
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 :  
 

2020.02.09. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 
 

2020.02.16. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 
 

2020. 02.22. Szombat 15:00 

„Egy csésze ima” – Női alkalom 

…mint nő, mint társ, mint anya… 
 

2020.02.23. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 
 

2020.02.28. Péntek  

Böjtnap a Gyülekezetért 

(önkéntes, nincs közös alkalom) 
 

2020.02.29. Szombat 17:00 

Dicsőítő Est 
 

M á r c i u s i  e l ő z e t e s :  
 

2020.03.01. Vasárnap, 10:00 

Istentisztelet – Úrvacsora 
 

2020.03.06-07. Péntek-Szombat 

Ideje Elhinned - Két este Nicky Cruzzal 

Budapest BOK csarnok 

www.idejeelhinned.hu 
 
 

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 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 hez, hitrendszerekhez keressük belőle az alátámasztást, és 

könnyen átsiklunk olyan részeken, ami nem fér bele az általunk 

kreált képbe. Az, hogy melyik Igéket veszed észre Igeolvasás 

közben, sokat elárul a belső Istenképedről, hitedről. Ne a ma-

gad igazát akard az Igével igazolni, hanem az Ige igazságát 

akard megérteni! Ne a magad előfeltételezéseihez, elgondolá-

saihoz keress alátámasztó Igéket!  

Figyeljük meg, hogy amikor a Sátán megkísértette Jé-

zust a pusztában, ez volt az egyik módszere! Igéket mondott 

Jézusnak, kiragadva azokat a szövegkörnyezetükből. Érdekes, 

hogy Jézus maga is Igékkel válaszolt. Látszólag mindketten 

ugyanazt tették, de amíg a Sátán céljai nem egyeztek Isten aka-

ratával, mégis Igékkel akarta magát igazolni, addig Jézus azt is-

merte fel, hogy ott és akkor, abban a helyzetben mi az, ami 

egyezik az Atya akaratával és azt erősítette meg Igékkel.  

Legyünk óvatosak, amikor kérdéses helyzetekben, 

vagy döntések előtt állunk, hogy ne csak úgy előkapva, egy-egy 

igére hivatkozva lépjünk!! Igékre hivatkozva akár sátáni tervek-

hez is adhatjuk magunkat. Épp úgy, ahogy a sátán Jézust is 

megpróbálta eltéríteni Isten akaratától és ehhez Igéket hasz-

nált. Mindig szükségünk lesz arra, hogy a konkrét helyzetekben 

Isten Szelleme jelentse ki, hogy ott és akkor mi egyezik Isten 

akaratával?! 

Amikor a Bibliád után nyúlsz, legyen benned az az alá-

zat, hogy nem az Igét próbálod a magad igaza alá behajlítani, 

hanem teljes szívvel meghajolsz Isten Igéje előtt és úgy akard 

olvasni, mint aki életében először olvassa! Semmit sem előfel-

tételezve, hanem azt megérteni, amiről Isten az Ő Igéjén ke-

resztül akar veled beszélni.  

Javaslom, hogy ha olvasod a Bibliát, mindig szánj rá 

minőségi időt és hosszabb szakaszokat olvass egybe! Nem kell 

teológusnak lenni ahhoz, hogy sok mindent megérts, mert az 

Ige világos, és saját magát magyarázza, ha figyelmes vagy és 

hagyod. 

A felfuvalkodottság egyik biztos jele, amikor úgy állok 

az Igéhez, hogy én már jól ismerem, nekem már nem tud újat 

mondani. Ha már rongyosra olvastad is a Bibliádat, Istennek 

olyan mélységei, jobban mondva magasságai vannak, hogy 

mindig lesz egy újabb és még mélyebb dimenziója. Mindig meg 

tud lepni, és még többet kijelenteni magából, ha hagyod! 

Szeretettel 

Ujlaki Márti 

 

Egyél! 
 

Mi történne veled, ha huzamosabb ideig alig ennél, 

napokig egyáltalán nem, aztán csak néha napján pár falatot, azt 

is kapkodva, rágás nélkül és rohannál tovább? Ideig-óráig lehet 

így élni, hosszabb távon azonban jelentkezni fognak a nem kí-

vánt tünetek. A testünk legyengülne, az immunrendszerünk 

sem védekezne kellőképen és rosszabb esetben komoly követ-

kezmények jöhetnek. Ha így van ez a fizikai testünkkel, akkor 

miért gondoljuk, hogy a belső emberünk jó állapotban lesz, ha 

nem tápláljuk megfelelően?! 

Jézus azt mondta: Nem csak kenyérrel él az ember, 

hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik. 

(Mt4,4) 

Ahogy a kenyér az egyik legalapvetőbb táplálék a tes-

tünknek, úgy Isten beszéde azaz az Ige, táplálja a szellemünket. 

A megfelelő belső, szellemileg erős állapothoz elengedhetet-

len, hogy naponta együk, azaz olvassuk Isten Beszédét. Nem 

csak rohanva, kapkodva, csipegetve belőle, hanem megfelelő 

időt és nyugodt körülményeket rászánva bevigyük. 

Az, ahogy viszonyulunk az Igeolvasáshoz, hallgatásá-

hoz, sokat elárul az Istennel való kapcsolatunkról. Érdekes, 

amikor azt lobogtatjuk, mennyire szeretjük Istent, de az Igéhez 

nincs kedvünk. Jézus maga a testté lett Ige. Amikor az Igét ol-

vasom, hallgatom, akkor magával Jézussal találkozom.  

Az egész Írás Istentől származik, és hatékonyan hasz-

nálható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágít-

son a bűneinkre, helyreigazítson bennünket, és megmutassa, 

hogyan éljünk Isten útja szerint. (2Tim 3,16) 

Az „egész Írás”… ezt maga az Ige jelenti ki, abban az 

időben, amikor az Újszövetség a mai formájában még össze 

sem volt gyűjtve, sokkal inkább az Ószövetség írásait ismerték 

az emberek. Ezért, nagy hibát követünk el, amikor ignoráljuk a 

Biblia bizonyos részeit, akár a komplett Ószövetséget. Ha nem 

lenne rá szükségünk, ha nem tanulhatnánk belőle, ha nem tar-

talmazna örök érvényű igazságokat, akkor valószínűleg Isten 

azt mondta volna, hogy ezzel ne is foglalkozzunk! Foglalkoz-

zunk csak az Újszövetséggel! Ehelyett, azt látjuk, hogy maga Jé-

zus, de az Apostolok is, sok esetben az Ószövetségből idéznek, 

arra támaszkodnak. 

Másik nagy hiba, amit gyakran elkövetünk, hogy úgy 

olvassuk az Igét, hogy a szívünkben már kialakult elképzelések- 

 

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 

 


