
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 :  
 

2020.03.08. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 
 

2020.03.15. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 
 

2020. 03.21. Szombat 10:00 

Közbenjáró Ima alkalom 
 

2020.03.22. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 
 

2020. 03.28. Szombat 

Élet kurzus képzés (Gyülekezeti tagoknak) 
 

2020.03.29. Vasárnap 16:00 

Istentisztelet 
 

Á p r i l i s i  e l ő z e t e s :  
 

2020.04.03. Péntek  

Böjtnap a Gyülekezetért 

(önkéntes, nincs szervezett alkalom) 
 

2020.04.04. Szombat 17:00 

Dicsőítő - ImaEst 

 

2020.04.05. Vasárnap, 10:00 

Istentisztelet – Úrvacsora 
 

 
 

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 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 mikor tudunk az Ő segítségével szembenézni a történ-

tekkel. Ez az isteni helyreállítás sok esetben azzal kezdő-

dik, hogy bármennyire próbáljuk elkerülni, mégis kialakul 

egy kísértetiesen hasonló helyzet, mint ahol/amikor azt 

a korábbi fájdalmat átéltük. Amikor azt érezzük, hogy 

szinte visszapörgettek éveket és pontosan ugyanaz a je-

lenet játszódik le. Nehéz ilyenkor megállni, hogy ne bo-

rítson el a páni félelem, hogy „Jaj, csak ezt ne! Bármit 

csak ezt még egyszer ne!” Csak is hit által tudjuk meg-

ragadni az Atya kezét, hogy ha látszólag ugyanaz tör-

ténik is, mégis hisszük, hogy teljesen más fog belőle kike-

rekedni. Mondhatni ugyanazon a színpadon, ugyan-

azon díszletek között, most egy más történet fog lepö-

rögni! Mi döntünk, hogy minden félelem ellenére hi-

szünk, vagy engedjük, hogy elborítson az a nagyon 

mély félelem, de akkor a helyreállás helyett, még szoro-

sabban fognak szorítani a félelem kötelei.  

Isten mindezt a mi érdekünkben teszi, hogy ne legyen 

az életünk felemás és szélsőséges. Ne legyünk olyan 

emberek, akik sok-sok területen magasan szárnyalnak, 

de bizonyos töréspontokon a mélybe vannak láncolva 

a fájdalmas emlékek köteleivel.  

Isten valóban győztes Úr. Ő a legnagyobb vesztesége-

ink, a legnagyobb vereségeink helyén is meg akarja 

mutatni nekünk, hogy Vele együtt ugyanazon a tere-

pen győzelmet aratunk. Ha hagyjuk! Ha nem futunk ki a 

kezei közül minden egyes alkalommal, amikor próbálna 

ezekhez a fájdalmainkhoz és hozzájuk kapcsolódó félel-

meinkhez hozzá érni.  

Ez a helyreállás mindenképp ijesztőnek tűnhet, de mi 

döntjük el, hogy hagyjuk, hogy egész éltünkben az el-

lenség cincálhasson bennünket a fájó emlékeinken ke-

resztül, vagy engedjük Istennek, hogy a legbölcsebb 

belátása szerint helyreállíthasson bennünket.  

 

Szeretettel 

Ujlaki Márti 

 

 

A félelmek helyén 

Mindenki életében megvannak azok a területek, ese-

mények, emlékek, melyek szinte traumaként rögzültek a 

szívünkbe, az elménkbe. Olyan helyzetek, életesemé-

nyek, amik akkora fájdalommal jártak, hogy még csak 

a gondolatát is messzire elkerüljük, mert még sok év táv-

latából is nyomasztó érzéseket keltenek bennünk.  

Zsigerileg dolgozik bennünk egy önvédő rendszer, ami 

arra késztet, hogy mindent megtegyünk annak érdeké-

ben, hogy soha többé ne kelljen azt a fájdalmat, azt az 

élményt újra átélnünk. Észre sem vesszük, milyen mélyen 

dolgozik bennünk ez a félelem, és hogy számos dönté-

sünk mozgató rugója az, hogy csak soha többé át ne 

éljem azt a bizonyos „traumát”. Trauma, mert bár lehet, 

hogy más ember számára nem jelentene akkora törést, 

de a mi szívünknek, érzelem világunknak mély töréspon-

tot okozott. 

Ahogy említettem, az ilyen emlékek mentén nagyon 

mély félelmek húzódnak meg, amik az adott területtel 

kapcsolatban átveszik az irányítást. Minden döntésünk 

abból az indulatból születik, hogy messzire elkerüljük azt 

a helyzetet, azokat az emlékeket, vagy akár embere-

ket, akik azt a bizonyos fájdalmat okozták.  

Isten végtelen és féltő szeretettel van felénk, amibe 

nem fér bele az, hogy az övéi életében ott maradjanak 

olyan homályos területek, ahol nem Isten van az első 

helyen, ahol nem tud az Ő akarata érvényre jutni, ha-

nem kimondatlan félelmek diktálnak. Ezeken a ponto-

kon a félelmeink és fájdalmaink által „leuralt” állapot-

ban vagyunk, amit az ellenség előszeretettel használ fel, 

hogy féken tartson bennünket és ne tudjuk befutni azt 

a pályát, amit Isten már előre eltervezett a számunkra. 

Nem Isten akaratának követése áll az első helyen, ha-

nem hogy bármi áron, de kikerüljük ezeket a traumati-

kus pontokat; a nagybetűs „Soha többet!” irányít.  

Mindennek rendelt ideje van. Isten elképesztően bölcs, 

és tudja, hogy mikor állunk készen arra, hogy meg-

érintse ezeket a fájó pontjainkat ott a mélyben. Szívünk 

szerint, mi soha nem éreznénk késznek magunkat arra, 

hogy hozzá nyúljunk, de Isten pontosan tudja, hogy 

 

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 

 


