
 

 

   TiniToll 

"Semmiért se aggódjatok, 

hanem imádságban és  

könyörgésben mindenkor 

hálaadással tárjátok fel 

kéréseiteket Isten előtt." 

/ Fil 4,6 /  
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FÓKUSZBAN AZ IMÁDSÁG 

Mini-áhítat 

,,Meggyökerezve és tovább épülve Őbenne és  

megerősödve a hitben, amiképpen arra tanítattatok”  

(Kolossé 2:7) 

Mikor problémák, vagy nehézségek vannak életünkben, soha ne 

essünk kétségbe! Hiszen azzal sem nem segítünk, sem meg 

nem oldjuk problémáinkat, és küzdelmeinkben sem visz győze-

lemre.  

Ilyen helyzetekben hatalmas segítséget nyújt Istenben való hi-

tünk, hiszen ha Őbenne bízunk nincs okunk félelemre és aggó-

dásra. Ő kivezet minket a legnehezebb helyzetekből is. 

Azonban általában ez nem egyik napról a másikra történik, 
hosszú kitartásra is szükségünk van. Ilyenkor Isten próbára tesz 
minket, azt, hogy meddig megyünk el Vele, meddig vagyunk ké-

pesek kitartani Mellette. Ez csak rajtunk múlik! 

Gyarmat Ruben 

1. SZÁM  2017. február 



 

 

3x3 
3 kérdésre 3 személy válasza 

Pintér Petra válaszai: 

1.)Mikor szoktál imádkozni? 
 Általában akkor imádkozom amikor eszembe jut, hangosan pedig a családdal szoktam étke-
zések előtt.  

2.)Mit jelent számodra az imádság? 
Beszélgetés Istennel. 

3.)Hogyan imádkozol? 
Szeretek magamban, röviden imádkozni  

Molnár Ágnes válaszai: 

1.)Mikor szoktál imádkozni? 
Az egyik nap olvastam egy bátorítást, ami arról szólt, hogy szüntelenül imádkozzunk. Bármi 

is történik mindig bizalommal hozzuk Isten elé, és így megélhetjük helyzetet átformáló erejét 

és csodáit. Aznap én is így próbáltam tenni, és valóban tanúja lehettem, ahogy Isten több le-

hetetlen szituációt is jóvá formált, egyenesbe hozott; valamint többször tudtam hálát adni, 

mint máskor. Most ez a nagy célkitűzésem, hogy szüntelenül imádkozva éljem meg a napja-

im. Klasszikus értelembe véve a csendességek előtt szoktam imádkozni, és vannak napindí-

tó és napzáró imádságaim, amik néha összemosódnak a közbenjárással, de van, amikor erre 

külön kerítek sort. Nehéz helyzetek előtt és étkezések előtt is szoktam imádkozni.  

2.)Mit jelent számodra az imádság? 
Az imádság számomra kommunikáció Istennel. Ha valakit szeretünk akkor azt bevonjuk a 

napunka és megosztjuk vele az életünk. Szerintem ez az Úrral is így kéne történjen és az 

imádság remek lehetőség, hogy beszélhessünk Istenhez legyen szó hálaadásról, segítségké-

résről, közbenjárásról vagy bármi másról. Számomra az ima azért is jelentős, mert így ki tu-

dom fejezni a hódolatomat Isten felé. Nagyon érdekes az, hogy amikor megvallom imában, 

hogy Ő örökkévaló király és az életem ura, akkor nemcsak Neki mondom, hanem bennem is 

újra és újra megerősödik ez a tudat. Az ima azért is csodás dolog számomra, mert nem egy-

oldalú: amikor imádkozok Isten jelenlétében vagyok, és közben formálja a szívemet. Gondo-

latokat ad, békességgel ajándékoz meg, elém hoz Neki nem tetsző dolgokat, és feltölt erejé-

vel, Szellemével. Sajnos sokszor van azonban, hogy az imára, mint szokásra tekintek, és 

csak igyekszek eldarálni minél több gondolatot, aztán rohanok is a dolgaim után, vagy túl fá-

radt vagyok igazán elmélyedni Isten közösségében. Ilyenkor azt élem meg, hogy kezdek ki-

száradni: nem tudok már úgy szeretni és nincs lelkesedésem sem. Tudom viszont azt, hogy 

a kegyelem mindezt elfedezi, és Isten kész megbocsátani, újra feltölteni.  



 

 

Mini-bizonyságtétel 

 

"Nagyon sokat imádkoztam azért, hogy legyen Tahi a nyáron. 

Egyik nap anyával beszélgettünk, és szóba jött hogy neki másnap 

megbeszélése lesz. Én rákérdeztem, hogy milyen megbeszélés 

lesz, és kiderült, hogy Tahis. Nagyon megörültem neki, és teljesen 

úgy éreztem, hogy az imáim meghallgatásra találtak."  

Hajnal Eszter 

3.)Hogyan imádkozol? 

Általában magamban szoktam imádkozni, de szeretek másokkal hangosan is, bár erre 

nem mindig van lehetőség. Ima téren két új dolog van az életemben, ami most igazán lel-

kesít. Az egyik a magasztaló imádságaim, amiket augusztus óta sikerült rögzítenem min-

den napomban. Ilyen témában minden reggel és este térden állva szoktam imázni. Au-

gusztusban nagyon hangsúlyosság vált számomra Isten imádása azért, Aki Ő, nem 

azért, amit tesz éppen a napomban. Úgy éreztem a térden állás megfelelő módja annak, 

hogy magasztaljam Őt. Ezek az imák nem hosszúak, általában csak magamban elmon-

dom, hogy miért méltó az Úr az imádatra. Hiszem, hogy ez kedves Istennek, és így én is 

a rendeltetésemnek megfelelően élhetek, mint teremtmény, aki magasztalja az Urát. A 

másik dolog pedig a közös imádságaim a barátaimmal. Nagyon áldott vagyok, hogy le-

hetnek barátaim és szövetségeseim, akikkel közösen hálát adhatunk Istennek, imádkoz-

hatunk egymásért, valamint közbenjárhatunk másokért. Persze nem tudunk mindig talál-

kozni, így általában csak megkérdezzük egymást, hogy az adott nap milyen témában 

imádkozhatunk a másikért, és kiért járhatunk aznap közben.  

Ócsai Ferencné Esztike néni válaszai: 

1.)Mikor szokott imádkozni? 
Amikor szükségét érzem annak, hogy beszélgessek Istennel. 

2.)Mit jelent számára az imádság? 

Nyugalmat. 

3.)Hogyan szokott imádkozni? 
Legtöbbször "csendes kamrámban".Máté 6,6 

Tímár Rebeka 



 

 

AJÁNLÓ 

 
Könyv:  ELENOR H. PORTER: AZ ÉLET JÁTÉKA 

Nehéz derűlátónak maradni akkor, amikor valami nem elképzeléseink szerint történik. ,,De 
Isten nem azt ígérte, hogy megvéd minket a fájdalomtól és veszteségtől, hanem azt, hogy 
átsegít rajtuk!". Jó példa erre ez a könyv. 

 

 

 

 

Film:    IMÁKKAL NYERT CSATÁK 
Voltam egy táborban nyáron és az egyik hitoktató azt mondta: ,,Lesznek harcok az életben, 
de nem mindegy, hogy egyedül vagy Istennel indulunk a csatába." 
Imádkozom, hogy tudjam elfogadni az áldozatát és én is a nyertes oldalon állhassak. Min-
denkinek ajánlom ezt a filmet, akik már a győztes oldalon állnak és azoknak is, akik még 
nem. 

 

 

 

 

Zene:   NEWSBOYS - WE BELIEVE 
Magyar szöveg: 
A kétségbeesés idejében, mikor nem ismerünk mást,mint kételyt és félelmet, csak egy alap 
van, hogy mi hiszünk. 
Refr.: 
Hiszünk Atya Istenben, hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk Szentlélekben, és hogy Ő új 
életet adott nekünk, hiszünk a keresztre feszítésben, hisszük, hogy legyőzte a halált. Hi-
szünk a feltámadásban és Ő ismét visszatér, hisszük! 
Add, hogy a mi hitünk több legyen himnuszoknál, hatalmasabb, mint a dalok, amiket ének-
lünk és a mi gyengeségeinkben és kísértéseinkben mi hiszünk. 
Találtasson meg ki elveszett és támadjon fel a halott. Itt és most öntsön el a szeretet! Az 
egyház harsogja: A mi Istenünk a Megmentő! Mi hiszünk! 
És ,,a pokol kapui nem vesznek diadalmat" (Mt. 16,18) Mert Isten hatalma által ketté ha-
sadt a kárpit, már tudjuk, hogy a te szereteted soha el nem fogy! Mi hiszünk! 

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlom ezt a dalt. 

Perlaki Réka 



 

 

CSALÁDI VACSORACSATA 

Tavasszal kitaláltuk, hogy rendezünk egy vacsora 
csatát. ez abból állt, hogy a család egyik tagja- még 
akár gyerek is - főzi a vacsorát. Lehet ez valami kü-
lönleges vagy akár valami egyszerű recept . Az el-
készítés és az elfogyasztás után a család többi tag-
ja pontozza. Mi gyerekek persze azért kértünk segítséget anyától a bevásárlásban, 
ízesítésben és a mosogatásban. ;) 

Olyan jól sikerült a "verseny", hogy nyáron a nagyszüleinknél az unokatestvéreinkkel 
megcsináltuk a Nagy Családi Ebéd Csatát. Itt csapatokban főztünk és már 3 fogást tá-
laltunk.  
Anna, Eszti és az unokahúgom idei menüsora a következő volt. 

                Csirke fajitas recept 

Hozzávalók: 

Töltelékhez: 
 2 fej lilahagyma 
 fél-fél db kaliforniai paprika (sárga, zöld, 

piros) 

Pácolni:  
 300 gr csirkemellfilé 

Páchoz: 
 2 gerezd fokhagyma 
 Só, bors 
 1 mokkáskanál őrölt római kömény 
 1 mokkáskanál őrölt chili 
 1 teáskanál morzsolt oregánó 
 20 ml olívaolaj 

Sütéshez: 
 30 ml olívaolaj 
 2 db lime 
 1 csokor korianderzöld 

Tálaláshoz: 
 2 db 20 cm átmérőjű tortilla lap 
 
 

Elkészítés: 

1. Felcsíkozzuk a csirkemellet. 
2. A csirkéhez adjuk a chilit, köményt, finom-

ra vágott fokhagymát, oregánót, fekete 
borsot, és a sót. 

3. Öntünk rá kevés olívaolajat, és jól össze-
keverjük, majd 1 órára félretesszük állni. 

4. Közben a paprikákat felcsíkozzuk, felsze-
leteljük a lilahagymát. 

5. Az 1 óra elteltével olívaolajat forrósítunk 
egy serpenyőben. 

6. Rádobjuk az előkészített kaliforniai papri-
kát és lilahagymát, majd kb. 10 perc alatt 
összepirítjuk. 

7. Ekkor hozzáadjuk a bepácolt húst. Magas 
hőn 3-4 perc alatt összepirítjuk. 

8. Rácsavarjuk a lime levét. Alaposan össze-
forgatjuk vele. 

9. Rátépkedjük a korianderzöldet, és ezzel is 
összeforgatjuk. 

10. Tortillákba töltve fogyasztjuk az elkészült 
csirke fajitast!  

 

Jó étvágyat! 

Csóka Márta 



 

 

Válassz egy bibliai igerészt, ami Jézus 
egyik csodájáról szól, azutàn rajzold le!  

A rajz hàtuljàra írd fel az igehelyet, a ne-
vedet és a korodat.  

Jó munkàt!  

Vàrom az izgalmas rajzokat!  

A szép munkák alkotóit megjutalmazzuk! 

Patkás Áron 

RAJZPÁLYÁZAT 

PROGRAMAJÁNLÓ 

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP  

„Igazságtalanul bánok én veled?” (Máté 20, 13 alapján) 

2017. március 3. 17 óra  

Helyszín:  Gyulai Baptista Gyülekezet imaháza 

ISTENKÉPES—DEBRECENI  IFJÚSÁGI KONFERENCIA 

2017. február 17-19. 

Helyszín: Lovarda,  4028 Debrecen, Kassai út 26. 

Jelentkezés a baptistaifi.hu oldalon. 

Jelentkezési határidő: 2016. február 12. 23:59:59 

HÁZASSÁG HETE - Országos rendezvény  

Mottó: „ Veled kiteljesedve!” 

2017. február 12-19.  

KÖRÖSVIDÉKI EGYHÁZKERÜLETI NŐI 

KONFERENCIA 

2017. március 8. 

Helyszín: Méhkeréki Baptista Gyülekezet 

CHAPMAN: AZ 5 SZERETETNYELV - AZ 

ÉLETRE SZÓLÓ SZERETET TITKA 

Meghallgatnád magától a fogalom szülőatyjá-

tól, Gary Chapmantől személyesen, mi az 

életre szóló szeretet titka? Végre itt a lehető-

ség! A szeretetnyelvek elméletére épülő, 

nagy sikerű könyvsorozat szerzője a Harmat 

Kiadó meghívására 2017 márciusában ha-

zánkba látogat.  

2017. március 31. 18:00 - 21:00  

Budapesti Kongresszusi központ 1123 Buda-

pest, Jagelló út 1-3. 

X. HATÁR MENTI KARVEZETŐI ÉS ÉNEKKARI KUR-

ZUS 

2017. február 23 - 26.  

Helszín: Csabagyönye Kulturális Központ  


