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Szeretettel köszöntjük kedves Olvasóinkat!  
 

Már ebből az esztendőből is elszaladt a január 

nagy része, de bátran állíthatjuk, hogy ehhez 

hasonló januárunk még nem volt. Bizonyára azt 

gondolják, hogy most a korona vírusra, illetve 

annak következményeire való panasz követke-

zik… Nos, nem így van, mert a vírus mellett 

még jócskán voltak olyan események, amelyek 

meglehetősen szokatlannak mondhatók.  

Vegyük például a földrengéseket, amelyek 

most nem a világ túloldalán, hanem itt a 

szomszédban okoztak nagy rombolást. Három 

hét alatt közel 850 kisebb-nagyobb földmozgás 

volt Horvátországban. Nagyon sok hívő társunk 

maradt otthon nélkül, számos templom, imaház 

megsérült és a rengéseket több ízben kis 

hazánkban is lehetett érezni.  

Aztán vegyük a január eleji különös időjárást. 

Nálunk enyhe, de csapadékos idő, de tőlünk egy 

kicsit nyugatabbra igencsak embert próbáló 

hideg, hatalmas hóviharok, káosz, áram és fűtés 

nélkül maradt otthonok…  

Aztán egyik napról a másikra mínusz 20 és 

plusz 15 között hintázott a hőmérséklet, alaposan 

próbára téve az egészséges embert is…  

Aztán a lelki viharokról is beszélnünk kell, 

hiszen az imahetek programját jócskán átírta a 

félelem és a vírus miatti szabályozás…  

No és a különféle csatornákon hozzánk eljutó 

erőszak, a durva keresztyénellenesség a 

véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozva, 

amelyről azonban egyre gyakrabban kiderül, 

hogy kissé egyirányú. Az ember csak a fejét 

fogja, amikor szembesül azzal, hogy az amerikai 

kongresszusban imádkozó lelkipásztor a gender 

propagandának megfelelni akarva nem meri 

egyszerű „ámen”-nel befejezni az imádságát, 

mert hátha az ősi „úgylegyen”-t valaki másként 

érti és a férfiak melletti kiállásként értelmezi… 

Nem is sorolom tovább. Kifordult világban 

élünk, ahol az ember lelke sóvárog a békesség, a 

tiszta, egyenes és világos beszéd és feltételek 

után. Mintha elfelejtettünk volna mindent, amit 

sok ezer éven keresztül egyértelműen tudtunk… 

Ilyen helyzetben különösen igaz, hogy 

egyedül Isten igéje lehet a támasz, a megtartó 

erő. Isten Szentlelkének jelenléte nélkül a 

legerősebb is elbizonytalanodik. Nem 

felejthetjük el, hogy imádkozzunk azokért, akik 

ebben a küzdelemben kitartó munkát végeznek 

és mi is ezekhez szeretnénk tartozni 2021-ben is. 

Köszönjük, ha támogatnak ebben minket. 

S hogy ez a munka nem lehetetlen, hadd 

bizonyítsa egy levélke, ami néhány héttel ezelőtt 

érkezett facebook hozzászólásként. 
 

"Reményt vesztetten éltem egy otthonban. Mert elhittem a gonosznak, hogy én oda azért kerültem, mert 

elhagyott az Isten. Mielőtt bekerültem, Budapesten egy kis újságot osztogattak. Egy lelkész írta le benne 

megtérését és elhívását. Ezt olvastam minden nap és sírtam. Kerestem az Urat imában és a Bibliámban, 

de hallgatott. Nehéz időszak volt. Ekkor vettem egy mini rádiót és esténként a sötét szobában azt 

hallgattam. Jobb híján az esti mesét. Ekkor találtam rá a Mera Rádió adására. Olyan volt nekem mintha 

a sivatagban vizet adtak volna. Azóta vagyok hűséges hallgatója az adásoknak. Rájöttem, hogy az Úr 

mindvégig ott volt velem, ha nem is szólt hozzám. Látott, figyelt engem. Köszönöm Mera Testvérek 

szolgálatotokat!" (I. Gy-né, Klári) 

 

Az ilyen és ehhez hasonló levelek segítenek 

minket, hiszen a régi mondás szerint: „ A szó 

elszáll, az írás megmarad.” Annak idején ezt az 

egyezségekre alkalmazták, de egy rádió 

misszióban dolgozó a mondat első felével nap, 

mint nap találkozik, s csak ritkán adatik, hogy 

munkánk visszhangja úgy jusson el hozzánk, 

mint azt fentebb olvashatták.  

De újra és újra szeretnénk tudatosítani 

mindenkiben – elsősorban önmagunkban –, hogy 

vezérigénk továbbra sem változott:  

 

„Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem 

Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig 

mint szolgáitokat Jézusért.” (2. Korintus 4:5.) 
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Mivel a hírlevél azoknak íródik, akikről tudjuk, 

hogy imádkoznak értünk, hadd legyen most le-

hetőség arra, hogy egy kis összegzést adjunk az 

elmúlt esztendőről. Talán még nem késő, hiszen 

az első hónapban vagyunk és segíthet mindenki-

nek megérteni a látható/hallható munka mögött 

zajló folyamatokat. 

Mindenek előtt minden munkatársunkat a legna-

gyobb köszönet illeti, mert az, hogy a MERA 

számára sem volt még olyan év, mint ez a mos-

tani, egészen bizonyosan elmondható. Különle-

ges, hogy miközben cégek, vállalatok megrop-

pantak, és sokan elveszítették a munkalehető-

séget, a MERA nem hogy nem vesztett teret, de 

jelentősen bővült a szolgálata. Tehát a nehézsé-

gek sok áldást is rejtettek, illetve azzá váltak. 

 

Már január a váratlan fordulatok és 

nehézségek hónapja volt 

 

 Ekkor szembesültünk azzal, hogy Cséki 

Marika rákos – egy hónappal korábban még 

arról beszéltünk, hogyan lehet a szolgálatukat 

újra bővíteni a MERA-ban. 

 Ekkor vált egyértelművé számunkra, hogy az 

Antenna nagyon sok száma soha nem ér célba 

a posta „jóvoltából” – de még email-ek is 

eltűntek… Éppen ezért a Svájcban tett 

villámlátogatás gyakorlatilag megmentette a 

MERA egy nagyon fontos kapcsolati rendsze-

rét, és sok félreértést tisztázott. 

 

Koronavírus 1. 

 

 A február végére elkészült Antenna tervezetet 

teljesen át kellett szerkeszteni, mert március 

közepén a kiadás lehetetlenné vált. Végül 

részben más tartalommal online kellett 

kiadnunk… 

 A kialakult helyzet rendkívüli módon megne-

hezítette a műsorok elkészítését és új műsorok 

felvételét, de a csapat minden tagja minden 

tőle telhetőt megtett, hogy lehetőleg zömmel 

friss felvételek kerüljenek adásba. 

 

A helyzetre reagálva új területek jöttek létre 

 

o A videó üzenetek  

o Mécses – rövid biblia üzenetek 

o Napi zsoltár 

o Napi ige (Losungen felhasználásával) 

 

Ezek a területek azóta is működnek és 

gyakorlatilag az internet rádió műsorsugárzásába 

beépültek. 

A SOLA rádió azonnal átvette a műsorok döntő 

többségét, ami – minden nehézség ellenére – azt 

jelenti, hogy a MERA műsorainak aránya 

jelentősen megnőtt a budapesti FM csatornán. 

Ezen felül az esti főidőbe helyezték a Nehéz 

esetek sorozatot és kérik, hogy a következő 

években ezt a műsoridőt töltsük ki bibliai 

tartalommal. 

 

Az új területek azonnali fejlesztéseket 

követeltek 

 

 Honlap tárhelyét meg kellett duplázni 

 Önálló youtube csatornát kellett létrehozni, 

mert a video üzeneteknek hely kellett. 

 A stream (internet rádió) korábbi struktúráját 

át kellett alakítani. 

 Az otthoni munkához segítséget kellett adni 

arra alkalmas készülékek vásárlásával, 

kölcsönzésével. 

 

A helyzet munkaterületek áthelyeződését is 

jelentette 

 

 Minden munkatárs otthona vált felvételi 

hellyé és szerkesztő szobává. 

 A bibliaórák felvétele a koronavírus első 

hullámában „családi felvétellé” alakult. 

 A telefon és az internet jelentősége tovább 

fokozódott. 

 

A felújítás kényszerű folytatása 

 

A nyár lehetőségeivel élve újra a stúdióban 

dolgoztunk, ám akkor meg kiderült, hogy muszáj 

a stúdió rekonstrukciót is folytatni, mert az 

ablakok gyakorlatilag befejezték nyílászáró 

mivoltukat. Az ablakcsere jelentős anyagi teher 

volt ugyan, de az elkészült munka ár-érték 

aránya messze felülmúlja a költségeket.  

Íme, néhány fontos „hozadék”:  
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o A zajterhelés jelentős mértékben csökkent, a 

nagyszoba alkalmas bibliaórák felvételére. 

o A hőszigetelés ugrásszerűen javult – ez napi 

költségmegtakarítást von maga után. 

o Az előkészítő és utómunkák magunkra 

vállalása sok százezer forintos megtakarítást 

jelentett. 

 

Koronavírus 2. 

 

 A koronavírus 2. hulláma kikényszerítette az 

otthonról készült csoportos felvételek és 

interjúk módjának kidolgozását is. Ez minden 

egyes résztvevőtől jelentős odafigyelést és 

nagyon sok munkát igényel – és működik! 

 Új munkatársunk is lett közben – Berki Júlia, 

aki hangjával segíti a szolgálatunkat. 

 Az Antenna adventi száma 48 oldalon jelent 

meg, több mint 50 szerző tollából 7500 

példányban. Kiadásában óriási segítséget je-

lentett a munkatársak hozzáállása és 

munkához való alkalmazkodása.  

 Házanként és „nemenként” készítettük elő a 

postázást, ami azt jelenti, hogy a munkatársak 

saját otthonukban és családtagjaik bevonásá-

val végezték a csomagolást. 

 A célba juttatás részben új utakon történik, 

részben saját eszközzel kiszállítva. Az erdélyi 

kárpátaljai, felvidéki testvérekhez is sikerült 

eljuttatni az újságot és ebben óriási segítséget 

jelentett néhány helyi testvér közreműködése. 

Elmondhatjuk, hogy az Antenna döntő több-

sége célba ért – még karácsony előtt. 

 

Egy kis statisztika 

 

Minden statisztikai adat azt mutatja, hogy az 

elmúlt esztendőben hatalmasat léptünk előre! 

 Az internet rádió hallgatottsága jelentősen 

növekedett. Több, mint 123 ezer hallgató átla-

gosan 27 percet töltött műsoraink mellett. 

 A honlapot több mint 7000-en vették igénybe 

kisebb-nagyobb rendszerességgel. 

 A facebook elérések száma nagyságrendben 

nőtt. Az év eleji 800 követő 2000 fölé 

emelkedett. A megnézett, meghallgatott anya-

gok száma százezrekben mérhető. 

 A youtube csatorna 170 video üzenetét több 

tízezres nézettség jellemzi.(facebook is növel) 

 

Imatémáink, küzdelmeink 

 

A középhullámú sugárzás egész évben téma volt 

a TWR részéről. Az év során folyamatosan 

kaptuk az információt arról, hogy „talán”, 

„valószínűleg”, 90% bizonyossággal megszűnik. 

A magyar adás sugárzási költsége egyébként is 

gyakorlatilag fedezetlen. Ennek következménye, 

hogy októbertől 65 dollár/nap, amit fizetnünk 

kell, a korábbi 40 helyett. Ez kb. hat és fél 

milliós költséget jelent egy évre vetítve.  

 

Anyagi helyzetünk 

 

Gyakorlatilag csak az a bevételünk van, amit 

hallgatóink és támogatóink adnak. Ehhez képest 

a MERA nem omlott össze, mert Isten mindig 

indított valakit a megfelelő időben a 

támogatásra.  

 

A problémák, amivel szembesülünk 

 Egyetlen terület sincs, ahol lenne tartalék 

emberünk – minden rendelkezésre álló erő 

lekötve, mozgósítva. 

 Gépeket, szoftvereket, licenszeket kellene 

felújítani, vásárolni, mégpedig hosszabb távú 

koncepcióval. (pl. stúdió gép, nyomdai 

munkára alkalmas szoftver, felvevők, stb.) 

 A Postával újra kell tárgyalnunk a szerződé-

sünket, mert számos rajtunk kívül álló 

probléma van, amit orvosolni kell. Ilyen pl. a 

kézbesítés megbízhatatlansága… 

 Az Antenna kiadása a következő év derekától 

megoldásra szorul, mert a nyomda 

tulajdonosa változik. 

 A stúdió környékén a parkolás csaknem 

lehetetlen, ez felettébb megnehezíti a 

szükséges anyagok oda, ill. elszállítását… 
 

Mindezeken felül számos imatéma nehezedik 

szívünkre, de terveink szerint ezeket ebben az 

évben havi rendszerességgel szeretnénk 

megosztani azokkal, akik felelősséget éreznek a 

munkánkért és imádságban, vagy anyagilag 

támogatva minket segítik munkánkat.   

Miközben imádkozunk a vírushelyzet mielőbbi 

enyhüléséért, a végső megoldást Krisztus 

Jézustól, ami Urunktól várjuk, aki megígérte, 

hogy visszajön, és magához veszi az övéit… 
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Egy mélyen elgondolkoztató levelet kaptunk egy olvasónktól: 

 

Sokat beszélgettem Bibliát olvasó hívő testvérekkel. Szerettem/szerettünk volna világos képet kapni arról, 

hogy a mai körülmények között mi is lehet a mi feladatunk nekünk, Isten Gyermekeinek? 

A 40 éves 'kommunista uralom' alatt általában az a felfogás alakult ki a hívő emberekben, hogy a 

politikától legjobb távol tartani magunkat, ha nem akarjuk a bajt a nyakunkra hozni. (Aki ezt nem tartotta 

be, könnyen a „Gulágon” vagy Szibériában végezte. Tudunk példákat erre.) A Szentírásban azonban több 

utalást is találunk arra vonatkozóan, hogy az Úr valamilyen mértékű aktivitást vár el tőlünk még olyan 

helyzetekben is, ami egyáltalán nem hasonlít a „virágzás” korszakára. Nézzük csak, mit üzent az Úr, a 

babiloni fogságba hurcolt 'Választottjainak'?  

„Igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; 

mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” (Jer. 29:7) Az Újszövetség is egyértelműen foglal állást e 

tekintetben. Pál Apostol határozott utasítást ad fiatal tanítványának, Timóteusnak, hogy: „tartassanak 

könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Királyokért és minden méltóságban 

levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.” (I.Tim 2:1-2) 

A mai helyzetnek megfelelően ez talán úgy szólna, hogy „az ország, a köz-igazgatási egységek vezetőiért, 

a Kormányért, az Államfőért, stb.” Látásom szerint ez a kötelező „imádkozási feladat” nem csak akkor 

érvényes, amikor „kedvem szerint való vezetői” vannak az országnak, mert az utasítás ettől független. 

Akkor is imáimban kell hordoznom őket, ha nem mindenben az én elképzeléseimet képviselik. 

Lehet, hogy nem vagyok megelégedve a jelenleg regnáló Kormány munkájával. Lehet, hogy jobb lenne 

helyette valami jobbat választani, csak arra kell nagyon vigyázni, hogy semmiképpen ne tegyem le 

voksomat olyan párt, vagy csoportosulás, mellé, amitől az Ige ilyen határozottan távol akar tartami. 

Itt tehát nem arról van szó, hogy a „rossz” helyett a „kevésbé rosszat” kell választani. Azon áll, vagy 

bukik a személyes életem és a Te életed is, (az örök!) hogy odaállok-e az Istentagadó, az Isten ellenes, a 

homoszexuális, az LMBTQ, a Gender elmélet hirdetői mögé, a támogatásommal? N. Rezső 
 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik bár-

milyen módon visszajeleztek nekünk az Anten-

nára, hiszen csak így tudhatjuk, hogy valóban 

célba ért az újság. Ám az öröm mellett kérdése-

ink is vannak, hiszen például nem egyértelmű a 

számunkra, hogy akik nem jelentkeznek, azok-

hoz nem jutott el magazinunk, vagy esetleg már 

nem is igénylik? Ebben az esetben nem szeret-

nénk zaklatni bárkit is.  

Azonban abba a hibába se szeretnénk esni, hogy 

akik viszont várják a nyomtatott példányt is, 

azokhoz a visszajelzés valós, vagy látszólagos 

hiánya miatt ne jusson el.  

Bármennyire is szeretnénk, sok esetben nem tud-

juk egyértelműen azonosítani azt a sok száz visz-

szajelzést, amit a facebookon keresztül kaptunk. 

Az OTP bankszámlára érkező adományokból is 

legtöbb esetben csak egy név derül ki, de olyan 

cím, ahova köszönetünket eljuttathatnánk nem.  

Épp ezért Kérjük, segítsenek nekünk! 

Ha valaki önmaga számára továbbra is igényli 

újságunkat, akkor kérjük, hogy erről valamilyen 

formában értesítsen minket: levélben, telefonon, 

sms-ben, e-mailben, vagy egy egyértelmű 

facebook üzenetben.  

Ha valaki a környezetében tud olyanokról, akik 

már eddig is megkapták, vagy mostantól igé-

nyelnék az újságot, akkor bátorítsák ismerőse-

iket, vagy legyenek segítségükre abban, hogy 

minél előbb jelezzenek vissza valamelyik 

elérhetőségünkön.  

 

Elérhetőségeink: 36-1-3270440; mobilszámunk: 

36- 20-5652840; email címünk: radio@mera.hu  

postacímünk: 1428 Budapest, Pf. 4     

Nagyon köszönünk minden segítséget, hiszen 

szeretnénk minél jobban végezni szolgálatunkat: 

Isten dicsőségére, s az emberek javára. 

 

Végül hadd köszönjük meg az elmúlt hónapok imatámogatása mellett az adományokat is! Isten 

áldását kívánjuk!  
 


