
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 :  
2019.11.10. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

2019.11.17. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

2019. 11 .23. Szombat 15:00 

„Egy csésze ima” - női alkalom 

…mint nő, mint társ, mint anya… 

2019.11.24. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

2019.12.01. Vasárnap, 10:00 

Istentisztelet - Úrvacsora, közös ebéddel  

2019.12.08. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

2019.12.15. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 

2019.12.22. Vasárnap 16:00 

Karácsonyi Istentisztelet - Ünnepi vacsora 

2019.12.29. Vasárnap  

Nincs alkalom 

2019.12.31. Kedd 19:30 

Szilveszteri alkalom 

J a n u á r i  e l ő z e t e s :  
 
 

2020.01.05. Vasárnap, 10:00 

Istentisztelet – Úrvacsora 

2020.01.08-09-10. Szerda-csütörtök-péntek, 18:00 

Imaest 

2020.01.11. Szombat 17:00 

Dicsőítő Est 
 

 

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 

 

 

 

 

 
 
 

 



 személyes párbeszédbe nem került. Ha valaki magate-

hetetlen volt, mint a béna ember, akit a négy barát en-

gedett le a tetőn, ott még a béna férfi társaiban is meg-

volt ugyanez az akarás.  

Mindannyiunknak vannak hiányai, szükségei, ahol már 

csak Isten tud rajtunk segíteni. Ha csak ácsorgunk a 

többi hívő között, és reménykedünk, hogy csak csurran-

cseppen már nekünk is valami, így könnyen csalódás 

érhet. Ne a tömegben bízz, hogy itt vagyok köztük, 

ugyanazt hiszem, mint ők, ha ők meggyógyultak, akkor 

talán én is átélek valami csodát! Jézusnál keresd a 

megoldást! A Vele való személyes találkozásban! 

És van, amikor a Jézussal való személyes találkozás is 

több lépésben hozza el azt a csodát, amit vártunk. Ne 

felejtsük el a vakot, aki Jézussal beszélve, őáltala meg-

érintve először csak úgy látta az embereket, mint fákat. 

De Jézus itt nem állt meg, nem hagyta ott, hogy elégedj 

meg ennyivel, hanem a teljes gyógyulásig vitte ezt az 

embert. Van, amikor a mi csodánk is több lépésben 

bontakozik ki, teljesedik be az életünkben.  

És ott van Pál apostol esete, aki beszámol egy tövisről, 

amiről a mai napig is csak találgatunk, de az biztos, 

hogy szeretett volna szabadulni tőle. Pál nem kitalált 

magának egy elméletet, vagy megideologizálta, hogy 

Isten őt biztos nem akarja ettől megszabadítani, hanem 

megbeszélte az Úrral.  

/2.Korinthus 12,8/ Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy 

szabadítson meg ettől a „tövistől”. Háromszor beszélt er-

ről személyesen Istennel, és a kérésére konkrét szemé-

lyes választ kapott. „Elég neked az én kegyelmem…!” 

Sőt azt is tudta Pál, hogy miért teszi ezt Isten: Hogy el ne 

bízzam magam az Úrtól kapott különleges kijelentések 

miatt. /2.Korinthus 12,7/ 

Pál a maga helyzetét azért tudta elfogadni, mert tudta, 

hogy személyesen az Úr mondta ezt neki, az Ő konkrét 

helyzetére. A kulcs mindig a Jézussal való személyes ta-

lálkozásban és az ott elhangzottakban rejlik.  

Szeretettel 

Ujlaki Márti 

 

A tömegben várva 

Lukács evangéliuma leírja, hogy Jézust nagy tömeg 

vette körül, köztük betegek is, Jézus azonban gyakran 

visszavonult előlük. Azaz a sokat emlegetett állítással 

szemben úgy tűnik Jézus mégsem gyógyított meg min-

den beteget. /Lukács 5,15-16/ 

Hogy lehet az, hogy ezek az emberek ott voltak Jézus 

közelében, vártak a maguk csodájára, mégsem kapták 

meg? 

Mi a különbség ezek között a tömegben ácsorgók és a 

többi vak, süket, leprás, sánta és egyéb kínoktól gyötört 

ember között, akik átélték a csodát, Isten gyógyító ere-

jét? 

Tanulságos ennek a tömegnek a története. 

Nem elég a többiek közt állni és csak várni, azt gon-

dolva „Ha már annyi embert meggyógyított, csak tör-

ténik velem is valami!?” Ez nem hit, puszta reményke-

dés. Nem az Istenre való nézés, hanem a sokaságban 

való bízás, emberekre tekintés. 

Ha megnézzük a vérfolyásos asszonyt, ha ő elbújt volna 

a tömegben és csak így reménykedik, semmi sem tör-

tént volna vele. Ez az asszony megértette, hogy nem 

elég Jézus közelében lenni, egy lenni a többiek között, 

hanem személyes interakcióra van szüksége. „Ha meg-

érintem…!” És mindent megtett, hogy megérinthesse, 

és meggyógyult.  

Számos esetet leír az Ige, hogy emberek kiáltottak és or-

dítottak Jézus után, hogy „Dávid Fia könyörülj rajtam!”. 

Jézus erre személyes beszélgetésbe kezdett velük, ami-

nek a vége gyógyulás, helyreállás lett. Nem abban bíz-

tak, hogy ha csak Jézus arra jár a környéken, az már 

elég lesz, hanem kellett a személyes kontaktus. 

A pogány nőnek Jézus kerek perec megmondta, hogy 

nem hozzá küldték! A nő azonban nem tágított, végül 

meglett, amit Jézustól várt. 

Annyi ilyen van az Igében, de egy valami közös bennük, 

hogy az aki szükségben volt, az nem csak messziről re-

ménykedett, hanem addig ment, amíg Jézussal 

 

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 

 


