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Kedves Palánta-Segítőnk, Barátunk!
Egy dologban mindannyian közösek vagyunk. Ez pedig az, hogy szeretnénk, hogy az az idő, amit itt élünk ezen a földön, mara-dandó, gazdag és szép legyen. Az egyik legcsodálatosabb dolog, amit tehetünk, hogy másoknak segítünk, hogy boldogok lehes-senek. Igazából a mi Megváltónk is ezt tette és ezt teszi folya-matosan. Életünk akkor lesz a leggazdagabb, ha ebbe, az Ő cso-dálatos, megmentő munkájába napról napra bekapcsolódunk. Boldog vagyok, hogy barátaimmal, munkatársaimmal együtt egy ilyen életet élhetünk 2012-ben. Az Úr Jézus Péternek azt mondta: „Jövel, jövel!” (Jöjj – Gyere!) Hogy mikor mondta ezt? A viharzó tengeren éjszaka, amikor Péter azt kiáltotta: „Ha te vagy az tényleg, Uram, akkor parancsolj, hogy menjek hozzád a ten-geren!” És a mi Megváltónk egyáltalán nem botránkozott meg ezen, hanem azt mondta: „Gyere!”. És Péter kiszállt a hajóból és járni kezdett a vízen. Mi is ezt tesszük most. Járunk a vízen. Mi, a Palánta munkatársai Veled együtt, aki mellettünk állsz, segí-tesz és bíztatsz bennünket, MI EGYÜTT a vízen járunk. 

          Szeretettel: 
dr. Kováts György lelkipásztor, a Palánta Misszió vezetője

„Tanítsd a gyermeket  
az ő útjának módja szerint;  
még mikor megvénhedik is,  

el nem távozik attól.” (Péld 22,6)

Ennyire komoly dolog ez? A hit szava és a hit cseleke-
dete ennyire meghatározza a jövőt? Igen. 

A mi Istenünk a hit Istene. Szereti a hitet és keresi a 
hitet. Keresi a hűséget, az elkötelezettséget, a szív sze-
rinti hitet, amiben nincs meghátrálás. Azt mondja az 
Ige: „Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy 
hatalmát megmutassa azokhoz, akik Őhozzá teljes szív-
vel ragaszkodnak” – ez a hit. Amikor teljes szívvel ra-
gaszkodsz Őhozzá, és ahhoz, amit Ő mondott. 

Én eldöntöttem, hogy ebből nem engedek. Ha Ő azt 
mondja, lőjek a földbe, a földbe fogok lőni. Annyiszor, 

ahányszor mondja, addig, ameddig mondja, és csak ak-
kor hagyom abba, ha Ő fogja mondani. Akármilyen ér-
telmetlennek látszik is. Akármilyen kilátástalannak tű-
nik is. És még akkor is, ha megvetnek érte a testvéreim. 
Mert megértettem, hogy ez ennyire komoly dolog. Hi-
bázni csak azzal hibázhatok, ha félbehagyom – ha előbb 
kilépek belőle, mint ahogy Ő mondja. Ha ott maradok, 
legfeljebb időt vesztettem, vagy az emberek megbecsü-
léséből vesztettem valamit, de az Úr látja a szívemet, és 
szól, ha tovább kell lépnem. 

Te  hányszor lőnél?

(folytatás a 6. oldalon)
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2004 karácsonya óta működik az Országjáró Bábmisszió, immár 8 éve. 
2007, 2008 és 2009 erős évek voltak. 
2009 karácsonyán szolgált a legtöbb bábcsoport. Ekkor 70 bábcsoport járta az óvodá-
kat, iskolákat országszerte. A Panov apó felújított változatát adták elő sok ezer gyer-
meknek és pedagógusnak. Jellemző, hogy karácsonykor minden évben sokkal több 
bábcsoport indul útnak, mint húsvétkor.

Bár most, amikor ezeket a sorokat írom, még augusztus utolsó napja van, 
az Országjáró Bábmisszió csoportjai már elkezdték a készülődést a kará-
csonyi bábidőszakra. Zajlanak a megbeszélések, imádságok, egyeztetések 
a csoportok tagjai között, hogy még időben kibontakozhasson, hány és 
hány iskola tanulóihoz fog eljutni a megváltás örömhíre a decemberi elő-
adások során.
   A Palánta Misszióban is teljes erővel zajlanak az előkészítő  folya-
matok. Az elkövetkező napokban, szeptember elején utolsó szaka-
szába érkezik a legújabb bábdarab előkészülete, s megkezdődik az 
hangulatos, izgalmas stúdiós munka, amelynek során felvételre kerül

a bábelőadások alapjául szolgáló hangjáték, sok más bibliai történet és karácsonyi zene kíséretében.
Szívünkben most is az a vágy ég, hogy karácsonykor sok ezer magyar család otthonában felhan-
gozzon az üzenet: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 
ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” ( János 3,16).
   Legújabb bábdarabunk bemutatójára az októberben megrendezésre kerülő bábkonferencián 
kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Részletek hamarosan: www.palantamisszio.hu-n.

Moravekné dr. Lovas Krisztina

1996-tól minden évben, az elsős beiratkozókat 
megajándékozzuk egy kedves mese CD-vel 
(2008-tól kezdve színezővel kiegészítve). A „Ta-
vaszi kirándulás”eddig már több mint 300.000 
családban szerzett örömöt. A visszajelzések po-
zitívak, gyerekek, szülők egyaránt szeretik ezt a 
mesejátékot. 2005 óta évente 30-40.000 Tavaszi 
Kirándulás ajándék CD-t (2005-ben még kazet-
tát) adtunk a beiratkozó leendő kis elsősöknek.

Moravekné dr. Lovas Krisztina
 az OBM koordinátora
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2007 karácsonyán 67 900 gyermek
2008 húsvétján 56 500 gyermek, 

karácsonykor 58 700 gyermek
2009 gyermeknapkor 24 800 gyermek, 

húsvétkor 26 900 gyermek, 
karácsonykor 72 300 gyermek

2010 húsvétján 62 800 gyermek, 
karácsonykor 54 100 gyermek, 
gyermeknapkor  1 300 gyermek

2011 húsvétján 34 570 gyermek, 
gyermeknapkor    700 gyermek, 
karácsonykor 24 490 gyermek

2012 húsvétján 26 300 gyermek

Nem minden báb-
csoport tud annyi 
ajándékot vinni a 
bábelőadásokra 
(anyagi okokból),, 
ahány gyermek 
látja a műsort, te-
hát általában szá-
mottevően több 

gyermekhez jut el az evangélium bábelőadások és mű-
sorok útján, mint ahány ajándékot (CD és Palánta Posta, 
azaz Hangoskönyv) kiosztunk.
   Az evangéliumi bábdarabokkal elért gyermekek szá-
ma a kiosztott ajándékok alapján (fontos, hogy ennél 
több gyermek látja a bábelőadásokat országhatárokon 
innen és túl):

Csatlakozz Te is az Országjáró Bábmisszióhoz (OBM) és alakíts bábcsoportot!

Keress minket a facebook-on! Lájkold a Palánta Gyermek-Lélek-Mentőt! :) 
http://www.facebook.com/palanta.gyermeklelekmento

OBM konferencia –  
KÜSZÖBÖN A KARÁCSONY! 

2012. október 13. 
Regisztráció reggel 8 órától
Konferencia kezdés: 9 órától

Helyszín: Orsolya Rendi Szent Angéla Ált. Isk. És Gimn.
1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
bejárat a Zivatar utca 2-4. felől



Palánta  
gyerektábor

A nyári intenzív tanfolyam egy nagyon jó lehetőség arra, hogy valaki meglássa, mit is jelent az, hogy valaki gyermekmisszionárius. Ebben 

az évben egy nagyon jó csapat jött össze, minden egyes jelentkezőben ott volt az Úr iránti tűz.

A tanfolyam legizgalmasabb része számomra mindig az, hogy azalatt az egy hét alatt, amíg mi igyekszünk minden tapasztalatunkat át-

adni, az Úr milyen elhívásokat formál ki a szívekben. Csodálatos azt látni, hogy amikor elkezdődik a tanfolyam, akkor a tanítványok talán 

még csak vágynak arra, hogy megismerjenek egy új szolgálati területet, vagy megismerjek az Úr egy másik arcát, de az egy hét alatt, ahogy 

az Úr dolgozik a szívekben, szépen lassan kirajzolódik, hogy kinek milyen utat mutat az Úr a továbbiakban. 

Az egész piciben kezdődik el, de ahogy az Úr is mondja az igéjében: a legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb 

hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt. Ésaiás 60:22. Ha valakiben ott van a vágy arra, 

hogy elmondja az embereknek az evangéliumot, akkor tudnia kell, hogy Isten rajta keresztül megáldja a 

legkisebb kezdetet is, és az Ő igéje nem tér vissza üresen, hanem elvégzi a maga munkáját. Ez történt idén 

is. Lesznek olyanok, akik most fognak beállni ebbe a szolgálatba, és megtapasztaljak az Úr jóságát.

Ha még bizonytalan vagy abban, hogy az Úr hív téged, de érzed a szívedben a vágyat, akkor indulj el, és 

az Úr meg fogja áldani a kicsiny kezdetet.

Nyári  
gyermekmisszionárius 

felkészítésSzabóné Lovas Annamária 
gyermekmisszionárius

www.palantamisszio.hu

A Palántás táborok sorában, 2012. július első hetében, egy csodálatos gyerektábornak lehet-

tünk részesei. Egy hét együtt, 67 gyerek, 12 gyermekmisszionárius és segítőik. Olyan volt, 

mintha Isten országába utaznánk el. A szeretet, az odafigyelés, Isten beszédének tanítása 

olyan munkát végzett, ami valóban változást hozott a gyermekek életében és jó gyümölcsöt 

terem majd. Jézus Krisztusról tanítottunk a kiscsoportokban olyan bibliai történetekkel, 

amikből Őt egészen meg lehet ismerni. És valóban, sok kisgyerek ott a táborban ismerte 

meg az Úr Jézust. A gyerekek megnyitották az Úr előtt a szívüket és befogadták Őt. Sokan 

pedig megerősítették a szívüket Istenben. Gyermek–Lélek–Mentés. Ez a cél. Gyógyultak a 

lelkek és a különböző sérülések is. Egy kislánynak a megsebesült mutatóujja imádságunk 

hatására azonnal meggyógyult. Egy kisfiúnak a combjában is ugyanígy múlt el a fájdalom. 

Később vele együtt imádkozva a szeme is meggyógyult és élesen látott szemüveg nélkül. Per-

sze gyerektáborról van szó, rengeteg játékkal, sporttal, hatalmas strandolásokkal és felejthe-

tetlen estékkel. A gyerekek megtapasztalták, hogy az Úr jó és szereti őket. Ennek bizonyítéka 

volt ez az egész tábor. Köszönjük támogatóinknak, hogy segítettek a megvalósításban!

Kecskemétiné Lux Anna
Gyerektábori koordinátor



2Kir 13:14  És megbetegedett Elizeus olyan betegséggel, 

amelybe bele is halt, és lement hozzá Joás, az Izrael királya, 

és arcára [borulván] sírt és monda: [Édes] atyám, [édes] 

atyám! Izrael szekerei és lovagjai!

2Kir 13:15  És monda neki Elizeus: Végy kézívet és nyila-

kat.  És ő kézívet és nyilakat vett kezébe.

2Kir 13:16  Akkor monda az Izrael királyának: Fogd meg 

kezeddel a kézívet. És ő megfogván azt kezével, 

Elizeus is rátette kezeit a király kezeire;

2Kir 13:17  És monda: Nyisd ki az ablakot napkelet fe-

lől. És mikor kinyitotta, monda Elizeus: Lőjj! És 

lőtt. Akkor monda: Az Úrnak győzedelmes nyila ez, 

győzedelmes nyíl a szíriabeliek ellen; mert megvered a 

szíriabelieket Afekben a megsemmisülésig.

2Kir 13:18  Monda azután: Vedd fel a nyilakat. És felvette. 

Ő pedig monda az Izrael királyának: Lőjj a földbe, és bele 

lőtt a földbe háromszor; azután abbahagyta.

2Kir 13:19  Akkor megharaguvék reá az Isten embere, és 

monda: Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor 

megverted volna a szíriabelieket a megsemmisülésig; de 

így már csak háromszor vered meg a szíriabelieket.

Kir 13:14  És megbetegedett Elizeus olyan betegséggel, 

amelybe bele is halt, és lement hozzá Joás, az Izrael királya, 

és arcára [borulván] sírt és monda: [Édes] atyám, [édes] 

atyám! Izrael szekerei és lovagjai!

2Kir 13:15  És monda neki Elizeus: Végy kézívet és nyila-

kat. És ő kézívet és nyilakat vett kezébe.

2Kir 13:16  Akkor monda az Izrael királyának: Fogd meg 

kezeddel a kézívet. És ő megfogván azt kezével, 

Elizeus is rátette kezeit a király kezeire;

2Kir 13:17  És monda: Nyisd ki az ablakot napkelet fe-

lől. És mikor kinyitotta, monda Elizeus: Lőjj! És 

lőtt. Akkor monda: Az Úrnak győzedelmes nyila ez, 

győzedelmes nyíl a szíriabeliek ellen; mert megvered a 

szíriabelieket Afekben a megsemmisülésig.

 

Szólj a hit által. Mitől lett az Úr győzelmes nyila, amit 
a király kilőtt? Attól, hogy Mindenható Úr mondta. At-
tól, hogy te engedelmeskedtél a Teremtőnek. Attól, hogy 
az Isten embere kimondta. Attól, hogy az Isten embere 
engedelmeskedett a Mindenható Úrnak, és megtette, 
amit neki kellett megtennie. Mindig, lépésről-lépésre. 
Amikor szólt az Úr, te engedelmeskedtél. Utána megint 
továbbvitte az Úr. Ez a hit törvénye. Mindig abban kell 
engedelmeskedned a hit által, amit mondott az Úr. 
Amennyit megértettél. A többiért Ő vállalja a felelős-
séget, de azért, amit már megmondott, azért te lettél 
a felelős. Ez egy együttmunkálkodás. Közös munka a 
Mindenható Úrral, a Teremtőddel. Együttmunkálkodás 
a menny Urával. Ez a hit lépéssorozata.

Nem fogja előre megmondani a végét. Te a bizalom 
által lépsz Vele együtt, lépésről lépésre. És ez jó. Mert 
kapcsolatépítő. És az egész, végülis a kapcsolatról szól, 
Vele. És az Ő dicsőségéről. Az Isten országának győzel-
méről. Én ezért tettem le az életemet az Ő kezébe. Hogy 
ez végbemenjen. 

Ő arra keresett meg téged, hogy választott nemzetség 
legyél, királyi papság, megtartásra való nép, hogy hir-
dessed az Ő hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő cso-
dálatos világosságára hívott el téged. Arra váltott meg 
téged, hogy tisztítson saját Magának kiváltképpen való 
népet, olyat, ami jó cselekedetekre igyekszik – azokra az 
előre elkészített jó cselekedetekre, amiket Isten készí-
tett el az Őt szeretőknek, hogy Vele együtt munkálkod-
hassanak, ameddig ezen a földön élnek. (1Pét 2,9, Tit 
2,14, Ef 2,10, 2Kor 6,1.) 

Ez a csodálatos élet a hit lépéssorozatából épül fel. 
Lépésről lépésre. Minden nap. Minden élethelyzetben. 
Ezért hát lődd a nyilat, és lőj a földbe, ahányszor kell!

2Kir 13:18  Monda azután: Vedd fel a nyilakat. És felvette. 

Ő pedig monda az Izrael királyának: Lőjj a földbe, és bele 

lőtt a földbe háromszor; azután abbahagyta.

2Kir 13:19  Akkor megharaguvék reá az Isten embere, és 

monda: Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor 

megverted volna a szíriabelieket a megsemmisülésig; de 

így már csak háromszor vered meg a szíriabelieket.

Te hányszor lőnél?
(Folytatás a 2. oldalról)
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amelybe bele is halt, és lement hozzá Joás, az Izrael királya, 
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így már csak háromszor vered meg a szíriabelieket.
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Ne hagyd abba. „Lőj a földbe!” – és bele is lőtt a föld-
be háromszor, azután abbahagyta. Abbahagyta. Abba-
hagyta! Ameddig lősz, rajta vagy a hit útján. A hit lépé-
seit teszed. Amikor abbahagyod, lelépsz róla. Olyan ez, 
mint a dezertálás. Amikor a katona otthagyja csapatát, 
az ütközet helyét, rendeltetését. Azért vagy, hogy higgy. 
Lépd meg a hit lépéseit. 

 
Ne hagyd abba! Ez a nyíl már nem a te saját válasz-
tásod nyila. Ez a nyíl már az Úr nyila. Az Úr győzedel-
mes nyila, győzedelmes nyíl az ellenség legyőzésére. A 
hit szava, a hit cselekedete, amit teszel, amit mondasz, 
már nem csak a sajátod – nem teérted van csupán. Ez 
az Úr győzelmi eszköze. 

Te magad, kezed, szájad, elméd, időd, erőd – az Úr győ-
zelmi eszköze vagy. Mit számít, hogy valaki felbosszant. 
Dicsőség az Úrnak! – mondom és csak azért is hálát 
adok és a jót fogom kimondani. Az a fontos, hogy engem 
ne találjon az ellenség támadható állapotban. Életem a 
harc élete, cselekedeteim a győzelem cselekedetei. 

Lépj a hit által, mert itt nem csak terólad van szó. Ez 
az Úr győzelmes harca, és a te kezed azért van a nyílvesz-
szőn, hogy a győzelmes nyilad kilődd. Ha kell, három-
szor is. Ha kell, ötször is. Akárhányszor. Amennyiszer 
az Úr mondja. Vagy ameddig nem mondja, hogy abba-
hagyjad. 

Ne hagyd abba. Ez az Isten országának győzelmi 
útja. Figyelj a Szent Lélekre. Fogja mondani, ha abba-
hagyhatod. De ha csak fáradtságod diktálna, sőt, sokkal 
inkább kényelemszereteted – a többiek már pihennek, 
esznek, tévéznek – akkor félreteszed ezt, és tovább lősz. 
Ne féltsd a ráfordított idődet. A keresztények nagy része 
azért nem imádkozik, mert azt gondolja, hogy elvesz-
tegetett idő. De időd az Úré. Ha Ő mondja, hogy lőj, 
akkor lőj. Ne hagyd, hogy az ördög, okoskodással visz-
szatántorítson attól a jótól, amire ez a mostani időd el 
van készítve! Lőj. Ne tartson vissza a többiek értetlen-
sége. Ilyenkorra már mindenki abbahagyta, senki nem 
kívánhatja tőled, hogy te még most is folytasd… – De te 
honnan tudod, hogy nekik mit mondott az Úr? Ha pedig 
ők engedetlenkedtek volna, vagy feladták, idő előtt ab-
bahagyták, akkor meg miért követnéd őket? Az Ő ügyük 
ez Istennel, s nem a tiéd. Te ne hagyd abba! 

Te ne hagyd abba! Mi lehet ez a nyíl? Az imádság? 
Akkor imádkozz. Addig, ameddig meglátod a megvaló-
sulást. Vagy ameddig az Úr azt mondja: hagyd abba, ne 
imádkozzál tovább ezért. Vagy a hit kijelentése, Isten 
Igéjének világos megvallása az Úr jelenlétében? Akár 
hallják az emberek, akár nem? Igen, akkor ezt folytasd. 
Meddig? Ameddig végbemegy. Ameddig meglátod a 
megvalósulást. Isten beszéde nem fog üresen visszatér-
ni, hanem cselekszik. Véghezviszi a menny akaratát. Ne 
hagyd abba idő előtt. 

Ha ez a nyíl a te adakozásod? Ne hagyd abba akkor se, 
ha mindenki abbahagyta volna. 

Ne hagyd abba! Hűséged a hitedről beszél. És ez 
a hit beszédes. Szól a menny előtt. És meg fogod látni 
a gyümölcsét, ha nem hagyod abba. Ne hagyd abba a 
bizonyságtételt se. A kapcsolatteremtést se, a nem 
hívő emberekkel, hogy elmondhasd nekik a megváltás, 
a szabadítás üzenetét. Ne hagyd abba a gyógyulásért 
való imádságot se. A kézrátételt se. A rendszeres böj-
tölést se. A közös imádkozást se. A szüntelen való há-
laadást se. Semmit, amit a hit által teszel – még akkor 
se, ha mindenki abbahagyta volna. 

Te ne hagyd abba! Csak azért se! Sokan hagyják 
abba idő előtt. Miért? Mert a többiek sem folytatták 
tovább. Abbahagyni könnyebb. Te ne hagyd abba idő 
előtt. A menny keresi azokat, akik hűségesen kitartanak 
abban, amit rájuk az Úr bízott. Légy hű, és neked adja az 
élet koronáját. Azoknak, akik várják Őt. Akik Őreá te-
kintettel cselekszenek. Ne hagyd abba. Ne add 
fel. Nem tudhatod, Isten hány emberének 
jelentesz ezzel bíztatást. Ne hagyd abba. 
Általad mások is felbuzdulnak.
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Ne hagyd abba – a menny végzi általad a munká-
ját. Ez a nyíl az Úr győzedelmes nyila az ellenség felett. 
Lődd ki, és lőj a földbe. Ahányszor mondja. Ameddig 
nem mondja, hogy abbahagyhatod. Ez a menny munká-
ja, ez a hit munkája benned és általad. Ez a hit útja. Ez a 
győzelmes út. Út a győzelemhez. 

Ennyire fontos ez? Igen. Az Isten embere a mennyet 
látta. És azt, hogy amit teszel, a menny munkáját viszi 
előre. A te felelősségi körödben te vagy a felelős. Aki-
kért te imádkozhatsz, azokért neked kell imádkoznod. 
Akiknek te tudod elmondani az evangéliumot, azoknak 
neked kell elmondanod a szabadítás örömhírét. Nem 
várhatod, hogy más fogja megtenni helyetted. A menny 
ennyire komolyan veszi a helyzetedet. 

Az emberek sokszor szemük elől tévesztik – de Is-
ten embere másként látja a helyzetet. Úgy látja, ahogy 
a menny látja. Itt valóságos harc folyik. Egy kimondott 
szavaddal felépíthetsz, vagy lerombolhatsz embereket. 
Egy kimondott szavaddal végbemehet a menny mun-
kája, vagy visszatolhatod azt a kiindulópontra. Egyet-
len szó, egy cselekedet, beteljesítheti az Úr akaratát, 
és győztessé teheti az Ő munkáját, vagy pont fordítva, 
visszatarthatja azt. 

Ilyen a gyermeknevelés. Ilyen az, amikor együtt imád-
kozol a gyermekeiddel. Amikor megosztod velük az Igét. 
Amikor megtanulod velük, és nem hagyod őket tanítatla-
nul. Ilyen az, amikor kiértékeled velük az élethelyzeteket, 
amikor újra és újra bíztatod őket a jóra, a megbocsátásra, 
a bocsánatkérésre. Nyilak, amiket az Úr kezedbe adott – 
a győzelem nyilai.

Vannak felelősségi területek. Itt te vagy az, aki to-
vábbviheted Isten munkáját. Amit rád bízott, ne pasz-
szold vissza Neki – ne mondd: „Uram, végezd el… Uram, 
engedd meg, hogy így és így legyen…” Ez látszatima, 
téves ima, értelmetlen ima, ha ahelyett mondod, amit 
neked kell megtenned. 

Isten nem fogja helyetted kilőni a nyilat. Nem fog he-
lyetted a földbe lőni. Téged tett felelőssé. Téged hozott 
helyzetbe. Ezt a gólt neked kell belőnöd. Odapasszolta 
neked a labdát, s most te állsz szembe a kapussal, egy-
magadban, a tizenhatoson belül. 

Vannak felelősségi területek. Amiket nem embe-
rektől kaptál pusztán – bár lehet, hogy ők mondták 
ki a szót – de Isten bízott rád. Odaadta neked, hogy te 
cselekedhess. Ilyen a családod. Ilyenek a te ismerőseid. 
A rád bízottak. A munkatársaid. Osztálytársaid. Taná-
raid. Akiket te ismertél korábbról, és akik csak általad 
kaphatják meg jó jövőjüket. Ilyenek azok, akikért felelős 
vagy munkaköröd kapcsán. Akik benne vannak telefo-
nodban. Email-listádon. Lehet, hogy nem mind egy-
szerre. Lehet, hogy nem egyforma súllyal. De vannak. 
És ha nyitva vagy az Úr előtt, megmutatja neked, hogy 
kik azok, akiket nem bízhatsz másra. Akikért neked kell 
kilőnöd a nyilakat. 

Vannak felelősségi területek – bár sokan elterelik 
ezt maguktól. Elhárítják a felelősséget. De, ha király 
vagy, akkor van királyságod, és azért te vagy a felelős. A 
gyerekek szeretik kerülni a felelősséget. De belenőnek, 
és egy nap már nincs, akire áthárítsák azt. Már nem pa-
naszkodhatnak, mert hozzájuk fordulnak mások. Ez az 
Úr gondolata a te életeddel is. Add magad oda a felelős-
ségre. Add magad oda ezekre a nyilakra. Most tanulod 
meg, kicsiben azt, amit az Úr az életeddel tervez. Állj 
meg a hitben, légy erős, légy férfi – ezt az apostol mond-
ja az Igében. Neked is. A te kezedben a horgászbot, te ér-
zed a kapást az ujjaddal, neked kell bevágnod. A botot az 
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Úr a te kezedbe adta. Ez a tiéd. Jól gondold végig, mert 
a világ és környezeted lehet, hogy mást fog mondani. 
Amit rád bízott az Úr, azért te ne Őt kérd, hanem azt 
neked kell megtenned, amit kezed ügyébe adott. A nyi-
lakat te lövöd ki és te lősz a földbe. Csak ne hagyd abba.

Van ilyen, hogy „ötször vagy hatszor kellett volna lő-
nöd, akkor megverted volna a szíriabelieket”? Igen. Va-
lójában ez van, és nem más. Ez a valóság. A menny látja a 
teljes képet. Van, hogy ötször vagy hatszor kell lőnöd, és 
három kevés. Ez a hit útja. Ezek a hit győzelmes lépései. 
Ebben te alkalmazkodsz, tanulsz, veszed az Úr szavát, 
vezetését, adod magad, szolgálatkészen, engedelmesen 
– és meglátod a menny győzelmét. 

Itt nincs helye okoskodásnak: „miért nem elég a há-
rom? … azt hittem, ez elég lesz…”. Ezek a szavak nem 
segítenek. Nem pótolják azt a két nyíllövést. 

De ez nem igazságos – mondod –, hogy az én lövése-
imtől függjön mások élete. De igen, ez így van. Ha ilyen 
élethelyzetet kaptál, akkor nyíllövéseidtől fog függni 
mások élete. Ha te szólsz – megmenekülnek. Ha áldasz 
– áldottak lesznek. Ha imádkozol értük – megszabadul-
nak. (2Móz 14,15/b, 4Móz 6,23.27, 4Móz 12,13.)

De ez túl nagy felelősség – én ezt nem akartam. Nem 
ilyen lovat akartál? De már rajta ülsz. Úgyhogy jobb, ha 
megülöd, és győzelemre viszed a rád bízottakat, mert ez 
az Isten országa. Ez a győzelem útja, és téged arra vá-
lasztott ki az Úr, hogy győztes legyél. 

Ez a vezetői felelősség. Lőj és lősz. Lőj a földbe és lősz 
a földbe. Te már tudod, hogy nem szabad abbahagy-
ni idő előtt. Ezért lősz, és lősz és lősz – egészen addig 
lősz, ameddig az Úr nem mondja, hogy mást csinálj, 
vagy hagyd abba. Akkor megvered a szíriabelieket a 
megsemmisülésig. Vagyis az ördög feletti győzelembe 
vezeted népedet. A rád bízottakat. És az Úr dicsősége 
rajtad megláttatik. Mert felelősségbe helyezett téged az 
Úr. Téged, a rád bízottakért. Szeresd ezt a helyzetet és 
ne fordulj vissza, ne add fel, ne hagyd abba, ne hagyd 
félbe, ne húzódj vissza, ne hagyd másra – tedd meg, ami 
rajtad áll, mert pontosan ezért állsz a helyeden. Lehet, 
hogy „csak” munkahelyi felelősséged van, vagy családi – 
ez nem „CSAK”! Ez AZ, amit most rád bízott az Úr – és 
a kicsin hű leszel. Akkor meglátod a többit is, amit elké-
szített. Százakról és ezrekről akarja, hogy gondoskodj. 
Keresi a hűségeseket. Akik nem hagyják abba. Akik nem 
adják fel. Légy hűséges. Ámen. 
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A Sorsfordító Könyvesbolt nagyon alkalmas arra, hogy az ember 
megtalálja azt, amire a leginkább szüksége van a lelke, vagy a 
szelleme számára. Találhatók különböző bibliafordítások, kom-
mentárok, bibliai segédkönyvek, hitmélyítő és hiterősítő köny-
vek, kapcsolatok helyreállására való irodalom, gyermeknevelés, 
oktatás, de sok-sok gyermek és ifjúsági könyv is. Tehát az egész 
család számára van választék bőségesen, amire csak szükség le-
het. És akkor nem is szóltam még a Palánta Gyermek- és Ifjúsá-
gi Misszió kiadványairól, CD-iről, a hozzájuk tartozó interaktív 
füzetekről, mese- és zenekazettákról, tanítványozó sorozatokról, 
mindenféle egyéb tárgyakról. Sokan szeretnek ajándékozni. Itt 
nálunk meg lehet találni a legmegfelelőbbet kedves rokonaik, ba-
rátaik, ismerőseik számára.

Nagy segítség a WEB áruház, címe: http://sorsfordito.addel.
hu/, mert itt aztán bőségesen lehet választani a kategóriák között.

Jó beszélgetni a látogatókkal, vásárlókkal, 
és jó dolog ráirányítani a figyelmüket 

Isten szeretetére és igazságára, Jézus 
Krisztusra, Aki megváltott bennün-

ket. A Sorsfordító Könyvesbolt a 
béke szigete rohanó világunkban. 

Unyi Ica 
Sorsfordító  Könyvesbolt

Sorsfordító 
Könyvesbolt

Címünk: Bp. VII., Rottenbiller u. 24.  
(nem messze a Keletitől)

Nyitva vagyunk:  
Hétfő–péntek 10–18 óráig

Telefonon hívhatnak: 061/342-4429, 
70/942-5950, 20/550-7139 (Baptifon)

Email: sfkkonyv@enternet.hu
sorsford@enternet.hu

Mindig egy különleges pillanat, amikor nők vannak együtt és 
egymás előtt megnyílhatnak és őszintén beszélgethetnek saját 
problémáikról, helyzetükről, kérdéseikről, melyek foglalkoztat-
ják őket. Még jobb, amikor maga az Úr Jézus is ott van ezeken 
a találkozókon, és nem magunkra vagyunk hagyatva, hanem 
mennyei válaszokat kapunk a Szent Lélek által Isten Igéjéből. Ez 
mindig nagyon távlati és nagyon nagy segítség a mindennapok 
sodrásában. Arre valók ezek a női talákozók, hogy felüdüljünk, 
felfrissüljünk, új célokat, új jövőt tudjunk felállítani magunk elé. 
Női találkozóinkról készültek CD-felvételek. A sorozat címe 
azért „Sikeres Nők”, mert mindannyian sikeresek szeretnénk 
lenni, győztesek a hétköznapjainkban. Segíteni tudunk egymás-
nak tapasztalatainkkal, és egymás reménysége által reménységet 
kaphatunk. Ezáltal egymást is sikerre tudjuk vinni.

Szeretettel várok mindenkit ezekre az interaktív női alkalmak-
ra, ahol mindenki megnyílhat, mindenki beszélgethet, minden-
ki őszinte lehet szabadon. E-levél cím: szantaanna@gmail.com. 
Ha levelet ír, megküldjük legközelebbi Sikeres Nők alkalmunk 
helyszínét és dátumát. 

SiKereS nőK
 

Látogasson 
el hozzánk! 

Várunk minden 
érdeklődőt 
szeretettel.

Keress minket a facebook-on! Lájkold
a Palánta Gyermek-Lélek-Mentőt! :) 
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AKcIó!

Minden, Palánta által 
kiadott hangoskönyv 

(cD + foglalkoztató füzet)

MOST 20%  
kedvezménnyel kapha-

tó október végéig!



•  Postázási, csomagolási, pakolási 
munkák (elsősorban Budapesten, Pest 
megyében lakók jelentkezését várjuk)

•  Telefonálás
•  Begépelés számítógépbe
•  Bábelőadásokban való részvétel
•  Számítógépes szerkesztés, tördelés
•  Autóvezetés, szállítások vállalása
•  Segítség kézműves foglalkozásokban
•  Támogatói kapcsolatok kialakítása
•  Szervezési feladatok
•  Időm van, szívesen segítek
•  Egyéb…………………………

TovábbI önKénTeSSégI LeheTőSégeK
•  Szórólapok csomagolása
•  Szórólaposztás
•  Kisbusz
•  Technikusi segítség
• Karbantartás
• Autószerelés
• Futárszolgálat, kézbesítés
• Ingyenes fénymásolás felajánlása
• Gyermekeknek ajándékozható ingyenes dolgok 

felajánlása
• Mesék, történetek gyűjtése
• Varrás
• Színdarabban való részvétel
• Zenei tehetség felajánlása

• Élelmiszerek felajánlása játszóházhoz, táborokhoz
• Segítség étkeztetésben, konyhában
• Rendszeres imádság
• Nyomdai kapacitás felajánlása
• Sajtófigyelés
• Pályázatfigyelés
• Esetenkénti anyagi segítség
• 1%-os kérőlapok kijuttatása
• Ruhaakciók lebonyolítása
• Táboroztatás
• Utcai plakátozás
• Hangvágás
• Adatok felvitele elektronikus térképre

• Egyéb………………………………

Kreatív szeminárium
2012. szeptember 22. 

Az első oktatási egység időpontja:
2012. szeptember 22. (szombat) 8.00 –15.00

szeptember 23. (vasárnap) 08.00 –13.00 AK
TU

áL
IS

Itt van az új tanév sok-sok kisgyermekkel, akiknek 
szükségük van az evangéliumra. Ha úgy érzed, hogy te 
szívesen megosztanád az evangéliumot gyermekek-
kel, akár csak a környezetedben, vagy a családodban, 
de szívesen tennéd az iskolákban is, ebben ajánlunk 
mi segítséget komoly igei megalapozással, kreatív és 
gyermekbarát tanítási módszerek átadásával.

Gyermekmissziói-felkészítő tanfolyamunk a követ-
kező oktatási egységekből (blokkokból) épül fel:

1.  Kreatív blokk. Táblarajz, Bábmisszió, Illusztráció – 
szemléltetés, Pantomim, Drámapedagógia, Bohóc-
evangélizáció, Barangoló, (Szombat – vasárnap)

2.  Közbenjárás, szellemi harc, szülők felelőssége, 
dicsőítés a gyermekekkel. Szombat–vasárnap.

3.  Bibliai megalapozás. Péntek–szombat.
4.  Szavak Nélküli Könyv és gyermekevangelizációs 

blokk. Péntek–szombat.
5.  Apologetikai blokk. Péntek–szombat.

Egy oktatási blokk időtartalma 1,5 nap.
Ha csak 1-1 oktatási blokk érdekel vagy akár csak egy 

napra tudsz eljönni, arra is szeretettel várunk.

Helyszín:
A Mahanaim Gyülekezet Imaterme:
Bp. VII., Damjanich u. 2.  
(bejárat: Rottenbiller u. felől)

Jelentkezni lehet:
E-mail: szelidcsillatanfolyam@citromail.hu,  
palanta@enternet.hu
Telefon: (06) 70/315-8099, (06) 70/978-7600,  
(06) 1/322-0034

Levelezési cím:
Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió
1071 Budapest, Damjanich utca 35.

Érdeklődhetsz: dr. Szelid Zoltánné Csillánál  
(70/315-8099, 70/978-7600),  
bármilyen kérdésedre válaszolunk. 

Az oktatási egység díja: 5000 Ft

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 20.

Szeretettel várunk!

 
hogyan segíthet a PALánTá-nak, ha szeretne?

Munkánk kiterjedt és sokrétű. Szolgálatunk alapvetően önkéntes segítőkre épül. Az alábbi segítségekre mindig szükségünk van.  
Kérjük, jelölje meg, miben tudna segíteni nekünk, s küldje el számunkra ezt a vISSzajelző laP-ot!



visszajelző lap



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;  

               psfa@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

PayPal

A fenti segítséget eseti / folyamatos jelleggel tudom 
felajánlani (a megfelelő aláhúzandó).

Nevem:………………………...............................................................

Születtem:……………………..............................................................

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

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

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

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

…………………………………..................................………(email)

Örömmel veszem, ha munkájukról hírt adnak számomra 
alapítványi lapjuk        / email-jeik          útján. 

Adataimat a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió, illetve a 
Palánta Sorsfordító Alapítvány munkájának támogatása kö-
rében felhasználhatja.

Igen         nem

 …………..........................................………….. 
(aláírás)

Visszaküldendő:
Postán: Palánta, 1406 budapest, Postafiók 61.

Faxon: 061/322-00-34 
Mobil: 06-70/315-79-58

Email: palanta@enternet.hu vi
ss

za
je

lz
ő 

la
p

A Jövő neMZeDéKéT éPÍTJÜK. nYeRJ 

Meg gYeRMeKeKeT éS FIATALoKAT 

Te IS veLÜnK egYÜTT A boLDog,  

KIegYenSÚLYoZoTT  éLeTRe!

cSATLAKoZZ A PALánTA MISSZIó-

hoZ, TáMogASD oRSZágoS  

LéLeK-MenTő MUnKánKAT! 

www.palantamisszio.hu



