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Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e 
már azon, hogy mennyi mindent elárul 
egy népről az, hogy egy-egy dolog kife-
jezésére mikor, milyen szavakat használ. 
Pedig érdekes megfigyeléseket tehetünk!

Anélkül, hogy nyelvészkedni szeret-
nék, figyeljétek meg, hogy mi magyarok, 
milyen szót használunk a vasárnapra! A 
vasárnap szavunk a “vásár nap” szóból 
ered, vagyis abból a tényből, hogy ezen a 
napon voltak a vásárok. Az orosz ember 
ezzel ellentétben “feltámadásnapnak” ne-
vezi a hét első napját… 

Nem így vagyunk-e mi a “húsvéttal” 
is? Hiszen ez a szó, legszorosabb ért-
elmében véve, valóban ezt jelenti, 
hogy húst magunkhoz venni. A hosszú 
böjti időszak után, végre megtömni a 
hasunkat hússal, amelytől a böjt miatt 
távol kellett tartani magunkat. De vajon 
mennyire fejezi ki ez a szavunk azt az 
örömet, amit nekünk keresztyének ez az 
ünnep jelent: A megváltás és a feltámadás 
csodáját, boldog reménységét? 

Amióta ezen elgondolkoztam – s ne 
mosolyogjatok ezen –, én mindig így 
köszöntöm a gyülekezetet: “Áldott Fel-
támadás Ünnepet!”. 

A vissza-visszatérő ünnepeinkkel sok-
szor az a baj, hogy egy idő után kiüresed-
nek, elveszítik igazi jeletésüket. Sorban 
nőnek fel az új nemzedékek, akik szá-
mára már nem jelentenek többet, mint 
munkaszüneti napot, vagy manapság 
már azt sem. Átalakulnak, új jeletéssel 
kezdenek bírni, s ezt nem úszhatta meg 
Feltámadás ünnepünk sem… Enyhe túl-
zással, nyuszi-kultusszá lett, aki némi lo-
gikai csavarral, hozza a tojásokat minden 
jó kisgyermek számára. Így silányul üz-
letté ez az ünnep is, akár a többi! Ennek 
megállapításához elég, ha elmegyünk 
egy mai bevásárlóközpontba, ahol el-
juthatunk a csokinyusziktól, a gépfegy-
veres csirkékig. Mert az Istentől egyre 
távolabb sodródó ember számára nem 
marad más az igazi értékek helyett, mint 
a giccsek, a mű-„anyagok” és a pótlékok 
sokasága… sajnos, lelki téren is. 

Mi mégis, ezen az ünnepen is, fordít-

suk tekintetünket a Valódi felé! Ideje 
elgondolkoznunk azon, hogy vajon 
nekünk, Neked Kedves Olvasónk, és 
nekem, mit is jelent, és jelent-e még 
valamit Nagyhét, Nagypéntek, és a Fel-
támadás ünnepe! 

Most nem szeretnék mást tenni, mint 
amit Pál tett; és nem szeretnék mást 
mondani, mint amit ő mondott! Tehát: 
„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az 
evangéliumot, amelyet hirdettem nek-
tek, amelyet be is fogadtatok, amelyben 
meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, 
ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem 
is nektek, hacsak nem elhamarkodottan 
lettetek hívőkké. Mert én elsősorban 
azt adtam át nektek, amit én magam is 
kaptam; hogy tudniillik Krisztus meg-
halt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások 
szerint – feltámadt a harmadik napon…” 
(1Kor 15,1-4.) 

Eszünkbe jutattni azt kell, amit elfe-
lejtettünk. Mi pedig a hétköznapok vad 
rohanásában, mindennapos létharcaink 
közepette, könnyen elfelejtkezünk az 
evangéliumról. Így vált savanyúvá, öröm-
telenné a keresztyén életünk. De lehet-e 
ott keresztyénségről beszélni, ahol éppen 
az evangélium hiányzik? És ott, ahol már 
senki sem törődik az evangéliummal?

Hányadik nagyheted, nagypénteked, 
és feltámadás ünneped ez a mostani? De 
vajon eljuthatott-e a szívedig ennek az 
időszaknak az üzenete: “tudniillik Krisz-
tus meghalt a mi bűneinkért az Írások 
szerint. Eltemették, és – ugyancsak az 
Írások szerint – feltámadt a harmadik 
napon…” Mert lehet, hogy elmúlt már 
jó néhány év a fejed felett, de még egyet-
len egyszer sem lett örömöddé: Krisz-
tus meghalt értem, én szabad lehetek! 
Még egyetlen egyszer sem modtad ki 
őszintén ezt: Köszönöm, Uram, amit 
értem, helyettem, és miattam vállaltál! 
Az én bűneim, az én mulasztásaim, az 
én gyilkos szavaim terhét szenvedted a 
kereszten. Csak azért, hogy én, aki ellen-
séged voltam, a Te Atyádnak gyermek-
évé lehessek! 

Vagy mégis… Valamikor régen, mégis 
kimontad már ezt, és boldog voltál, mert 
ott élt az a bizonyosság a szívedben, 
hogy üdvösséged lett? Sok mindenről le-
het múlt időben beszélni, de keresztyén-
nek lenni, nem lehet múlt időben. Sokan 
csak a múltjukról tudnak bizonyságot 
tenni, mert a jelenükről, jobb inkább 
hallgatni…

Én nem tudom, Kedves Barátom, 
hogy Te, aki most soraim olvasod, vajon 
melyik táborba tartozol. De tartozzál 
bármelyikbe is, kérlek ne feleljtsd el, 
hogy mindabból, ami azon az első Hús-
véton történt, semmi hasznod sem lehet, 
ha csupán kívülállóként szemléled az 
eseményeket! 

Ha nem úgy olvasod, hallgatod Nagy-
hét történéseit, a Nagypéntek gyalázatát, 
és a Feltámadás hajnalának boldog örö-
mét, hogy végig ott él benned: mindezek 
értem történtek. Értem, aki Istennek 
végtelen szeretetére nem vagyok méltó, 
mert úgy élek, gondolkodom és járok, 
ahogyan.

Bárcsak ez a mostani Feltámadás ünnep, 
lehetne sok-sok alvó vagy névleges keresz-
tyén lelki-feltámadásának az ünnepévé! 
Ha a közösségeink, gyülekezetink meg-
telhetnének egyre több olyan emberrel, 
akik átmehettek a Halálból az Életre, 
mert szívükbe fogadták Jézus Krisztust, 
a Feltámadott Urat! Könyörögjünk ezért, 
hogy ez így lehessen! 

Ebben az értelemben kívánunk szá-
motokra, a Magyar Evangéliumi Rádió 
minden munkatársa nevében: „Áldott, 
élet-megújulásokban gazdag, Feltámadás 
Ünnepet!”

Szabó J. Róbert
 lelkipásztor
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A húsvéti tea története
Ezt a húsvét szombatot idős  édesanyám-
mal osztottam meg oly módon, hogy 
kérésére nála aludtam, és majd vasárnap 
délutánra terveztem az otthonlétet.
Szombat este együtt ültünk le a finomsá-
gokkal megterített asztalhoz. Gőzölgött 
a sonka, pompáztak a tojások, friss ke-
nyér illata lengte be a teret, és a nemrég 
kisült ínycsiklandozó sütemények vár-
tak sorukra.
Vacsora előtt az édesanyám rámnézett:
– Imádkozz te...
Amikor elmondtam köszönő és di-
csőítő imámat, az édesanyám fáradtan 
elmosolyodott és – mint egy oktatnivaló 
kislánynak – ezt mondta:
– Tedd hozzá kislányom, hogy édes Jé-
zus légy vendégünk, és áldj meg minket.

Az este kellemes volt, az éjszaka pihen-
tető, de előbb anyu ébredt fel. 
– Aludjunk még egy kicsit – mondta fél 
hétkor, és adott egy puszit mint kislány-
koromban.

Megvártam míg elcsendesedik, és hal-
kan kiosontam, hogy igyak valami folya-
dékot a konyhában. 
Édesanyám egy szép bérháznak épült ház-
ban lakik, ahol belső folyosók is vannak 
emeletenként. Egyszercsak arra lettem 
figyelmes, hogy hangos sűrgés–forgás van 
a mindig csendes folyosón. Kíváncsian 
kinyitottam a konyhaablakot, és a szom-
széd sarki lakásba rohanó alakokra lettem 
figyelmes. Voltak mentősök, olyanok, 
akiket valamilyen rohamruha védett, 
talán rendőrök is, és láttam ott egy civil 
férfit is téblábolni.
– Húha, itt valami komoly dolog történt 
– gondoltam, és csodálkozva néztem, 
hogy senki se jött ki a szomszédok közül. 
Valahol egy kicsit furcsállottam is, hiszen 
nem mindenki volt ott vendég, mint én.

Egy idő múlva egy fiatal férfi jött oda 
a nyitott ablakhoz, és kibontakozott a 
történet. Ebben a szomszéd lakásban 
egy idős asszony lakik, akinek elmeálla-
pota sajnos nem teljes. Ez a fiatalember 
nála albérlő. A nőnek van két lánya, de 
állandóan vita és veszekedés folyik köz-
tük. A napokban is összkaptak – talán az 
idős hölgy állapota miatt – és az asszony 
– mint oly gyakran – most is öngyilkos-
sággal fenyegetőzött. A férfi vidéken 
volt, és lekéste az esti vonatot így a 
hajnalival érkezett. Fél hét lehetett, most 
reggel,  mikor megjött. Már az ajtóban 
furcsán erős gázszagot érzett. Nem mert 
villanyt gyújtani, nehogy felrobbanjon a 
lakás. Előbb aggódva az idős nő szobájá-
ba nyitott be, de az ágy üres volt. Ekkor 
a koromsötét konyha felé indult. Az 
asszonyt a földön találta és ömlött a gáz. 
Valószínűnek tűnt, hogy bomlott elmé-

jével éppen a feltámadás reggelén akart 
az örök halálba jutni.

Szegény férfi. Remegett az idegesség-
től. Minden intéznivaló rá szakadt, pe-
dig valószínűleg sürgős saját dolga miatt 
kellett egész éjjel vonatoznia. 
Megkérdeztem, hogy szüksége van–e 
valamire, hiszen a lakásba nem tud be-
menni az iszonyú gázszag miatt. 
– Majd egy idegnyugtatót beveszek – felel-
te kimerülten – aztán továbblépett, hogy 
a rendőrség és a többiek kérésének eleget 
tegyen.

Az édesanyám is kijött a konyhába és 
elmondtam neki, hogy mi történt.
– Ezt az asszonyt mindenki kerüli, 
– felelte – mert bezörget mindenhová, 
zaklatja az embereket, ha találkoznak, 
kellemetlenkedik, aztán megint jön 
bocsánatot kérni, és minden folytatódik 
ugyanígy. 
Aztán szóba került egy másik lakótárs is, 
aki kifejezetten gyűlölte ezt az asszonyt 
és soha sem tudott és nem is akart neki 
megbocsátani.
– Pedig talán meg kéne köszönni a te-
remtő Istennek, hogy az ő elméjét és a 
mienket is megóvta az ilyen betegségtől, 
sőt, otthonainkat is a robbanástól, mert 
akkor bizony többen lennének a folyo-
són, ha kiégett volna az emberek lakása, 
vagy halottaikat sirathatták volna  – felel-
tem az Isteni gondviselés iránt hálával 
telt szívvel.
– Bizony – mondta az édesanyám –,  
ezeknek beszélhet az ember...

Kis idő után láttam, hogy a férfi még 
mindig nem tud bejutni a lakásba, és bi-
zony nem volt még nyár ezen a húsvét 
reggelen.
– Édesanya, melyik bögrében vihetek 
ennek a fitalembernek egy csésze forró 
teát meg egy idegnyugtató tablettát? 
– kérdeztem.
– Jajj, kislányom, nálunk ez nem szokás.– 
rótt meg az édesanyám csendesen.
– De hát mi nem szokás? – értetlenked-
tem.
– Hát, hogy így belefollyunk egymás 
dolgába.
Kinéztem az ablakon. Valóban senki, de 
senki nem jött ki, mintha húsvét vasár-
nap mindenki feltámadást ment volna 
csodálni a szent sírhoz. Kihalt volt a 
ház... vagy talán mégsem. Úgy véltem, a 
lámpák fényében, a függönyök fodrában 
mégis ott volt az egész ház.
– Édesanyám, – feleltem csendesen – édes-
anya este kijavította az imámat az ünnepi 
asztalnál, és ezt mondta: édes Jézus, légy 
vendégünk... Most itt van az Úrjézus. Csak 
egy pohár meleg teát szeretne, egy tablettát, 
két együttérző szót, pár perc figyelmet, 

hogy ne legyen annyira egyedül a bajával.
– Jól van, no! – mondta az anyukám, és 
már indult is az orvosságos doboz felé.
Kivittem a teát. Valóban úgy láttam, 
hogy a ház talán csodálkozik. Mit akar itt 
ez a nő? Nem is ismerjük, honnan került 
elő, ki ez? Már nem emlékeztek rám, pe-
dig két éves korom óta ott nevelkedtem... 
igaz, régen volt.

Kis idő múlva anyu türelmetlenkedni 
kezdett:
– Mikor hozza már vissza a bögrémet?
Nekem fájt a kérdés. 
– Édesem, most ez a legkisebb gondja. 
Annyi minden nyomja a vállát. Meg tet-
szik látni, meg fog érkezni az a bögre...
Anyu csendben hüppögött valamit. Ké-
sőbb rendben megérkezett a bögre, és a  
férfi ismét elmondhatta, hogy mi történt 
vele. Talán meg is nyugodott egy kissé.
Ez az eset alkalom volt arra, hogy húsvét 
vasárnap a cselekvő szeretetről beszélges-
sek az édesanyámmal. Ő Nagyváradon 
nőtt fel, és talán kislánykora emlékeiből 
bukkant fel szent Márton alakja, aki kö-
penye felét egy vacogó koldusra terítette.
Arról beszélgettünk, hogy ennek ma is 
igy kell lennie. Nem elég elérzékenyülni 
azon, hogy volt egy Márton, aki megse-
gített egyszer valakit. Ma is sok koldus 
didereg az utakon, és sok Mártonnak 
volna lehetősége arra, hogy ha nem is a 
fél palástját, de odaadja azt, amire neki 
nincs égetően szüksége. Vagy odaadja 
azt, amit mint sáfárra a teremtő Isten 
rábízott.
Beszélgettünk még arról is, hogy egy pél-
dázat nyomán értetlenkedve kérdezték Jé-
zustól, hogy mikor láttunk téged éhesen, 
szomjasan, börtönben vagy szükségben és 
nem segítettünk... és el kellett mondania 
az Úrjézusnak, hogy nap mint nap. 
Amikor egy rászoruló embert látunk, ab-
ban Ő van jelen. Ha megetetjük a koldust, 
Neki szolgálunk. Ha ruhát és meleget 
adunk a rászorultnak, Őt segítjük meg, és 
ha egy meleg teát adunk egy kétségbeesett, 
magára hagyott, bajban lévő embernek, 
akkor az Úrjézussal tettük azt.

Ne legyen soha többé ez a szánkon, 
hogy – „édes Jézus légy vendégünk” –, 
ha nem gondoljuk komolyan. Mert Ő ér-
kezhet bármely rászorult képében is; de 
ha hívjuk, vegyük is észre, hogy megjött 
a vendégünk. 

... és a ház? Talán az a meleg tea az ő szív-
üket is felmelegíti, és megérzik,  hogy 
az emberi elzárkózást hirdető szokás 
helyett sokkal jobb, ha Isten szeretetszo-
kásaival élnek.

Salyámosy Éva
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Érintés
Kedves olvasóink és hallgatóink 

2002. december 12. óta, péntekenként 
egy új műsor beindulását figyelhették 
meg a 18.30-kor kezdődő rövidhullámú 
adásunkban (és természetesen az esti 
Hot Bird műholdas adásban is). Hadd 
szóljak most e műsor megindulásáról és 
beindításáról őszintén és természetesen 
szubjektíven pár szót!

Mikor először kézbevettem és elol-
vastam az első pár adás kéziratát, termé-
szetesen angolul, feltűnt nekem, hogy 
tulajdonképpen nagyon eltérő a stílusa 
attól, amihez mi, legyen az bármely 
hosszú vagy rövid, magyar műsoraink-
ban hozzá vagyunk szokva. Talán túl-
ságosan is prédikátorként szemléltem a 
szolgálatot, s feltűnt, hogy igazából csak 
pár gondolatot tartalmaz, de azt nagyon 
alaposan körüljárja. Mi ahhoz vagyunk 
szokva, hogy a hátteret is igyekszünk 
megvilágítani, azzal is segítve, hogy az 
igei mondanivaló minél jobban érthető 
legyen. 

A második észrevételem az volt, hogy 
mennyire oldott, közvetlen, és előadásá-
ban „fésületlen”, még a stiláris hibákat 
is érintetlenül hagyva szólal meg. Nem 
csoda, hiszen ezek a szolgálatok Charles 
Stanley élőben elmondott, és gyorsírás-
sal lejegyzett prédikációi.

És itt ért a meglepetés. Természetesen 
az ember nem léphet ki saját egyéniségé-
ből, így a prédikátor oldaláról nézve for-
gattam a lapokat, némi kétellyel, hogy 
vajon mennyire lesz érthető a hallgatók 
számára? Nem lesz-e túl egyszerű?

Mikor először csak próbálgatva felol-
vastam a szöveget, feleségem azonnal azt 
mondta, hogy ez nagyon jó. Ő a hallgató 
szemszögéből nyilvánított véleményt.

Mindezekhez pedig, a leglényegesebb, 
a Szent Lélek munkája járult, Aki a tol-
mácsolt szöveghez élő lelkét adta.

Már az első visszajelzések is megerősí-
tették, hogy nagyon fontos az ilyen jel-
legű műsor. Rövid, teológiailag tömör, 
de nagyon egyszerűen átadott bizony-
ságtétel, melynek célja, hogy megérintse 
a hallgatót, és a témát is csak érinti, 
hagyja, hogy Isten Szent Lelke végezze 
el a munkáját rajta keresztül.

Ú J  M Ű S O R A I N K
Kívánom, hogy Isten e műsorunkon 

keresztül is sokak szívét és lelkét érje el 
üzenetével, és vezessen sokakat a Vele 
való érintkezés csodájához!

Ezt kívánja a Charles Stanley szolgála-
tának magyar hangját adó:

Gaál Ferenc

Bibliaóra
Új sorozatot, pontosabban új műsort 

indítottunk februárban. Olvassuk együtt 
a Bibliát, és beszéljük meg az olvasotta-
kat, talán ez lehetne a mottója ennek a 
sorozatnak, mely amolyan műhelymun-
ka, ahol mindenki elmondhatja gondo-
latait a tanulmányozott igaszakasszal 
kapcsolatban… 

Először Pál apostolnak a Thesszaló-
nikai gyülekezethez írt második levelét 
kezdtük el tanulmányozni mi itt a stúdi-
óban, s remélem velünk együtt sokan a 
készülékek előtt. Ez amolyan kisérlet is 
volt arra nézve, hogy tudunk-e így egy-
ütt gondolkodni. Utána az imádságról 
beszélgettünk, természetesen Bibliával a 
kézben, hiszen nem a magunk álláspont-
ját szeretnénk egy-egy dologban képvi-
selni, hanem Isten véleményét keressük. 
Olyan kérdésekre kerestük a választ, 
hogy miben rejlik az imádság ereje, vagy 
mit eredményez az imádság. Áprilisban 
egy újabb témakörbe kezdünk, hiszen 
azt kutatjuk majd hétről-hétre, hogy ki 
Jézus. 

A beszélgetéshez a ITM-Magyarország 
munkafüzetét használjuk, mely hallgató-
ink számára is megrendelhető.

Biztatok mindenkit a közös munkára, 
és arra is, hogy írja meg véleményét a 
műsorral kapcsolatban, s ha lehetséges 
igyekszünk is azokat figyelembe venni.

(Hallható: délután rövidhullámon, ill. 
este a Hot Bird digitális műholdról)

Kulcsár Anikó

Nőktől–nőknek
Sok szeretettel ajánlom mindenkinek 

a Nőktől–nőknek című műsort, amely-
ben a bibliai családokat mutatja be a 
szerkesztő, Réfi Oszkó Ildikó. Ebben az 
évben indult ez a program, és bár a cím 
szerint kifejezetten a nőknek szól, a téma 
a család, és szerintem bárki, aki hallgatja 

gazdagodhat. Ildikó – aki maga is feleség 
és anya – előadásában naprakésszé teszi 
azt a mondanivalót és tanulságot, amit 
felfedezett a Bibliában megtalálható 
családok életében, és ami segítség lehet 
hallgatóink számára is. 

(Hallható: rövidhullámon, minden 
csütörtökön délelőtt 10:30–10:45, ill. az 
internetes műsorainkban)

Bödös Eszter

Szolgatárs
Szolgatárs című műsorunkat szeret-

ném még említeni, amelyben saját mun-
katársaink vallanak életükről.

Sokszor kérdezgetnek a hallgatók 
a szereplőkről, 1-1 új hangról, vagy a 
régiekről, akiket hallottak. Személyes 
találkozásokra sajnos ritkán van lehető-
ség, ezért más megoldást kerestünk, arra 
hogy hallgatóink jobban megismerhes-
sék munkatársainkat. Ebben a műsorban 
beszélnek saját élményeikről, hitükről. 
Reméljük, ezáltal közelebb kerülünk 
egymáshoz, hallgatók és műsorkészítők.

(Hallható: délután rövidhullámon, ill. 
este a Hot Bird digitális műholdról)

Bödös Eszter
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INTERNETES HÁZUNK - TÁJÁRÓL
Kedves olvasó, kedves hallgató!

Azt hiszem, rendjén való ez a megszólítás, hisz önök közül sokan hallgatói a 
MERA-nak valamelyik hullámsávon. De ha még nem, akkor remélem azok lesznek 
hamarosan. Ha valakinek a cikk címe idegen, remélem akkor is elolvassa majd. Ha 
valakinek érthetetlenül hangzik ez a beszámoló, mutassa meg fiának, vagy esetleg 
unokájának, de legalábbis egy fiatalnak a környezetében, ők talán tudnak segíteni, 
illetve hallgatóink lehetnek az Interneten.

Ennek az újságnak a hasábjain volt már szó arról, hol és hogyan találnak ránk azok, 
akik a világhálón keresnek. Írtam már arról, hogyan kezdődött ezen a területen a 
rádiós munka. Most pedig lehetőségem van arra, hogy a fejlődésről tudósítsak.

Ebben az évben minden héten pénteken élő adással jelentkezünk, melynek témái 
az adott héten megjelennek honlapunkon. A szerkesztők talán már ismerősek egyéb 
műsorainkból, név szerint Elek Éva és Pálmai Nóri segítenek nekem. Az élő adások 
témái változóak. 
• A portré típusú programban egy-egy ember élettörténetével ismerkedhettek meg. 
• A Nézz szét! című műsorban különböző országokat mutatunk be, amelyek ak-

tualitásukban kapcsolódnak a mindennapi élethez, de nézőpontunk az ottani 
keresztények életét, kihívásait, lehetőségeit szeretné bemutatni. Ezeknek az 
adásoknak központi témája a misszió. 

• Gondolkodtatás a célunk azokkal az adásokkal, amikor egy-egy témában (család, 
nevelés, katonaság, munka, barátság…) kérdezünk lelkipásztorokat, tanácsadó-
kat, szakértőket.

• Zenei válogatásokkal tarkítjuk az adást és remélem ötleteink és kreativitásunk 
teret kaphat a jövőben is, ezzel együtt örülünk mások véleményének is, bátran 
írják meg nekünk, miről hallgatnának szívesen adást.

• Válogatás archív anyagainkból és aktuális műsorainkból 6 órán keresztül, ebben 
a  programban a délelőtti, délutáni és esti műsoraink közül válogatunk, és fűzzük 
őket egymás után.        

ÚJDONSÁG: A mindennap frissülő hangos, napi csendességet segítő bibliaolvasó 
kalauz, amelyben egy rövid igeszakasz és azokhoz fűzött rövid gondolatokat hallgat-
hatnak meg. Ez a bibliaolvasó kalauz az Útjelző címet viseli (a Szentírás Szövetség  
azonos névvel megjelenő füzetei alapján készül). Az év folyamán stábunk minden 
tagját és külső munkatársainkat is hallhatják ebben a programban. Elindítható hon-
lapunkról, a jobb felső sarokban lévő linkre kattintva.
Remélem sokan hallgatói lesznek az Interneten sugárzott programjainknak. Várjuk 
a visszajelzéseket,  az e-maileket, a telefonokat. Isten áldását kívánva búcsúzom.

Szeretettel : B. Eszter

Keresztyén internetes rádió Németországban

2004. március 16–án indul a CrossChannel német nyelvű ifjúsági rádiócsatorna. A 
műsorkészítők azért döntöttek az internetes elérhetőség mellett, mert tapasztalatuk, 
hogy a számítógép a mai fiatalok mindennapjainak részévé vált.

A 24 órás műsor fő alkotóeleme a zene. Az esti órákban 4 órás gondolkodásra 
késztető és hitre hívó élőadást közvetítenek. Hetente lelkigondozói tanácsadást is 
vállalnak: a fiatalok elektronikus levélben, telefonon vagy sms–ben küldhetik el 
kérdéseiket.

Jürgen Werth, a németországi Evangéliumi Rádió (ERF) igazgatója: „Ott kell 
állnunk a fiatalok mellett, figyelmesnek kell lennünk a kérdéseikre, és igyekeznünk 
kell azokat megválaszolni a Biblia és a hit fényében.”

(ERF–Antenne, 2004.febr.)

ÉLŐ ADÁSAINK
MÁRCIUSBAN

(A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk)

Március 6.
Nőnapi ajándékműsor
riportok, zenék, versek

szerk.: Bödös Eszter

Március 12.
Portré – élettörténet
műsorvezető – szerk.:

Pálmai Nóri

Március 19.
Téma: A tisztaság

Vendég: Szabó J. Róbert
szerk.–rip.: Elek Éva

Március 26.
A keresztyénség és a művé-
szet (kerekasztalbeszélgetés)

vezeti: Bödös Eszter

A 2003-as évben a MERA honlapját 
(www.mera.hu) több, mint 14 ezren 
látogatták meg a világ legkülönbözőbb 
országaiból - több, mint 50 országból. 
Azon hallgatóink száma is nő, akiktől 
elektronikus levelet kapunk. Egyik 
héten jönnek, másik héten mennek a 
levelek a világhálón keresztül. Az inter-
netes adásokkal új kaput nyitott Isten 
számunkra, hogy az Ő evangéliumát 
hirdessük. Íme néhány levélrészlet a leg-
utóbb érkezett levelekből:

Már régóta hallgatom rádióműsorukat. 
Szeretem hallgatni az igehirdetéseket, élet-
történeteket, bizonyságtételeket. Nagyon 
értékelem adásaik tartalmát, különösen 
annak örülök, hogy a fiatalokat megköz-
elíti, és felébresztheti a hitüket Istenben. 
Az internet rádión hallgatom az adásaikat, 
egy hallgató a tengerentúlról (O.G.K)

…Egy pár nappal ezelőtt hívták fel a fi-
gyelmemet a Magyar Világrádióra, amit 
azonnal letöltöttem, és azóta nagyon sok 
áldással hallgatom az adásokat. Kanadá-
ban élünk, 1947, 1948-ban hívtuk be Jé-
zus Krisztust életünkbe… Szolgálataikra, 
életükre Istenünk nagyon gazdag áldását 
kérjük. Ha módunkban lesz rá, részt ve-
szünk az anyagi terhek hordozásában. … 
(Cs.L. és L.)

…Én Amerikában élek tizenegy éves 
korom óta. Egy pár héttel ezelőtt meg-
kaptam a MERA adásnak az internet cí-
mét, és azóta a munkában sok élvezettel 
hallgatom az adásokat. Nagyon hálás va-
gyok, hogy Magyarul is tudom hallgatni 
a Jó Isten szavát. (L.K.)

…A sok-sok hallgatójuk közül vagyok az 
egyik. Csehországban dolgozom, szülő-
helyem Szlovákia, de magyar nemzetisé-
gű vagyok… Csak azért írom Önöknek 
e pár sort, mert meg szeretném köszönni 
a rádióműsoraikat, amik számomra na-
gyon becsesek, mert szeretem a keresz-
tény adásokat, főleg ha van valami 
mondanivalójuk is az emberek életébe. 
Szeretem a rádiójukat hallgatni, mert 
egyrészt Istenről és Jézus Krisztusról van 
bennük szó, másrészt az anyanyelvemen 
hallom mindezt, ami nekem nagyon 
becses főleg azóta, hogy Csehországban 
dolgozom. (T.Cs.)

Internetes levelekből
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ARCKÉPCSARNOK
„Külső” munkatársunk: id. Hégely László

Kandalló mellett, a nagypapa lába-
ihoz kuporodva hallgatom csütörtö-
könként a családi műsorban, miről is 
„mesél” nekünk Laci bácsi.

Ma az életéről… Élt egyszer egy 
baptista, hívő család Békés városában. 
Itt született meg első gyermekként 
egy kisfiú. Őt még kettő gyermek 
követte, de hadd szóljon ez a történet 

ma az elsőről. 
A gyülekezetben bemutatták és imádkoztak érte, közöttük 

szeretetben növekedett, és hűségesen járt a vasárnapi iskolába. 
Nagyon szeretett énekelni és verset mondani. 16 évesen, meg-
térését követően a Körös folyó vizébe merítették be. Otthona 
volt a baptista gyülekezet. Édesanyja már kora gyermekkorától 
az irodalom szeretetére nevelte, így a Biblia után a legkedvesebb 
olvasmányai a versek lettek.

Szolgált a gyermekek között, a fúvósokkal és az énekkarban édesap-
ja mellett dicsérte az Urat csodálatos kegyelméért.

Miután leérettségizett, egy évig tanult a Jászberényi Tanító-
képzőben, és 1948-ban népiskolai tanító lett. Tanyai iskolában 
kezdte pályafutását az 1-8 osztályosok között 4 évig. Egyszerű 
paraszt szülők aranyos gyermekeit nevelte, szinte családias hang-
ulatban. Nem volt fegyelmezési problémája, hitte és vallotta: 
szeretettel mindent meg lehetett oldani.

Könyvajánló

Elkezdődik a „Biblia üzenete sorozat” 
magyar nyelvű kiadása
Jónéhány évvel ezelőtt a hallgatók ké-
résére aláírási akcióba kezdtünk. Célja 
az volt, hogy a rádióban hangzó Biblia 
üzenete sorozat írásban is megjelenhes-
sen, s ehhez engedélyt , s ha lehet valami 
támogatást is szerezhessünk a kiadótól. 
A válasz akkor nagyon kiábrándító volt. 
Kiadhatjuk a könyveket, de anyagi bá-
zist ehhez nekünk kell teremteni…
Akkor úgy gondoltuk, a 66 kötet kiadása 
meghaladja az erőnket, s nem is várható, 
hogy egyáltalán belevághatunk egyszer, 
ha csak Isten valami rendkívüli csodát 
nem tesz. Mondjuk jelentkezik egy szer-
vezet, egy alapítvány: adjuk ki együtt!
S íme, a csoda megtörtént. A Jó Hír 
Alapítvánnyal közös munkában várha-
tóan Pünkösdre már kézbe vehető a Bib-
lia üzenete sorozat első kötete, a Galata 
levél. Álljon most itt egy kis részlet J. 
Vernon McGee Galata levél c. könyvé-
ből amolyan bemutatkozásként!
„Az 1Kor 2,9-10-ben olvassuk: „Hanem 
hirdetjük, amint meg van írva: ’Amit 
szem nem látott, fül nem hallott, és em-
ber szíve meg sem sejtett’, azt készítette 

el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk 
pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek 
által; mert a Lélek mindent megvizsgál, 
még Isten mélységeit is.“ Ez egyszerűen 
azt jelenti, hogy Isten igéjének igazsá-
gát csak Isten Lelke magyarázhatja, és 
amíg Ő meg nem magyarázza, addig 
az ember nem tudja megérteni. Ezért 
van különbség ma az emberek között. 
Az ember közeledhet Isten igéjéhez 
kiváló képességű, ragyogó elmével, s 
megtanulhat valamit a történelemről, 
archeológiáról és nyelvről. Szakember 
lehet a héberben és görögben, de még 
mindig nem tudja, hogy mi az ige igazi 
értelme. Miért? Mert Isten Lelke a tan-
ító. Még Ézsaiás próféta is ezt mondta: 
’Soha, senki sem hallotta, fülébe nem 
jutott, szemével nem látta, hogy volna 
Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne 
bízókért’ (Ézs 64,3). Ha meg akarod is-
merni Krisztust, akkor csak Isten Lelke 
nyilatkoztathatja ki Őt neked. Még az a 
lelkileg érett keresztyén is, aki már évek 
óta ismeri az Igét, éppen úgy segítségre 
szorul a Biblia tanulmányozásában, mint 
a Krisztusban újszülött, mert mindenkit 
Isten Lelkének kell oktatnia.

Remélem, megbocsátod, ha személyes 
példámmal hozakodok elő. Azért tu-
dom ezeket, mert saját tapasztalatom 
alapján ismertem meg ezeket az igazsá-
gokat. Amikor elkezdtem teológiai tan-
ulmányaimat, én voltam a legfiatalabb az 
osztályban. Amikor meghalt édesapám, 
három-négy évre abba kellett hagynom a 
tanulást, és amire visszatértem, én lettem 
osztály legidősebb tagja. Nagyon sokat 
kellett bepótolnom. Be kellett látnom, 
hogy bibliaismeretben nagy hiányossága-
im vannak. Otthon még csak nem is 
láttam Bibliát. Sohasem hallottam egyet-
len imádságot sem a szülői házban. Nem 
ismertem a Biblia könyveit. Teljesen 
tudatlan voltam. Senki sem volt tudat-
lanabb Isten Igéjében, mint én, és ezt 
én is éreztem. Sok időt kellett fordíta-
nom a Biblia könyveinek és más alap-
vető ismereteknek a memorizálására, 
amelyeket nem tudtam, amikor a Bibliát 
tanulmányozni kezdtem. Kisebbrend-
űségi komplexusba estem. Amikor fiatal-
emberként prédikáltam, s láttam ősz 
hajú embereket a gyülekezetben, ezt 
mondtam magamban: „Amit én fogok 
mondani ezeknek az embereknek nem 

1952-ben megnősült, majd párjával együtt tanítottak 6 éven át 
Bélmegyeren. Időközben született két gyermekük, és Laci bácsi 
tanári diplomát is szerzett Szegeden. 1958-ban Békésre költöz-
tek vissza, és szolgáltak a gyülekezetben nyugdíjazásukig. Majd 
városrendezés miatt kisajátították a kis házukat, s emiatt a gyer-
mekeikhez költöztek a fővárosba.

A megpróbáltatások sem kerülték el Laci bácsi életét. Egy 
rosszindulatú bőrrákot fedeztek fel nála 41 évesen. Sugárke-
zelést kapott. Vágyott felnevelni két gyermekét, és még élni 
akart. Nehézségében imádsággal mellette állt a család és a gyü-
lekezet. Különösen megtapasztalta Isten gyógyítását az Urat 
dicsőítő énekeken keresztül, nem véletlenül énekel már több, 
mint 60 éve a baptista gyülekezet kórusaiban.

És hogy hogyan került a MERA-hoz? 1998. októberében Kul-
csár Tibor szólította meg, hogy nem lenne-e kedve zsoltárokat 
felolvasni. Aztán versekkel folytatta, és 2001-től gyermektörté-
netekkel szolgálja a csütörtöki családi műsorban a hallgatóink 
épülését.

Laci bácsi így zárta: „Szeretném minél jobban végezni ezt a 
szolgálatot, amíg csak képes leszek rá.”

Szeretettel ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe a 2004. 
április 3-i szombati Szolgatárs c. műsorblokkot, mely a rövid-
hullámon fogható 18.30-tól a Lelkiposta műsora után. Itt teljes 
terjedelmében hallható lesz a Laci bácsival készült riport.

Elek Éva
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Ismeretlen ismerősök

Árvai Emil:Árvai Emil:Árvai Emil:

Utolsó vacsoraUtolsó vacsoraUtolsó vacsora
„Míg civakodtok a rangsoron,„Míg civakodtok a rangsoron,„Míg civakodtok a rangsoron,„Míg civakodtok a rangsoron,„Míg civakodtok a rangsoron,
addig a lábatok megmosom.addig a lábatok megmosom.addig a lábatok megmosom.addig a lábatok megmosom.addig a lábatok megmosom.
Eldől a sorrend nemsokára…”Eldől a sorrend nemsokára…”Eldől a sorrend nemsokára…”Eldől a sorrend nemsokára…”
S egyedül ment a Golgotára.S egyedül ment a Golgotára.S egyedül ment a Golgotára.S egyedül ment a Golgotára.S egyedül ment a Golgotára.

**

Barabás ünnepeBarabás ünnepeBarabás ünnepeBarabás ünnepeBarabás ünnepe
Ünnep volt; egy rabot elengedtek.Ünnep volt; egy rabot elengedtek.Ünnep volt; egy rabot elengedtek.Ünnep volt; egy rabot elengedtek.Ünnep volt; egy rabot elengedtek.
Szavazással ő kapott kegyelmet.Szavazással ő kapott kegyelmet.Szavazással ő kapott kegyelmet.Szavazással ő kapott kegyelmet.Szavazással ő kapott kegyelmet.

– – Van Isten !!Van Isten !! – toppant be  – toppant be  – toppant be 
otthonába,otthonába,
– – Mást vittek helyettem Golgotára!Mást vittek helyettem Golgotára!Mást vittek helyettem Golgotára!Mást vittek helyettem Golgotára!Mást vittek helyettem Golgotára!Mást vittek helyettem Golgotára!

A 2003–as év vége és a 2004–es év eleje sok utazással telt el. Sokan panaszkodtak a 
vételi viszonyokra, ezért úgy gondoltam, hogy néhány helyet felkeresek, eltöltök ott 
pár napot és próbálom kitapasztalni a vételi nehézségeket.

Ózd és Miskolc nem okozott nehézséget a domborzati viszonyok ellenére sem. A 
rövidhullámú adások szabadtéren kitűnően, épületben is érthetően foghatók. A köz-
éphullámú adásunk a közepesnél valamivel jobb térerõvel volt hallható. A számít-
ógép bekapcsolásával a vételi készség megszűnt.

Debrecenben egy régebbi látogatáskor a vétel, úgy rövidhullámon mint középhul-
lámon, kitűnő volt.

Kaposváron többszöri sikertelen próbálkozás miatt többféle készüléket is megnéz-
tem. A természetben a rövidhullámon kitűnően, középhullámon jó térerővel szólt az 
adásunk. Lakásban, egy tömbház második emeletén sehogy sem szólalt meg. Végül 
a középhullámú adásnál a rádiót az egyik ablakpárkányra függőleges állásba hely-
eztem, és azóta azon a helyen kitűnően fogható. A számítógépet bekapcsolva is még 
érthető adást hallottam. A készülék, amit használtam SG–951–es kínai gyártású olcsó 
készülék, kb. 2300 Ft. Gyakorlatilag minden piacon és ajándékboltban, vegyeskeres-
kedésben kapható. De csak az esti középhullámú műsorunkhoz ajánlható, mert csak 
FM ill. AM vételére alkalmas.

Bödös József

Segítség a jobb vételhez

Leülök a mikrofon elé. Kényelmesen elhelyezkedem. Beállítom az asztali lámpát és 
várom, hogy a térelválasztó túloldalán Bödös Józsi feltegye a fejhallgatót, és intsen, 
ami azt jelenti, hogy a felvétel indul. Ettől a pillanattól kezdve csak az előttem fekvő 
lapra koncentrálok. Itt nincs helye semmiféle krákogásnak, de még az asztal alatt sem 
mozgathatom a lábam, mert a mikrofon minden zajt érzékel. Majd amikor befejeztem 
a felolvasást, elhangzik a másik oldalon a „jól van”. Ez azt jelenti, hogy a felvétel kész, 
és a rögzített hanganyag kiröppenhet az éterbe. Ez történik bent a stúdióban.

De mi történik odakint? Kik és há nyan hallgatják majd az adást? Erről ter mé-
sze tesen nem lehet pontos felmérést ké szíteni, hiszen a rádiózás egyoldalú. A 
hallgatóknak csupán egy kis része ül le és ír levelet. A nagyobb része inkognitóban 
marad – de nem teljesen. Közülük né hánnyal akkor találkozhatunk, ha egy-egy 
alkalommal ellátogatunk vidékre. Ezt tettük feleségemmel együtt januárban, ami kor 
Vámosgálfalvára látogattunk egy evangélizációs hétre. 

Többen kérdezték, hogy miért megyünk télen? Egyszerű a válasz: azért mert a falusi 
ember csak télen ér rá arra, hogy elmenjen és végighallgasson egy evangélizációs hetet. 

Vámosgálfalva Romániában található, ma gyarlakta település Dicsőszentmárton 
mellett. Sok éven át csak néhány hívő család volt a községben. Ők rendszeresen 
átjártak Dicsőbe, ahol egy szépszámú magyar és egy román gyülekezet van. Sokszor 
gyalog tették meg az utat (kb. 8 km).

Néhány éve, amikor az egyik fi atal házaspár Zoli és Marika elkezdték a házuk 
építését, úgy alakították a ház utca felöli részét, hogy alkalmas legyen összejövetelekre. 
Amint a ház elkészült, szeretettel elbúcsúztak a dicsői gyülekezettől és elkezdték az 
önálló életüket. Jelenleg 24-en vannak a gyülekezetben. Az evangélizációs hétre nap 
mint nap több mint 60-an jöttek el. Voltak olyanok is, akik most voltak először a 
„hívőknél”. Az összejövetel után kiálltam az ajtóba, hogy egy kézfogással személyesen 
köszöntsem a résztvevőket. Közülük többen mondták: „Hallottuk ám hétfőn a 
rádióban!”. „Minden este meghallgatjuk a MERA-t” Íme a titkos hallgatók! 

Közben Parajdon, Segesváron és Dicsőben is volt alkalmam arra, hogy a 
gyülekezetekben hirdessem Isten Igéjét. Mindhárom helyen újságolták, hogy jók 
a vételi lehetőségek, és sok áldást és örömet jelent számukra az, hogy magyarul 
hallgathatják Isten Igéjét. Tavaly már említettük, hogy találkoztunk Bordi Erzsi 
nénivel. Most az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy meglátogathattuk Bonyhán, 
az otthonában, nem messze Vámosgálfalvától. Nagy örömmel várt minket, és mutatta 
a kincseit a szobában. A rádió, ami csak a MERA adására van beállítva az asztal 
közepén áll, és nincs olyan adás, amit a nem látó testvérnőnk kihagyna. Biztos lesz 
valaki, aki ezt a cikket is felolvassa majd neki, és egy kicsit közel fog érezni bennünket 
a kicsi otthonában. Örülünk, hogy beteg „emberét” is megismerhettük. Sok kedves 
– általunk elfelejtett – kifejezést használnak erdélyi testvéreink, mint például ahogy 
Erzsi néni szólította Lajos bácsit. Emberem. Őket, és a többi kedves hallgatókat is 
szeretettel üdvözöljük Budapestről.

Bozsóki Sándor és Mária 

jelent többet egy adag bébitápszernél, hi-
szen ők aztán már igazán ismerik a Bib-
liát!“ Mégis nyitva tartottam a szemem. 
Rá kellett jönnöm, hogy nagyon sok ősz 
hajú ember lelkileg még a csecsemőkor-
nál tart. Sohasem lettek nagykorúakká. 
Az igazság, amit ekkor tanultam meg, 
valahogy így hangzik: engem, a fi atal 
hívőt éppúgy Isten Lelke képes tanítani, 
mint ahogy az érett keresztyéneket is ő 
taníthatja. Ez egy teljesen új igazság volt 
a számomra, és nagy bátorításomra szol-
gált, amikor a lelkipásztori szolgálatot 
elkezdtem.
Barátom, ha új hívő vagy, Isten Lelke, 
aki engem tanítani kezdett, téged is fel-
készíthet…”

Szeretettel kérjük hallgatóinkat és olva-
sóinkat, hogy imádkozzanak azért, hogy 
a sorozat kiadása elől minden további 
akadály is elháruljon. Amennyiben a 
Biblia üzenete sorozat fekeltette érdek-
lődésüket, és a megjelenő első kötetet 
szeretnék megrendelni, jelezzék azt pos-
tacímünkön, illetve telefonon. Termé-
szetesen aki e-mailen akarja megrend-
elni, azt is megteheti a radio@mera.hu 
címen.

Kulcsár Tibor
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Lelkiposta – az Antennában
Kedves Hallgatóink! Nagy öröm a szá-
munkra, hogy a levelezés területe nő. 
Mint arról az újság más adataiból is ér-
tesülhetnek, egyre szélesedik a levelezők 
tábora, ugyanakkor a levelezés módja is 
új területekre terjed ki. Egyre többen 
használják az internetet, – tavaly több 
mint 14000-en látogattak el honlapunk-
ra, amely nagyszerű hír, hiszen ez egy 
új korosztály bekapcsolódását is jelenti. 
Hadd adjak ízelítőt most a levelekből!

Szeretnék két levelére választ adni, ame-
lyekben az idei év anyagi természetű gond-
jairól számol be. Az egyik levele jan. 7-i, a 
másik jan. 19-i keltezésű.
Az előbbi levelében azt írta, hogy a TWR 
anyagi támogatásának fokozatos leépítése 
miatt idén „megszünhet a délelőtti rövid-
hullámú műsor, ha nem találnak megfelelő 
szponzorokat, ill. nem tudják levelekkel is 
igazolni” az adások valódi szükségessé-
gét. Sajnos az egész év a takarékosságtól 
„hangos”, ami pl. az én munkahelyemet 
is keményen érinti. Ezzel kapcsolatban 
érdeklődöm, hogy azon hallgatóiknál, 
ahol e-mail elérhetőség is van, nem lenne-e 
olcsóbb kapcsolattartási forma ez utóbbi le-
hetőség a postai levelek küldésénél? A most 
érkezett levél borítékján látom, hogy mivel 
az adóigazolást ajánlott levélként post-
ázták, 157,- Ft-ba került ennek feladása 
- nyomtatványként is... Tudom, hogy ezt 
e-mailen nem lehet megküldeni, de java-
solnám a további postaköltség csökkentése 
érdekében egy e-mail címjegyzék kialakí-
tását. Részemről szívesen fogadom leveleit 
ilyen formában.

Hadd szakítsam meg a levelet, hiszen 
már eddig is sok olyan dolog volt benne, 
amire jó, ha reagálok. Egyrészt nagyon 
köszönjük a kitűnő gondolatot. Más-
részt valóban vannak olyan levelek, 
amelyeket kizárólag postai úton tudunk 
eljuttatni hallgatóinkhoz. Például az 
adóigazolást az Adóhivatal határozott 
követelésére kellett ajánlott küldemény-
ként eljuttatni a hallgatókhoz, de az 
adományok beérkezésének visszaiga-
zolását sem tudjuk egyenlőre másként 
megoldani. Természetesen, aki levelezni 
az interneten tud és óhajt velünk, annak 
igyekszünk a lehetőséget erre biztosíta-
ni. De folytassuk hallgatónk levelét!

Másrészt érdeklődöm, hogy a TWR felé 
való hallgatói kapcsolattartás igazolására 
ez az egyszerűbb levelezési forma az Önök 
számára megfelelő-e? Azaz küldhetek-e 
ilyen leveleket e célból?

Természeten ez is lehetőség, hiszen 
az interneten jött leveleket éppen úgy 
tudjuk használni és dokumentálni is, 
tehát nagy és fontos segítséget jelentenek 
azok a hallgatók is, akik ezen az úton 
válaszolnak.

Ha valóban ilyen nagy az ínség - ahogy 
írja - lehet, hogy az SZJA 1 %-ok segíteni 
fognak. Én magam évek óta egy másik 
alapítvány felé küldöm meg az 1 %-omat, 
de most gondolkodóba ejtett - ha tényleg a 
műsorok léte forog kockán. Ha bármilyen 
formában segíteni tudok, kérem, írja meg. 
Bízva abban, hogy Isten még többet tud se-
gíteni, munkájukra az Úr Jézus áldását kí-
vánva szeretettel üdvözlöm: F. M. Gábor

Nagy örömmel vettük hallgatónk készsé-
gét és adakozó szeretetét. Ugyanakkor 
egy kicsit meg is szeppentünk, hiszen 
nem szeretnénk más alapítványoknak 
vetélytársat jelenteni, vagy azok ado-
mányozóit elcsábítani. Természetesen 
minden adománynak örülünk, de szeret-
nénk, ha hallgatóink Isten vezetése sze-
rint döntenének afelől, hogy melyik ke-
resztyén alapítványt helyezik előtérbe, 
amikor például az 1 % felől döntenek. S 
ha minket választanak, köszönjük. 

Megkaptam a kedves levelét, aminek job-
ban örültem, mint a világ összes gazdagsá-
gának. Éppen lélekben való örvendezés köz-
ben kaptam meg, így kettős volt az öröm, 
amit könnyek között köszöntem meg Isten-
nek: Teljes öröm van Nálad és gyönyörűsé-
gek a Te jobbodon! Írja a zsoltárvers is. 
Nagyon köszönöm a biztatást, amit az igén 
keresztül kaptam a kedves levelében. Mert 
valóban sokszor vihar van az életünkben, 
de hála legyen az Úrnak, hogy az Úr Jézus 
hajójában vitorlázik az életünk, és ha jő a 
vihar, ha hullámok fenyegetik az életünk, 
Ő mindig közel van, és segítségünkre jő. El-
csendesül a szél, lecsillapodnak a hullámok.
Legyünk állhatatosak az imádságban és a 
könyörgésben buzgók, hogy Isten áldása 
megnyugodhasson rajtunk.
Áldja meg az Isten a szolgálatukat, amely-
ből nagyon sokan táplálkoznak lelkileg. 
Imádkozom én is, kérve az Urat az erőért 
és a Szent Lélek vezetéséért, hogy növeked-
jen az Úr Jézusba vetett hit mindnyájunk-
ban! (B. Béláné – Nagydobrony)

Végül egy bizonyságtételt választottam 
egy szírmabesenyői levélírótól.

Kedves Testvéreim az Úr Jézusban!
Köszönöm leveleteket. Nem gondoltam 
volna, hogy sok más egyéb és fontosabb 

dolgaitok között arra is legyen időtök, 
hogy nekem írjatok és megköszönjétek azt 
a csekély küldeményt, amivel, ha egyébbel 
nem, de a rám fordított költségeken vala-
mennyire én is segítsek.
Leveleteket olvasva láttam, milyen sok ne-
hézségen keresztül vezet az Úr és mennyi se-
gítő munkatársra lenne szükség ahhoz, hogy 
ezt a nehéz, de megtisztelő munkát végez-
hessék. Az egyik énekíró így fogalmazta meg 
ezt: “a munka sok, a munkás oly kevés”. 
A saját problémáimmal nem akarlak tite-
ket terhelni, de annyit hadd említsek meg, 
hogy a múlt évben már harmadszor műtöt-
tek. De mindezek között jó tudni azt, hogy 
vannak imádkozó testvérek körülöttem, 
akik segítenek a kereszt hordozásában. Így 
többek között a rádióadásotokat hallva 
sokszor megvigasztalódom. És amikor a 
betegekért imádkoztatok, azok között, ha 
név nélkül is, de én is ott voltam. Áldjon 
meg érte az Úr. 
Engem az ébredés szele a háború után ért 
el. Sokáig kerestem és vágytam olyan test-
vérek közé, akik igazán követik az Úr Jé-
zust. 1950. máj. 14–én találtam meg a köz-
össéget, ahol újjászülettem, ahol elnyertem 
vagy megkaptam azt az ajándékot, amit 
mennybemenetele előtt ígért az Úr az Ő 
tanítványainak.
Most így visszatekintve a megtett útra, csak 
hálával tartozom az én Megváltómnak 
azért, hogy mindenek között megtartott, 
megőrzött és megsegített. Tudom, hogy 
most már itt a cél előtt, ahová nem sokára 
a révbe ér hithajóm, ha törött árboccal, 
tépett vitorlával, bezúzott oldallal, de meg-
érkezem. Ott jó lesz már beszélni a vihar 
felől, amiben Megmentőm megtartott 
engem. 
Kérlek, testvéreim, hogy ne csüggedjetek 
el a sok munka és nehézség láttán, mert 
a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban, 
amelynek nagy jutalma lészen. Az Úr vele-
tek van és lesz, Ő fogja megáldani rajtatok 
keresztül is az Ő népét. Szeretettel: (N Kál-
mán – Szirmabesenyő)

Ezzel a bíztatással és kedves bizonyság-
tétellel zárjuk a mai lelkipostát. Isten 
áldását kívánjuk minden hallgatónak.

Kulcsár Anikó
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NYOMTATVÁNY

A HOT BIRD műholdról digitális rádióadás hallható 21:30-
22:00. Technikai paraméterek: TWR Radio Frequency:
12,379.60 MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol 
Rate: 27500 symbols/sec FEC 3/4 SID: 3080 PID Audio: 
3530. Az adás csak digitális vevőkészülékkel fogható! 
A frekvenciák / hullámhosszak esetleges változását 
időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk! F
i

g
y

e
l

e
m

!

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ 
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI 

Az adásidők 2003. október 26-tól 2004. március 27-ig  érvényesek

Rövidhullám 
31 és 41 m 

9490 és 
7385 kHz 

10:30 – 10:45 

Rövidhullám 
49 m – 6170 kHz

18:30 - 19:00
HOT BIRD

 21:30  –  22:00

Középhullám  
215 m 

1395 kHz 

20:40 – 21:15 

V — Léleképítő Ifjúsági műsor

H — Mindenkinek A Biblia 
üzenete

Evangé-
lizáció

K Ige-
tanulmány

ITM Biblaóra
Jó hír a távolból

A Biblia 
üzenete

Gondo-
latok

SZE Nőktől-
nőknek Igesarok A Biblia 

üzenete Gubancok

CS Igehírdetés Családi műsor A Biblia 
üzenete

Lét és 
tudat

P Cigányműsor
(kéthetente) „Érintés” A Biblia 

üzenete Áhítat
Életutak

SZO Gyermek-
műsor

Lelkiposta
Szolgatárs

Szemel-
gető Lelkiposta

Kiadja a Magyar Evangéliumi 
Rádió Alapítvány

Szerkeszti:
Molnár Tünde, Szabó Zoltán

Főszerkesztő: Gaál Ferenc
A rádióadásokat és lapunkat önkéntes 
adományokból tartjuk fenn. Az An-
tenna újságot, mint a MERA hivatalos 
értesítőjét mindenkinek díjmentesen 
megküldjük, aki azt kéri, vagy akinek 
a címét megküldik.

Postacímünk: 
H-1428 BUDAPEST, Pf. 4

Tel/üzenetrögzítő: (1) 327-0440
WEB címünk: www.mera.hu

e-mail: radio@mera.hu
Pénzadományok az alábbi 
csekkszámlára küldhetők:

OTP Bp. II. 11702036-20573096
Swift code:OTPVHUHB

Adószámunk: 18007411-1-42

Készült: MA-Print Bt. Kiadó & Nyomda
Felelős vezető: Mayer Gábor

Tel.: (1) 424-5958

Hírek házunk tájáról - a 2003. év
  – 1351 levél jutott el hozzánk Hall-

gatóinktól (amelyekre igyekeztünk 
válaszolni):
1076  levél érkezett Magyarország-
ról, 88 Erdélyből, 87 Szlovákiából, 
Ukrajnából 31, Szerbia–Monteneg-
róból 41 alkalommal írtak hallgató-
ink. Valamint Ausztria, Csehország. 
Észtország, Horvátország, Kanada, 
Németország, és Svájc területéről is 
kaptunk levelet.

  – Elektronikus úton egyre többen 
fordulnak hozzánk kéréssel, bi-
zonyságtétellel: 80 e–mail üzenet 
érkezett számítógépünkre.

  – 130 telefonhívást fogadtak munka-
társaink – olykor az üzenetrögzítő 
segítségével.

  – 1200 adományozónktól 2600 alka-
lommal kaptunk anyagi támogatást.

Köszönjük hallgatóink visszajelzéseit, 
szerető támogatását!

Hallgatói találkozó
Időpont: 2004. május 22 10:30-tól 
Helyszín: Pápa, Március 15 tér

Várható program:
1. Köszöntés
2. Rövid áhitat
3. Bevezető gondolatok
4. A MERA beszámolója

Rendelkező nyilatkozat a befize-
tett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma:

18007411-1-42
A kedvezményezett neve:
Magyar Evangéliumi Rádió 

Alapítvány

FONTOS TUDNIVALÓK!
Ahhoz, hogy rendelkezése teljesíthető legyen 
az APEH részéről, ezt a nyilatkozatot a 
LEZÁRT és a lezáráson ALÁÍRT borték-
ban az ÖN NEVÉVEL, LAKCÍMÉVEL és 
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉVEL feltüntetve 
küldje le adóbevallásával együtt


