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Ö t v e n  n a p
Alig pár napja hangzottak el rádiónkban 

az Örömüzenet hetének bizonyságtételei 
arról, hogyan „foglalkozott” Jézus, fel-
támadása után, egyen-egyenként tanítvá-
nyaival. Azokkal az emberekkel, akiket 
Ő választott ki három évvel feltámadása 
előtt. Akik Vele jártak országjáró útjain, 
akik tanúi voltak nagy tetteinek és 
gyöngéd lelkigondozásának. Akik látták 
csodáit. Maguk is egyre inkább részévé 
váltak Jézus szolgálatának, s akikben 
mégis, valahogy nem realizálódott, hogy 
Jézus személye messze túlmutat Palesztina 
földjén. Túlmutat az „ország helyreállítá-
sán”. Felismerték, hogy Jézus Istentől 
jött. Péter ezt meg is vallotta: Te Isten 
Fia vagy. Aztán mégis, azon rettenet éj-
szakáján szétszaladtak. Tanácstalanul, pász-
tor nélkül, vert seregként. Maguk sem 
tudták mitévők legyenek. Péter és János 
lopakodva követték a főpap udvaráig. 
Látták megkínzatásának első fázisát, és 
Péter, talán maga sem tudta mit tesz, Jézus 
szelíd előrelátása szerint háromszor mégis 
megtagadta.

Ha belegondolunk, és már ismerve a tör-
ténetet, bizony a tanítványoknak erre is 
szükségük volt. El kellett jutniuk emberi 
természetüknek csődjéig. Meg kellett 
látniuk, hogy maguk erejéből semmit 
sem tudnak cselekedni, dacára csodálatos 
elhívásuknak. Jézus maga mondta nekik, 
hogy „nálam nélkül semmit sem cseleked-
hettek”.

Majd jött a még rettenetesebb valóság: 
Jézust, fondorlatos módon, a zsidó és a 
római jog teljes felrúgásával, halálra ítélik 
és keresztre feszítve, utolsó bűnözőként 
kivégzik. Most aztán tényleg minden ösz-
szeomlott. Maradt az érthetetlen csend. 
A három nap. Aztán a hét első napjának 
hajnala: az elhengerített zárókő, az üres 
sír, a tanácstalanság. Jön az angyali üzenet: 
ne keressétek a holtak közt az élőt… Mert 
feltámadott.

Mi lehet ez? Az asszonyok szaladnak visz-
sza hírül adni, és útközben Magdalai Mária 
találkozik Jézussal. Ekkor veszi kezdetét 
Jézus művének második fázisa: minden 
tanítványával külön-külön foglalkozva, 
megkezdi helyreállítási munkáját. Mária 

meg akarja érinteni, de Jézus nem engedi:
most már új minőségben áll előtte Jé-
zus: már nem emberi testben, hanem 
feltámadott testben. Bűnös ember, földi 
ember Őt nem érintheti meg. Találkozik 
Péterrel is, először csak, hogy hírül adhassa 
a nagy történést a többieknek. Jakabbal, 
mert neki meg kell erősödnie, hiszen nem 
sok idő múltán majd a Gyülekezet feje 
lesz. Megjelenik két mélységesen letört 
tanítványának az emmausi úton, hogy 
a szomorúságot örömmel váltsa fel szí-
vükben. Megjelenik a tizenegynek ott, a 
felházban. Megmutatja sebhelyeit. Velük 
vacsorál, aztán eltűnik szemük elől. Nyolc 
nap múlva Tamással „perli le” első perét és 
hitetlensége helyett bátorítja, hogy legyen 
hívő, mert boldogok, akik megtapasztalva 
hisznek, de még boldogabbak, akik nem 
látnak, és úgy hisznek.

Galileában, a kis tenger partján, a tanács-
talanul ődöngő, majd Péter javaslatára bol-
dogan újra régi mesterségükhöz visszatérő, 
vagy ilyen gondolatokkal foglalkozó 
tanítványaival találkozik: a régi helyen, 
a nagy csodák színhelyén. És helyreállítja 
Péter összetört életét. Egy szót sem ejt 
arról, hogy ugye-ugye megmondtam… 
hanem új, csodálatos megbízást ad neki. 
Az első, még három évvel ezelőtti ígérete 
az volt, hogy emberek halászává teszi Jé-
zus őt. Most viszont bárányait bízza rá. 
Az összetört, a maga emberi büszkeségét 
levetett, többé saját erejében nem bízó 
Pétert. 

Pál apostol ír arról is, hogy megjelent 
ötszáz tanítványának is. A szűken vett 
tanítványaival együtt még negyven napig 
tanítja őket, meg-megjelenve, Isten or-
szágának titkaira. Majd újra Jeruzsálembe 
vezetve tanítványait, az ismerős, kedves kis 
falucska, Bethánia felé indulnak az Olajfák 
hegyének túlsó oldalára, ahol váratlanul 
megállva kiadja számukra a nagy missziói 
parancsot és fénybe burkolózva lassan 
felemelkedik előttük a levegőégbe, fel a 
mennybe, az Atya hajlékába.

Most tíz nap következett: magukban van-
nak megint az ismerős felházban. Azt most 
nem olvassuk, hogy bezárt ajtók mögött, 
de azt igen, hogy egy szívvel és egy lélekkel, 

imádkozva Jézus ígéretének beteljesedésére 
várva. Szombat naponként a templomban 
találjuk őket: csak két szombat telik el… És 
bekövetkezik az, amit Jézus megígért.

Engem ez az ötven nap az űrhajók 
indításának visszaszámolási idejére em-
lékeztetett. Először az előkészületek 
„negyven napja”, majd bezárva az űrha-
jósokat az űrkabinba, és mikor eljön a 
zéró pillanat, beindulnak a hajtóművek 
és elindul az űrhajó fel a magasságok felé. 
A nagy indulás nem a művelet befejezése, 
nem az a csúcspont: az csak a kezdet.

Az ötven nap „visszaszámlálás” nulla 
pontja nem a beteljesülést jelentette, ha-
nem Isten tervének újabb fázisát: az Egy-
ház megszületését és útjának kezdetét. 

Kedves Testvéreim, kedves Olvasók! 
Azon események nem zárultak le Pün-
kösd napjával. És nem korlátozódtak a 
tanítványok szűk csoportjára. Az esemé-
nyek ma is tartanak. A tanítványok tanít-
ványaival. Mivelünk is. Mert mi is azok 
vagyunk. Mi test szerint nem ismerjük 
Jézust, ezt már Pál apostol is leírta, de 
ismerjük a bennünk munkálkodó Szent 
Lélek által a feltámadott Jézust, akit, ha 
befogadtunk szívünkbe, mi is „én Uram 
és én Istenem” vallomással nevezhetjük 
magunkénak. Nem mi választottuk Őt, 
hanem Ő választott ki minket. Nem 
vagyunk jobbak, mint az első tizenegy, 
még ha mérhetetlenül több ismeret van 
is bennünk a történelem eseményeiről. Jé-
zusnak velünk is le kell perelni személyesen 
perét, hogy „bűneink, ha skarlátpirosak is, 
hófehérekké legyenek”. És nekünk is be 
kellett vagy be kell várnunk a Szent Lélek 
eljövetelét, hogy beállhassunk, immáron 
saját gyengeségünk és erőtlenségünk 
teljes tudatában, de a Tőle nyert erővel 
és felhatalmazással, az Ő szolgálatába, 
Krisztus Testének, a láthatatlan Eklézsia 
építésének munkájába a Szentlélek ajándé-
kaival „tökéletesbítve a szenteket”.

A visszaszámlálás megtörtént, a Gyüleke-
zet Isten terve szerint elindult, hogy útja 
végén találkozzék a feltámadott Krisztussal 
és örökre Vele legyen.

Gaál Ferenc
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TWR-Hellas
Görögország volt az első állam Európá-

ban, ahol az Örömhírt hallhatták. Mégis, 
csak kevés hasonlóság fedezhető fel az Új-
szövetségi keresztyénség és a mai görög 
vallásosság között. 

A TWR–Európa új görög partnere, a 
TWR–Hellas azért indult el, hogy az igazi 
Evangéliumot mutassák be, amelyet a ha-
gyomány nem fertőzött meg; másmilyen 
igehirdetéssel, mint Pálé volt — a rádión 
keresztül.

2003. febr. 21–én, egy hosszú és néha fáj-
dalmas út után — TWR-Hellas valósággá 
vált, amikor is a kormány engedélyezte 
működését. A Rádió fogadtatása rend-
kívüli. A demo (bemutatkozásra szánt) 
programok meghallgatása után több nem-
keresztyén adó tulajdonosa úgy nyilatko-
zott, hogy szeretnék ezeket a műsorokat. 
Néhányan csodálkozva mondták: „Ez 
nagyon jó program. Vallásos, de mégsem 
hangzik annak! Olyan, mint bármelyik 

más rádió program.... Szeretném, ha 
az én rádióállomásomon is hallható 
lehetne.”

A TTB nem elég !
Georghe Vaida, cigány lelkipásztor 

nemrégiben fejezte be a Thru the Bible 
(TTB – A Biblia üzenete) program for-
dítását román nyelvről az anyanyelvé-
re. Bár nem egyedül végezte a munkát, 
ő az anyag 60 %-át fordította le. A négy 
év során minden egyes oldalt kézi író-
géppel írt; lelkiismeretes munkatársnak 
bizonyult. Ám Vaida lelkipásztor nem 
fejezte be a fordítást. Pénzt takarított 
meg, számítógépet vásárolt és megtanulta 
azt használni legújabb munkájához — a 
Bibliát saját nyelvére fordítja le.

Nagyra törő terv? Igen, de ahogyan 
ő a munkáját végzi, valószínűleg be is 
fejezi azt.

Bőven van még ideje — hiszen még 
csak 79 éves!

Németország és 
Magyarország is - Krisztusért!

(ProChrist evangélizáció, 2003. március)
Hónapok teltek el a 
„ProChrist” evangéli-
záció óta, mégis annyi 

minden elevenen él még bennem. Egység 
— kétség és ámulat — Isten erősebb — ezek 
a szavak jutnak legelőször eszembe, ha arra 
a hétre gondolok, amit Németországban 
tölthettem az evangélizáció során.

Egység, kitartás és lelkesedés jellemezte 
német testvéreink munkáját. Bennünket, 
tolmácsokat különös szeretettel, figyelem-
mel vettek körül, mert fontosnak tar-
tották, hogy a lehető legérthetőbben 
és lelki töltéssel jusson el estéről estére 
Európa országaiba az örömhír. Tár-
saimmal, mielőtt hozzáláttunk volna 
a „magyarításhoz”, imádkoztunk Is-
tenünkhöz, hogy az otthonlevőket is ré-
szesítse mindabban a jóban, amit mi kint 
személyesen megtapasztaltunk! 

Naponta érkeztek hozzánk visszajel-
zések arról, hogy Magyarországon is 
egyet akartak a különböző keresztyén 
közösségek: az élő Istenre figyelni, és 
engedni Őt, hadd végezhesse munkáját.

Biztosan többeknek is megmaradt em-

lékezetében az evangélizáció mottója: 
Kétség és ámulat.

Sokszor hallom Ulrich Parzany (ige-
hirdető) hangját, amikor minden este 
szinte kérlelte a hallgatóságot: ne féljünk 
attól, ha vannak még kérdéseink, bátran 
tegyük fel őket, keressük a választ a 
Bibliában, kutassunk, fúrjunk mélyre! 
Mert kétségeskedhetünk, de ha várunk 
a megoldásra, Istenünk ámulatba ejt 
bennünket bölcsességével.

A szobámba kifüggesztettem az 
egyik ének szövegét, amelyet Né-
metországban tanultam meg az evan-
gélizáció során. „Te erősebb vagy” 
— Igen, Isten erősebb, szétrombolja 
azt, ami bennünket akar szétrombolni, 
feltartóztatja azt, ami bennünket akar 
feltartóztatni; Ő az erősebb, semmi 
sem állhat Neki ellen. 

Hiszem, hogy az elhangzott ta-
nítások, énekek, bizonyságtételek 
erősítenek valamennyiünket. Az Élet 
útján vezesse Istenünk Németországot, 
Magyarországot — mindazokat, akik 
keresik Őt !

Pálmai Nóra

Hírek a Trans World Radio házatájáról
Imádkozzunk a Közel-Keletért
       a hívőkért:

— imádkozzunk testi és lelki véde-
lemért: erős maradjon a hitük, Isten 
zárja őket körül védelmezőn
— Imádkozzunk azért, hogy bizony-
ságtételüknek nagyobb hatása lehes-
sen környezetükre
— imádkozzunk, hogy megtapasztal-
hassák a keresztyének imáinak erejét; 
és ne érezzék magukat egyedül és el-
hagyottan

       a rádió munkatársaiért:

— imádkozzunk, hogy Isten használja 
fel a műsorokat a hívők bátorítására 
és erősítésére
— imádkozzunk, hogy a kialakult 
helyzet lelki éhséget teremtsen és se-
gítse az embereket Istenhez térni.

A TWR hírleveléből fordította:
Pálmai Nóra

MAGAM
Együtt kell élnem önmagammal,
és ezért minden múló nappal
arra törekszem rendületlen,
hogy majd ne kelljen szégyenkeznem,
mikor eljön az alkonyóra,
s visszanézek a megtett útra.

Ne legyen lelkem elzárt fiók,
hol lapul rólam számos titok.
Ne csaljam magam hamis hittel,
rejtve maradhat: milyen ember
vagyok valóban, és mit érek.
Nem akarok álöltözéket.

Szeretnék emelt fővel járni, 
a tiszteletre rászolgálni,
és megőrizni magam tisztán
a harcban hírnév, vagyon után
És mindig tudni azt legalább,
nem vagyok üres, mihaszna báb.

Magam elől nem rejtezhetem,
látom, mi másnak észrevétlen,
tudom, mitmás meg sosem tudhat.
És mert vállalnom kell a múltat,
bármi is érjen, úgy kell élnem,
hogy magam mindig becsülhessem.

Edgar A. Guest
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Immáron másodszor 
is megrendeztük a 
templom és teremhan-
gosítási tanfolyamot 
az egyik márciusi 
hétvégén Dömösön. 

Az időpont előtt hónapban alig–alig 
akadt jelentkező és néhányan igen két-
kedve néztünk a tanfolyam elé. Vajon 
meg kell–e egyáltalán tartanunk, ha ily 
csekély az érdeklődés? Folyamatosan 
imádságban hordoztuk Isten előtt, mire 
— pár nappal a jelentkezési határidő előtt 
— levelek és telefonok tömegével kellett 
megbirkóznunk, 20–25 majd 30 fő jelent-
kezett. Hogy fogunk ennyi emberrel fog-
lalkozni az őszi 15–17 fős létszám után? 
Kétségre kétség jött a szívemben, de Isten 
a munkatársakon keresztül is nyugtatott: 
„Ne félj!”

Elérkezett a hétvége első napja. Az 
ország legkülönfélébb városaiból jöttek 
a tanulni vágyók. Gyülekezetenként 
2–3 fő, minden korosztályból 14–50 
éves korig. Érdekes volt látni az arcokat, 

akik kissé távolságtartóan, talán félénken 
indultak a tanfolyamnak. A közös alap 
azonban megvolt: Jézus Krisztus, aki gyö-
nyörködhetett a testvérek egységében.

Az őszi táborhoz hasonlóan állítottuk 
össze a tananyagot, melyben szó esett 
akusztikáról, felvételkészítésről, mikro-
fonokról és mindenféle hangtechnikai 
dolgokról. Az előadók többségét a rádi-
ónk technikusai alkották. Hálaadás, hogy 
mindazt, amit tanultak, tapasztaltak, át 
tudták adni. Ami igazán lázba hozta a 
résztvevőket, az a Házi feladat volt: 3–4 
fős csoportokban felvételeket kellett ké-
szíteniük, melyet meg is szerkesztettek 
zenével v. a nélkül.

Voltak, akik éjszakán át is még a ki-
helyezett kis stúdiókban dolgoztak; és 
örömmel írhatom, hogy mind hang-
technikailag, mind tartalmilag nagyon 
jó színvonalat képviseltek. Szombaton 
együtt végighallgattuk, és elemeztük a 
munkáikat.

Az együttdolgozás, a közös étkezések 
és a beszélgetések is összekovácsolták a 

Beszámoló Dömösről
résztvevőket, amit örömmel figyeltünk.

Természetesen mindig felvetődik egy 
ilyen tanfolyam végén, hogy érdemes 
volt–e megrendezni, lesz–e folytatás? A 
visszajelzések és a saját tapasztalatunk 
egybecsengett, és ha az Úr akarja és élünk, 
lesz még hangtechnikai tanfolyam, mert 
van rá igény.

A gyülekezetekben egyre inkább fej-
lesztik a technikai berendezések tárházát, 
ami egy részről örvendetes, más részről 
kihívások elé állítják azokat, akik ebben 
a szolgálatban állnak. Hiszen Istennek 
minőségi munkát szeretnénk adni, ehhez 
pedig hiszem, hogy a MERA hangtechni-
kusi tanfolyama is segítségül szolgálhat. 
Azóta eltelt néhány hónap és a folya-
matos kapcsolattartásból tudjuk, hogy 
néhányan már máshol is kamatozatják a 
tanultakat.

Az Úré legyen minden dicsőség, aki adja 
az erőt ehhez a tanfolyamhoz, a tudást, 
melyet továbbadhatunk, a helyet, ahol 
megrendezhetjük, és az alkalmas időt a 
jövőben is.

Elek Éva

Rendszeres olvasói a MERA körleve-
leknek, értesülhetek februári balese-
tünkről. Egy többtonnás teherautóval 
ütköztünk frontálisan. Mégis, szinte 
sérülések nélkül szálltunk ki az elején 
teljesen összeroncsolódott autóból. 

Nos, e nap óta, még „kézzel foghatóbb” 
számunkra az, mint jelent Isten védelme 
alatt állni! Az, mi mindent takar ez az 
oly könnyen kiejthető szó: kegyelem. 

Sokszor bele sem gondolunk abba, mit 
takar az, hogy a mi Istenünk a kegyelem 
Istene. De életünk egy-egy pillanatában, 
amikor minden emberi ész, erő, és tudás 
csődöt mond, a mi Istenünk végtelen 
irgalmával aláhajol, és megajándékoz 
szabadításával. Ez történt velünk is…

A kórházból való hazatértünk után 
nem sokkal, az összetört autó szállítási 
díjáért eljött a kisiparos. Beszélgettünk 
a roncs felett. Szörnyűlködött. Majd 
felém fordulva ennyit mondott: „Hát, 
nagyon jóban lehetnek maguk a „Fő-
nökkel”! Én inkább úgy módosítanám 

a mondatát, hogy a „Főnök”, azaz a mi 
Atyánk, érdemtelenül, de nagyon szeret 
bennünket. 

A baleset után nagy mélységeket jár-
tunk meg mindketten. Én különösen, 
mert az ütközésen kívül, a baleset min-
denegyes pillanatára tisztán emlékszem. 
Mindketten sokat tanultunk, mint akik-
nek minden javukra van. Isten kegyelme 
ezt a balesetet is jóra gondolta fordítani! 
Talpra állásunkért, és gyógyulásunkért 
legyen Istené a dicsőség!

De az értünk imádkozó Testvérekről 
sem szeretnénk elfeledkezni! Ezúton sze-
retnénk megköszönni minden értünk el-
mondott imádságot! Nagyon sokat jelen-
tett olvasni azokat a leveleket, amelyeket 
ránk gondolva írtak a Kedves Hallgatók! 
Sok erőt merítettünk belőlük! 

S kérjük továbbra is, hogy hordozza-
nak mindannyiunkat imádságaikban, 
akik Isten végtelen irgalmából az „éter” 
segítségével is építhetjük Isten országát! 

A Szabó Testvérek

Amikor Isten körülvesz kegyelmével... Bemutatkozás
Köszöntöm a kedves 
olvasókat illetve hall-
gatókat!

Mint új munkatárs a 
MERÁ-ban illik bemu-
tatkoznom, és ennek 

szeretnék most eleget tenni. A nevem Kocsis 
Tibor, Debrecenben születtem 1979-ben és 
ott is éltem családommal 1986-ig, amikor 
Budafokra költöztünk. Gyermekkorom óta 
járok — jelenleg a Budafoki baptista — gyüle-
kezetbe és családomtól igen szép példát 
láttam az Istennel való életre. Két nővérem 
után 1991 húsvét hétfőn egy evangélizáción 
én is átadtam életemet Istennek és az óta 
vele élek. Azt azért nem mondanám, hogy 
bűntelenül, mert én is esendő ember va-
gyok, de törekszem, hogy a Sátán trükkjeit 
kivédjem, és Isten útját kövessem. Jelenleg 
tanulok egy főiskolán, illetve dolgozom a 
MÁV Rt alkalmazottjaként, nagyrészt mint 
informatikus. Eddigi szolgálatom leginkább 
a gyülekezeten belülre korlátozódott, ahol 
az énekkarban énekelek, és a zenekarban 
tubázok ám ettől az évtől a MERA csapatába 
is beálltam és mára teljes mértékben átvettem 
az internetes adásszerkesztés feladatát. Bár a 
munka nem kevés időt igényel mégis öröm-
mel — és a visszajelzésekből tudom, hogy 
Isten dicsőségére végzem. Kezem nyomát 
mindenki megtalálhatja a www.mera.hu 
internetes címen! Kocsis Tibor

„Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed 
kegyelmeddel, mint pajzzsal.”

Zsoltárok 5:13
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Néhány ötlet műsoraink hallgatásához
Az utóbbi időben többekben felmerült 

a kérdés, hogy a mai technikai körül-
mények között, hogyan is lehetséges a 
Magyar Evangéliumi Rádió (MERA) 
adásainak hallgatása. Az alábbiakban erre 
a kérdésre próbálok röviden és lehetőleg 
egyszerűen választ, illetve tanácsot adni. 
A műsortáblából könnyen kiolvasható 
egyfajta hármas tagolódás, miszerint a 
MERA naponta háromszor sugároz adást 
különböző frekvenciákon. Délelőtt és 
délután kétféleképpen is fogható az adás. 
Ebből következik, hogy a délutáni adás 
vételéhez nem szükséges műholdvevő 
készüléket vásárolnunk. A délelőtti adás 
vételéhez tehát egy rövidhullámú vevőké-
szülékre van szükségünk. Azt, hogy a rá-
diónk alkalmas-e a vételre, megtudhatjuk, 
ha rádiókészülékünk frekvenciaskáláján 
megtaláljuk az alábbi rövidítések valame-
lyikét: SW (Short Wave) KW (Kurze Wel-
le) RH (RövidHullám). Ha ezek közül a 
rövidítések közül bármelyik olvasható a 
rádió készüléken, akkor alkalmas a rádi-
ónk a délelőtti és a délutáni adások véte-
lére is. Egy rádiókészülék általában több 
hullámsávon adott adást is képes fogni így 
először be kell állítanunk a hullámsávot 
(SW, KW, RH -ra) Erre általában egy 
külön kapcsoló vagy gomb van a rádión 
és a kapcsolóhoz vagy a rövidítés vagy a 
„BAND” szó van írva. Ezután a frekven-
ciahangoló gombbal meg kell keresnünk 
azt a frekvenciát, amit a műsortáblában 
látunk. Ez a rádiókészülék frekvenciaská-
lájától függően kétféle lehet: Vagy méter-
ben van megadva és akkor a 31, vagy a 41 

kHz között legyen, és szintén nagyon 
kell fülelni, hogy meghalljuk a magyar 
hangot. 

El kell, hogy mondjam, hogy a délutáni 
adás fogható még „Hot Bird”-ön is. Ez 
sokaknak teljesen ismeretlen szó, így sze-
retném röviden elmondani, mit is takar. 
A Hot Bird egy műhold, illetve ma már 
egy műhold csoport neve, ami az európai 
térség fölött van, így igen jó a vételi lehe-
tősége. Működési elvében teljesen meg-
egyezik az Astra nevű műholddal, csak 
a neve, illetve a pozíciója más. Aki idáig 
az Astra műholdról nézte a TV adásokat, 
illetve hallgatta a MERA-t, annak most 
csak egy új fejegységgel kell kicserélnie 
az antennáját és behangoltatni a két mű-
hold közé. Így továbbra is tudja fogni az 
Astra adásait, plusz a Hot Bird adásait is. 
Megjegyzem, hogy a Duna TV illetve az 
MTV2 is átállt a Hot Bird –re és azok is 
onnan foghatóak.Legutolsó alternatíva az 
Internet, amihez nem kell más, mint egy 
multimédiás számítógép, egy modemes 
Internet kapcsolat, és a Winamp nevű 
szoftver. Ezután csak kapcsolódni kell 
az internethez, a böngészőbe beírni a: 
www.mera.hu címet és ott a kiáltó szó 
rádiós hangszóróra kattintani és már hall-
ható is lesz a hetente frissülő 4 órás adás.

Remélem sikerült segítenem eligazodni 
a technikai bonyodalmak között, és a jö-
vőben a kedves Olvasót úgy köszönthet-
jük, mint hallgató. Az adáshoz jó vételt és 
Isten gazdag áldását kívánom! 

Kocsis Tibor

métert, vagy pedig kHz (kilohertz)-ben, a 
9490 vagy 7385kHz-állást kell keresnünk 
a rádiókészüléken. Valószínűleg ezek a 
frekvenciaértékek nem lesznek így kiírva 
a rádióra, de közelíteni tudunk hozzá a 
rádiókészülék skáláját figyelembe véve, és 
fülelve meghallhatjuk a MERA hangját, 
ami mint tudjuk ’Neked szól’.

A Délutáni adás hallgatásához nem kell 
sávot sem váltanunk, hanem egyszerűen 
a frekvenciahangoló gomb segítségével 
áttekernünk a 49 méteres hullámhosszra, 
vagy ha frekvenciában gondolkodunk, 
akkor a 6175 kHz–es frekvenciára. 

Vannak ké-
szülékek, ahol 
a rövidhullám 
több sávra van 
felosztva, ilyen-
kor a sávvá-
lasztó gombot 
(BAND) át kell 
kapcsolnunk 
(SW1 SW2).

Az esti adásoknál sokkal könnyebb a 
helyzet mivel, ilyenkor középhullámon 
szól az adás és a legtöbb családban van 
olyan rádiókészülék, ami képes ennek 
frekvenciatartománynak a vételére. Tu-
lajdonképp, aki tudja hallgatni a Kossuth 
rádiót, az hallgathatja a MERA-t is! Itt 
tehát a sávválasztó gombnak (BAND) 
MW (medium wawe), vagy AM (amplitú-
dó modulált) állásban kell lennie. Ha ezt 
beállítottuk, akkor a frekvenciahangoló 
gombbal kell hangolni a rádiót, úgy hogy 
a frekvenciaskálán a mutató 1300-1400 

A szeretet igazi jelentése
Meglepődnétek, ha tudnátok, mi min-

dent neveznek az emberek szeretetnek. 
Az egyik új műsorunkban, amelyet az 
Egyesült Királyságban sugárzunk, megkér-
deztünk néhány embert a véleményükről 
— várakozásunknak megfelelően nagyon 
sok visszajelzés érkezett hozzánk. Ezek 
között megtalálható volt magasztos és 
képtelen válasz is!

Az egyik különösen megérintett:  egy 
hölgy azt válaszolta, szeretet az, amikor 
két ember mindent, de mindent megoszt 
egymással! Igen, ez szeretet. Mindenki a 
másikért. Ez elkötelezettséggel jár. Bizto-
san igényel jelentősebb időráfordítást és 
hatalmas energiafelhasználást, de megéri, 
hiszen szeretetet nem vehetünk le az élel-
miszerüzletek polcairól!

Bár a szeretet magába foglalja érzésein-

ket, mégsem gondolunk valamiféle rom-
antikus vagy szentimentális szeretetre: 
mint például séta kéz a kézben az arany-
ló tengerparton vagy csodás holdfényes 
éjszakán. Nem ez a szeretet. Sem rózsaszál 
és egy doboz tejcsokoládé.

Nem is az az érzés, amikor azt mondjuk: 
„légy kedves hozzám, borzasztó napom 
volt.”

Sokkal inkább a János 3:16 az, amelyet sa-
játunkká kell tennünk. Ezzel a szeretettel 
bélyegez meg bennünket Isten. Szeretet, 
amely úgy ad, hogy nem vár vissza sem-
mit. Szeretet, amely mindent tud rólunk és 
mégsem tesz különbséget közöttünk. Sze-
retet, amely nem kötelességszerű, amely 
tovább megy a második vagy a harmadik 
mérföldnél is. 

Ez a fajta szeretet nem korlátozódik 

azokra, akiket kedvelünk, vagy akik ben-
nünket kedvelnek és azokra sem, akik sze-
retnénk, ha kedvelnének. Látjátok tehát, 
az agapé, az isteni szeretet mindenki felé 
kinyújtja a kezét.

Ez az alapállás: Ha életünkben ott van ez 
a szeretet, életünk gazdagabb lesz, mások 
hasznát látják ennek és áldottak lesznek, 
Jézusnak kedves lesz ez.  A szeretet útján 
járni, ez a „legkiválóbb út” (lásd I.Korintus 
13)

Pál azt mondja, nem számít, milyen cso-
dálatosnak gondoljuk magunkat, az sem 
számít, milyen nagyra tartanak bennünket 
mások, ha nincs szeretetünk, semmink 
sincs!
(Sam Gordon Biblia — oktató  a TWR 
— Egyesült Királyságnál.)  

Fordította: Pálmai Nóra
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HOGYAN TUDOK 
MEGBÉKÉLNI ÖNMAGAMMAL?

Hogyan tudok megbékélni önmagammal? Kitölt-
heti-e valami a bennem tátongó mély, fájó ürességet? 
És ha erre Isten a válasz, akkor miért van az, hogy mi 
hívők is olyan sokszor azzal küszködünk, hogy nem 
tudjuk elfogadni önmagunkat, kisebbségi érzés és a 
személyes alkalmatlanság tudata gyötör minket?

Válaszokat kell kapnunk ezekre a kérdésekre. Sür-
gősen meg kell tanulnunk Isten szemszögéből látni 
önmagunkat. Rá kell ébrednünk, hogy az ő kezében 
valamennyien használhatók vagyunk. Van vala-
mink, amit képesek vagyunk adni, s nemcsak arra 
vagyunk képesek, hogy elfogadjunk vagy valamit 
javítgassunk.

Ez a kis füzet sok fájó szívű ember személyes küz-
delméből született, saját személyiségünk megfigyelé-
seivel és értékeléseivel együtt. Külön köszönet illeti 
Ron Chadwicket és Tim Jacksont segítségükért.

Martin R. de Haan II.

Legújabb RBC füzeteink

VALLÁS VAGY KRISZTUS? 
MI A KÜLÖNBSÉG?

Érdemes-e egyáltalán különbséget tenni? Vagy csak 
elnevezés kérdése az egész? Biztató-e az a tény, hogy 
egy közvélemény–kutatáson az amerikai lakosság 
85%-a önmagát valamennyire vagy nagyon vallá-
sosnak mondta? (A magyar lakosság a legutóbbi 
népszámlálás során 75%-os arányban tartotta magát 
valamelyik vallásfelekezethez tartozónak… — a 
szerk.) Nem szükséges-e ezt átgondolnunk annak 
a ténynek a fényében, hogy Jézust a konzervatív 
vallásoskodók gyűlölték? 

Ez a kiadvány azon meggyőződés alapján íródott, 
hogy alapvető különbség van Krisztus és a vallás 
között, és a Krisztus idejében élt farizeusok ta-
nulmányozása rávilágít nemcsak erre a különbségre, 
hanem saját életünkre is.

Martin R. de Haan II.

Hogyan tudok 
megbékélni 
önmagammal?

KERESZTYÉN ÉLETFORMA: A megbékélés

Vallás vagy 
Krisztus: 
Mi a különbség?

KRISZTUS: Vallás vagy Kapcsolat
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Amikor ezeket a sorokat írom, immár 
május van, az a hónap, mely sokak vé-
leménye szerint talán megkaphatná „az 
év legszebb hónapja” kitüntető címet… 
Valóban kedves, szívet-lelket melengető 
évszak a tavasz, telve új reménnyel, új 
élettel…

Ám az én szívem egy kicsit szomorkás 
ezen a tavaszon. No, nem azért mintha 
nem tetszene a virágzó kert, a tavaszi 
zsongás az újra induló élet ezernyi je-
lével. Nem. A természet gyönyörű, a 
tavaszi napsütés kellemes… A szomorú-
ságom okát is elárulom, nem titok. Ez 
a tavasz a MERA életében a búcsúzás 
jegyében telt, hiszen nem szokványos 
az, ha egy szervezet egy hónap leforgása 
alatt immár a harmadik kedves munka-
társától kényszerül megválni. Igen, így 
történt. Ebben a márciusban 
három kedves testvértől 
búcsúztunk végérvényesen: 
Gerzsenyi Lászlóné – Marika 
nénitől (róla az előző Anten-
nában már megemlékeztünk), 
Szaniszló Tibor testvértől, és 
a hónap legvégén szeretett 
Mária néninktől, aki hosszú 
éveken keresztül készítette a 
családi műsor számára bibli-
atanulmányait… Gondolom 
így már érthető szomorúsá-
gom oka, hiszen az elválás 
mindig fájdalommal jár, még 
akkor is, ha ott él a szívünkben az áldott 
bizonyosság, hogy egyszer majd mind-
nyájukkal találkozunk Isten trónjánál…

Még mielőtt valaki megijedne, hogy ak-
kor ezek szerint most már nem hallhat-
juk Mária néni kedves igemagyarázatait, 
vagy Szaniszló Tibor testvér nagyszerű 
versmondásait, azokat szeretném meg-
nyugtatni, hogy hála a technikának, ez 
nem így van, hiszen az igemagyarázato-
kat Mária néni már jó előre elkészítette, 
s eddig is felvételről sugároztuk, s éppen 
ezért ezt ez után is meg tudjuk tenni. 
Tehát az igemagyarázatok továbbra is 
elhangoznak. Ez az öröm a szomorú-
ságunkban, hiszen ha fizikailag nem is 
lehet többé köztünk Mária néni, szolgá-
latai által továbbra is itt él köztünk, és 

hitünk szerint sokak épülésére szolgál 
a hétről-hétre elhangzó igemagyaráza-
taival…

Szaniszló Tibor testvérünk az evangé-
liumi rádiózásnak több mint tíz eszten-
dőn át volt aktív és hűséges munkatársa. 
1992. április 25-én ült először a mikro-
fon elé, s gyönyörű vers mondásával 
nem csupán a hallgatót örvendeztette 
meg, de elsősorban Istent szolgálta, őt 
dicsőítette. Mint leányától tudjuk az 
elmúlt évtizedekben számtalan gyüle-
kezetben tette ugyanezt. A vers számára 
különleges kifejezési formává vált. Nem 
önmagát adta tovább, de minden tolmá-
csolt költői gondolatban jelen volt saját 
szíve is.

Az evangéliumi rádió igazi áldozatkész 
munkatársat nyert benne. A versek mel-
lett ő indította útjára levelező bibliaisko-
láink egyikét, s hosszú éveken át végezte 
ezt a munkát nagy türelemmel. Később 
még könyvek rádióra alkalmazására is 
vállalkozott. Az elmúl években aztán 
teste egyre gyengült. Felesége halála után 
— alig több mint egy éve búcsúztatta 
szeretett hitvesét — ő is egyre többet 
betegeskedett. Végül márciusban 77 éves 
korában hazahívta az Úr.

Amikor idáig jutottam a cikk írásában, 
megcsörrent a telefon, és szembesülnöm 
kellett azzal a megrendítő hírrel, hogy 
még egy kedves munkatársunkat hívta 
haza ebből a földi életből Mennyei Aty-
ja. Mészárosné Tóka Gyöngyvér testvér-
nőnk fejezte be szolgálatát. Testvérnőn-

ket emberi mértékkel mérve hamar érte 
a hazahívó szó, de tudjuk, hogy az élet és 
halál kérdése nem a mi kezünkben van. 
A sok és kevés fogalma is nagyon relatív, 
nagyon viszonylagos. Hisszük, hogy 
Urunk tudja, hogy mit miért enged meg, 
és abban is bizonyosak vagyunk, hogy 
azok az évek, amelyeket kapott, elegek 
voltak ahhoz, hogy nemcsak megismerje 
Jézust, mint személyes Megváltóját, 
hanem erről a nagyszerű hírről sok-
aknak beszélhessen is. Tette ezt, mint 
lelkipásztorfeleség férje oldalán, de 
tette, mint az evangéliumi rádió külső 
munkatársa is. Hűséggel és örömmel 
vállalkozott időről-időre fordításokra. 
Az ő munkája többek között egy rádiós 
alapmunka magyar változata is, mely 
sokakat segített már a rádiómisszió for-

télyainak elsajátításában, vagy 
a hallgatóink körében népszerű 
Rádiós Bibiliaiskola egyik-
másik kötetének fordítása is. 
Alig néhány hete beszéltünk 
egy újabb anyag elkészítéséről. 
Gyöngyvér vállalta a munkát, 
azzal a kikötéssel, hogy időt 
kér, fizikai gyengeségei miatt. 
Szíve kész volt a szolgálatra, 
de Isten máshogy rendelkezett 
róla.   

Búcsúzunk! Kissé szomorú a 
szívem, ám ezzel együtt ujjon-
gó is, hiszen testvéreink szolgá-

latának áldásait továbbra is élvezhetjük. 
Örömmel gondolok vissza arra a sok-
sok évre melyben együtt munkálkodhat-
tunk. Az a vágyam, hogy még sok ilyen 
szolgálatkész munkás serénykedjen Isten 
szőlőjében! Isten mindenkit tud, és akar 
használni, aki engedelmesen odaszánja 
az életét Neki. Bárcsak minél többen 
megtennénk ezt, hiszen nem tudjuk, 
meddig lehet még ezt tennünk. Előbb 
utóbb mindenki élete befejeződik, de 
nem mindegy, hogy mit hagy hátra. A 
földi javak múlandóak, ám amit Istenért 
tettünk az örökre megmarad! Kívánom, 
hogy ezeket az örökkévaló kincseket 
gyűjtsük, „melyet sem a rozsda, sem a 
moly nem tud megemészteni, sem a tol-
vajok nem tudják kiásni és ellopni.”

Kulcsár Anikó

In memoriam...
Végső búcsú munkatársainktól

6
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Levelesládánkból
Evangélizációra készülünk. Pünkösd 

hetében arról teszünk bizonyságot, hogy 
ma is lehet találkozni a feltámadt Úr 
Jézussal. Sokan felteszik a kérdést, hogy 
vajon hányan hallják, hányan értik meg 
Isten hívó szavát?! Nem tudom. De azt 
tudom, hogy ez rajtunk is múlik, hiszen 
Isten rajtunk, embereken keresztül tol-
mácsolja üzenetét. Nagy a felelősségünk 
nekünk, a rádió munkatársainak, hiszen 
nem mindegy, hogy mi hangzik el egy-
egy adásban, de legalább ekkora hallgató-
ink felelőssége is, hiszen személyesen ők 
érhetik el ismerőseiket, szomszédaikat! 
Különleges a rádiómisszió. Csak akkor 
érheti el célját, ha van, aki bekapcsolja a 
rádiót és meghallgatja az adást…

Egy hosszabb levelet szeretnék olvasó-
im figyelmébe ajánlani. Hálás és örömteli 
szívvel olvastam, hiszen arról számol be 
a levél írója, hogy Isten hogyan munkál-
kodik az életükben. 

„Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja 
hatalmasan munkálkodik! Nem halok 
meg, hanem élek, és hirdetem az Úr 
tetteit! Keményen megfeddett engem 
az Úr, de nem adott át a halálnak.” 

118. Zsolt 16–18
Kedves Testvéreim! 
Két levél van a kezemben. Az egyiket 

Rácz Márta testvérnőtől kaptam február 
elején, a másikat ma hozta a postás Kul-
csár Anikótól.

Úgy érzem, hogy mind a kettőre meg 
kell válaszolnom, mert az Úrnak sze-
mélyesen volt számomra üzenete a két 
levélen keresztül.

Márta levele különösen érintett. Ami-
kor ezt a levelet kaptam, akkor készül-
tem egy kardiológiai kivizsgálásra, ahol 
kilátásba helyeztek egy szívműtétet. 
Békesség volt a szívemben, mert tudtam, 
hogy az Úr kezében van az életem. Ő jól 
tudja, hogy mi a terve velem. Mégis azért 
volt egy kis félelem és szorongás bennem. 
Különösen azért, mert most egy éve Isten 
csodálatosan meghallgatta imádságomat. 
Közel 30 éve, hogy ebben az utcában 
lakom. Sajnos az utcánkban nem volt 
egy ember sem, akihez közeledni tudtam 
volna. Nagyon jó volt a kapcsolatunk, de 
ha az Úrról kezdtem el beszélni, akkor 
mindjárt sietős volt az útjuk és otthagy-
tak. Feleségemmel 30 évig imádkoztunk 
azért, hogy az Úr nyissa meg valakinek 
a szívét, hogy meghallgassa az Úrról 
szóló bizonyságtételemet. Az elmúlt év 

januárjában az egyik szomszédunkkal 
beszélgetett feleségem. Elmondta, hogy az 
Úr milyen csodálatosan vezette eddig, és 
hogy engem is, hogy őrzött meg. Meghí-
vott a lakásába, hogy beszélgessünk még 
ezekről a csodákról.

Elmentünk hozzá. Olyan jól érezte 
magát, hogy megívott más alkalomra is. 
Megegyeztünk, hogy minden hétfőn fél 
10–től leszünk nála, de kértük, hogy hív-
ja el a barátnőit is. Így az első alkalom-
mal már 6–an voltunk együtt. Később 
nyolcan, tizen, sőt volt, hogy tizenketten 
voltunk. Énekeltünk és magnókazettáról 
a MERA adásaiból és más adásokból át-
vett Igehirdetéseket hallgattunk meg.

Így alakult meg az utcánkban egy kis 
házi istentisztelet. Azóta minden hétfőn 
együtt vagyunk és nagy az örömünk, 
hogy az igehallgatása mellett az imádko-
zásba is bekapcsolódtak barátaink.

És itt jött a próba. Ha műtétre kerül sor, 
mi lesz a kis csoporttal? Egyedül vagyok 
férfi, talán el is marad az összejövetel!

Ilyen vívódások között kaptam a le-
velet, melyben az volt megfogalmazva, 
hogy Isten sokszor a hívő ember életében 
is megenged negatív dolgokat. De ilyen-
kor azt kérdezi tőlünk: szeretsz engem 
akkor is, ha életedben előfordulnak 
betegségek, kudarcok? Aztán a levélben 
kapott Igék: Jer 29:11 „Mert csak én tu-
dom, mi a tervem veletek…” Máté 10:
30–31 „Nektek még a hajatok szálai is 
mind számon vannak tartva…”

A kis csoport is nagyon komolyan 
imádkozott értem. És az Úr megadta 
azt, hogy a kardiológiai vizsgálaton meg-
állapították, hogy a szívem nem romlott 
és a „műtét még halasztható.” Egy fél 
év múlva kell visszamenni. Kaptam az 
Úrtól egy félévet. Szeretném ezt nagyon 
komolyan az Úr szolgálatában eltölteni. 
A levelem elején idézett Igét egy testvér-
nőtől kaptam, aki meglátogatott, ami-
kor még a bizonytalanságban voltam. 
Ebből különösen az a gondolat ragadott 
meg, hogy „… hirdetem az Úr tetteit!”

Ezt szeretném tenni a gyülekezetben is, 
a kis csoportban is, és mindenütt, ahol 
megfordulok.

Továbbra is hallgatjuk a kazettákról 
az igehirdetést és most már beiktatunk 
egy–egy alkalmat, amikor evangélizáció 
keretében szóban is hirdetem az Úr igé-
jét, amit szomjazó lélekkel hallgatnak a 
jelenlévők.

Harminc évi ima így hallgattatott meg 
az Úr által és hiszem, hogy az Úr tovább 
is fog munkálkodni a házi istentisztele-
ten jelenlévők szívében.

Most már zárom levelem. Továbbra is 
imádkozunk a MERA munkatársaiért, 
az adásokért, és azért, hogy egyetlen adás 
se szűnjön meg, mert idős testvéreink 
minden adást nagy örömmel hallgatják. 
A munkájukat, az étkezési idejüket, a 
vacsorát is a MERÁ-hoz időzítik. Inkább 
az étkezés marad el, de az adás meghall-
gatása nem.

Isten áldását kívánva életükre búcsú-
zom azzal a kéréssel, amit én is kaptam 
Mártától a 2 Thesz 3:1–ből „És végül test-
véreim imádkozzatok értünk /is/, hogy 
terjedjen az Úr Igéje…”

Nagy szeretettel az Úrban:
(N. B. – Derecske)

A levelet végigolvasva remélem sokan 
új erőt kaptak a további szolgálathoz. 
Isten munkálkodik. Lehet, hogy sok-sok 
év, sok-sok évtized telik el, mire látha-
tóvá válik az Ő keze nyoma. A mi fel-
adatunk az, hogy legyünk hűek hozzá, 
engedelmeskedjünk neki, és végezzük a 
ránk bízott feladatot: tegyünk bizony-
ságot róla mind a szavainkkal, mind az 
életünkkel…

Ézsaiás próféta így bíztat minket:

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az 
égből, és nem tér oda vissza, hanem meg-
öntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé 
teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret 
az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely 
számból kijön: nem tér vissza hozzám ür-
esen, hanem véghezviszi, amit akarok, el-
éri célját, amiért küldtem.” Ézs 55:10.-11. 

Búcsúzok minden kedves olvasótól 
abban a reményben, hogy sokan mun-
katársainkká szegődnek az örömüzenet 
továbbadásában. Eredményes bizonyság-
tételt kívánok abban a biztos tudatban, 
hogy Isten is segít nekünk, hiszen Ő azt 
ígérte, hogy velünk lesz a világ végeze-
téig.

 Kulcsár Anikó



8 2003 /2

D
íj

 h
it

el
ez

ve
1
4
2
8
 B

u
d
ap

es
t 

8
.

M
E

R
A

B
u
d
ap

es
t 

P
f.

 4
.

H
-1

4
2
8

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 
fenntartjuk! F
i

g
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!

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ 
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI 

Az adásidők 2003. március 30-tól 2003. október  25-ig  érvényesek

Rövidhullám 
31 és 41 m 

9490 és 
7385kHz 

10:30-10:45 

Rövidhullám 
49 m – 6175 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

Barangolás a 
Bibliában

Jó hír a távolból

A Biblia 
üzenete

Gondo-
latok

SZE Nőktől-
nőknek

Zsoltárról 
zsoltárra

A Biblia 
üzenete Gubancok

CS Igehírdetés Családi műsor A Biblia 
üzenete

Lét és 
tudat

P Cigányműsor
(kéthetente) Igesarok A Biblia 

üzenete Áhítat
Életutak

SZO Gyermek-
műsor

Lelkiposta
Meglepetés

Szemel-
gető Lelkiposta

Kiadja a Magyar Evangéliumi 
Rádió Alapítvány

Szerkesztik:
Sántha Krisztina és Szabó Zoltán

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

Postacímünk: 
H-1428 BUDAPEST.Pf. 4
Tel/üzenetrögzítő: 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.: 424-5958

Vetés és Aratás
Kedves Testvéreink!

A Magyar Evangéliumi Rádió munkatársai ez úton szeretnék kife-
jezni örömüket és Isten iránti hálájukat, hogy a „Vetés és Aratás” 
c. folyóírat ebben az évben ünnepelte 40 éves születésnapját.

Köszönettel tartozunk Testvéreink bátorságáért, akik a nehéz 
időkben is hírdették adásaink vételi lehetőségeit. 

Örülünk annak, hogy közösségünk, testvéri kapcsolatunk ma is 
élő.

Kívánjuk Isten gazdag áldását további munkájukra, szolgálatukra.

Az ünnepi összejövetelről összefoglalót sugárzunk 2003. június 22-
én vasárnap este középhullámon 1395 kHz, este 20.45-kor.

„Tudjuk pedig, hogy... aki bőven vet, bőven is arat.”
2Kor. 9,6


