
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M I N D E N  K E D D E N  
 

Noé Bárkája Baba-Mama Klub 9:00 
Szervező: Szőke-Szücs Dóri  

+36703911843 

Bibliaóra 18:00 
 Szervező: Ujlakiné Aczél Márta  

+36703218752 
 

 

A l k a l m a i n k :  
 

2020.01.12. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

 

2020.01.18. Szombat  

Nincs alkalom 

 

2020.01.19. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

 

2020. 01 .25. Szombat 15:00 

„Játsszunk!” - kötetlen társas(ozós) alkalom  

 

2020.01.26. Vasárnap 14:30 

Testvéri óra (Zártkörű) 

 

2020.01.26. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

 

F e b r u á r i  e l ő z e t e s :  
 
 

2020.02.01. Szombat 17:00 

Dicsőítő Est 

 

2020.02.02. Vasárnap, 10:00 

Istentisztelet – Úrvacsora 

Közös ebéddel 
 

 

 

Változtatás jogát fenntartjuk! 

 

 
 

Ujlaki Márton és Márti 
Gyülekezet Vezetői 

 

 
 
    Tíz éve foglalkozunk teljes időben lelkigondozás-

sal, négy éve költöztünk Békéscsabára három kis 

gyermekünkkel. 2016 októberében lettünk ennek 

a nagyszerű Gyülekezetnek a felelős vezetői.  
 

   Alkalmaink elején modern zenével fejezzük ki Is-

tennek elsősorban szeretetünket, hálánkat mind-

azért, amit tett és tesz értünk. Valamint azért is gyű-

lünk össze rendszeresen, hogy megértsük az Ő vi-

lágos akaratát az Ő beszédéből tanításokon ke-

resztül. A megértett igazságokat imádsággal fo-

gadjuk be, szabad döntésünk által. Így találkozha-

tunk Isten Szellemével, aki egyelőre láthatatlanul, 

de valóságosan megtapasztalható. 
 

  Legfőbb vágyunk, amiért dolgozunk, hogy egyre 

közelebb kerülhess az Élő Istenhez és megértsd az 

Ő jó, kedves és tökéletes akaratát az Életedre 

nézve! Őszinte szeretettel várunk, hogy találkoz-

hassunk vagy felvedd velünk a kapcsolatot az 

alábbi elérhetőségeink egyikén. 

 

Szeretettel: Marci és Márti 

 
e-mail:    ujlakimarton@gmail.com 

Tel.:     0670/409-23-63 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 „Engedelmeskedjetek az Istennek és állja-

tok ellene az Ördögnek és elfut tőletek.” Ha Jézus 

arra szólít fel, hogy ne aggódjunk, akkor ne kreál-

junk magyarázatokat arra, hogy mégis miért tesz-

szük ezt! Az aggodalom a hit hiányakor lép fel és 

konkrét hamis hitté nőheti ki magát. Amikor már 

nem csak arról beszélünk, hogy kevés a hitem az 

adott helyzetben, hanem konkrétan jobban hi-

szek, hallgatok az ellenség szavára, duruzsolására, 

mint Isten szavára és beszédére.  

Ne magyarázatokat keressünk az aggo-

dalmunkra, hanem ismerjük el és valljuk meg Isten 

előtt, hogy igen, ezen a területen aggódok és ez 

így nincs jól, ez bűn és ebből megtérek! Ha azon 

kapom magam, hogy akarok hittel hozzáállni egy 

helyzethez és újra és újra nem megy, akkor ne nyu-

godjak bele! Az emberi erőlködés helyett, beszél-

jek erről Istennel és tegyem fel a kérdést, hogy 

azon a bizonyos területen miért nem tudok hittel 

látni? Mi az oka annak, hogy nem tudok Isten sza-

vába bele kapaszkodni, Isten lényében megnyu-

godni?  

Ne lepődjünk meg, ha Isten felhoz olyan 

korábbi eseményeket, amikor valamiért megin-

gott a Belé vetett bizalmunk azon a bizonyos terü-

leten. Az aggodalmaink hátterében szinte mindig 

korábbi fájó tapasztalatok, csalódások állnak.  

Hagyjuk, hogy Isten felszínre hozhassa eze-

ket a korábbi töréseket, hogy helyreállhasson és 

felépüljön a bizalmunk Őbenne! Hogy valóban fe-

lelősségteljesen élhessünk aggodalom mentes 

életet.  

Szeretettel 

Ujlaki Márti 

 

Ne aggódj! 

Jézus sokszor beszélt arról, hogy ne aggo-

dalmaskodjunk! De miért nem megy ez csak úgy 

csettintésre? Az, hogy ne aggódjunk, ez nem egy 

passzív állapotra való felhívás, hanem egy na-

gyon aktív hit gyakorlás! Amikor valaki tudatosan 

nem aggódik, az nem egy „semmit tevő” állapot, 

hanem aktív hit gyakorlást igényel.  

Mindannyiunk életében vannak olyan 

helyzetek, kihívások, problémák, amiken keresztül 

az ellenég próbál bennünket aggodalomban, 

azaz félelemben tartani. Megpróbálja lebilincselni 

a figyelmünket, a fókuszunkat, hogy újra és újra az 

adott területre kalandozzanak a gondolatink és 

vagy a 100. variációt vetíti elénk a lehetséges rossz 

végkifejletekről. Olyan érzése van az embernek, 

mintha ostrom alá vennék az elméjét.  

Az még nem hit, hogy nem veszek tudo-

mást az adott helyzetről vagy homokba dugom a 

fejem, ez szimplán egy tudatos vakság. Jézus nem 

azt kérte, hogy ne is lássuk az előttünk tornyosuló 

problémát, vagy úgy tegyünk, mintha vakok len-

nénk! Nem aggódni azt jelenti, hogy teljesen tisz-

tában vagyok az aktuális helyzettel, problémával, 

de nem annak nagyságát szemlélem, és nem hall-

gatom az ellenség hangját, amint a látottakon ke-

resztül próbál megfélemlíteni, hanem a probléma 

nagyságával szembe állítom az én Istenem nagy-

ságát. Igen létezik az adott probléma, igen nagy 

probléma. De sokkal nagyobb az én Istenem. És 

az adott körülmények között nem a probléma 

nagyságát, hanem Isten nagyságát szemlélem, 

benne gyönyörködöm, az Ő Igéjével árasztom el 

az elmémet, szívemet! Ha ostromot indít is az ellen-

ség, hogy lebénítson a félelemmel, ellen tartok a 

hit pajzsával és használom az Ige kardját.  

 

 

Köszöntő 

 

    Isten MA is szeretne részt venni a minden-

napjaidban! Hogyan? Az Ő Szent Szellemén 

keresztül. 

 

   Igaz Ő most láthatatlan, mint a gondolata-

ink, de ugyanúgy annál valóságosabb! Hogy 

ezt átélhesd, hinned kell Jézus Krisztus szemé-

lyében, szavaiban és tetteiben. Ő az élet min-

den területére megadta tökéletes útmutatá-

sait.  

 

   Ezzel azonban nem hagyott magunkra: 

Pünkösdkor elküldte hozzánk az Ő saját Szel-

lemét is: Isten Országa közel került az embe-

rekhez. Isten elérhetővé, megtapasztalha-

tóvá vált: látható jelekkel és csodákkal: le-

gyen szó egészségügyi, anyagi vagy lelki–

szellemi területekről!  

 

   Jézus az Ő egyre bőségesebb, véget nem 

érő életét ígérte az őt követőknek (Jn 10:10). 

Ez az ígéret több, mint izgalmas! Több, mint 

egy jó élmény! 

 

   Alkalmainkon minden érdeklődőt szívesen 

látunk, mellyen világos irányt szeretnénk mu-

tatni a hit útjának bejárásához. 

 
 

 

MPE 
TELJES EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET  

56oo Békéscsaba, Berényi út 25. 

 

Rendszeres alkalmaink: 

Kedd | 18:0O – 20:0O | Biblia óra 

Vasárnap | 16:OO – 18:OO | Istentisztelet 

Minden hónap első vasárnapján Úrvacsora 10:00 
 

www.mpebekescsaba.hu 

 


