
Ismétlés
a tudás anyja, tartja a régi latin közmon-
dás. Ismételni kell egy megtanult anya-
got, ismételni kell a gyerekeknek év vé-ge
felé az iskolában; ha valamit nyoma-
tékosan mondunk, hogy beszélõ társunk
megértse mondandónkat és mi, a rádió is
szoktunk ismételni, fontosnak ítélt mû-
sorainkat, bizonyos idõ eltelte után. És
ismétlünk archív anyagainkból is, még
köztünk levõ, de már nem aktív mun-
katársaink rég elhangzott mûsoraiból, és
azokéból, akik már nincsenek közöttünk,
hanem az Úrnál vannak.

Hogy most mégis errõl kell írni, az
teszi aktuálissá, — amit hallgatóink is
észrevettek, hogy július közepén elhang-
zott mûsoraink köszönnek vissza a hang-
szóróból. Az akkoriban szétküldött körle-
velünk adott némi magyarázatot az adá-
sok kiesésérõl, de azóta már tudjuk is,
hogy az adóállomás energia (áram) ellá-
tási rendszerének felborulása okozta,
hogy elhallgatott mind a koraesti rövid-
hullámú, mind pedig a késõ esti közép-
hullámú adás.

Amikor eldöntötte a TWR vezetõsége a
MERA vezetõségével együtt, hogy egysé-
gesen szeptember elejétõl megismétel-
jük a július közepétõl kezdve adásra el-
készített, de csak hellyel-közzel sugárzott
mûsorokat, még nem tudtuk, hogy idõn
belül megoldódik-e a probléma. Há-la az
Úrnak az kb. két hét múltán megol-
dódott, de most már mást nem tehe-
tünk. S talán nem is baj, ha egyik-másik
adást kétszer is meg lehet hallgatni, mert
jobban meg tudjuk figyelni Istennek
benne elrejtett üzenetét.

Ezért kérjük kedves hallgatóink meg-
értését és további imatámogatását, hogy
hasonló esetekre ne kerüljön sor, mert az
bizony nagyon zavaró mind a hallga-tók,
mind pedig a szerkesztõk számára.

Jól estek a hozzánk írt aggódó sorok.
Volt olyan levél is, amelyik egyenesen
politikai intézkedést sejtett a mûsorok
„elhallgatása” mögött.

Hála az Úrnak, Õ mindeddig megõr-
zött minket minden ilyen támadástól, és
hisszük, hogy amíg hûséggel tudjuk Õt
szolgálni, alázatosan, kegyelme megtart,
megvéd és megõriz minket is és hallga-
tóinkat is!

Remélve, hogy az ismétlésbõl haszon
származik mindnyájuknak, szeretettel

Gaál Ferenc
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igazság igéje által, hogy mintegy elsõ
zsengéje legyünk teremtményeinek.”

A kísértés tehát nem csapás. Sokkal
inkább arra való, hogy tesztelje a Krisztus-
hoz való hûségünket. Segít abban, hogy
mi is egyértelmûen felmérjük: Vajon von
és édesget bennüket a saját kívánságunk?
Vajon egyértelmû a számunkra, hogy min-
den tökéletes ajándék onnan felülrõl, a
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs
változás, sem fénynek és árnyéknak vál-
takozása? Ez azt jelenti-e, hogy amikor a
kísértéssel szembesülök, ki tudom azt is
mondani, hogy bár nagyon csábító az
ajánlat, de nem fogadhatom el, mert már
korábban Isten ajánlatát — a Jézus Krisz-
tusban tett ajánlatot — elfogadtam? A
kísértõ éppen ezt szeretné visszafordíta-
ni, s nekem az a dolgom, hogy mindent
megtegyek ennek elkerülésére.

Ezek a sorok egyben arra is választ
adnak, hogy mit is jelent a kimenekedés,
illetve a szabadulás útja. Nyugodtan mond-
hatjuk, hogy Isten munkálkodik és ami-
kor ezt nem látjuk, az nem Isten hibája.
Lehet, hogy nem is a mi hibánk. Egysze-
rûen emberi korlátaink alkalmatlanná
tesznek bennünket arra, hogy mindent
értsünk, hogy mindent fel tudjunk mér-
ni. Ám ezért nagyon fontos, hogy hitben
élünk. Hitünk kiegészíti, kipótolja a hi-
ányzó képességeket. Túllát a korlátokon.
A kísértés idején azt mondja: Még nem
látom a szabadulás útját, de egy pillanat-
ra sem tévesztem szem elõl a Szabadítót.

Az elmúlt hetekben a MERA is átélte,
hogy váratlan helyzetek sora mennyire
bizonytalanná tehet bennünket, s ha nem
figyelünk az Úrra, bizony aggodal-
maskodni, kétségeskedni kezdünk, s kap-
kodó döntéseket hozunk higgadt Istenre
figyelés helyett. A kísértés azonban egy-
ben próba is. Hálásak vagyunk azért Isten-
nek, hogy az adások körüli bonyodalmak
egyrészt megoldódtak, másrészt Isten
áldást hozott ki belõle. Sok olyan hall-
gatót ismertünk meg, akirõl korábban
nem tudtunk, de most fontosnak tartot-
ták, hogy elõlépjenek az ismeretlenség-
bõl, s tudtunkra adják: imádkoznak
értünk.

Hû az Isten! Mi is errõl teszünk bi-
zonyságot. A kísértéssel egyidõben mun-
kálkodva a kimenekedést is megadta!

Kulcsár Tibor

„Aki tehát azt gondolja, hogy áll,
vigyázzon, hogy el ne essék!”

„Emberi erõt meghaladó kísértés még
nem ért titeket. Isten pedig hûséges, és nem
hagy titeket erõtökön felül kísérteni; sõt
a kísértéssel együtt el fogja készíteni a
szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt
viselni.”

Milyen fontos figyelmeztetés ez! Aki áll vi-
gyázzon, mert el lehet esni. Péter apostol, akit
sokan Pál ellenlábasának gondoltak teljesen ez-
zel egyezõ értelemben írta elsõ levelében:
„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellensé-
getek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte,
keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben
szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedé-
sek telnek be testvéreiteken e világban. A min-
den kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket
Krisztusban az õ örök dicsõségére, miután rövid
ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíte-
ni, megszilárdítani, megerõsíteni és megalapozni.”

Mindkét apostol szavaiból világosan kitûnik,
hogy számolnunk kell a Sátán támadásaival. Ám
azt is megérthetjük, hogy Isten  nem hagy min-
ket magunkra ezekkel a támadásokkal. Mert Is-
ten hûséges. Nagyon fontos azonban a mi vis-
zonyulásunk ezekhez a támadásokhoz.
Felismerjük-e a kísértést? Tudjuk-e, hogy Isten
tudtával van ez az életünkben és ilyen szem-
szögbõl nézve próba a számunkra? Tudjuk-e
hova tenni ezt a próbát? Jakab apostol sorai
lehetnek erõt és vígasztalást adók ezekben az
idõkben:

„Teljes örömnek tartsátok atyámfiai,
ha különféle kísértésbe estek, tudván
hogy hitetek próbája állhatatosságot ered-
ményez. Az állhatatosság pedig tegye tö-
kéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek
és hibátlanok legyetek, minden fo-
gyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a
kísértés idején kitart, mert miután kiállta
a próbát, elnyeri az élet koronáját, ame-
lyet az Úr megígért az õt szeretõknek.
Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az
Isten kísért engem, mert az Isten a
gonosztól nem kísérthetõ, és õ maga sem
kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki
saját kívánságától vonzva és csalogatva
esik kísértésbe. Azután a kívánság megfo-
ganva bûnt szül, a bûn pedig kiteljesedve
halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett
testvéreim: minden jó adomány és min-
den tökéletes ajándék onnan felülrõl, a
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs
változás, sem fénynek és árnyéknak vál-
takozása. Az õ akarata szült minket az

V I G YÁ Z Z A T O K !
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A hatvanas évek elején a fiatalabb ge-
neráció igénye volt, hogy új énekekkel
magasztalják Urukat. A „százszázalék kó-
rusok” és csasztuskák árnyékában nem
igen születtek új magyar keresztyén éne-
kek. Talán kórusmûvek, és zenekari da-
rabok igen, mert arra is volt igény, fõleg
a kivándorlók szívében. Maradt tehát az
idegen nyelvû énekek fordítása. A jól–
rosszul fordított énekek dallamvilága kö-
zel volt a fiatalokhoz, de szövege…, a
prozódiája hagyott némi kívánnivalót
maga után. Majd megszülettek a vegyes
salátára emlékeztetõ dalok, magyar szö-
veg – nyugati dallam, nem igen sikeres
produkció.

A hatvanas évek vége, hetvenes évek
eleje merõben más dolgot hozott. Begyû-
rûzött a dac és a lázadás korszaka, és en-
nek keresztyénibb változata: az önkife-
jezés, az önmegvalósítás kora. Többek
között megújult az egyházzenei élet is. Sorra
születtek a szebbnél szebb dallamok és
énekek. Mikorra hangszer is került a dal-
lam mögé, a felvételtechnika is eljutott
arra a pontra, hogy egy minimális, de
stabilan mûködõ eszközállománnyal rög-
zíthetõvé vált a zenei hanganyag. Elõször

Budapesten és közvetlen környékén kezd-
tük el a felvételeket. Biatorbágyon egy csa-
lád ajánlotta fel szolgálatait: rejtekhelyet,
hangszereket, énektudását.

Nagyon sok napot és éjszakát töltöttünk
együtt. Tanúi és részesei lehettünk egy új
dicsõítõ hullám születésének. Bátrak vol-
tunk? Nem hiszem, inkább engedelme-sek,
s így az Úr megõrzött az akkori viszontagsá-
gos idõben. Nem hallgathattuk az evangéli-
umi rádióadásokat, nehogy a gye-rekek
elfecsegjék, és a munka kerüljön
veszélybe. Komárom, Debrecen, Miskolc
után kerültünk a Mátra csúcsai közé felvé-
telt készíteni. Ekkor már tizen, tizenketten
is voltunk egy–egy felvételi hétvégén. So-
kan áldozták idejüket, pénzüket, tehetsé-
güket erre a munkára. Más a lakását aján-
lotta a felvételek készítéséhez. Volt, aki
kocsiját ajánlotta a szállításokhoz és a szer-
vezésben tevékenykedett. Sokszor elõfor-
dult, hogy míg a nemzet ünnepelt, mi úgy
ünnepeltünk, hogy szolgáltunk. Az éne-
keink eljuthattak az evangéliumi rádióhoz
Monte–Carlóba, vagy Wetzlarba azokhoz a
munkatársakhoz, akik ezt felhasználva ké-
szítették mûsoraikat és felüdítették a hall-
gatókat. Ebben a kb. 10 éves idõszakban

Kiáltó Szó rádión lévõ mûsorunk, itt tájé-
kozódhat a kedves látogató az érdekessé-
gek és a hírek felõl is. Ahogyan az új
Internetes arculat kialakul, bõvebben is
fogunk írni a MERA honlapjának, tehát
„Internetes házunk-tájának” használatáról.

Egy terv megvalósult

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy
lehetõségünk nyílt arra, hogy 2 éves ter-
vünket valóra váltsuk és megszólaljunk az
Interneten is. Azoknak is köszönetet kell
mondanunk, akik Antenna újságunkban
már olvastak terveinkrõl és imádkoztak
illetve adományukkal hozzájárultak ennek
a tervnek a megvalósulásához. Mindezért
Istené a dicsõség!

A terv kezdetben néhányunk fejében
létezett csak, de eléggé ködösnek tûnt. Egy
évvel ezelõtt már kezdett a köd felszállni
és a sarokpontok kialakultak. Azután elér-
kezett az a pillanat is, amikor a körbejárás
és információszerzés után a kivitelezés
következett.

De hol tartunk ma? Két, technikailag
különálló Internetes rádióadást lehet fog-
ni, amit a MERA saját maga készít. Az egyik
a Világrádiós, a másik a Kiáltó Szó. A „két
csatorna” között az is a különbség, hogy
más-más adás hallható mindegyiken. A
Világrádión heti szerkesztésben az aktuális

A z  e g y h á z z e n e i  é l e t

Aki nem jártas az Internet (világ-háló)
világában, annak ez a cím lehet, hogy sem-
mit  sem mond. A http://mera.hu az
Internetes világban egy meghatározott
címet jelöl, mint például a MERA posta-
címe hagyományosan, és ez a cím a MERA
Internetes címe ebben a „világban”.

A mostani Antenna számtól kezdve
szeretnénk egy új rovatot indítani, amely
ugyanezt a címet viseli. Itt szeretnénk
tájékoztatni minden kedves olvasónkat
arról, hogy mi is történik a mi „Interne-
tes házunk táján”. Miért fontos ez? Mert
azon hallgatóink felé fontosnak érezzük
a visszajelzést, akik bármilyen módon
támogatnak bennünket. A másik érv a
tájékoztatásra az, hogy sok idõsebb test-
vér mondta már, hogy nem érdekli az
Internet és nem is akar errõl tudni, hisz
sok rosszat hallott már. Ezektõl a testvé-
rektõl is kérjük, hogy imádkozzanak ér-
tünk azért, hogy Isten vezetése mellett
bölcsek tudjunk lenni az Internet fel-
használásában. Amit fontos mindenki-
nek tudni, hogy egyre több és több fiatal
kapcsolódik ebbe a „világba” és itt is kell
hirdetnünk Istentõl kapott eszközeink-
kel az Evangéliumot.

De mit lehet itt elérni? A MERA hagyo-
mányos rádióadásainak mûsortábláza-
tát, az Internetes adások mûsortábláza-
tát, innét érhetõ el a Világrádión és a

Elõszó  az  ú j  rovathoz

vettük fel a MERA zenei hanganyagának
javát. 400 hagyományos és 420 ifjúsági
stílusú éneket rögzítettünk.

Néhány terméketlenebb év után már
nem lehetett ezt a szolgálatot újraindítani.
Megjelentek a különbözõ szerveze-tek, és
egyének saját kiadású kazettái, CD–i. Az
anyagi érdek és a különféle más irányú
elfoglaltságok nem kedveztek a további
munkának. Ekkorra megalakult a MERA,
és egyre több mûsort vettünk fel és szer-
kesztettünk az evangéliumi rádió részére.

A kiadott zenei anyagok közül sokan
átengedték felhasználásra a felvételeiket,
melyeket ezúton is nagyon köszönünk.

Kialakult egy egészséges munkameg-
osztás. A MERA munkatársai inkább az
igei szolgálatok területén voltak elfoglal-
va, míg az együttesek és dicsõítéssel szol-
gálók járták az országot és rögzítették
saját vagy feldolgozott dalaikat, énekeiket.

Végül is együttesen mondhatjuk
Dáviddal:

„Kész a szívem, Istenem arra, hogy
énekeljek és zengedezzek lelkesen!”
Zsolt 108:8

Bödös József

hagyományos rádióadásainkból vá-
logatott mûsor hallható. A Kiáltó Szón
pedig a kezdetektõl folyamatosan bõvülõ
program, ami mindig bõvül a Világrádiós
adásokkal.

Mi tehát a célja e két Internetes rádió-
nak? Hirdetni az Interneten is Isten
örömüzenetét: „Megváltó született ma
Néktek, az Úr Krisztus!”

Hogyan hallgathatom? A Világrádiós
programunk hallgatásához telepíteni kell a
vilagradio.exe programot, amit a honla-
punkról is le lehet tölteni, de készítõi a
http://www.vilagradio.hu címen érhetõk
el. Ez volt az elsõ lehetõség a számunkra,
hogy megszólaljunk az Interneten 2001-
ben. Honlapunkon mindenfajta segítsé-
get megtalálsz ezzel kapcsolatban ill. az
elõbb említett WEB címen.

A Kiáltó Szó rádió a második lehetõség
volt, de ez csak 2002. elején indult kísér-
leti jelleggel. Ami ennek a technikai hát-
terét illeti az a következõ: egy számító-
gépet bérlünk, ami közvetlen kapcsolat-
ban áll az Internettel. A gép egy szolgál-
tatónál van elhelyezve, ami biztosítja a
gép üzemszerû mûködését és az állandó
kapcsolatot az Internettel. Ami a gépen
fut és ahogyan, az már a mi felelõsé-
günk. A szerver az Interware Kft telep-

http : / /mera.hu
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helyén van elhelyezve és a Senorg cégtõl
béreljük. A szerveren 3.0-ás Debian GNU/
Linux operációs rendszer fut, tele-pítve a
megfelelõ programokkal. A „rá-dióadás”
mp3 formátumban „fogható”. Hogyan
lehet a Kiáltó Szó rádiót fogni? Meghall-
gatásához szükséges egy multimédiás PC
Internetes eléréssel, és egy telepített
mp3-as lejátszó program, mint például a
WinAmp. Ami még fontos, hogy a http://
mera.hu honlapon a régi típusú rádióra
kattintva indul el a mûso-runk. (A hon-
lap tartalmának változása esetén a
megfelelõ leírás alapján indul!)

A próbaadások ez év márciusában kez-
dõdtek és a teszteléseken már túl va-
gyunk. Lassan több mint fél éve üzem-
szerûen mûködik a Kiáltó Szó rádió. Au-
gusztusban sikerült ezen a csatornán élõ
adást is közvetíteni, de ezt nem reklá-
moztuk, mert ebben is akartunk egy kí-
sérleti adást. A késõbbiekben megfelelõ
módon szeretnénk hirdetni a Kiáltó Szó
rádiónk élõ adásait. Ehhez célszerû gyak-
rabban visszatérni honlapunkra, és ott
tájékozódni.

Hogyan lehet nekünk üzenni? Még
mindig a radio@mera.hu e-mail
címem várjuk minden hallgató észrevé-
telét bármelyik Internetes rádiónkkal
kapcsolatban. Örülünk minden levélnek
és mindez bátorít minket a munkában.
Kérünk tehát minden rendszeres hallga-
tónkat, hogy írjon e-mail-ben nekünk,
hiszen ennek a rádiónak a mûködésérõl
is tájékoztatnunk kell partnereinket.

Szabó Zoltán

Az Internetes
rádiómûsorokról

Az Internetes adást a MERA aktuális,
illetve archív anyagaiból válogatjuk.
Igyekszünk úgy összeállítani a 4 órás
programot, hogyha valaki 5–10 percig
tud csak bennünket hallgatni, az is mon-
danivalót találjon mûsorainkban.

A 4 órás program napi 24 órán keresz-
tül hallható és hetenként változik. A mû-
sor aktuális tartalmáról a MERA honlap-
ján lehet tájékozódni. Ezen az oldalon
megtaláljuk az aktuális mûsort felépítõ
blokkok kezdési idõpontjait is, bár ezek
csak a 4 órás mûsoridõhöz képest van-
nak megadva. Mottónk lehetne az is:
„Aki igazán keres, az nálunk talál!”

Várjuk mindazok visszajelzését, akik
hallgattak már bennünket és javaslatuk,
témajavaslatuk, kérdésük, hozzászólásuk
vagy esetleg kérésük van!
Elérhetõségünk: http://mera.hu
e-mail: radio@mera.hu

Bödös Eszter

Amikor a hallgatói leveleket kérjük,
akkor hangsúlyozni szoktuk: vélemé-
nyükre, hozzászólásaikra, illetve építõ
bírálataikra is számot tartunk. Minden-
képpen hasznunkra van minden meg-
szólalás, még akkor is, ha nem tudunk
minden megszólalást a hallgató számára
érdemleges módon figyelembe venni. Az
elsõ levél egy ilyen bírálatokat tartal-
mazó levél.

Kedves Testvérek az Úr Jézusban!
Bár nagyon nehezen fogtam hozzá a

levélíráshoz, mégis úgy érzem, szüksé-
gesnek találom a rádióadásokkal kap-
csolatban:

A szombat 18:30 órai, úgynevezett gy-
ermekek részére készülõ adás  szerin-
tünk családi ügy, és odahaza kell meg-
beszélni és nem a MERA adásban. Mert
ha evangéliumi rádió, akkor a tiszta
evangéliumot kell hirdetni a gyerekek-
nek is! Mint szombat délelõtt 10:30–kor.
És arról példát vehetne mindenki, a
munkatársak is, mert az a Testvérnõ
igazán bölcsen foglalkozik kicsinyekkel.
Tehát a mai korban, mivel az utolsó
idõket éljük, az örömhír a legfontosabb
minden formában, különösen a rádió-
ban, mert szinte az egész ország hall-
gatja.

Egy másik eset az ifjúsági mûsor va-
sárnap esténként ott meg a zene van
elõtérbe helyezve, és nem az evangé-
lium. Ének is szükséges, ám az öröm-
hírnek mindig fontosabbnak kell len-
nie. I. Tim 4:12; 3:16–17.

(J. család – Budapest)

Hallgatónkanak teljesen igaza van ab-
ban, hogy mindenek fölött elõtérbe kell
helyezni az evangélium hírdetését.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennie
a szerkesztõnek, hogy a rádió másik
oldalán kik ülnek, illetve kiket szeret-
nénk megnyerni az evangélium hallga-
tójának is. Ebben megtalálni a helyes
mértéket és helyes arányokat nem is
olyan könnyû — bármilyen egyszerû-nek
látszik is a feladat. Az észrevétele-ket
továbbítottuk a mûsorok szerkesz-
tõjének. És talán szabad 3 gyermekes
anyukaként is tennem egy megjegyzést:
néha a gyermekeim jobban megértik mi-
rõl mit gondoljanak, ha nem egy feszé-
lyezett helyzetben kerül elõ egy-egy ne-
héz téma, hanem külsõ helyrõl hallanak
róla. A rádió így válhat nagy segítséggé.

Drága testvéreink az Úr Jézusban
Igen sok szeretettel köszöntjük test-

véreinket, mivel mi is régóta hallgatjuk
az evangéliumi rádió szolgálatukat esté-
nek idején (negyedtíz órakor), mely igen
áldásos és örömünkre szolgál.

Mi a nagyváradi I. számú magyar Bap-
tista Gyülekezet tagjai vagyunk, és na-
gyon egyezik a hitnézetünk a testvérek

hitnézetével, és ebbõl
azt látjuk, hogy az Úr
Jézus Szent Szelleme által vagyunk vezérel-
tetve, és ennek nagyon örvendünk.

Nagyon épületes és lelket tápláló a drága
szolgálatuk, sokra értékeljük ezt a munkát,
mivel sok olyan helyre eljut, akik nem tud-
nak lelki táplálékhoz jutni, és ez igen na-
gyon értékes, mert sok segítséget nyújt sok
öregnek és lelki bánatban sínylõdõ ifjúnak
és öregnek, és ezt nem lehet pénzen megfi-
zetni. Csodálatos, éppen most, ezen percek-
ben — március 16. este — mikor írom e
sorokat, éppen ilyen irányú adás hangzik:
özvegy férfiak, özvegy nõk számára és ifjak
útba igazítására egy csodálatos sorozat hang-
zott el, érezni lehetett az élõ evangé-lium
erejét. Kívánva kívánjuk, a jó Isten gazdagon
jutalmazza drága testvéreink lelki szol-
gálatát, amelyet majd a mennyei nagy Király
drágán jutalmazzon meg.

Mi pedig imádságos lelkülettel támogat-
juk testvéreinket  szeretetettel.

(B. K. – Románia)

Kedves Testvérek!
Már régen készülök, és még csak most

írok. Nagyon szépen köszönöm az Antenna
újságot, és továbbadhatom, mindenkinek
ajánlom, és mindenütt mondom, hogy meny-
nyire léleképítõ, én bizonyságot teszek, hogy
milyen jó az Isten, az Õ egyszülött Fiát adta
értünk, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Én is úgy szeretnék élni, de
sajnos sokszor nem tudok. Sokszor va-gyok
kórházban, sokféle betegségem van. De nem
zúgolódom. Az Ige vezérel: Máté 16:21–28. Az
Úr Jézus azt mondotta: Ha valaki utánam akar
jönni, tagadja meg magát vegye fel a
keresztjét. Jézus a kereszt alá hív a bûnbána-
tra. Én így szeretném vinni a keresztet.
Viszem a keresztet, csak adj erõt hozzá, ha
neked tetszik, váljon áldozattá.

Minden este alig várjuk az adást, és bol-
dogan hallgatjuk férjemmel együtt a drága
Igéket, mely által nagyon sokat épülünk lel-
kileg. És sok szép énekeket, melyet én tudok,
én is boldogan énekelek együtt. Mosta-nában
nem sok ének hangzik minden este, és nem
nagyon érteni a zenétõl. Nagyon szépen
kérem, tessenek sokat énekelni az Ige mellé a
zene helyett is. És a szép régieket is, amelyet
mi is tudunk. A Golgotán ott a kereszt, ha
bûnös vagy, bátran jöhetsz. Ezzel búcsúzom,
és az Isten áldja meg minden MERA dolgo-
zóját, elõször Kulcsár Anikót és férjét, a
boldog házaspárt és a többieket, ki-vétel
nélkül. Nagyon sokat imádkozom, hogy tartsa
meg, soha el ne múljon az adás.

Igaz szeretettel:
(T. J-né –  Balajt)

Kérem ne feledjék, minden levélnek szív-
bõl örülünk és várjuk írásaikat. Kérjük, ezu-
tán is imádkozzanak kitartóan értünk, és a
munkáért, amit végzünk.

Kulcsár Anikó

Lelk iposta az  Antennában
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RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY ADÁSAI

Az adásidõk 2002. október 27-tõl  2003. március 29-ig érvényesek

Kiadja a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány

Szerkesztik:
Sántha Krisztina és Szabó Zoltán

Fõszerkesztõ:  Gaá l  Ferenc

A rádióadásokat és lapunkat önkéntes
adományokból tartjuk fenn. Az AN-
TENNA újságot, mint a MERA hivatalos
értesítõjét mindenkinek dijmentesen
megküldjük, aki azt kéri, vagy akinek a
címét megküldik.

Postacímünk:
H-1428 BUDAPEST. Pf. 4.

Tel/üzenetrögzítõ: 327-0440
WEB címünk: www.mera.hu

e-mail: radio@mera.hu

Pénzadományok az alábbi
csekkszámlára küldhetõk:

OTP Bp. II. 11702036-20573096
Adószámunk: 18007411-1-42

Készült: MA-Print Bt. Kiadó & Nyomda
Felelõs vezetõ: Mayer Gábor

Biztosan emlékeznek még az Anten-
na olvasói egy nagy, fekete kérdõjelre,
ami az év elején megjelent számban
volt látható. „Talán Te?” –- állt mellet-
te. Hogy mire is hívott engem? A MERA
munkatársai mutatkoztak be azon az
oldalon képpel-szóval...

Örültem a megszólításnak: igen, szí-
vesen dolgoznék együtt keresztyén fia-
talokkal, középkorúakkal, idõsebbek-
kel az örömhírt hirdetõ rádiónál!

Akkor már hónapok óta kerestem a
lehetõséget, azt a helyet, ahol szükség
van rám, ahol érzem: ez az, ezt keres-
tem, itt kell lennem.

Levélváltás következett (írtam Isten-
hez közeledésem, Hozzá találásom lé-
péseirõl, megújulásomról és persze ar-
ról is, mi vezetett a Rádióhoz, miért
szeretnék önkéntes munkatárs lenni).
Majd találkozhattam Kulcsár Tiborral
— és a „Merásokkal” is.

Elbeszélgettünk. Ott hangzott el az a
Bibliavers is, ami meghatározó szá-
momra:

„Megismerteted, Istenem, velem
az élet útját, teljes öröm van Tenálad,
örökké tart a gyönyörûség jobbodon.”

(Zsolt. 16:11)

Azóta eltelt néhány hónap, és több
mindenben megláttam már az Õ út-
ját, megértettem, Teremtõ Istenem
az elsõ lépést tõlem várja. Akármi-
lyen legyen is a folytatás, az örömrõl,
a gyönyörûségrõl Õ majd gondosko-
dik!

Formálódik az életem a MERÁ-nál
is: a Nõktõl-nõknek mûsorban segít-
kezem. Nagyszerû, hogy a munkám
kapcsán (felolvasások, írások során)
magamban is ébren tarthatom a vá-
gyat: keressem, miként tölthetem be
nõi szerepemet, hiszen „Nõnek szü-
lettem” –- megtapasztalásaimat a
Hallgatók felé is szeretném közvetí-
teni.

    Igent mondtam tehát egy hívás-
ra, és tudom, Istentõl kapott útra
léptem.

Pálmai Nóra

D
íj
 h

it
el

ez
ve

1
4
2
8
 B

u
d
a
p
es

t 
8
.

M
E

R
A

B
u
d
a
p
es

t 
P

f.
 4

H
-1

4
2
8

NYOM
TA

TV
ÁNY

B E M U TAT K O Z Ó

Az Astra mûsora fogható még rövidhullámon: 49 m 5970 kHz
18.30-19.00. Ill. a HOT BIRD mûholdról  digitális  rádióadásként
21:30-22:00. Technikai paraméterek: TWR Radio Frequen-
cy: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 vevôkészülékkel fogható! További információt
címünkön kaphat. A frekvenciák/hullámhosszak esetleges válto-
zását idôben közölni fogjuk. A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


