
„VAN HELYED JÉZUS SZÁMÁRA?”
Ezen a karácsony előtti rádiós áhítaton 

szeretnék egy olyan emberről szólni, aki 
annyira el volt foglalva saját tennivalóival, 
hogy emiatt elmulasztotta élete legna-
gyobb lehetőségét. Mégpedig azt, hogy 
részese legyen minden idők legjelentő-
sebb világtörténelmi eseményének. Ez az 
ember valójában mindenestől elveszítette 
karácsony páratlan jelentőségét.

A Biblia nem jegyezte föl ennek az em-
bernek a nevét, de a Lukács evangéliuma 
2. fejezet 7. verse megörökítette a róla 
szóló történetet. Ez a rövid vers sokat el-
árul arról az emberről, aki elmulasztotta a 
világ legelső karácsonyát: „És (Mária) meg-
szülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba 
fektette, mivel nem volt helyük a vendégfogadó 
háznál.” Pontosan az, aki a karácsonyt 
hozta, aki adta, aki maga a karácsony 
ünnepeltje, nem kapott helyet, ahol meg-
születhetett volna, mert: „Nem volt hely 
számára a vendégfogadó háznál.” Nem 
találunk ennél szomorúbb mondatot a 
Bibliában. 

Mi volt ebben az esetben a tragédia? Mi-
ért nem volt helye a szállóban a gyerme-
két váró Máriának és férjének Józsefnek, 
csupán az istállóban? Betlehem kis város 
volt, és a többi kis városhoz hasonlóan, 
csak egyetlen fogadója volt. Betlehemben 
minden hely elkelt, és nem volt más lehe-
tőség az elszállásolásra.

Valószínűleg, találnánk néhány mentő 
indokot, hogy védelmünkbe vegyük a 
szóban forgó fogadóst. Először is, ez a 
család nem jelentkezett be előre, más-
részt a népszámlálás miatt hihetetlenül 
megnőtt a kisváros forgalma, így érthető, 
hogy minden szálláshely betelt. Igaz, hogy 
mindezek ellenére kötelessége lett volna 
segítenie ennek a mindenórás asszonynak, 
de hát az üzlet, az üzlet, mindenki segít-
sen magán úgy, ahogy tud – gondolhatta 
magában. Annyira el volt foglalva saját 
tennivalóival, hogy nem is sejtette, hogy 
az, aki „az ajtó előtt áll” és bebocsátásra 
vár, a világtörténelem leghíresebb embere 
lesz, sőt több mint ember, Ő az Isten Fia, 
a Messiás, a Békesség Fejedelme. 

Ma is sokan vannak, akik közömbösen 
reagálnak, amikor szenvedőket, szegénye-
ket, elesetteket látnak, akik segítségre szo-
rulnak. Sokszor megdöbbentő a világban 
tapasztalható közönyösség és érzéketlen-
ség, mivel a mai ember annyira el van 
foglalva saját kényelmével, és kicsinyes 
dolgaival. Pedig rá kell ébredünk, hogy 
cselekednünk kell, és segítenünk kell sür-
gősen egymáson, amíg nem késő. Jézus 
Krisztus az utolsó ítéletről szóló példá-
zatban így szól a megváltottak felé: 

„Jöjjetek, Atyám áldottai… mert éheztem és 
ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, 
jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam 
és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, 
börtönben voltam és meglátogattatok… mert 
amikor megtettétek ezt akár csak eggyel is a leg-
kisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg…”

Hadd tegyem fel a kérdést: nem követ-
jük-e el mi is azt a végzetes hibát, mint 
a történetben szereplő fogadós, aki el-
mulasztotta élete legszebb karácsonyát? 
Talán mi is életünk félreeső szegletébe, 
hátsó „istállójába” irányítjuk Jézust? Ha 
igazi karácsonyt szeretnénk ünnepelni, 
Jézusnak kell életünk középpontját elfog-
lalnia. Csak az Ő jelenléte biztosítja, hogy 
igazi karácsonyunk legyen.

Sokan otthon szenvednek belső feszült-
ségek miatt. Békétlen házastársak, szét-
tört családok, árvaságra jutott gyermekek 
sokasága várja a vigasztalást. Összetört 
szívek fájdalma, néma könnyek sokasága 
Megváltó után kiált. Ha Jézust ma a szí-
vünkbe engedjük, Ő betölt bennünket 
lényének békességével.

Van-e helyünk az ünnepelt, Jézus 
Krisztus számára, akinek a születésére 
ezekben a napokban emlékezünk? Vagy 
túlságosan el vagyunk foglalva saját dol-
gainkkal? Úgy belemerülünk a karácsonyi 
lótás-futásba, karácsonyfa díszítésbe, aján-
dékok vásárlásába, hogy közben nincs 
örömünk, mert elszalasztjuk annak lénye-
gét, a földre érkezett Isten Fia diadalmas 
fogadását? Ugye, nem akarunk mi is úgy 
járni, mint a történet fogadósa két évez-
reddel ezelőtt?

NEM EJT HIBÁT!

Ha különösnek, rejtelmesnek
látszanak Isten útjai,
ha gondok ösvényébe vesznek
szívem legdrágább vágyai,
ha borúsan búcsúzni készül
a nap, mely csak gyötrelmet ád…
egyben békülhetek meg végül:
hogy Isten sosem ejt hibát.

Ha tervei igen magasak, 
s irgalma kútja mély nekem…
ha a támaszok mind inognak, 
ha nincs erõ, nincs türelem,
s tekintetem sehol célt nem lát
vaksötét, könnyes éjen át…
egy szikrácska hit vallja mégis, 
hogy Isten sosem ejt hibát.

És ha szívem megoldhatatlan
kérdések betege lett,
mert elkezd kételkedni abban,
hogy Isten útja szeretet…
minden elfáradt sóvárgásom 
békén kezébe tehetem,
s elsuttoghatom könnyek közt is:
Õ nem ejt hibát sohasem.

Azért csend szívem! Engedd 
múlni a földi múló életet!
Majd a fényben látni, ámulni
kezdesz: Õ mindig jól vezetett!
Ha a legdrágábbat kívánja
a legsötétebb éjen át
menekülj a bizonyosságba,
hogy Isten sosem ejt hibát! 

(Németbõl fordította: 
Túrmezei Erzsébet)
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Jézus azt mondja: „Én az ajtó előtt állok, és 
zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, oda 
bemegyek, és vele vacsorázok, és ő énvelem…”  
Ha Jézust beengedjük, Ő teljesen újjá 
tesz bennünket, átformálja családi éle-
tünket. Átjárja szeretete egész lényünket, 
így ismét szeretni tudjuk házastársunkat, 
gyermekeinket és szüleinket. Ő segítséget 
ad otthoni feszültségeink és mindennapi 
problémáink megoldásában. 

Mindezek felett bűneink bocsánatát és 
az örök élet ajándékát kínálja fel azoknak, 
akik hisznek benne. Karácsonykor lehe-
tetlen dolog nem gondolni Nagypéntekre 
és Húsvétra. Hiszen Krisztus nemcsak 
emberré lett, hanem a mi bűneinkért 
meg is halt a kereszten. Harmadnapra fel-
támadt és a mennybe ment, hogy helyet 
készítsen nekünk. Karácsony tehát fényes 
bizonyítéka Isten szeretetének, és válasz 
az ember segélykiáltására. 

A Bibliában azt olvassuk, hogy: „…úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” Nekünk csak annyit kell 
tennünk, hogy megnyitjuk szívünk ajtaját, 
a kopogtató Jézus Krisztus előtt, és hittel 
behívjuk Őt, mint Urunkat és Megváltón-
kat. Ha kétség nélkül átadjuk szívünk tró-
nusát, a Szentírás tekintélyével mondha-
tom, hogy a legcsodálatosabb Karácsony 
vár ránk. Ezen túl bűneink bocsánatában 
és az örök üdvösségben lesz részünk. 

Ne szalasszuk el hát életünk nagy le-
hetőségét ezen a Karácsonyon. A leg-
nagyszerűbb ajándékot nem mi adhatjuk 
egymásnak, hanem Ő adja nekünk. Azt 
mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek…” Szívből kívánom, 
hogy Isten békessége és áldása töltse be 
szívünket és hátralévő életünket. Ámen.

Dr Mészáros Kálmán
(Elhangzik az Örömüzenet hete műsorában) 

Az “Örömüzenet hete” programja
Dátum SW délelőtt SW délután / Hotbird MW

Dec. 19. Vasárnap — Békesség fejedelme \ A fiú érkezik Messiási jövendölések \ 
Kegyelem és békesség \ Vers

Dec. 20. Hétfő — Zakariás \ Vers: A csend A Biblia üzenete \ Zakariás; Jézus eljön
Dec. 21. Kedd Mária (Lk 1:26-38) Mária hálaéneke \ Vers: Te mit tennél A Biblia üzenete \ Mária; Magnificat

Dec. 22. Szerda Erzsébet (Lk 1:39-47) Erzsébet \ Bizonyságtétel \ 
Vers: Csendes csodák A Biblia üzenete \ Erzsébet \ Titok

Dec. 23. Csütörtök József  (Mt 1:18-25) A pásztorok \ Hangjáték \ 
Az igazi szeretet A Biblia üzenete \ József

Dec. 24. Péntek Ismerjük az Ő ajándékát? Karácsonyi személyes ígéret A Biblia üzenete \ Pásztorok
Dec. 25. Szombat Üdvözítő született nékünk Simeon és Anna \ Értem is megszületett 68. Zsoltár Az öröm \ Jézus bemutatása 

Dec. 26. Vasárnap — Bölcsek, Heródes \A betlehemi fogadós Zakariás \ Jézus eljön \ Napkeleti bölcsek, 
Heródes \ Isten velünk van
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Az Adventi öröm-
üzenet hetét nyitó 
és záró vasárnap 
prédikátora lesz 
majd a MERA 
h u l l á m h o s s z á n 
Balog Miklós lelki-
pásztor. 
Aki hallotta már 

kedves, mély hangját, bizonyára egyetért 
velem, hogy érdemes őt (meg)hallgatni. 
Sokan talán verseit ismerik jobban, mint 
őt magát. Most szeretnénk bemutatni 
szolgatársunkat kedves hallgatóinknak, 
olvasóinknak.
Hívő szülők hitetlen gyermekeként élte 
az életét, amikor Isten keze megérintette 
egy szerelmi csalódás után.
A szegedi Bölcsészettudományi kar 
magyar irodalom és nyelvészet szakán 
az utolsó évét járta, amikor rádöbbent, 
hogy neki más „pályát” kellene választa-
nia. Megtérésekor azt mondta az Úrnak, 
a nagy szerelmi csalódást követően: 
„Hogyha megvilágítod az utamat Uram, 
neked szánom teljesen az életemet.” 
1956. október 23-án merítkezett be, 
akkor, amikor korosztálya éppen mással 
volt elfoglalva.
1957-ben fejezte be a tanári kart, de 
utána teljes szívvel átadta magát a lelki 
irodalomnak, hogy ami eddig kimaradt 
az életéből, most pótolhassa.
Ökölvívóként sportolt évekig, edzője 
szavai egész életére meghatározók voltak: 
„Márpedig meccset, nem adunk fel!” Ez a gon-
dolat a kitartást munkálta ki benne.
A szülei nagy örömmel fogadták Miklós 
megtérését. De nemcsak ők, hanem egy 
kis diákcsoport is, akik évekig könyörög-
tek az Úrhoz az ő megtéréséért. Imádsá-

ARCKÉPCSARNOK
Szolgatársunk: Balog Miklós

guk meghallgattatott.
Az a tény, hogy elvégezte a bölcsészkart, 
nem volt hiábavaló, hiszen mint lelkész 
sok helyen tudta használni irodalmi isme-
reteit is. Az Ige szépsége és az igehirdetés 
öröme annyira megragadta, hogy egy pil-
lanatig sem gondolkozott el azon, hogy 
valamit elszalasztott, vagy kiengedett a 
kezéből. Bár akkoriban nagyon sok is-
merőse és diáktársa disszidált, ő úgy látta, 
hogy itthon kell maradnia, hogy az Urat 
szolgálja.
Megtérése után kivetett lett, hiszen nem 
akart KISZ-es lenni, és alkalmatlannak 
tartották a tanári pályára, hivatásra.
Mivel ebben az időben nősült meg, arra 
gondolt, hogy majd félállásban lesz tanár 
és lelkész is. Viszont ezt a két hivatást 
nem lehetett összeegyeztetni.
Eltanácsolták a tanári pályáról, nem ka-
pott középiskolát. Makó környékén egy 
tanyai iskolába került, ahol két osztály 
volt mindig együtt. Nyáron a gyerekek 
dolgoztak, csak télen lehetett igazán fog-
lalkozni velük.
Ezen a vidéken már prédikált különböző 
helyeken. Ma Miskolcon és környékén 
hirdeti az Igét. De míg ebbe a városba 
elhívta az Úr, szolgált Jánoshalmán, Tahi-
tótfalun és Pécsett is. 
A versírást már ifjú korától szerette, de 
amint megtért, elgondolkozott azon, 
hogy mire is való. Felajánlotta hát Urá-
nak, hogy ezt a talentumát fordítsa az Ő 
dicsőségére, így kezdett el hívő verseket 
írni. 

A Balog Miklós szolgatársunkkal készült 
riportot meghallgathatják a rövidhullá-
mon, 2005. január 9-én 17.30-tól.

Szeretettel jegyezte és ajánlotta:
Elek Éva



Nagyon szépen köszönöm kedves e-mail-
jüket és az üdvözleteket. Talán hallottak 
arról, hogy a Jeanne nevű hurrikán a mi 
házunkat teljesen tönkretette. Emiatt 
aztán akadt sok szaladgálni való, s most 
én nem tudtam olyan gyoran válaszolni, 
amilyen gyorsan szerettem volna. 
Hála az Úrnak kaptunk egy szép kis 
házat, amit a biztosítónk bérel nekünk 
ideiglenesen. A többit még nem tudjuk, 
mert olyan sok a munkájuk, hogy nem 
tudnak elég gyorsan intézkedni. Állítólag 
kedden kijön az “adjuster”-ünk és akkor 
meglátjuk, hogy mi lesz a következő lé-
pés, és mikor számíthatunk döntésre. Az 
újjáépítés is probléma, mert a jó szak-
munkások és vállalkozók mind foglaltak. 
A 46. Zsoltár első pár verse erősít, meg 

Vihar után...
az Úr naponkénti csodái, támogatása és 
vezetése a kis és nagy dolgokban. Például 
egy közvetlen szomszédunk vihar után 
mindjárt befogadott minket. 82 éves férfi, 
akinek a felesége elfekvőben közeledik a 
halálhoz. Őt viszont fiatal korában bap-
tistának nevelték, s valamilyen döntésen 
át is esett, de feleségei elvonták az Úrtól 
és a baptistáktól. Most, ottlétünk alatt 
rendezte ügyét az Úrral, és jár velünk 
imaházba. Nagyon szépen kérjük a test-
vériség imáját fejlődése érdekében. Ez 
csak egy áldás a sok közül, amely a mi 
problémánkból fakadt. 
Hálás vagyok a Testvérek szerkesztéséért 
s valóban szívesen folytatom a munkát, 
amíg még szükség van rá. 

Irma Mátrai

Amikor a Wycliffe fordítócsoporthoz tar-
tozó Doug Meland és felesége Brazíliába, 
a fulnio indiánok egyik falujába költözött, 
úgy emlegették őket, mint „a fehér em-
ber”-t. A kifejezés egyáltalán nem volt 
hízelgő, mivel más fehér emberek kizsák-
mányolták őket, felégették otthonaikat, és 
megfosztották az indiánokat földjeiktől.
Miután azonban Melandék megtanulták a 
fulnio indiánok nyelvét, és segítették az 
embereket orvossággal és más módon is, 
kezdték Dougot úgy emlegetni, mint „a 
tiszteletre méltó fehér ember”-t.
Amikor később Melandék kezdték föl-
venni magukra az emberek szokásait is, 
a fulniók még jobban elfogadták őket, 
és Dougról úgy beszéltek, mint „a fehér 
indián”-ról.
Aztán egy napon, amint Doug megmosta 
egy fulnio gyermek szennyes, és sérülés 
miatt összevérezett lábát, hallotta, amint 
egy ott álldogáló ezt mondta a másiknak: 
„Ki hallott eddig arról, hogy egy fehér 
ember megmossa egy indiánnak a lábát? 
Bizonyára, ez az ember Istentől jött!” At-
tól a naptól kezdve, amikor Doug elment 
egy-egy indián otthonába, ezt jelentették 
be: „Itt jön az az ember, akit Isten kül-
dött hozzánk.”

Assziszi Ferencet megrémítette a lepra. 
Egy napon azon a keskeny ösvényen, 
amelyen utazott, látott a napfényben 
egy teljesen fehér leprást! Ösztönösen 
visszahőkölt, mert nem akart megfertő-
ződni a rettenetes betegségtől. De aztán 
elszégyellte magát, odafutott, körülölelte 
a szenvedő ember nyakát és megcsókolta 
őt, majd továbbment. Egy pillanattal 
később visszanézett, és senki sem volt 
az úton, csak az üres utat látta a tűző 
napfényben. Ezután egész nap azon gon-
dolkodott, hogy nem leprással, hanem 
magával Krisztussal találkozott.

Nobel-díjjal jutalmazták az egyik orvost, 
aki ezt írta világhírű munkájában: „Az 
ima a leghatalmasabb energiaforma, amit 
az ember létrehozhat. Az ima befolyása 
az emberi értelemre és testre annyira 
kimutatható, mint a mirigyek kiválasztó 
képessége. Eredményeit mérni lehet a 
megnövekedett vidámságban, a nagyobb 
intellektuális képességben, az erkölcsi 
tartásban és az emberi kapcsolatok mé-
lyebb megértésében. Az imádság nél-
külözhetetlen a személyiség legteljesebb 
kifejlődésében. Csak az imádságban érjük 
el az értelem, a test és a lélek teljes harmó-
niáját, ami a törékeny embernek megadja 
a rendíthetetlen erőt.” 

Kis történetek - nagy 
tanulságok
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A nagy visszaszámlálás ideje
„Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, 

amelyben igazság lakik” (2Pt 3:12).
Isten már a világ teremtése előtt meg-

kezdte a nagy visszaszámlálást: „Mert 
őbenne kiválasztott minket magának már a 
világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetle-
nek legyünk előtte szeretetben. Előre el is hatá-
rozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus 
által, akarata és tetszése szerint” (Ef  1:4-5). 
A kiválasztás és fiúvá fogadás terve után 
Isten megteremtette a világmindenséget, 
aminek egyszer véget vet, hogy majd 
benépesítse az új eget és új földet fiaival 
és leányaival az ő „akarata és tetszése 
szerint”. 

Különösen érzékelhetővé vált Isten 
idő-visszaszámlálása akkor, amikor az 
ember bukása után az édenben kinyilat-
koztatta a proto-evangéliumot: „Ellen-
ségeskedést támasztok közted és az asszony 
közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet 
tapossa, te meg a sarkát mardosod” (1Móz 3:
15). Ezután következtek az üdvterv ki-
bontakoztatásának évezredei, Ábrahám 
kiválasztása, hogy benne és az ő utódá-
ban áldást nyerjenek a föld nemzetségei. 
Majd nemsokára megérkezett az „idő 
teljessége”, amikor „Isten elküldte Fiát, aki 
asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a 
törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá 
legyünk” (Gal 4:4). 

Íme, már itt vagyunk a harmadik évez-
red elején, és egyre jobban bekapcsol 
Isten minket is az idő visszaszámlálásába. 

Nem azt kell méricskélnünk, hogy mivé 
alakulhat a világ tíz, száz vagy ezer év 
múlva, hanem azt, hogy miként kell fel-
készülnünk az Emberfia fogadására, aki 
megérkezhet ebben a pillanatban is. Isten 
elvárja tőlünk, hogy minden gondola-
tunkat és tettünket – családi, nemzeti és 
világméretekben is – Fia érkezéséhez iga-
zítsunk. Ha vállaljuk ezt az isteni progra-
mot, akkor érvényes lesz reánk az Ige: „Ti 
azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, 
hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket” 
(1Thessz 5:4). Ha nem vállaljuk, csak ez 
várhat reánk: „Akkor majd kiáltani kezdik 
a hegyeknek: Essetek ránk! - és a halmoknak: 
Borítsatok el minket!” (Lk 23:30)

Imádkozzuk együtt a zsoltáríróval: 
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk!” (Zsolt 90:12) Az Úr Jézus 
szavait figyelembe véve pedig szüntelen 
készüljünk: „Legyen derekatok felövezve, és 
lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hason-
lók az olyan emberekhez, akik várják, mikor 
tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor meg-
érkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak 
neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, 
amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony, 
mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz 
ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. És ha a 
második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik 
is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok 
a szolgák!” (Lk 12:35-38).

Dr. Gerzsenyi László
A Biblia üzenete előadója



„Maguk minden nap felkeresnek”
Szennyes világban élünk. Nem mehetünk 
végig egyetlen utcán sem, hogy be ne pisz-
kolódnánk. Az elménk beszennyeződik, a 
szemünk beszennyeződik.
Belefáradtál már ebbe a sok szemétbe?
Az ember kiszáradt, kifogyott az ötletekből. 
A televízió unalmas, mindig ugyanazt ismétli. 
Az igazi ötleteket szennyel pótolja. Olyan ez, 
mintha valaki egy kiszáradt sivatagon kelne 
át, és mégis, mintha milliók bámulnák.
Elméjük megtelik szeméttel, szennyel és 
erőszakkal. Ha a keresztyén az idejét a 
szeméttel és a szennyel tölti, akkor nem lesz 
erő az életében (Préd 1,8). Azért van olyan 
sok gyenge keresztyén, mert elméjét és szívét e 
világgal tölti meg. Aztán csodálkoznak azon, 
hogy miért nincs erő az életükben.
Szükségünk van szentélyre, olyan gondola-
tokra, amelyek megtisztítják értelmünket. 
Mennyi időt töltünk Isten igéjével?
„Mi pedig fedetlen arccal, mintegy tükörben 
szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan 
ugyanarra a képre formálódunk az Úr Szel-
leme által dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3,18)
Isten Igéje tükör, és benne látjuk az Úr dicső-
ségét. Csak akkor látjuk meg az élő Krisz-
tust, ha tanulmányozzuk Isten Igéjét. Amint 
nézzük Őt, szabaddá válunk és növekszünk 
őbenne. Nincs más út.
Ó, milyen gyermekes következetlen életet élnek 
a hívők! Csodálkozom, hogy a keresztyéneket 
milyen könnyen eltéríti a tanítás bármilyen 
szele. Nem képesek felismerni az igazságot és 
a tévedést. Nem ismerik Isten Igéjét.
Csak akkor lesz erő az életünkben, ha el-
mélkedünk az Úr Jézus Krisztus személyén 
és gondolkozunk Isten Igéjén.
Az emberek túl gyakran szórakozni mennek 
a templomba. 
Sokan állítják, hogy a templom a szépségek 
meglátása. Sokan a hívek öltözködését must-
rálják vagy bezárják szemüket, és édesdeden 
álmodnak. Sokan úgy ülnek ott több órán 
át, hogy vallásosnak és kegyesnek érzik 
magukat.
Gondold meg, egyedül Isten Igéje ad nekünk 
erőt! Amikor gyengék vagyunk, táplálékra 
van szükségünk. Szükségünk van kenyérre 
és húsra, hogy erőre kapjunk. Isten Igéje a 
mi lelki kenyerünk és húsunk. Csak az Ige 
nyilatkoztatja ki Jézus Krisztust.

A karácsonyi műsorokra készülve, ke-
zembe akadt Lukátsi Vilma: Lépten-nyo-
mon című novelláskötete, s azon belül 
nagyon elgondolkodtatott a „Karácsony-
ország” című írása. Ezt a kis novellát az 
írónő Németalföldi élményei ihlették, s 
ezért kapta ezt a különös címet is, hiszen, 
mint tudjuk, a karácsonyi szokások dön-
tő többsége erről a vidékről származik. 
(Ilyen pl. a fenyőfa állítás, az adventi ko-
szorú készítés.) Igen ám, de a gyönyörű, 
varázslatos külső mögött a valóság sokkal 
megdöbbentőbb, mint gondolnánk, írja 
az írőnő. Van egy árnyoldala is a ragyo-
gásnak, egy olyan valami, amiről nem 
szoktunk beszélni, amivel nem szoktunk 
dicsekedni. Ez pedig az, hogy ilyenkor 
könnyen „feleslegessé válnak” azok, akik 
már terhet jelenthetnek a vidám, gond-
talan ünneplésben. Az öregotthonok, a 
kórházak telt házzal „üzemelnek” ezek-
ben a napokban. Micsoda ellentmondás! 
Miközben a szeretet ünnepét ünnepeljük, 
pont a lényeg marad ki az ünnepünkből, 
a szeretet. A szeretet azok felé, akik a leg-
jobban rá lennének utalva erre. A gyengék 
felé is, az elesettek felé is, a betegek és az 
öregek felé is, egyszóval azok felé is köz-
vetítenünk kellene ezt a szeretetet, akik 
nincsenek abban az állapotban, hogy ezt 
viszonozni tudnák. Ha meggondoljuk, 
Isten is így szeretett minket! A Bibliában 
azt olvassuk, hogy „Abban nyilvánul meg Is-
ten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát 
küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük 
Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és 
elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűnein-
kért.” (1Jn 4.9-10) És mindezt már akkor 
megtette, amikor még tőle távol éltünk, 
amikor még bűneinkben voltunk. Ő volt 
a kezdeményező a szeretetben. Nem mér-
legelte azt, hogy vajon megéri ez az egész?  
Erről szól a karácsony. Erre emlékezünk, 
ezért ünnepeljük. Hogyan lehetséges az, 
hogy egy jó kezdeményezés, egy szép 
szokás végül is csak külsőséggé fajul, s ki-
marad belőle a lényeg, az igazi „krisztusi 
szeretet”? Az a szeretet, amelyik  türelmes 
és jóságos, nem viselkedik bántóan, nem 
keresi a maga hasznát… Jó volna, ha ez 
az oly sokat emlegetett szeretet nem csak 
„máz” volna az ünneplésünkön, hanem 
valóban átjárná az egész lényünket, s belő-
lünk túláradva az egész környezetünket 
is. Vannak ennek gyakorlati megnyílvá-
nulásai is. Látogatások, ajándékok, együtt 
ünneplések, s nemcsak azokkal, akikkel 

„olyan jól megértjük egymást”, hanem 
azokkal is, akik talán mindennél jobban 
várják azt, hogy valaki velük is éreztesse: 
„szeret az Isten”.
Sokszor eszembe jut gyerekkorom gyü-
lekezetéből az egyik egyedülálló idősebb 
nőtestvér. Soha nem szólt a gyüleke-
zetben, nem „szolgált”. Hogy őszinte 
legyek, még a nevére se emlékszem, de 
az arca előttem van ma is, és az a cseleke-
dete is, mely „véletlenül” derült ki egyik 
karácsonykor. Ő, mint kiderült, minden 
szentestét az „elfekőben” töltött, abban a 
kórházban, azok között a betegek között, 

akikre senki nem volt már kíváncsi. Ágy-
ról-ágyra járt, s mindenkihez volt egy-két 
kedves szava, egy apró ajándéka. Isten-
től kapott feladatának tekintette, hogy 
azoknak vigyen a karácsony fényéből 
egy kicsi kis sugárnyit, akiket már senki 
sem szeretett, akik már senkinek sem 
számítottak, akiket már „leírtak” ebben 
az életben. Mondom, sokszor eszembe 
jut a testvérnő, talán azért is, mert úgy 
hozta az élet, hogy Isten egy lelkipásztor 
mellé rendelt segítőtársnak. A karácsony 
nálunk se olyan, mint egy „átlag család-
ban”. Ugyancsak mozgalmasan telnek 
ezek a napok! Alig győzi az ember. Egyik 
program éri a másikat, s akkor még hol 
vannak a személyes látogatások! Azok a 
látogatások, melyeket nem lehet elhagy-
ni, hiszen aki egyedül van, az még sokkal 
jobban egyedül van ilyenkor, sokkal ma-
gányosabb, sokkal elkeseredettebb, (úgy 
is mondhatnám, hogy sokkal nagyobb 
esélye van a depresszióra), mint az év 
többi napján. A betegek is úgy érzik, 
hogy „legalább karácsonykor látogasson 
meg már valaki”, (lehetőleg a lelkipász-
tor is, hiszen ő az én pásztorom is). Ez 
valahol érthető is, hiszen emberek vagy-
unk. És akkor még nem említettem azt a 
szomorú tényt, hogy épp karácsonykor, 
épp a Szeretet testet öltésének ünnepén 
érzik úgy a legtöbben, hogy „Elég volt!”, 
hogy „Nincs tovább!”, s vetnek véget 
önkezükkel saját életüknek. Ezeket a té-

Be ne 
piszkolódjunk!

(folyt. az 5.oldalon)
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Csak akkor növekszünk lelkileg, ha időt 
fordítunk az Igére. Azt hiszem, Ő jelen 
van a Szentírás minden lapján, ha van 
szemünk az ő meglátására. Szükségünk 
van a valóságos Krisztusra az életünkben. 
Csak nyitott szemmel gyönyörködjünk az Úr 
dicsőségében! 
Azt gondolom, sokaknak azért kell majd 
szégyenkezniük Krisztus megjelenésekor, 
mert nem ismerik a Szentírást. Sokunk-
nak azt mondja majd: „megadtam minden 
tájékoztatást az Igében, de te nem hallgattál 
rám, nem figyeltél rám.”
Ma úgy véljük, gyermekeinkkel az a problé-
ma, hogy nem figyelnek ránk, szülőkre. Isten 
gyermekeivel az a baj, hogy nem hallgatnak 
Mennyei Atyjukra. A Krisztusról való elmé-
lyülés, elmélkedés az erő szentélye.
Sokunknak hátra kell hagynunk e világ 
szennyét, és félre kell vonulnunk Isten Igé-
jének szentélyébe, hogy lelkünk elmélyüljön 
benne, imádja és dicsérje Őt.
„Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami 
tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami 
szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami neves és 
dicséretes, azt vegyétek figyelembe” (Fil 4,8)

Bödös József

nyeket tudva nagy a felelőségünk, hiszen 
nem nézhetjük tétlenül azt, hogy a Sátán 
szabadon garázdálkodjon. Épp ezért, már 
sok-sok évvel ezelőtt úgy döntöttünk, 
hogy férjem számára a karácsony nem 
„családi ünnep”, pontosabban nemcsak 
családi ünnep, hanem „szolgálati idő”. 
Mivel kicsi gyerekeink voltak, (akik azért 
gyerekek is, mégha lelkész családban nő-
nek is), ezért úgy határoztunk, hogy az 
esti gyertyagyújtásra hazaér a párom is, 
de a többi az én dolgom. Nem mondom, 
hogy ez mindig egyszerű volt. Elkészülni 
mindennel időre, három kicsi gyermekkel 
együtt! De az „idő nekünk dolgozott”. 
Szép lassan növekedtek, egyre többet 
segítettek, s természetesnek vették, hogy 
apának ilyenkor sok dolga van, mert vár-
ják azok, akik nehéz helyzetben vannak. 
Ezzel együtt sokszor úgy éreztem, hogy 
talán többet kellene nekem is, nekünk is 
együtt is lennünk. Persze ennek a gyakor-
lati megvalósulásáról fogalmam se volt, 
hiszen nem lehet az ember egyszerre két 
helyen, s az az Ige is sokszor elém került, 
hogy „Ha pedig valaki övéiről és főként háza 
népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, 
és rosszabb a hitetlennél.” (1Tim. 5.8) Az 
eszemmel tehát világosan tudtam, hogy 
nekem ebben a helyzetben az a dolgom, 
hogy otthon legyek és szívvel-lélekkel, 
(és kemény munkával), készüljek arra, 
hogy méltóképpen emlékezhessünk Jé-
zus születésére, de azért a szívem mélyén 
újra és újra megfogalmazódott a kérdés, 
hogy „Hogyan tudnék vajon több helyre 
eljutni én is?”
Isten különös módon hallgatta meg a ví-
vódásomat, s be kell, hogy valljam, hogy 
sokáig nem is igazán tudatosult bennem, 
hogy már milyen régen meghallgatta 
csöndes sóhajomat. Ez immár a tizedik 
karácsony, amikor valamilyen módon 
szolgálok a Magyar Evangéliumi Rádió 
műsorában. Ezt mindig szolgálatnak te-
kintettem, s igyekeztem is a tőlem telhető 
módon a lehető legtöbbet nyújtani a hall-
gatóknak. Arra azonban sokáig nem gon-
doltam, hogy a hallgatóknak mit is jelent 
ez az egész. Azt tudtam, hogy szeretnek 
minket, hogy számítanak a műsorokra, 
hogy sokaknak ez a mindennapi lelki 
táplálék, de arra nem gondoltam, hogy 
nagyon sokan úgy gondolnak ránk, mint 
akik mindennap meglátogatjuk őket ma-
gányukban, betegségükben. Erre néhány 
hónappal ezelőtt döbbentem rá, amikor 
egyik hallgató a másik után mondta el 
ugyanezt. Közülük az egyik úgy fogal-
mazott, hogy „Maguk sokkal többet 
vannak nálunk bárki másnál, mert maguk 

mindennap felkeresnek minket”. 
Karácsonyra készülünk. Ezen a karácso-
nyon különleges programmal szeretnénk 
„meglátogatni” hallgatóinkat, hiszen 
amellett, hogy a karácsony „szereplői-
ről”, (Józsefről, Máriáról, Erzsébetről, 
Zakariásról, stb.) szólnak estéről-estére 
a szolgálatok, még Jézushoz is szertnénk 
hívogatni mindenkit. Ahhoz a Jézushoz, 
aki azért jött, hogy többé ne kelljen 
egyedül lennünk, többé ne kelljen magá-
nyosnak és elhagyatottnak lennünk, és aki 
azt ígérte nekünk, hogy „… ha valaki meg-
hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” 
Ezen a karácsonyon szeretnénk minden-
kihez „személyesen ellátogatni”, és sze-
retnénk Jézus meghívását is mindenkihez 
„személyesen kézbesíteni”, hiszen Ő 
mindenkit személyesen hív magához. Az 
az imádságunk, hogy bárcsak minél töb-
ben meghallanák ezt a halk és szelíd han-
got, s elfogadva a meghívást, befogadva 
Jézust a szívükbe, igazi karácsonyuk 
lehetne, ami egyben békés és boldog is, 
hiszen Jézus nemcsak a Megváltó, hanem 
Ő a Békesség Fejedelme is.

Áldott ünnepeket kívánok!
Kulcsár Anikó

(– hallgatóknak, műsorkészítőknek) 
A bibliaórákon a hallgatók mellett a 

műsorkészítők is kapnak egy kis “úti 
csomagot”, hiszen a felvételek során 
bennünket, résztvevőket sem hagy érin-
tetlenül a hallott tanítás. Elraktározódik 
az emlékezetünkben, vagy ott, éppen ak-
kor szól hozzánk. Előfordul, hogy egyet-
len egy szó indít el egy gondolkodási 
folyamatot. 

Nekem is készül minden alkalommal a 
már említett “úti csomagból”. 

Nagyon sokszor eszembe jutott már ez 
az egyszerű szavakkal megfogalmazott 
igazság (gyakran akkor, amikor összeku-
szálódtak az érzések bennem):  “A Biblia 
Isten szava, Bibliánkból Isten szól hoz-
zánk” éneklik a gyerekek, és arra a kér-
désre, hogy mi is a Biblia, szinte hallom, 
amint kórusban válaszolják: “A Biblia 
Isten könyve és az életünk könyve.” 

Tudom, hogy a Biblia az én életem 
könyve is, ezért belelapozok és olvasom. 
Különleges könyv, érdemes arra, hogy 
mélyebben megismerkedjem vele, hogy 
tanulmányozzam, értelmezzem.

Ma már több keresztyén könyv, sze-
minárium tűzte ki céljául, hogy segítsen 
ebben. Mint például az International 
Teaching Ministry (ITM) is, melynek 
kiadványait a rádiós Bibliaórán dolgoz-
zuk fel.

Néhány évvel ezelőtt a gyülekezetemben 
találkoztam először  az ITM-füzetekkel. 

A bibliaórák előtt jó volt átolvasni a 
füzet aktuális részét, válaszolni a föltett 
kérdésekre. 

Most pedig, amikor a mikrofon előtt 
beszélgetjük át a kijelölt igeszakaszt és 
jól körbejárjuk a témát – akár több bib-
liaórán keresztül (általában sorozatok 
készülnek) – hosszú ideig emlékszem 
egy-egy újonnan megértett igazságra. 
És ha ott van már bennem az Ige, akkor 
növekedhet, életté válhat. Mert a Biblia 
nekem szól – nekünk szól. 

Tehát a felvétel közben valóban gaz-
dagodhatnak a műsorkészítők is! Termé-
szetesen mindenkinek ezt kívánom, aki 
kedd esténként, vagy egyéb alkalommal 
bibliatanulmányozáshoz lát. 

Pálmai Nóra

Rádiós Bibliaóra
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műsor közben
Az alábbiakban részleteket olvashattok egy rádióadásból, ami elhangzott: 2004.10.08, Kiáltó Szó, 
internetes rádiónkban. Téma a kommunikáció volt, riporter Elek Éva, válaszadó Szabó J. Róbert, 
lelkipásztor volt.

[E.É.]…Mi is a kommunikáció? - beszélgetés.
Van – e ma kommunikációs krízis, vagy csak túl sokat hozzuk szóba?...többek között 
ezt a témát járjuk körbe a mai beszélgetésünkben. Internet, Sms, MMs, GpRs a mai 
világ meghatározói, de ezeken a csatornákon sokszor a sürgős háttérbe szorítja a lé-
nyegest, a fontosat. Nem elég, ha felfedezzük a problémát, az sem, ha megvan a meg-
oldás, nem elég ha azt mondjuk „úgy jó, ahogy rossz”. Tenni kell valamit. 
Élesen kitűnik ez a zavar néhány kapcsolatban. Vizsgáljuk meg a gyerek – szülő kap-
csolatot, a férj – feleség viszonyát…(az adásban szerepelt még a tanár – diák viszony és a 
főnök – beosztott kommunikációja is – szerk.) Volt ezzel probléma a ti családotokban?
[Sz. J. R.] Minden gyereknek problémája van azzal, hogy úgy érzi, a szülei nem értik 
meg. A kérdésre az egyszerű válasz az, hogy közben én is felnőttem ez alatt, és meg-
oldódtak a problémák. De a komoly válasz, hogy én azt tapasztaltam, mindig a szüleim 
próbálták áthidalni a kommunikációs problémákat, mindig ők hajoltak le, ők kerestek 
engem – én sokkal kevesebbet tettem ezért. Szóval ebből azt tanultam, hogy mindig az 
erősebbeknek, a nagyobbnak kell tenni, ha valami baj van, neki kell lépni.
[E.É.] A mai szülők és gyerekek kapcsolatában is igaz ez?
[Sz. J. R.] Nem értik egymást a generációk, pontosabban nem akarják egymást érteni.
[E.É.] Van – e javaslatod?
[Sz. J. R.] Fontos, hogy a kommunikáció mindig kapcsolatot jelent...
[E.É.] – és információ cserét...
[Sz. J. R.] – többek között, de ebben a szülőnek kell tanulnia azon a nyelven beszél-
ni, amit a gyerek megért. A szülőnek kell belehelyezkedni a gyerek gondolataiba, a 
szituációba, és nem mindenáron föntről megoldani a problémákat… Nem akarom 
felmenteni a mai fiatalokat, de összegyűjtöttem, hogy szerintem mi a fontos (bal oldalt 
olvasható, szerk.)
[E.É.] A házasságokban is vannak kommunikációs problémák. Beszéljünk most erről.
[Sz. J. R.] Fontos, hogy keressük meg az okokat, hol a probléma. Valóban a kommu-
nikációban van a probléma vagy a férjben vagy a feleségben. Ha a kapcsolatban van 
a probléma, az nem pusztán csak a természeten múlik. Fő kérdés, hogy hozzánk illő 
ember–e a társ. Ha igen, akkor Isten rátette–e a pecsétjét erre a kapcsolatra, ha igen, 
akkor Isten hihetetlen sokat segít. A válasz egyszerűen annyi, hogy meg kell vizsgálni 
ezeket a területeket.
[E.É.] Mire figyeljünk kommunikációs probléma esetén?
[Sz. J. R.] Azokat meg kell beszélni…minnél hamarabb. Néha napokig ülünk egy prob-
lémán. Sokszor a nagy rohanásban nem vesszük észre, hogy gond van, csak azt, amikor 
a másik már 1 – 2 napja máshogy viselkedik. El kell mondani, másként napok telhetnek 
el. A Bibliában is van egy jó tanács: „a nap le ne menjen a ti haragotokon”. Az őszinte-
ség fontos dolog a kapcsolatban. A kommunikáció egyenlő a beszélgetéssel. 

Ahogy az egyik e-mailben olvashatjátok „Állítólag egy átlag házaspár egy nap 8 percet beszélget egy-
mással”. Szerintünk is kevés ez az idő, ezért készítettük ezt a műsort, melynek részleteit januárban 
2 alkalommal vasárnaponként este hallhatjátok a középhullámon.

Várjuk a témában reakcióitokat, kérdéseiteket, javaslataitokat.
Néhány idézettel zárjuk ezt a témát, a Bibliában találhatók ezek és a XXI. század emberének 
éppúgy megfogadható jó tanács, mint a régieknek volt. „Élet és halál van a nyelv hatalmában, ame-
lyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” (Péld 18,21) Emlékeztesd őket arra, hogy ren-
deljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek 
minden jó cselekdetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes 
szelídséget tanúsítva minden ember iránt...” (Tit 3:1-2)

Hullámon és hálón a fiatalokkal
Szia!
Szóval a kommunikációnak két fontos eleme 
gyenge a mostani ember számára. Először is 
nem értjük, hogy mit  akar a másik, mert 
annyira lecsupaszított és mindenféle képi eszkö-
zökkel alátámasztott, többnyire alacsony értelmi 
szintet megcélzó információkkal bombáznak 
bennünket, hogy ha kicsit bele kell gondolnunk 
a közlendő  hátterébe, empátiára van szükség 
a megértésben, már nehézséget okoz a közlés 
megértése. Ezt erősíti az önző  szemlélet és az 
elidegenedés, hiszen közösség nélkül nem alakul 
ki vagy nem erősödik az empátiás képesség.
A másik pedig Mi magunk, mivel csak közlése-
ket hallunk mindenhonnan, mi is csak közölni 
akarunk, és nem érvelni vagy indokolni. A köz-
lés mögött lehet, hogy több napi vívódás van, de 
ha ezt képtelenek vagyunk elmondani, csak a 
közlést juttatjuk el a másikhoz, az biztosan 
félre fog érteni bennünket. Egyenlőre ennyi 

Sziasztok!
Szerintem az a baj, hogy indítékokat tulajdoní-
tunk a másik félnek. És nem az elhangzottakra 
reagálunk, hanem a vélt indítékra. Persze sok-
szor eltaláljuk, hogy mit miért mondhatott a 
másik, de sokszor nem, ekkor jön a félreértés. 
Ahányszor konfliktusunk volt eddig a felesé-
gemmel, az mind azért volt, mert a kimondott 
szavak alatt mást értettünk mindketten. Ba-
rátunk, Kati úgy fogalmazott, hogy a házasság 
olyan, mintha az egyik kosarazni, a másik 
kézilabdázni akarna egy röplabdapályán egy-
mással egyszerre.
A krízist pedig szerintem az okozza, hogy 
nincs idejük tisztázni az embereknek, hogy ki 
mit hogyan értett. 
Állítólag egy átlag házaspár egy nap 8 percet 
beszélget egymással. Ez szerintem kevés.

Fontos hogy a szülő... 
( a riportalany gyüjtése)

• Tanulja meg szeretni a gyereket
• Vállalja a hibáit
• Nevelési alapelve legyen a  következetesség
• Vezessen be határokat, szabályokat a 

családban és ezeket tartsák be
• Szigorú legyen, de igazságos szigorúság
• Tudjon engedni, kompromisszumkészség
• Akarja megismerni, megérteni a gyereket, 

beszélgetni.
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Karácsonyi meglepetés
Sokan vagyunk gondban karácsonykor, 
hogy mit is vehetnénk idősebb rokona-
inknak, ismerőseinknek ajándékba. Úgy 
gondoljuk, hogy mivel otthon ülnek és 
„nem tesznek semmit”, nem lehet nekik 
semmi praktikus ajándékot venni. Ezú-
ton szeretném közölni mindenkivel, hogy 
az ő semmittevésük a legfontosabb szá-
munkra, mert míg mi csak rohanunk és 
próbálunk versenyt futni az idővel, minél 
több dolgot megtenni egy nap, addig ők 
otthonukban gondolnak ránk, és imád-
koznak értünk. És ha már otthon vannak 
az Úrral, miért ne hallgathatnának rádiót? 
Ha már rádiót hallgatnak, akkor miért 
ne hallgathatnák Isten Igéjét? Idősebb 
otthonülő testvéreinknek jó és praktikus 
ajándék lenne egy olyan rádiókészülék, 
amelyiken Isten Igéje szól, vagyis amin 
lehet venni a MERA adásait.
Az elmúlt napokban több üzletet végigjár-
tam, és kicsit szétnéztem az üzletekben. 
Leginkább nagy műszaki üzletekbe men-
tem, mert náluk típustól függetlenül nagy 
a választék. Voltam márkaképviseleteknél 
is, de ott általában csak 1-2 modellt ta-
láltam, ami képes rövidhullámon venni, 
és az áruk is magasabb volt, mint a nagy 
központokban. Fontos tapasztalat az is, 
hogy amikor én rövidhullámú vevőkészü-
léket kértem, az eladó mindjárt rám akar-
ta tukmálni az összes készüléket, mond-
ván, hogy mind képes fogni az ultrarövid 
hullámú adásokat. Pontosítanom kellett, 
hogy nekem az a fajta rövidhullámú ké-
szülék kell, ami SW vagy KW jelölésű 
adást képes fogni. Ha idősebbeknek ve-
szünk ilyen rádiót, akkor figyelnünk kell 
arra is, hogy könnyen kezelhető legyen. 
Csak meg kelljen nyomni egy gombot, és 
szóljon az adás, utána egy másikat, és ak-

kor ne szóljon. Mára sok digitális készü-
lék van, amit fel lehet programozni és ak-
kor jó, de egy áramszünet következtében 
elfelejti a beprogramozott frekvenciákat, 
és nem biztos, hogy rokonunk képes lesz 
beprogramozni. Az is gond, hogy sok 
készüléket miniatürizálnak, vagyis olyan 
apróra gyártják, hogy sem a számokat 
nem lehet látni a hangoló skálán, sem a 
kezelőszerveket használni a rádión.
Jómagam kipróbálás céljából vettem egy 
készüléket, mégpedig a legolcsóbbat a 
palettán, de nem vagyok vele elégedett. 
A készülék elég apró termetű, 4 gomb 
(bekapcsoló, FM, AM, és lámpa) egy kap-
csoló (SW1-7) és két tekerőgomb (hange-
rő, behangoló) van rajta. Bekapcsoláskor 
mindig az FM sávra vált, attól függetlenül 
hogy én előtte mire állítottam, tehát át 
kell kapcsolnom, AM-re, hogy az álta-
lam beállított MW vagy SW1-7 csatorna 
közül halljam valamelyiket. A behangoló 
tekerőgomb elég nehezen használható, 
mert nagyon finoman kell tekerni, és én 
erre csak nagy türelemmel voltam képes. 
A rádió mindenféle elektromos zajra 
érzékeny, tehát számítógépre és mobilte-
lefonra is. Két ceruzaelemmel működik. 
Méreteit nem tudom, de egészen kicsi. 
Fülhallgató csatlakoztatható hozzá, és 
adapterről is üzemeltethető.
 És akkor most mutatom a táblázatot, 
ahol csak a rádió típusa van leírva, illet-
ve az, hogy melyik boltban mennyibe 
került november közepén. Ha valakinek 
egyéb műszaki segítségre van szüksége, 
forduljon hozzám bizalommal. Megtalál-
ható vagyok hagyományos postai úton a 
MERA címén Kocsis Tibornak címezve 
a levelet, vagy e-milen a radio@mera.hu 
címen.

Típus / Üzlet Media Markt Saturn
Sony ICF SW 11 - 12 990 Ft
SCOTT Rx 120 13 990 Ft -
SCOTT RX 88 14 990 Ft -
Supertech WR 33 14 990 Ft -
Panasonic RF 3500 11 990 Ft -
Panasonic RF 2400 6 990 Ft  
Sangean ATS 303 23 990 Ft 17 990 Ft
Sangean ATS 305 29 990 Ft 25 990 Ft
Sangean ATS 404 28 990 Ft 25 990 Ft
Sangean ATS 505 42 990 Ft 34 990 Ft
Sangean ATS 606 39 990 Ft 35 990 Ft
Sangean SG 622 10 990 Ft 11 990 Ft

Típus / Üzlet Media Markt Saturn
Elta 3562 9 990 Ft -
Elta 3637 5 490 Ft -
Elta 3571 3 990 Ft -
Elta 3573 1 990 Ft -
Elta 3561 13 990 Ft -
Roadstar TRA 2415 4 190 Ft -
Thomson RT 464 7 990 Ft -
Grundig Music Boy 50 7 490 Ft 4 990 Ft
Grundig Concerto Boy 60 14 990 Ft 5 990 Ft
Grundig Concerto Boy 80 16 990 Ft -
Grundig Yacht Boy 50 - 12 990 Ft
Grundig Yacht Boy 10 9 990 Ft 9 990 Ft

Elkészült a Szaniszló Tibor testvér emlé-
kére kiadott 2 CD-ből álló verses-zenés 
összeállítás, amely kizárólag megren-
delőinknek áll rendelkezésére. A 2 CD 
önköltségi ára nagy örömünkre a körle-
velünk kiadása óta módosult. Postakölt-
séggel együtt kerül 2000 Ft-ba!

Teljes erővel folynak az evangélizációs 
hét előkészületei. Minden hallgatót szere-
tettel kérünk, legyen ebben segítségünkre 
azzal, hogy naponta imádkozik érettünk, 
s azokért is, akik ezen a héten megszó-
lalnak. Hisszük, hogy nagy ereje van az 
imának! Az evangélizációs hét program-
ját ebben az újságban megjelentettük!

Örömmel tudatjuk, hogy Dr. Gerzsenyi 
László lelkipásztor, a Biblia üzenete tolmá-
csolója a reformáció emlékünnepén vette 
át a Magyarországi Baptista Egyház által 
alapított Spurgeon díjat. A kitüntetést 
lelkipásztori, tanári, előadói és fordítói 
munkásságáért ítélték oda testvérünknek! 
A MERA nevében sok áldást kívánunk 
Gerzsenyi terstvér további munkájához!

HIBAJAVÍTÁS: Az elmúlt alkalommal 
a lelkiposta rovatban egy kedves test-
vérpárt tévesen házaspárnak tituláltunk. 
Bocsánatot kérünk kedves testvéreinktől!

Hírek röviden



Lelkiposta az Antennában
Tegnap kaptam meg az Antenna újsá-
got. A MERA munkatársaival szemben 
mindig adósnak érzem magam. Annyi 
ajándékban részesítenek, postai külde-
mények mindig megérkeznek, soha nem 
felejtkeznek el rólam. Pedig én semmit 
nem teszek azért, hogy ezt kiérdemeljem. 
Naponta háromszor hallgatom rádión 
a MERA adásait. Bevallom, nem imád-
koztam munkájukért. Még ennyit sem 
tettem, de mások imája lett meghallgatva. 
Én személyesen sok segítséget kapok na-
ponta az adásokból. 

Idős, nagyon magányosan élő özvegy-
asszony vagyok. Sokat nem tudtam a 
Bibliáról, a Bibliából. És már életem 
vége felé kaptam meg azt az ajándékot, 
hogy megismertették velem az adásokon 
keresztül, miért a legértékesebb könyv, 
miért mondják a Könyvek Könyvének.
Nagyon jó nevű írók jelentették ki inter-
júban, hogy a Bibliát tartják könyvtáruk 
legértékesebb könyvének. Az adások 
során olyan szépen végigvezetik a hall-
gatókat a Biblián, és olyan közérthetőek 
az igemagyarázatok. És a lényeget mindig 
kihangsúlyozzák: a főparancsolatot. 

Én azt hiszem, az Úr Jézus emberré 
válásának ez is fő célja volt, hogy megér-
tesse velünk: földi életünk boldogságának, 
lelkünk gyógyulásának forrása a főparan-
csolat megértése és gyakorlása. És ezt a ta-
nítást sugározza a MERA minden adása. 

Segítse meg a jó Isten továbbra is a 

MERA munkaközösségét, hogy ilyen jó 
munkával segítsenek a MERA adásait 
hallgató lelkeken.

Mély szeretettel kívánom Isten áldását 
a MERA dolgozóinak munkájukhoz, és 
családjukhoz:    Repka Irma

Kedves Márta!
Szeretettel köszöntöm önt és családját. 
Isten áldását kívánom munkájára. Elné-
zést kérek, hogy ilyen soká írok. Köszö-
nöm levelét, amit még az év elején kül-
dött, de amelyre csak most válaszolok, 
pedig nagyon sokszor elolvastam, és kí-
vülről tudom a tartalmát. Többek között 
azt, hogy egyikünk sem tudja, hogy mit 
rejt magába, és hogy mit hoz ez az év szá-
munkra. Bármilyen rossz is legyen, Istent 
meg ne tagadjam. Én akkor úgy olvastam 
e sorokat, mint egy figyelmeztetést.

Miután e levelet megkaptam, pár nappal 
később történt, hogy vejem, aki nagyon 
józan életű, kora reggel jött dolgozni 
kocsival. Egy nagyon részeg autós egyene-
sen átváltott a másik sávba, és frontálisan 
ütköztek. Mikor megtörtént, a részeg férfi 
olyan részeg volt, hogy csak nehezen tu-
dott magához térni. A vejem csípőcsont-
töréssel, bordatöréssel hat hétig feküdt 
mozdulatlanul a kórházban. Mikor ha-
zajött járókával, később mankóval tanult 
járni. Aznap volt a kicsi fiuk 8 hónapos. 
Úgy éreztem, hogy nem lesz a gyermek-
nek apja, vagy esetleg nyomorék marad.

Nem is kell mondjam, csak az imádság 
segített ebben a nehéz helyzetben. Sok 
minden eszembe jutott, hogy Isten nem 
hagyott el bennünket. Hisz Ő megígérte, 
hogy hívjam segítségül a nyomorúság 
idején, és Ő megsegít engem, és én dicső-
ítem Őt. Nagyon sokan imádkoztak érte, 
és eszembe jutott Márta figyelmeztetése, 
hogy bármit is hoz az év, meg ne tagadjam 
Istent. Köszönöm a bátorítást, és áldott 
legyen az Úr szent neve. Ma a vejem egye-
dül tud járni. Akkor úgy éreztem, hogy 
minden elveszett, pedig tudtam, hogy 
Isten kezében van az életünk. És Ő, aki 
tegnap és ma mindig ugyanaz, aki annyi 
csodát tett már az én életemben is, hogy 
most is megsegít. Minden gondunkat Őrá 
vessük, mert néki gondja van ránk.

Maradok sok-sok szeretettel, ezt nem 
is kell leírjam, hogy naponta imádkozom 
a Mera minden munkatársáért. Kérem 
Istent, hogy adjon lehetőséget, hogy az 
éter hullámain mindenki megismerje az 
Úr Jézust, Isten Fiát. 

Egy igeverssel búcsúzom: Zsoltárok 
68:20 „Napról napra gondot visel rólunk sza-
badító Istenünk”

Sólák Irma
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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 mű-
sorváltozás jogát fenntartjuk! 

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ 
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI 

Rövidhullám 
41 és 49 m 

7210 és 6105 kHz 
10:30 – 10:45 

Rövidhullám 
49 m – 6245 kHz
17:30 – 18:00
HOT BIRD

 21:30  –  22:00

Középhullám  
215 m 

1395 kHz 

20:40 – 21:15 

V — Léleképítő Ifjúsági műsor
H — Jóhír a távolból

Anyák a Bibliában A Biblia üzenete Evangélizáció

K Igetanulmány ITM Biblaóra
Jegyzetelve A Biblia üzenete Áhítat

SZE Nőktől–nőknek Igesarok A Biblia üzenete Gubancok

CS Igehirdetés Családi műsor A Biblia üzenete Lét és tudat

P Cigányműsor
(kéthetente) „Érintés” A Biblia üzenete Gondolatok
Életutak

SZO Gyermek–műsor Lelkiposta
Szolgatárs Szemelgető Lelkiposta

Kiadja a Magyar Evangéliumi 
Rádió Alapítvány

Szerkeszti:
Kulcsár Tibor
Molnár Tünde

A rádióadásokat és lapunkat önkéntes 
adományokból tartjuk fenn. Az Antenna 
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
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