéletrajzi könyv, de 
ugyanakkor egy olyan betekintést enged a történések mennyei, 
szellemi hátterébe, ami miatt én úgy szoktam őt hívni, hogy „ma-
gyar Peretti”. 

A vásárlók már megszokták, hogy nagyon sok konferencián is 
találkozhatnak a Sorsfordító Könyvesbolt standjával. A követke-
ző tavaszi-nyári időszakban milyen eseményeken lesztek ott?

Május 18-án ott leszünk „A hit hat” c. baptista női konferenci-
án, június 10-én pedig az Országos Pünkösdi konferencián. Ősz-
től továbbra is ott leszünk a Palánta bábmissziós konferenciáin, 
ilyenkor kedvezményekkel is igyekszünk örömet szerezni a részt-
vevőknek. A pünkösdi „Király lánya” női konferenciákon is talál-
kozhatnak velünk.

SORSFORDÍTÓ 
TALÁLKOZÁSOK

Beszélgetőpartnerem UNYI SÁNDORNÉ ICA,  
a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt vezetője

SORSFORDÍTÓ KÖNYVESBOLT

Ajándék  
Palánta-kiadvány
Két Palánta-kiadvány vásárlása 

esetén megajándékozzuk 
egy harmadikkal 

A kivágott kupon bemutatásával vagy 
internetes rendelésnél a JS19PM  kód 

megadásával a közleményben. 

SORSFORDÍTÓ KÖNYVESBOLT

10% 
kedvezmény 

2019. szeptember 1.–november 15. 
közötti egyszeri vásárlása 

végösszegéből
A kivágott kupon bemutatásával vagy 

internetes rendelésnél a JS19OS  kód 
megadásával a közleményben.

SORSFORDÍTÓ KÖNYVESBOLT 

10% 
kedvezmény  

2019. június 1.–augusztus 31.
közötti egyszeri vásárlása 

végösszegéből
A kivágott kupon bemutatásával vagy 

internetes rendelésnél a JS19NY kód 
megadásával a közleményben.



Figyelem...

Mindenütt, mindenütt, mindenütt... Az ovisokhoz is szól...

Utcán – jó válaszért jutalom Anna, Tibi szabadtéri hidegbenBp-i bábosok Ildikó az életről

A nagyobbak figyelme

Ildikó, Panni, Tibi – a befogadó falu gyermekei között...



A hétköznapok jelenetei, mesejelenetek és az Evangélium 
megjelenítése – együtt a bábdarabokban

A gyerekek nagyon szeretik a kedves bábokat. Élő személyeknek érzik őket Nagyi a Bibliából idéz – a nézők is hallják az Igét

Minden új bábelőadáshoz új ajándék minden 
nézőnek: CD és Palánta Posta. Szeretik...

Szívük megnyílik, az Úr 
Jézus meghallgatja őket

Bábsimogató Lizával 
– a gyerekek öröme megéri... 

A titkokat csak az Úr tudja – mennyi 
és mennyi gyermek szólítja meg Őt
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Mi az első lépés egy bábdarab megszületésében?

Egyrészt tudom, hogy milyen témában készül a bábda-
rab, karácsonyi, húsvéti vagy általános darab lesz. Másrészt 
már a legelején ott van bennem az üzenet, amit át szeretnék 
adni a gyerekeknek. Mindig tudom, hogy miben szeretném, 
hogy formálódjon a jellemük, vagy miben tudjanak dönté-
seket hozni magukban, és e köré építem fel a darabot, ez 
dönti el azt is, hogy mit fogok kiemelni a bibliai részekből.

Az Ikerpár című bábdarab egyik előadása után (ez a da-
rab Holle anyó meséjének feldolgozása) volt például egy 
kislány, aki teljesen magára ismert, hogy ő is mindig panasz-
kodik, hisztizik minden miatt, és nem veszi észre a jót a dol-
gokban, akárcsak a kerettörténet egyik főszereplője. És el-
döntötte, hogy ő soha többé nem akar ilyen hisztis, nyűgös 
lenni ezután. Sőt, oda is ment Anyukájához, és bocsánatot 
kért, amiért eddig így viselkedett vele. Tehát amikor írni kez-
dem a bábdarabokat, akkor ott van bennem egy ilyen cél.

Milyen korlátozásaid vannak, amikor meg kell alkotnod 
egy új bábdarabot?

Sokféle korlátozó szempont van, és ez teszi nehézzé a 
feladatot, hiszen emiatt a fantáziámat korlátok között kell 
tartanom. A darab hosszán kívül arra is gondolnom kell, 
hogy misszió vagyunk, és a költségek nem lehetnek akár-
mekkorák. Másrészt pedig a bábszínház is színház, és tud-
juk, hogy a színház sokba kerül… Új szereplők, új jelmezek, 
új kellékek, új hátterek, felszerelések – ez mind sok pénzbe 
kerül. Ezért mindig igyekszem, a már meg lévő kellékeket 
minimálisan bővítve, mégis valami teljesen újat létrehozni. 
Van, amikor ez könnyen sikerül, van, amikor kevésbé. Volt 
olyan darab, ahol nem tudtam kikerülni, hogy három új 
szereplő is legyen egy előadásban, például amikor a három 
napkeleti bölcs megjelent egy karácsonyi darabban. Ez há-
rom új bábot és három új kosztümöt jelentett, ami eléggé 
megnövelte a bábdarab költségeit.

Ennek azért van jelentősége, mert ilyenkor nem egy csa-
pat számára készülnek el az új bábok, kellékek, hanem 30 
vagy 40 bábcsapat számára. De jobban örülnénk, ha akár 
50, vagy 100 csapat számára készülhetnének, hiszen azt 
szeretnénk, ha minden gyermeket el tudnának érni. De pon-
tosan emiatt vannak ezek a korlátok a munkámban.

Amikor már megszületett a bábdarab, minek kell meg tör-
ténnie ahhoz, hogy a  bábcsoportok előadhassák az ország 
különböző részein?

Sok testvér összefogása és odaszánása kell, amíg az előa-
dásokig eljutunk. Felkérem az amatőr hangszínészeket (akik 
bár amatőrök, sokszor profi szinten tudnak már színészked-
ni), hogy jöjjenek be a stúdióba, és játsszák el a szerepeket. 
Ők a Palánta munkatársi, baráti köréből kerülnek ki, illetve 
olyan önkéntesek, akik kifejezetten ezzel segítenek nekünk.

Ha a szereplők hangját felvettük, akkor össze kell állí-
tani a hangjátékot, megkeverni, feleffektezni. Ha például 
egy farmon játszódik egy jelenet a bábdarabban, és csak a 
szereplők szavait halljuk, de nincsenek a háttérben állathan-
gok, nincs ott egy kis madárcsicsergés, akkor az egész nem 
fog életszerűnek hatni, úgy érezzük, hogy valami nincs rend-
ben. De amint ezek rákerülnek, szinte életre kel az egész. 

AZ ÍRÓASZTALTÓL 
AZ ISKOLAI  

ELŐADÁSOKIG

HOGYAN KEL ÉLETRE EGY BÁBDARAB? 

Beszélgetés DR. HONTVÁRI ANNÁVAL,  
a Palánta bábdarabok szerzőjével,  

a Palánta Misszió művészeti vezetőjével.
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Istentiszteleti helyiség átalakítva videó-stúdióvá: oktató DVD készül

Egyik kedvenc: Kacsa Klotild „élőben”
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Ezután még zenét is kell hozzá szereznünk. Van egy saját 
zeneszerzőnk, akinek odaadom az egyébként már megke-
vert, feleffektezett hanganyagot, ő pedig megkomponálja 
és rákeveri a zenét.  Ez a folyamat hasonló ahhoz, ahogyan 
a filmekhez készítik a zenét. Mivel ez is egy művészi, alkotó 
tevékenység, erre elegendő időt kell hagyni.

Ezen kívül minden bábdarabhoz külön készül egy ének is, 
ezt tanulják meg a gyerekek a bábelőadások elején.  Panni, 
a dalaink szerzője megkapja tőlem a bábdarab témáját, és 
neki kell egy ehhez illő, gyerekek számára érthető, megta-
nulható, de ugyanakkor ütős és sodró hangulatú dalt írnia. 
Ez komoly kihívás, és sokszor látom, mennyit küzdenek, bir-
kóznak a feladattal, ő is meg a zeneszerzőnk is, de odaszán-
ják magukat, nem adják fel, és végül mindig megszületik a 
dal is. 

Ha ez kész, akkor az én szerepem ezzel véget ér, és szár-
nyára bocsátom a darabot, átadom a missziós központ bá-
bosainak, akik elkezdik a próbákat. Ilyenkor még besegítek 
néhány rendezői utasítással, melyik bábnak mikor, hol kell 
feljönnie, melyik effektre hogyan mozogjanak, stb. hiszen 
én végig úgy kevertem a hanganyagot, hogy láttam ma-
gam előtt a mozgásokat, és ahhoz igazítottam mindent. 
Az is előfordul, hogy picit kell még igazítanunk a hanganya-
gon, ha például azt mondják, hogy itt nincs elég idő egy 
mozdulatra, vagy hasonló gond van

 Ki gondoskodik a vizuális megjelenítésről? Például ho-
gyan készülnek az új hátterek?

 Ha új háttér van, akkor azt én tervezem meg, és a proto-
típusát én varrom meg színes textilekből. A sokszorosítás a 
több bábcsoport részére utána már a fotósok, nyomdászok 
és varrónők dolga. A sorozatgyártás nagy könnyebbség ne-
kem, mert az ősidőkben volt, hogy két bábcsoport részére 
két példányban is házilag kellett elkészítem a hátteret.

Amikor ez az itteni bábcsoport megtanulta a darabot, ők 
hogyan tanítják meg a többi bábcsoportoknak?

A bábdarabról ezután készül egy videó felvétel. Ez jut el 
az Országjáró Bábmisszió szervezésében az önkéntes báb-
csoportokhoz, és ez segít nekik a felkészülésben. Ez nem 
egy bábfilm, hanem egy segítség a bábosoknak, hogy lássák, 
hogyan kell majd mozgatniuk a bábokat, mit hogyan oldja-
nak meg. Amikor mindez kész van, akkor pedig következ-
nek a bábmissziós konferenciáink, ahol a bábcsoportoknak 
bemutatjuk az új bábdarabot, megkapják az új kellékeket, 
hátteret és az oktatóanyagot, amivel meg tudják kezdeni a 
felkészülést.

A húsvéti bábdarabokban a bibliai részben elkerülhetetle-
nül megjelenik az Úr Jézus Krisztus kínhalála, és feltámadása. 
Ez a rész nem ijesztő a gyerekeknek? Hiszen ezek nagyon drá-
mai történések?

Ez mindenképpen megrázó, semmiképpen sem egy köny-
nyed valami, ezért is próbálom úgy megírni a történetet, 
hogy be legyen ágyazva egy könnyed, vidámabb, gyerekek 
számára jól követhető kerettörténetbe. Ami az Úr Jézus 
Krisztussal történt, az valóban drámai, és ahogyan ez meg-
jelenik az árnyjelenetekben, az is egy drámai megjelenítés. 
De ugyanakkor ez a megjelenítés művészi is. Nem a véres 
részleteket látják benne, viszont a látvány, a hangeffektek, 
és az események elmesélése együtt kitörölhetetlen módon 
adja át nekik ezeket a fontos ismereteket. Egy életre ott ma-
rad bennük a látvánnyal együtt a tudás, hogy Jézus az Isten 
Fia eljött a földre, és értünk halt meg.  

A másik dolog, hogy ezekben a darabokban mindig ott 
van a feltámadás is, így nemcsak a megrázó részt mutat-
juk meg a gyerekeknek, hanem a happyendet, az Örömhírt 
is. Az örömhír pedig az, hogy Jézus Krisztus nem maradt a 
sírban, hanem harmadnap feltámadt. A feltámadás öröme 
mindig megjelenik ezekben a darabokban olyan módon, ami 
segít nekik feldolgozni a katartikus részt, és segít visszatérni 
a kerettörténet mesésebb világába.

Nagyon köszönöm, és további áldott alkotómunkát kí-
vánok!
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Ahogy egy királyi trón elnyeri végső formáját és pompáját – bábhéttéren

Az árnyjelenetek állóképek – s közben az Ige szól végig
Az állóképek alatt a figyelem 100%-os – az Ige behull a szívekbe
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A bábmisszió sajátos műfaj. CSAK önkéntes bábcsoportokkal működik. A mai világ odaszánt önkéntesei HŐSÖK, akik megértették az Idő szavát és az Úr Jézus hívását.         Amit tesznek – maradandó értékű. A gyermekszívek formálódása JÖVŐT formál. Köszönjük! :)
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„Mintha már a mennyben lennénk”
BÁBCSOPORTOK BESZÁMOLÓIBÓL 

A 2019-ES HÚSVÉTI BÁBIDŐSZAKRÓL

Kaposvár 
(a beszámolót egy általános iskolás bábos írta)

„Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten 
országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy 
be oda.” (Márk 10:15) 

A bábidőszakunk utolsó napját  Somogyváron, a 
speciális iskolában kezdtük. A gyerekek egy része na-
gyon lassan érkezett, így addig 5 bátor önkéntest be-
tanítottunk, hogy a végén együtt adjuk elő a táncot. Ez 
láthatóan feldobta a műsor ezen részét. A gyerekek 
vegyes érzelmekkel fogadtak minket: egyesek arcán 
látszott a gyermeki öröm, másokat nem tudtunk felvi-
dítani. A tanárok kedvesek voltak, hálásak voltak szol-
gálatunkért.

Pusztakovácsiban folytattuk napi feladatainkat, ahol 
meglepetésünkre csak az iskolások jelentek meg. Na-
gyon jó volt a hangulat a beszélgetésnél, a bábdarabot 
csendesen és figyelmesen hallgatták végig. Az énekta-
nításnál mindenki táncolt (a tanárokat is beleértve). 

Utolsó helyszínünk Somogyfajsz volt, ahol 122 gye-
rek előtt báboztunk.

Az igazgató pár kedves sorral köszöntött minket, 
mesterien felkonferálta a darabot. Bár rengetegen 
voltunk a teremben, így is nagy volt a csend. A darab 
utáni beszélgetés nagyon jó volt, amikor megkérdez-
tem, hogy miért nem kaptak tojást Panniék a nyuszi-
tól, egy vicces választ kaptam az egyik ovistól: „Mivel 
ez nem az igazi húsvéti nyuszi volt, ezért nem tudott 
tojást tojni”. Az Evangélium megosztása láthatóan 
megérintett több gyereket is. Ilyenkor érzem igazán a 
szolgálattal járó felelősséget!

Látni azt a szere-
tet és tudásvágyat, 
ami a gyerekmoso-
lyok mögött van, szá-
momra azt az érzést 
adja, mintha már a 
mennyben lennénk! 
Remélem, minél 
több gyerekarcot lá-
tunk majd viszont az 
Úr házában!

Békés 
Nagyon sok örömünk volt a bábozásban, a gyerekek 
és a felnőttek visszajelzéseiben. Tinikből áll a csopor-
tunk és jó volt látni, ahogyan a legjobbat igyekeztek 
kihozni magukból minden területen. 

Külön csodálatos élmény, ahogyan Dani – autista 
bábosunk – kiteljesedik a bábozásban. Ő 8. osztályos 
és a csoportunk megalakulását rajta keresztül indítot-
ta Isten. Betegségéből adódik, hogy nem tud azono-
sulni más emberek gondolataival, érzéseivel. Viszont 
az általa mozgatott bábokkal tökéletesen együtt él, 
együtt érez. Látjuk, ahogyan átéli az Ige üzenetét, és 
ahogyan nyílik a bábos társai felé is. Természetesen 
a társai is sok mindent tanulnak abból, hogyan is tud-
nak egy olyan gyermekkel együtt dolgozni, aki nem 
úgy éli meg és érti, látja az életet, ahogyan ők. Hálás 
a szívem értük is, a türelmükért, a szeretetükért és a 
kitartásukért, a hozzáállásukért!

Tata
Mi idén azt az éneket tanítottuk az eladásokon: „Mi-
nél többet adsz, annál többet kapsz!”-ez a dal arról a 
mennyei matematikáról szól, hogy ha szeretünk, nem 
leszünk szegényebbek. Minél több szeretetet adunk, 
annál gazdagabbak leszünk! Az ének nagyon tetszett 
a gyerekeknek, könnyen megtanulták, nagyon lelke-
sen énekelték.

Idén 1 új általános iskolába is elmehettünk. Nagyon 
hálásak voltak nekünk, hogy ezzel a szép műsorral 
megörvendeztettük őket!! Sok-sok dicséretet kaptunk, 
milyen szépek a bábok, a hátterek, milyen gyönyörű a 

történet! Milyen ügyesen báboznak 
a gyerekek! 

Báboztunk óvodákban, iskolák-
ban és szeretetotthonban is. Több 
helyen ebédet is kaptunk!!!! Nagyon 
finomat! Ajándéknak: A húsvéti 
ajándék c. CD-t kapta meg minden 
gyermek és pedagógus. Nagy öröm 
részt venni az evangélium hirdeté-
sében. Isten áldja meg az elvetett 
Ige-magvakat!

BÁBOSTÁBOR JÚNIUS 28–30. JÁNOSHALMA
Mindenkit várunk, aki Palántás bábcsoportban bábozott, bábozik, szeretne bábozni,  

vagy érdeklődik a bábozás mint missziós szolgálat iránt. Lesz sok bizonyságtétel, beszélgetések, játékok,  
de lesz igei üzenet is. Lehetőséged lesz találkozni olyanokkal, akik évek óta szolgálnak ezen a területen.

Jelentkezés, további információ: 
„BÁBOS TÁBOR” Facebook-esemény, www.palantamisszio.hu 

vagy az orszagjarobabmisszio@gmail.com email-címen.

HA ÉRDEKEL A BÁBMISSZIÓ, ÍRJ NEKÜNK MÉG MA AZ orszagjarobabmisszio@gmail.com CÍMRE!

A dal is üzenetet hordoz – a gyerekek örömmel tanulják



A Boldogságkeresők csapata:

Boldogságkereso”k
Prevenciós iskolai programok tizenéveseknek 

„Életre való!” konzultációk
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A Boldogságkeresők programot 2003-ban kezdtük el kidolgozni a Timóteus Társaság tizenéveseknek szóló 
programját alapul véve, és 2006 óta tartunk az iskolákban foglalkozásokat. Ennek a programnak a célja első-
sorban a megelőzés, olyan kiemelkedően fontos területeken, mint a drogfogyasztás, a szexuális élet, az élet- és 
magzatvédelem, az indulatkezelés. 

Ebben az évben került a programba a digitális függőség és az alkoholfüggőség. 
Az online függőségről elmondható, hogy – túlságosan is – időszerű téma: egyre 
szélesebb körben, és egyre fiatalabb korban éri utol a gyerekeket, tehát nagyon 
fontos, hogy erről is beszéljünk. Az alkoholizmus nem újkeletű probléma, ezért 
megdöbbentő, hogy alig van – vagy egyáltalán nincs is – alkohol prevenciós prog-
ram Magyarországon. Bármelyik témáról is legyen szó, a foglalkozások mindig a 
Biblia értékrendjét képviselik; mindig interaktívak, mindig igyekszünk bevonni, 
megmozgatni a fiatalokat testileg és szellemileg egyaránt. Fontos, hogy olyan for-
mában halljanak ezekről a dolgokról, ami további gondolkodásra ösztönzi őket, 
és meghozzák az egész életükre nézve nagyon fontos, helyes döntéseket. Azt is 
látniuk kell, hogy van kiút, van megoldás, ha esetleg már hoztak helytelen dönté-
seket, vagy belekerültek valamilyen rossz helyzetbe.

Az „Életre Való!” konzultáció sorozatot azért indítottuk el, mert úgy éreztük, 
hogy egyre nagyobb az igény az iskolákban a „Boldogságkeresők” órákra. És mert 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy országszerte minél több iskolába, minél több ti-
zenéveshez eljusson ez a prevenciós program. Ehhez viszont több munkatársra 
van szükség. A konzultációkat azoknak szántuk, akik szívesen részt vennének eb-
ben a munkában, őket szerettük volna – és szeretnénk a jövőben is – felkészíteni, 
átadni nekik az eddig megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat. De természe-
tesen nagyon örültünk a „csak” érdeklődőknek is. :)  Ebben a tanévben négy ilyen 
konzultációt tartottunk. 

Az első alkalommal az önismeret, a felelősségteljes szexuális élet, valamint 
az élet- és magzatvédelem voltak a fókuszban. Meghívott előadónk Albertné 
Görgey Zsuzsanna, a Magyarok Európában Közhasznú Egyesület vezetője volt. 
Rendkívül szemléletes és szellemes előadást hallhattunk tőle, sikerült humorral 
fűszereznie a cseppet sem vidám témákat, mint például az abortusz. Megdöb-
bentő számok hangzottak el: 1956 óta 6 millió gyerek nem született meg az akkor 
bevezetett abortusz törvény miatt. 

A második konzultáció témái a ‚Drogmámor vagy valóság’ és az agresszió–
önuralom voltak. A drogprevenciós előadás után többen is megkönnyeztük P. P. 
bizonyságát, aki őszintén beszélt arról, hogy milyen mélységekbe vitte őt a drog-
függőség, milyen események juttatták egyre mélyebbre, és végül hogyan szaba-
dította meg őt az Úr, amikor teljesen összetörten, kétségbeesve Hozzá kiáltott. 
Csak úgy záporoztak a kérdések felé, amikor mondandója végére ért! 

Következő témánk címe ,Virtuális csapda’ volt. Kerekes Szabolcs, a Barnabás 
Csoport tagja, három előadáson keresztül is ébren tudta tartani a hallgatóság 
figyelmét. Ezen a napon „rendhagyó” módon nagyon sok fiatal is jelen volt, és ak-
tívan részt vettek mindenben: a játékokban, a beszélgetésekben. Bölcs, éleslátó 
hozzászólásaikat öröm volt hallgatni. :) 

‚Palackba zárt szellem’ volt az idei tanév utolsó előadásának a címe. Gondolom, nem nehéz kitalálni, hogy 
az alkoholról volt szó. Gáspár Judit addiktológus, pszichiáter előadásában a függőség kialakulásáról, fázisa-
iról, a különböző kezelésekről, a visszaesésről és a teljes szabadságról beszélt. A bemutató órán mindenki 
megtapasztalhatta – alkoholfogyasztás nélkül –, hogy mennyire lelassul az érzékelésünk, gondolkodásunk és a 
mozdulataink is alkohol hatására: az egyik „kísérletben” háromszor annyi idő kellett a cipőfűzők bekötéséhez 
„részeg szemüvegben”, mint nélküle... Mint már említettem, nagyon nagy az igény, a szükség pedig még annál 
is nagyobb ezekre a foglalkozásokra az oktatási intézményekben. Ezért várunk Téged is a csapatba, ha úgy ér-
zed, te is tudsz – és akarsz – tenni a felnövekvő nemzedékekért. „Az aratni való sok, de a munkás kevés.” Luk 10,2

– ke –   

BOLDOGSÁGKERESŐK 
PALÁNTÁS CSAPATA:

Kecskeméti János

dr. Kováts György

Kőrös Tibor

KÖVETKEZŐ KONZULTÁCIÓNKAT 2019. SZEPTEMBER 28-ÁN SZOMBATON 9:00–15:00 ÓRÁIG TARTJUK.  
ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS: psfa@palantamisszio.hu.
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Gyermek-Lélek-Mentő

Legyél része Te is a Palánta küldetésének, 
a felnövekvő elérésének, hogy egészséges 
lelkű, az Evangéliumot ismerő felnőtt 
nemzedék válhasson belőlük. Rendszeres 
támogatásoddal ezeket a célokat 
segítheted. 
Bővebb információ, és bekapcsolódás a 
programba: 

palatamisszio2016@gmail.com

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK
Bábozás, szállítás, csomagolás, gyermek-biblia órák tartása, 

telefonálás, fényképezés, videózás, adatrögzítés, videóvágás, 
gyermeknapi arcfestés, és még sok-sok lehetőség. 

LEGYÉL TE IS RÉSZE A CSODÁNAK!
Jelentkezés, érdeklődés: palantamisszio2016@gmail.com

Határainkon innen és túl – a szeretet hatalma ment meg. 
A Palánta ezt adja tovább


