
Várjuk az Úr Jézust?
Várjuk, mert enge-
delmeskedni aka-
runk parancsának. 
Földön járásakor 
sokszor hangoz-
tatta: „Ezért legyetek 
ti is készen, mert 
abban az órában jön 
el az Emberfi a, ame-
lyikben nem is gondol-

játok!” (Mt 24:44). Ezt nekünk is üzeni az 
Úr és minden korszak valamennyi keresz-
tyénének. Nem halkíthatja el szavát kéte-
zer év sok hitetlensége, kétségeskedése és 
nyomorúsága. Nem nyomhatja el hangját 
a mai kor dübörgése, vihara, tüze vagy 
földrengése. Ő szól, bár halkan hallatszik 
szava, de az éber hívők még a tomboló 
világ orkánjai közt is felismerik hangját.

Várjuk, mert nem tudjuk, hogy ponto-
san mikor jön el a mi Urunk! Tanításában 
kijelentette: „Azt a napot viszont, vagy azt az 
órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, 
sem a Fiú, hanem csak az Atya” (Mk 13:32). 
Ez okozhatta azt, hogy az elmúlt kétezer 
esztendő minden keresztyéne a maga ide-
jében várta az Úr Jézus Krisztus második 
eljövetelét, mégsem tévedett, mert ezt 
Jézus szellemében tette. Tévedtek viszont 
azok, akik a fenti fi gyelmeztetés elle né-
re próbálták meghatározni esztendőre, 
hó nap ra, sőt napra az ő eljövetelének 
idő pontját. Jézus egyik példázata így írja 
le a helyes várakozást: „Boldogok azok a 
szolgák, akiket az úr, amikor megérkezik, 
virrasztva talál” (Lk 12:37). 

Várjuk, mert nincs más reménysége en-
nek a világnak, csak az Úr Jézus Krisztus. 
Az ördög már minden módszert, vallást 
és rendszert kipróbált az emberek köz-
reműködésével. Mindezzel csupán azt 
érte el, hogy még nagyobb nyomorba 
került Isten teremtménye, az ember. A 
tudomány fejlődése nem oldotta meg az 
emberiség legnagyobb problémáit, csak 
még mélyebbé tette az űrt, ami az em-
ber és Isten, az ember és ember között 
tátong. Ha így haladunk tovább, biztos 
pusztulás a végünk. Ezt nem engedi meg 
az Úr, mert megígérte, hogy eljön a Föld-
re ismét, és magához emeli népét.

Várjuk, mert már nagyon közel van 
eljövetelének napja. Ő ígérte: „Isten orszá-
gának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd 
az egész világon, bizonyságul minden népnek; és 
akkor jön el a vég” (Mt 24:14). A „bizony-
ságul minden népnek” jövendölés betelje-
sedéséhez közeledik. Jelenleg a Világmisz-
sziós imaprogram szerint 214 országban 
hirdetik az evangéliumot. Olyan ország-
ról nem is tudunk, ahol ne nyílt volna már 
lehetőség az evangélium hallgatására vagy 
olvasására az ország népeinek hivatalos 
nyelvén vagy nyelvein. 

Várjuk, mert Isten önmagának te-
remtett minket. Nélküle elepedünk és a 
céltalanság áldozataivá válunk. Krisztus-
ban, Isten Fiában beteljesedéshez jutunk. 
Ahogy mondta a samáriai asszonynak: 
„Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 
de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok 
neki, soha többé meg nem szomjazik, mert 
örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” 
(Jn 4:13-14). Augustinus egyházatya 
szerint minden emberben Isten alakú 
vákuum van, és ezt csak maga Isten tölt-
heti be. Egyik példázatában hangoztatta 
Jézus: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt 
bőségben éljenek” (Jn 10:10). Ezt a bőséget 
elérhetjük már e földön, és a teljességhez 
akkor jutunk, amikor visszajön Jézus.

Várjuk, mert ez késztet állandó imád-
kozásra és hűséges szolgálatra. Mindig 
találunk valamilyen hiányt a készületünk-
ben, de a Szentlélek segítségével fölfedez-
zük a megoldásokat és lehetőségeket. A 
várakozás ad lendületet szolgálatunknak 
is, különösen akkor, amikor elfáradunk és 
besötétedik fölöttünk az ég. A zsoltáros-
sal együtt mondjuk: „Várom az Urat, várja 
a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az 
Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az 
őrök a reggelt” (Zsolt 130:5-6). 

Várakozásunk idején „Maga a Lélek tesz 
bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy 
valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig 
gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Isten-
nek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt 
szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” 
(Róm 8:16-17).

Dr. Gerzsenyi László

EZÉRT FÁJ ÚGY 
Uram, hiszem és tudom,
Hogy átviszel örvénylő vizeken
És halált lehelő sivatagokon,
Ha vezetésedre bízom magam,

– ezért fáj úgy gyakori 
engedetlenségem,

Tudom, hogy a krisztusi úton
Te határozod meg
A fény és az árnyék arányát,

– ezért fáj úgy gyakori 
elégedetlenségem,

Tudom, hogy homályba futó 
ösvényeken is
Vigyázol el–elbotló lépteimre,

– ezért fáj úgy gyakori 
kishitűségem.

Tudom, hogy meghallgatod 
imáimat,
De a cselekvés és az idő
A Te kezedben van,

– ezért fáj úgy gyakori 
türelmetlenségem.

Tudom, hogy napról napra
Kisebbé kell lennem,
Hogy Te növekedhessél bennem,

– ezért fáj úgy gyakori 
önmutogatásom.

Tudom, minden erőfeszítésem 
hiábavaló,
ha nem Téged ismernek föl bennem,

– ezért fáj úgy gyakori 
képmutatásom.

Tudom, Uram, Te az életedet 
áldoztad föl,
Hogy kiábrázold az új embert,
Aki Isten tetszése szerint
Valóságos igazságban
És szentségben teremtetett,
Kérve kérlek, áraszd rám
A minden ismeretet meghaladó
Szeretetedet,
Hogy teljességre jussak,
S az új ember bennem
Messzeható világítótorony 
lehessen,
De addig ne vedd el tőlem a 
fájdalmat.

Tamás Jenő
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Jézus gyengébb volt, mint a két lator?Jézus gyengébb volt, mint a két lator?Jézus gyengébb volt, mint a két lator?
Olvasom az igét, a világ legnagyobb csodáját. Azt, hogy Jézus, 
az Isten fi a, meghalt mindnyájunk bűnéért a kereszten. Közben 
a kísértő mindent elkövet, hogy elmémben lekicsinyítse ezt a 
világmegváltó és egyedülálló tettet. Ezt az egyetlen lehetőséget, 
mely által mi is bemehetünk a kárpit mögé, és megtisztult szívvel 
leborulva az Isten szentsége előtt, megbékélve és meggyógyul-
va végre ezt mondhassuk: „Én Uram és én Istenem, szeretlek, 
köszönöm, hogy magad elé engedsz, kérlek, segíts, hogy soha, 
soha többé semmi se válasszon el tőled, még a bűneim se…”
Az idő múlik. Régen volt, hogy az időszámításunk utáni negye-
dik évtizedet írtuk. Jézus akkor élt és halt meg értünk.
De hogyan is történt mindez? Úgy tudjuk a Szentírásból, – mely 
Isten igaz krónikája az emberiség történelméről –, hogy amikor 
az Úr megalkotta világunkat és benne az embert, már tudta, 
hogy mi elbukunk. Már tudta, hogy mennyi fájdalmat okozunk 
majd neki és egymásnak is… és mégis megalkotott minket! 
Nem tudott lemondani az emberről, annyira megszerette. 
Akkor és ott, már a világ kezdete előtt nyilvánvaló volt, hogy 
egy napon majd a szent Fiú, maga Jézus eljön erre a földre, 
hogy a szeretett, de igen gyenge ember helyett elszenvedje a 
büntetést… azért, hogy tévelygéseiből az ember majd visszata-
lálhasson Teremtőjéhez.
Sok évezred számtalan bűne és mocska nyomta már az embe-
riség lelkiismeretét, melynek csak egy icike-picike szeletét említi 
fel a Biblia. És tudjuk, hogy ami a Golgotán történt, az megráz-
ta nemcsak a földet, de a mennyet is. A megváltó Istenfi únak az 
a végtelen megalázása és kitaszítottsága, amit át kellett élnie itt, 
a sajátjai között, az még a sokat látott mennyeieket is megdöb-
bentette… sőt még magát az Atyaistent is megviselte, hiszen 
mint tudjuk, még neki is el kellett fordítania az arcát a szenve-
dőről: „Atyám, Atyám, miért hagytál el engem?” – sza kadt fel a 
fájdalmas kiáltás Jézusból, amikor ott függött föld és ég között 
a bűneink terhe alatt.
Aztán mellénk somfordál a kísértő, és a fülünkbe akarja duru-
zsolni, hogy Jézus: lám-lám, milyen gyenge volt… mert csak 
Jézus haláltusáját látjuk, de a másik két keresztre feszítettről 
ilyen tudósításunk nincs. 
Jézus szenvedett már elfogatása előtt is a Gecsemáné kertben, 
amikor készült arra, hogy majd ő lesz az áldozati bárány. Úgy 
olvassuk, hogy vért verejtékezett, annyira mély vívódást élt 
át: menni vagy felhagyni ezzel az egésszel… ez volt az alap-
kérdés… A végén – Márk evangéliumának 14. részéből vett 
szavak szerint, így imádkozott: „Atyám, minden lehetséges neked, 
vedd el tőlem ezt a poharat, de mégse úgy legyen, ahogy én akarom, hanem 
ahogy te”.
János evangéliumának 12 fejezetében Jézus szívének állapotára 
is rálelünk: „Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, hogy Atyám, 
ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem.”
Vajon mihez kell nagyobb erő: elmenekülni egy minden erőnket 
meghaladó feladat elől, vagy azt mondani: megyek, ahogy ez 
Isten tervében szerepel, majd ő ad erőt, ha nekem elfogyott… 
és hinni a hűséges Istenben!
Itt ismét mellénk szegődik a kísértő. – Ugyan már, mitől váltotta 

volna meg ő a világot, amikor gyengébb volt, mint a mellette 
függő két bűnöző. Azoknak még ott a kereszten is erős volt a 
lelkük, nem adták fel, és lám az egyiknek még gúnyolódni is volt 
ereje, de Jézus? …mit tett Jézus? Csak sóhajtozott és meghalt. 
Ugyan, milyen nagyság van ebben?
De vajon igaz-e ez az állítás?
Nézzük, hogy miért szenvedett az a két másik ember ott a gol-
gotai kereszten? Ők a saját bűneikért szenvedtek, de még ezt 
sem bírták ki Jézus közelében, mert az egyik így szólt, megtört 
lélekkel: – Jézus, Istennek fi a, ha majd a te országodba hazaérsz, 
kérlek, ne hagyj itt engem sem… És a gyengének mondott 
Jézusnak volt ereje arra, hogy még ott a kereszten függve is lel-
kigondozzon és megnyugtassa azt a másikat, hogy minden úgy 
lesz, ahogy megtisztult, bűnbánó lelke kívánta. Még ma velem 
leszel a paradicsomban.
Vajon mennyire volt nehéz a kereszthalál a hangoskodó lator-
nak és mennyire volt nehéz Jézusnak? Az a lator egy gyilkos 
volt. Gondolhatjuk, hogy aki idáig eljutott, talán elkövetett már 
mást is. Erről tanúskodik a bűnben megkeményedett szíve. Őt 
tehát kizárólag saját bűneiért ölték meg ott kereszten.
És Jézus? Jézus lelkére rátelepedett a mellette haldokló két em-
ber minden bűne, a Golgotán álló minden ember összes bűne, 
népe valaha elkövetett összes bűne, a világban akkor élő ember 
összes bűne, saját nemzedéke előtt élő összes generáció minden 
bűne és az utána következő nemzetségek minden bűne, ami 
csak a földet bepiszkíthatja valaha…
Az Úr Jézus ott, a kereszten az összes bűnt magára vette. Vajon 
a kemény szívű és gonoszkodó lator mit bírt volna elhordozni 
mindabból, amit a mi megváltónk, Jézus Krisztus felvállalt ér-
tünk és helyettünk?
Hazug a kísértő, ne higgy neki soha! Embergyilkos ő minden 
nemzetség életében! Mert az az igazság, hogy Jézus, ott a ke-
reszten, a legnagyobbat cselekedte meg, amit embernek születve 
valaki, valaha megtehetett. Megtisztított minket a bűntől, hogy 
skarlátpirosra mart lelkünket az Ő szenvedésével megtisztítva 
hófehérre mossa. Olyan tiszta gyolccsá, mely Jézusunk drága 
testét takarta s melyet itt hagyott nekünk emlékeztetőül a föl-
dön: – Olyanok voltatok, de ilyenek lehettek. 
Nos, akkor ki volt gyáva és ki volt a gyenge ott a Golgotán? 
Nem az Isten fi a, hanem azok, akik gyáván és gyengén elolda-
logtak onnan, akkor, kétezer éve, és aki ugyanezt teszi ma is, 
ennyi évvel a megváltás után. Hiszen erő és bátorság kell szem-
benézni a bűn sötétségével és ezt mondani: Elég volt!
A középső kereszten meghaltnak köszönhetjük, hogy Isten sze-
retete ma is átölel minket, amint tiszta szívvel kimondjuk, hogy 
„elég volt”. S akkor az Atya örömmel megcselekszi, hogy új, 
tiszta és szép életet ad nekünk. 

Válaszoljunk arra a kérdésre, ki volt a gyenge ott a Golgotán? 
Nos, az, aki legyőzetett, azaz a Sátán, de ő mindent elkövet, 
hogy ismét Jézusra kenjen minden hazugságot. Kérdés – élet-
halál kérdés –, hogy kinek hiszünk. 

Salyámosy Éva
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Úgy, amint vagyok...

Akiről ma írni sze-
retnék, egyike azon 
kedves riporta la-
nya imnak, akivel 
bármikor bármiről 
szívesen elbeszél-
getek – mikrofon 
előtt is. 

Szabó J. Róbert nem csak a délelőtti rö-
vidhullámon hallható, hanem internetes 
élő adásainknak is vendége volt már. 
Témáink között szerepelt a kommuni-
káció, a tisztaság, a szerelem és legutóbb 
az ajándékozás, mely riportokból a közép-
hullámon is sugároztunk részleteket.

De kik azok az emberek, akik tartalmasan 
és építő módon tudnak hozzászólni az 
élet szinte minden területéhez? Bizony, a 
lelkipásztorok.

Alig túl a krisztusi koron hűséggel végzi a 
rábízottat, Jászberényben, ahol már 5 éve 
szolgál. De az ő életútja sem úgy indult, 
hogy: „Na én akkor elmegyek református 
lelkipásztornak!”

Gimnazista korában nem nagyon találta 
a helyét ebben a földi világban. Ma sem 
érzi másképp, de most már küldetésként 
fogja fel a földi létet. 19 évig élte a ko-
rosztálya mindennapjait, az Istennel kap-
csolatos dolgok nem igazán érdekelték, 
de nem is nagyon hallott róluk. Egészen 
más dolgok kötötték le fi gyelmét. 

Egy olyan családban nőhetett fel, ahol 
a szülei nagyon szerették. Mégis a kö-
zépiskolás évek alatt vagány és olyan köz-
ponti személyiség volt, aki mindeközben 
éhezte és vágyta mások szeretetét. Sok-
féle szerepet játszott, mindig azt, amit 
éppen vártak tőle. Hazudott magának és 
másoknak is egy világot. Csak elfogadás-
ra vágyott. De a lelke mélyén gondosan 
rejtette azt, aki valójában volt. Csendesen 
szenvedett... El-eljátszott a gondolattal, 
hogy mi lenne, ha meghalna, ha kivennék 
onnan, ahol nem leli helyét?

Amikor már nagyon a csőd szélén állt 
az élete, Valaki láthatatlanul vonzotta 
magához. Kezdett kitárulni egy olyan vi-
lág előtte, ahol Valaki csendesen megállt 

Bemutatkozás
Tomasovszky Zoltánné, Edina vagyok a 
József  utcai Baptista gyülekezet szolgáló 
tagja. Férjemmel a 10. házassági évfordu-
lónkat ünnepeljük ez évben, ha Isten is 
éltet bennünket. 

Örülök, hogy a MERA-ban dolgozhatok 
titkárnőként. A rövid itt eltöltött idő alatt 
sok szolgálatkész testvért ismerhettem 
meg, s ezért nagy hála van a szívemben. 
Az Úr Jézus kegyelme éltet napról napra 
és segít a hétköznapokban. 

A megtérésem története röviden: hívő 
családban nőttem fel, és természetes volt 
a gyülekezetbe járás, és az, hogy Isten 
létezik. Ézsaiás 49:1b „Már anyám méhében 
elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlé-
kezetben tartja nevem”. 

Egy alkalommal az Istentiszteleten éne-
keltük azt az éneket, hogy „Öröm van a 
mennyben egy bűnös felett, ki megtérve 
hazaérkezett”. Ekkor egy kérdés hasított 
belém, vajon ha meghalnék, akkor hova 
jutnék: a mennyországba vagy a pokolba. 
Hiszen akkor még nem tértem meg. De 
tudtam, ha nem Istent választom, akkor 
a pokolba kerülök. Kértem Istent, hogy 
bocsássa meg bűneimet, és döntöttem, 
hogy elfogadom az ingyen ajándékát, 
Krisztus golgotai áldozatát, és választom 
az örökéletet. Hiszem, hogy Isten az Úr 
Jézus halála árán megbocsátott, és örök 
életem van. Azóta az Úr Jézus mellett 
döntök naponként, és vele szeretnék 
járni, míg e földi életem tart. 

Azt kívánom min-
denkinek, aki még 
nem döntött Isten 
mellett, hogy amíg 
tart a kegyelmi idő 
válassza az Úr Jé-
zust.

mellette. Elkerült egy gyülekezetbe, és 
elkezdte olvasni a Bibliát is. Isten meg-
szólította, ő pedig egyszerűen csak ment 
a hívó szó után, és átadta élete irányítását 
annak, akinek ez jobban megy – Jézus 
Krisztusnak.

Megtalálta élete célját és értelmét. Most 
pedig azzal foglalkozhat teljes idejében, 
amit szeret, annak minden áldásával, 
örömével, harcával és nehézségével – lel-
kipásztorként. 

„Az élet mennyire törékeny és mennyire 
múlandó...” – erre azután a baleset után 
jött rá, mely évekkel ezelőtt történt, s 
melyről mi is hírt adtunk. Isten ily mó-
don lassította le őt, aki mindig pörgött 
munkájában, szolgálataiban. Megta nult 
nemet mondani, ugyanakkor megta pasz-
talta Isten hatalmas és végtelen nagy-
ságát, megtartó kegyelmét.

Bár még egyedülálló, mégsem unatkozik 
soha. A szolgálat élete része, és rá mindig 
lehet számítani. Olyan ember, aki együtt-
érző, egyenes jellem és szeretetteljesen 
igazságos. Mellette mindig mosolyra 
fakadnak az emberek. Érdekli az emberi 
lélek, és célja segíteni ott és annak, akinek 
lehet és tud. 
Szíve különös módon kötődik a rádió-
missziónkhoz és nem csak azért, mert 
Zoltán, az öccse is itt szolgál közöttünk. 
Óriási lehetőségnek érzi, hogy az éterben 
milliókhoz szólhat Isten igéje.
Egyszer arra a kérdésemre, hogy milyen 
egy nem látható hallgatóságnak hirdetni 
Isten Igéjét, azt válaszolta, hogy: kihívás 
és öröm. Kicsit más a stúdióban a mikro-
fon előtt beszélni, mint a szószékről, de 
ugyanúgy fel kell készülni minkettőre.

Hadd zárjam Róbert „Szolgatárs” riport-
ban mondott szavaival:
„Valóban olyan az emberi élet, mint a fű, 
mely reggelre elszárad. Nem mindegy, 
hogy mivel töltjük ki ezt a rövid időt. Tu-
dunk-e örülni annak, amit látunk benne, 
még ha voltak is mély pontjai, bukásai? 
Igazán Isten tud meggazdagítani, és tarta-
lommal Ő töltheti ki rövid földi életünket.”

Elek Éva

Akiről ma írni sze-
retnék, egyike azon 
kedves riporta la-
nya imnak, akivel 
bármikor bármiről 
szívesen elbeszél-
getek – mikrofon 
előtt is. 

Azt kívánom min-
denkinek, aki még 
nem döntött Isten 
mellett, hogy amíg 
tart a kegyelmi idő 
válassza az Úr Jé-
zust.

Az én Igém... nem tér vissza 
hozzám üresen 

(Ézs 55:11)



Az Úr őrzött meg

Ha nem lett volna velünk az Úr… akkor 
a nehéz napokat nem tudtuk volna el-
viselni.
A férjemet 1970-ben érte az első infark-
tus. Akkor 40 éves volt. Lassan javul-
gatott, leszázalékolták. Nehezen viselte 
ezt az állapotot, mert akkor még nem 
ismerte az Úr Jézust Az egyik fiúnk járt 
ifjúsági énekkarra, innen mindig nagy 
örömmel tért haza. Egyszer aztán azt 
mondta a férjem, hogy elmegy megnézi 
őket. Nemsokára presbiter lett, és együtt 
jártunk keresztény táborokba főzni, szol-
gálni. Átadtuk mindketten életünket az 
Úrnak. Elkezdődött új életünk. Férjem 
megújult testileg is.
Missziói gondnok volt 22 évig. Részt vett 
az iszákos mentő misszióban, magnóval 
vitte az idős beteg emberekhez az igét, 

szervezte a szórványok igehirdetését. 
Így teltek az évek. A gyerekeink is fel-
nőttek. Aztán jött a 2. 3. 4. infarktus. A 
klinikai halálból most már 4 alkalommal 
ébresztették.
Azután a csodával határos módon felépült. 
Közben egyéb családi betegségek jöttek.
Szüleim is lebetegedtek, eltemettem 3 
testvéremet és végül férjemet is.
Azóta sokat kesergek, sanyargok. Azon-
ban a Szentlélek vígasztal. Jöhetek a 
kegyelem királyi székéhez. Imádkozom, 
hogy áldás lehessek mások számára, s 
legyen bizonyságtevő életem.
Én is magnóval járok az öregekhez, 
betegekhez. Meghallgatom panaszaikat, 
megmérem vérnyomásukat, imádkozom 
az idősekkel. Az én segítségem az Úrtól 
van! H.Imréné - Kiskunhalas

Bizony, ha visszagondolok éveimre, már 
születésem előtt is velem volt az Úr. „Bi-
zony Te alkottad veséimet, Te takargattál 
anyám méhében.” 139. Zsoltár
Most azonban egy 2004-ben történt bi-
zonyságot szeretnék elmondani. Kórház-
ba kerültem, ott megállapították, hogy 
epekövem van, lézerrel kivették a követ. 
Utólag kiderült, hogy alig tudtak életre 
kelteni, mert felment a vérnyomásom. 
Ha az Úr nem lett volna ott, biztos nem 
ébredek 
Az egyik alkalommal meg férjem betege-
dett meg. Erős gerinc fájdalma volt, hiá-
ba szedte a fájdalomcsillapítókat, így hát 
orvost hívtunk. Ő adott 2 db injekciót, és 
azt mondta, 15 percen belül megszűnik a 

fájás. Így történt férjem mélyen aludt rö-
vid idő múlva. Én viszont ébren voltam. 
kimentem a konyhába teát főzni, hogy 
később megitassam a beteget. Magam is 
csodálkoztam, hogy ezt miért teszem
Többször felkeltettem mélyen alvó férje-
met, hogy igyon. 
Másnap elmentünk egy másik orvoshoz, 
akinek megmutattuk az üres ampullákat. 
Mivel ő tudta, hogy férjem vérnyomá-
sa általában alacsony, ijedten mondta, 
hogy ettől meg is halhatott volna, mivel 
ez a fájdalomcsillapító nagyon leviszi a 
vérnyomást. Az ébresztgetés és a teázás 
azonban jó célt szolgált.
Ezért az éjszakáért már több éve áldom 
az Urat! S Irma - Nagyvárad

Áldom az Urat!

Amikor közel egy fél évvel ezelőtt meghirdettük pá-
lyázatunkat, nem gondoltuk, hogy ennyi tartalmas 
és mélyen elgondolkoztató bizonyságtételt kapunk 
majd. Az elmúlt hónapok bizonyították, hogy na-
gyon sok hallgatónk tapasztalta meg, mi lett volna, 
„ha nem lett volna velünk az Úr?” Íme közzéteszünk 
egy csokrot a beérkezett bizonyságtételekből…

Már az elmúlt hónapban is késztetést 
éreztem, hogy kérésükre megírjam meg-
tapasztalásomat, de elhessegettem ma-
gamtól. Úgy gondoltam biztosan sokan 
megteszik helyettem.

Most a nagy vihar után még mindig áram-
szünet van. A 8 órai szürkületben, lélek-
ben elcsendesedve fogok az íráshoz.
Sokszor megtapasztaltam, hogy „az Úr 
csodásan működik, de útja rejtve van„.
Életemnek egy válságos időszaka volt, 
amikor 1974-ben férjem 34 évesen el-
hagyott. A hitéletem meggyengült, de két 
gyermekem miatt erősnek kellett lennem, 
és élnem kellett a hétköznapok küzdel-
mes életét. Sokféle tanácsot kaptam, csak 
azt nem, hogy Isten elé kell borulnom, 
belátva saját vétkeimet. Magam is keres-
tem a megoldásokat.
Férjem azt mondta, hogy visszajön, ha 
eladom a saját tulajdonomat képező csa-
ládi házat, melyet nagyszüleimtől örököl-
tem. Ebben az időben már nagyszüleim 
nem éltek, de ők tanítottak a hitéletre, 
Jézus követésére. Tanácstalanná váltam 
mit tegyek. Gyermekeimmel együtt le-
borultunk, hogy Isten adjon útmutatást. 
Imádkozás után kértem az Urat, hogy 
igén keresztül is mutassa meg az Ő akara-
tát. Kinyitottam a bibliát, és az első vers, 
ami a szemem elé került ez volt:” Maradj 
meg abban a házban, ami a te hűséged 
jutalma.” (Ugyanis idős korukban én 
gondoskodtam nagyszüleimről.) Sajnos 
azóta sem találtam meg ezt az igét, nem 
tudom, hol van megírva. A további pilla-
natokban egy csodálatos lelki béke áradt 
el bennem. Nem aggodalmaskodtam afe-
lől, hogy mit tegyek. Itt neveltem tovább-
ra is két gyermekemet, akik már felnőttek 
és Isten megáldotta életüket.
Ha másként döntök, férjem kisemmizett 
volna, hiszen az új lakás kettőnk tulajdo-
nát képezte volna.
Két hét múlva küldött a gyerekeknek egy 
üdvözlő lapot új társával együtt.
Azóta is hiszem, hogy az Úr őrzött meg 
bennünket. Azóta egészen átadtam ma-
gam Istennek. Boldogan szolgálok az Ő 
népe között, s igyekszem példát mutatni 
a fiataloknak.
Testvéri szeretettel  F. Zoltánné 

Ha nem lett volna velünk az Úr...

Imádkozom, hogy áldás lehessek
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„Kapaszkodtunk az 
Úr Jézusba”

Hálatelt szívvel osztom meg, hogy mi-
lyen hatalmas dolgokat cselekedett velem 
a Mindenható.
T. Zoltán vagyok. Budapesten születtem 
30 évvel ezelőtt. 2001-ben ismertem meg 
az Urat. Egy lányt használt fel az Úr. 2002-
ben házasságot is kötöttünk Eszterrel. Fe-
leségem édesapja prédikátor, nagypapája 
pedig kántorként szolgálta az Urat.
Ha nem lett volna Velünk az Úr, nagy 
nyomorúság, szenvedés vett volna körül 
bennünket. Ekkor feleségem albérletben 
lakott, s én hozzáköltöztem. Nemsokára 
munkanélkülivé lettem, így feleségem 
kereste meg a mindennapi betevőnket 
és egyéb kiadásainkat. Esküvőnk után 
egy hónappal feleségem áldott állapotba 
került, nagyon boldogok voltunk. Min-
denkinek elmondtuk környezetünkben. 
Azonban sokan nem örültek, hiszen al-
bérletben éltünk, kevés keresetből. Éhen 
fogtok halni, mondták legtöbben. Mi 
imádkozva kapaszkodtunk az Úr Jézusba
És nem hiába! Még abban az évben kap-
tunk Tőle egy nagy két szobás udvaros 
kertes házat ugyanannyi bérért, mint az 
előzőt. Hála Istennek van már a picinek 
is hely! Munkám azonban továbbra sem 
volt. Tudtuk azonban, hogy az Úr nem 
végez fél munkát. 2003 januárjában elhe-
lyezkedtem a Magyar Posta Rt-nél. Feb-
ruárban egy hittestvértől, akivel azelőtt 
soha nem találkoztunk, felajánlást kap-
tunk mindenre, ami egy kisbabának kell. 
(kiságy, kocsi, pelenkázó stb.) Halleluja!
Március 10-én megszületett fiunk, akit 
már kényelmes körülmények közé tud-
tunk haza vinni.
Tehát Isten hatalmas, erős, nincs akadály 
előtte. Az Úr Jézus megígérte, hogy ve-
lünk lesz a világ végezetéig. Hála neki 
örökkön örökké!

Utóirat: 2003 dec. óta már egy másik al-
bérletbe költöztünk, a lakbérünk immár 3 
éve változatlan. Itt minden szebb és jobb. 
Tiszta a levegő, kellemes, barátságos a 
munkahely. Ő felettébb megáldott, mint 
azt érdemelnénk. Hittestvér is jóval több 
van ezen a helyen. A legnagyobb örö-
münk, hogy a jövő év elején négytagúra 
bővül a családunk.
Remélem és hiszem, hogy bizonyságom 
erőt, hitet növel másokban is. 
Szeretettel:  Zoltán és családja

Bp.-i lakosok voltunk, a XV. Kerületben, 
családi házban éltünk férjemmel együtt, 
mint nyugdíjasok. 1997-ben úgy döntöt-
tünk, hogy nem bírjuk fenntartani a csal-
ádi házat, így vidékre költözünk. Előtte 
sokat imádkoztunk, hogy az Úr adjon 
áldást anyagi javainkra. Tehát meghir-
dettük pesti házunkat és lefoglalóztunk 
Pápán egy kisebbet, mely mindkettőnk-
nek tetszett. Vártuk, hogy házunkra 
megérkezzen a vevő, mert április végén 
le kellett tenni a vételár többi részét. 
Aggódni kezdtünk januárba, mert senki 
nem jelentkezett vevőként. A gyüleke-
zetből azt mondta egy asszony, hogy 
miért nem bízzuk jobban az Úrra ezt a 
dolgot. Én azt mondtam, hogy eddig is 
ezt tettük. Aztán eszembe jutott, hogy 
akkor miért hirdetjük minden lehetséges 
módón? Aztán megbeszéltük a férjem-
mel, hogy nem hirdetjük tovább És jött 
olyan két hét, mikor még a telefon sem 
csörrent meg. Ebben az időben gyakran 
voltam mélyponton, vagyis elvesztettem 
minden reményemet. Az idő közeledett, 
imádságainkkal ostromoltuk az Urat, de 
semmi választ nem kaptunk. Április ele-
je volt, nagy hét közelgett. Egyik reggel 
békességgel a szívemben ébredtem fel. 
Készültem a húsvéti nagytakarításra.
A férjem megjött a bevásárlásból, és azt 

mondta, hogy a villanyoszlopon látott 
egy hirdetést: CSALÁDI HÁZAT KE-
RESEK 8000000 Ft értékben és egy 
telefonszám. Felhívtuk őket.
Délután már ott voltak. Nagyon tetszett 
nekik a házunk. Ők lettek a vevőink. In-
nentől kezdve már gyorsan ment minden. 
Időben le tudtuk tenni a vételárat. 1998 
májusában Pápára költöztünk. Egy percig 
sem bántuk meg, mivel az Úr vezetett ide 
bennünket. A volt házunkban is igen jól 
érzik magukat az új lakók.

Utólag megkérdeztük, hogyan került 
éppen arra a fára a hirdetés? Fogalmuk 
sem volt. Ugyanis több ismerősnek adtak 
cédulát, és feltehetően valaki kirakta pont 
erre a helyre Nagyon csodálatos, hogy 
velünk volt az Úr terveinkben és annak 
megvalósulásában. Legyen áldott az Ő 
neve!    

K. Károlyné Pápa

Utóirat: Többször éreztem már indítatást, 
hogy leírjam megtapasztalásomat, melyet 
most itt küldök neked. Azonban mindig 
arra gondoltam, hogy másnak biztos nem 
jelenti azt, amit nekem Legutóbbi leveled 
elolvasása után, azonban nyugtalanság 
volt bennem, s végül leírtam bizonyság-
tételemet, és csodálatos békességem lett.

Boldogan teszek bizonyságot, hogyan 
mentett meg az Úr életem folyamán.
Először megtalált, bűneimet megbocsá-
totta és adott új életet. Hiszem soha nem 
lesz vége.
Igaz, ezen kívül is sokszor megmutatta 
megmentő szeretetét. Egyet szeretnék 
leírni.

1995 április 17-én imaházépítésnél dol-
goztunk. Testvéreimmel  a vizes árkot 
ástuk 160 cm mélyen .Az egyik oldala 
beomlott. A föld betemetett. Elveszítet-

tem eszméletemet. Testvéreim kiástak, 
mire odaért a mentő. Az orvos meg-
állapította, hogy 1 % élet van bennem. 
Ezért volt csodálatos, mikor 3 nap múlva 
felébredtem. Szívem tele volt örömmel és 
hálaadással Isten megtartó szeretetéért. 
Nagyon sok testvér imádkozott értem. 
Vallom, hogy azok, akik vele élnek, Vele 
is fognak meghalni.
Egy kedves ének soraival zárom levelem:
„Ott koronám tartva majd mondhatom, 
ha egykor szerettelek, az most vagyon.”

Józsi bácsi - Kaposvár

Testvéreim kiástak 

Velünk volt az Úr terveinkben 

Ha nem lett volna velünk az Úr...
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Egy asszony bizonyságtétele, aki nem 
akart betegen élni, szenvedni.
Öngyilkos merénylet, öngyilkos merény-
let nap mint nap. Újra és újra hallom az 
éter hullámain. Elborzadva emlékezem 
arra a napra, amikor magam is engedtem 
a Sátán hangjának: Tedd meg, vess véget 
az életednek!
Szeretném a világba kiáltani: a halállal 
nem ér véget az életünk! Eljön a nap, 
amikor számot kell adni a teremtő Isten 
előtt életünkről, az itt eltöltött időről.
Az élet értelmét kerestem, a békességet, 
az igazságot ebben a „koszos világban.” 
Amíg kerestem, magam is egyre koszo-
sabb lettem, egyre mélyebbre süllyedtem. 
40 év értelmetlen élet, s újra visszatérő 
gondolat: vess véget az életednek! Hiszen 
semmi értelme, mert beteg vagy.
És én megtettem… Egyre jobban elgyen-
gültem, szemeim le-lecsukódtak és ekkor 
Istenhez kiáltottam. Nem bírom tovább a 
szenvedést, a fájdalmat, elég volt. Kérlek 
Istenem, segíts rajtam, vegyél magadhoz! 
A Szent és Mindenható Isten meghallotta 
kiáltásomat, és segítségemre jött. Amíg 
várakoztam, hogy értem jön, újra és újra 
könyörögtem, hogy vegyen magához, be-
állt a klinikai halál. Amikor kinyitottam a 
szemem, kétségbe estem, hol vagyok. Mi-
lyen szégyen. A kórházban nagyon örül-
tek, hogy magamhoz tértem, én pedig 
nagy csalódást éreztem, hogy Isten nem 
vett magához. Majd lassan talpra álltam, 
hazaengedtek a kórházból.

Isten meghallgatta kiáltásomat, de más-
képpen. Visszaadta az életemet, de én azt 
kérdeztem tőle: hogyan éljek betegen? 
Ezt követően kezembe adta a Bibliát, és 
negyven év után igékkel kezdett válaszol-
ni kérdéseimre.
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. 
Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz en-
gem.”Zsolt.50.15
Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki 
sem mehet az Atyához csakis énáltalam.”
Ó jaj! Milyen ostoba is voltam, miféle 
úton indultam az örök hazába. Hiszen az 
az út a kárhozatba visz. De Isten irgalmas 
és könyörületes volt, nem hagyta, hogy 
elkárhozzak. Isten csodálatos szabadí-
tásáról hadd szóljon a 18. Zsoltár: „A 
halál kötelei vettek körül s az istentelenség 
árjai rettentettek engem. Szükségemben az 
Urat hívtam segítségül és az én Istenemhez 
kiáltottam. Szavamat meghallotta templomából 
és kiáltásom fülébe jutott. Megszabadított az én 
erős ellenségemtől… Él az Úr és áldott az én 
kősziklám. Magasztaltassék hát az én üdvös-
ségem Istene.”
Bűnbánó szívvel esedeztem Istenhez, 
kérve bocsássa meg bűnömet, és tisz-
títsa meg szívemet. Isten szintén igéken 
keresztül válaszolt: „Ne félj, mert meg nem 
szégyenülsz, ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, 
mert ifjúságod vétkeiről elfeledkezel, s öregséged-
nek gyalázatáról többé nem emlékezel.”
Ezek után Isten megajándékozott az Ő 
békességével.
Testvéri szeretettel:  I. Etelka - Győr

Visszaadta az életemet

Néhány nappal ezelőtt nagylányom nevetve 
mesélte, hogy amikor egyik vizsgájuk idő-
pontjáról beszélgettek a főiskolán, s kiderült, 
hogy az 13-ára fog esni, többen kétségbe 
estek, hogy akkor „velük mi lesz”?! „Hogy 
lehet 13-án vizsgázni”?! „Biztosan senkinek 
nem fog sikerülni, hiszen ezen a szerencsétlen 
napon nem lehet arra számítani, hogy valami 
is sikerüljön az embernek”, – vélték sokan. 
Szomorú szívvel hallgattam, hiszen hihetetlen 
mértékben átjárja az élet minden területét a 
babona, az okkultizmus, a mindenféle keleti 

filozófia, s nem vesszük észre, hogy miköz-
ben nagy hangon hangoztatjuk, hogy a „ma 

embere” már „fel-
világosult ember”, s 
épp ezért nem hisz 
Istenben, Sátánban, 
túlvilágban, köz-
ben ennyi minden 
nevetséges dologban 
viszont hisz, retteg, 
és fél.

Isten szabadságra hívott el minket. A vele 

Ha nem lett volna velünk az Úr...

Felvilágosultan…
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Drága ígéret 
birtokában vagyok

Már kicsi gyermekkorban csodáltam a 
bennünket körülvevő világot, a napot, a 
holdat, a csillagokat, de a füvet és mada-
rakat is. Pajtásaimnak gyakran mondtam, 
hogy ezeket mind Isten teremtette. Ők 
azonban kinevettek, így gyakran sírtam 
gonoszságukon. Később, mikor olvasni 
kezdtem a Bibliát, megismertem az evan-
géliumot, és nagy csodálat ébredt bennem 
az Úr Jézus iránt. Gyermek szívvel elfo-
gadtam megváltómnak, szabadítómnak. 
A családban a kommunista szellemiség 
uralkodott, így hát csodálkozva kérdez-
gették, hogy mi történt velem?

Ha nem lett volna velem az Úr, már gyer-
mekkorban elpusztultam volna, ugyanis 
egy 3-4 méter magas eperfáról leestem, s 
nem esett semmi bajom. Maláriás lettem, 
de a váltólázból is meggyógyított az Úr.
Egyszer a vízben is elmerültem, húzott 
lefelé valami, de innen is kimentett az 
Úr testvérek segítségével. Lezuhantam 
szekérről, munkahelyemen is több bal-
eset ért, de nem pusztultam el. Egyszer 
a rotyogó mészbe zuhantam, a két kezem 
megégett, az ujjamat amputálták, kerék-
párúton elütött egy autó és még sorolhat-
nám, hányszor akart likvidálni a gonosz.

Sok bukásom és kudarcom volt, de Ő 
mindig megbocsátott, magához emelt, 
Szentlelkével megvigasztalta szívemet. 
Megbízott, hogy hirdessem az örömhírt 
mindenkinek: magyarnak, cigánynak 
iszákosnak, káromkodónak, gyereknek, 
templomba járónak… Megfordultam 
putrikban, tanyákon, katonaságnál stb. 
Jelenleg a börtönben kábítószeres, iszá-
kos rablógyilkosoknak, tévelygőknek 
hirdetem az Úr megváltó kegyelmét.

Most, idős koromban is sok betegség 
gyötör, de nem panaszkodom, mert 
drága ígéret birtokában vagyok, a hajam 
szálai is nyilván vannak tartva. S ha letelik 
földi vándorlásom, vár az én Uram és Ki-
rályom.

Imádkozzatok értem, míg tart e földi kül-
detésem nyugodjon meg rajtam az Úr 
kegyelme.

S. Mihály - Vésztő



Hatvanhoz közeledtem. Az életem nagy 
részében - kb. 38 - és 47 éves korom köz-
ött - meg voltam győződve, hogy én egy 
kijelölt “Isten csapása” és Istenből “ se-
lejtes” emberke vagyok.
 Nehezen tudtam - ma már kezdem tudni 
- elhinni, hogy Isten szerető lény, s nem 
„készít selejtet” - nekem is adott érté-
keket, amelyekből sáfárkodhatok, ha el 
tudom hinni, hogy képes vagyok rá. Sőt: 
elpazarlok valami nagy ajándékot, ha nem 
élek ezekkel az ajándékokkal, s nem élem 
az életemet, csak „kibírni” szeretném. Így 
volt ez sok évtizedig. Lassan jött annak a 
megértése, amit az Úr üzent.
 12 évesen leányunk hívő lett, saját in-
díttatásból. Ez jel is volt, emlékeztető 
nekem, s ellentétje hitetlen, és Istent 
- ócsárló apjának. Óriási élmény nekem. 
Igaz sok - sok éve törekedtem az „Isten-
nek tetsző” életre, munkára, de ez sok-
szor szinte önkínzó munkába felejtkezés 
volt, afféle önbüntetés. 
 Ez időtájt éreztem rá az Úr szerető vol-
tára, s arra, hogy mindannyian szeretett, 
kedves gyermekei vagyunk Neki. Nem 
büntet Ő, csak irányt mutat, segít, hív, 
hogy ne feledkezzünk meg róla. 
 Sok szép, vallásos segítő - jellegű köny-
vem van már régóta, de amíg magam be 
nem láttam, hogy Vele kell lennem, hogy 
Ő velem, nekünk lehessen. Figyelnem 
kell Őt, hiszen Ő eddig is mondott, tu-
datott mindent, csak én nem akartam oda 
fi gyelni, elfogadni, szót fogadni. Nem 

igazán volt sajátom az a sok ismeret. 
Aztán, amikor bebizonyosodott gyó-
gyíthatatlan betegségem, s végrendelet, 
dolgaim napi tisztázása volt orvosaim ja-
vaslata - nehéz időszak, minden eddiginél 
nehezebb volt. Kutya nehéz. 
 Hála Istennek, túl vagyok rajta. Csak 
Neki köszönhetem, hogy 43 ember-
ből (a betegcsoportból, amellyel együtt 
kezeltek) már csak én dolgozom és élek 
emberi életet, amilyent szerettem volna, 
és ami sokáig reménytelennek látszott. 
Minden „józan ésszel ellenkezik, hogy 
bírok - tudok dolgozni, hogy fi zikai és 
szellemi képességeim birtokában vagyok, 
hogy élhető életet élek, s segíteni tudok 
másokon, nem én szorulok segítségre. - 
Hála Istennek, hiszen nem volt ez mindig 
így. És értékelni kell, honnan indultam, 
honnan, milyen mélységekből, gyarlósá-
gokból segített ki a Teremtő Isten. Hála 
Neki, hogy már élni tudom - csak néha 
botlom - a „Ne ítélj” - parancsát, hogy el 
tudok fogadni - lassan - magam is máso-
kat, „máságukat”.
 Köszönök Neki minden volt és jövő kis 
- és nagy örömet, a gyermekeim viszony-
lagos egészségét, eredményeit, a munká-
mat, egy - egy jó könyvet, jó zenét, verset, 
koncertet. 
 Túrmezei Erzsébettel vallom: mindenért 
hálás vagyok, amit megenged nekem, 
hálás vagyok azért is: „… hogy hálát 
adhatok”
Tisztelettel  Sz.  Éva

Reménytelennek látszott Nem vagyok a szavak 
embere. Erre a be-
mutatkozásra is csak 
komoly rábeszélések 
árán tudtak rávenni. 
Akkor miért kerültem 
a rádióhoz?

Először is, hogy az Urat szolgáljam. 
Ezelőtt, műszaki beállítottságom-
nál fogva, nem sok alkalom adó-
dott, ahol ezt örömmel megtehettem 
volna, itt azonban lehetőségem van 
a szolgálatra. Úgy közvetíthetem az 
evangéliumot az embereknek, hogy 
közben nem kell kiállni eléjük, és 
megszólalni. Örömmel tölt el, ha így 
a beszédhez jobban értők hangja az 
én közreműködésemmel juthat el a 
hallgatókhoz.
A másik oka, hogy a MERA csapatá-
hoz szegődtem, a tanulás. Érettségi és 
az egyetemi felvételik táján, sok fi atalt 
foglalkoztat, hogy az élet mely része-
in állná meg a helyét. Már lassan két 
éve munkálkodom a rádióban, és úgy 
érzem, rátaláltam egy ilyen területre. 
A gyülekezeti szolgálat (Külső-Ke-
lenföldi Ref. Gyülekezet) és az épí-
tőmérnöki tanulmányaim mellett ez a 
harmadik terület, ahol megtaláltam a 
számomra készített utat, megéreztem 
Isten vezetését. Valószínűleg később 
nem a rádiózás lesz a számomra ki-
jelölt irány, de amíg lehetőségem van 
rá, szeretnék tovább épülni és építeni 
ebben a közösségben. Nem a ma-
gam javára, hanem az Úr szándékai 
szerint.

Pusztai Gábor

Egy technikus

való közösség élvezésére, és e helyett önként 
hajtjuk a fejünket a félelem béklyójába. Per-
sze nem kötelező, hogy ez így legyen, hiszen 
azért jött Jézus, hogy az ördög munkáját 
lerontsa. Nincs olyan mélység, nincs olyan 
megkötözöttség, melyből ne lehetne hozzá 
kiáltani, hozzá menekülni… Ráadásul 
Isten nem hagyott egyedül bennünket. Egy-
részt elküldte Szentlelkét erre a földre, hogy 
bennünk élve tanácsoljon minket, másrészt 
testvéreket is adott mellénk, akikkel egymást 

segítve élhetjük a mindennapjainkat, harcol-
hatjuk a harcainkat. Jó, hogy ez így van, mert 
ha csak a magunk erejére, a magunk bölcses-
ségére lennénk utalva, akkor bizony nem sok 
jóra számíthatnánk.
De vajon van-e bátorságunk fel-feltörő babo-
nás hajlamainkat Krisztus keresztje alá vin-
ni, s segíteni testvéreinknek is, megszabadulni, 
vagy szabadnak maradni ezektől az okkult 
területektől? 

Kulcsár Anikó

Ha nem lett volna velünk az Úr...

Nem vagyok a szavak 
embere. Erre a be-
mutatkozásra is csak 
komoly rábeszélések 
árán tudtak rávenni. 
Akkor miért kerültem 
a rádióhoz?

Először is, hogy az Urat szolgáljam. 

Biblia üzenete
Megjelent az Biblila Üzenete című 
kommentársorozat második kötete, 
amely J. Vernon Mcgee írása alapján 
készült. Fordította: Dr. Gerzsenyi Lász-
ló. Címe: Efézusi levél. Ára: 850 Ft. 
A megren deléseket ala pítványunk 
to váb b ít ja a kiadóhoz. Tájékoztatásul 
kö zöl jük, hogy a postai díj (250 g-ig) 
belföldre: 125 Ft, külföldre: Európába: 
650 Ft, Európán kívülre: 780 Ft.
A harmadik kötet, a Máté evangéliuma 
előkészületben van.

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 
(1Jn 3,8)
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Hálásak vagyunk Istennek, hogy mi-
közben az anyagi kereteink rohamosan 
szűkülnek, Isten mégis egy új adáslehető-
séggel, adásidő bővüléssel ajándékozott 
meg minket. Január elsejétől kezdődően 
a Hot Bird digitális adón az eddigi fél óra 
helyett immár egy teljes órában sugároz-
hatunk, s ez nem csupán új lehetőség, 
hanem egy egészen új műsorszerkezetet 
tesz lehetővé. Tudjuk, hogy sokaknak 
nincs még lehetősége ennek az adásnak 
a vételére, de ugyanakkor egyre többen 
tudják hallgatni a digitális adóról, teljesen 
jó minőségben sugárzott műsort.

Köszönjük minden kedves támo-
gatónknak a 2005. évben felajánlott 
személyi jövedelemadó 1%-át, mely-
nek várható nagysága az APEH tájé-
koztatása szerint 512 218 Ft. Ezt az 
összeget Antenna kiadására fordítjuk. 
Az 1%-t sokan ajánlották fel a MERA 
javára, ám az előző évhez képest a pénz 
valamivel kevesebb lett. Tudjuk, hogy 
minden évben nő azoknak a szerve-
zeteknek, alapítványoknak a száma, 
akik ez egy százalékot kérik és várják. 
Ám kérjük, hogy ha teheti, gondolján 
ránk, amikor Ön, vagy rokonai az adó-

bevallás időszakában döntenek a 1% 
felől. A bent maradó 1%-ot ugyanis az 
állam használja fel, s ha már van lehe-
tőség felőle dönteni, érdemes ezzel a 
lehetősséggel élni... Előre is köszönjük 
a megértést!

H í r e k

Szeretettel kérjük mindazokat, 
akinek van lehetőségük, az adó-
bevallásuknál használják föl a 
MERA javára az adó 1%-ról a 

rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma:
18007411-1-42

A kedvezményezett neve:
Magyar Evangéliumi Rádió 

Alapítvány

FONTOS TUDNIVALÓK!
Ahhoz, hogy rendelkezése teljesíthető 
legyen az APEH részéről, ezt a nyilat-
kozatot LEZÁRT és a lezáráson KE-
RESZTBEN ALÁÍRT borítékban az 
ÖN NEVÉVEL, LAKCÍMÉVEL és 
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉVEL feltün-
tetve küldje el adóbevallásával együtt. 
Akiknek az adóbevallást a munkáltató 
intézi, ne felejtsék el a munkáltatónál 
lévő listát is aláírni.

Szeretettel kérjük mindazokat, akik 
banki átutalással küldik adományukat  
az átutalásnál legyenek szívesek ponto-
san megadni nevüket és címüket, hogy 
az adományt vissza tudjuk igazolni.

Irodánkban nagy változást jelent, hogy 
Serafin Ildikó testvérnő  3 hónapos 
nagyon intenzív munka után átadta a 
szolgálatot Tomasovszky Zoltánnénak. 
Edina örömmel és szívesen vállalta a 
feladatatot, és reméljük, hogy szemé-
lyében hosszabb távra megoldódott 
az iroda vezetésésnek kérdése. Ildikó 
munkáját ezúton is megköszönjük.

Felhívás! Különös cél előttünk, hogy 
egyre több gyülekezetet be tudjunk 
vonni a vasárnapi istentiszteletek elké-
szítésébe. Most, hogy a Hot Bird adón 
már egy teljes óra áll rendelkezésre, ez 
előtt a műsor előtt is új lehetőségek 
állnak. Ahogy azt hallgatóink az elmúlt 
időszakban már bizonyára tapasztalták, 
a Léleképítő című műsorunkban is-
tentiszteleteket közvetítünk felvételről 
különböző gyülekezetekből. A sorozat 
folytatásához várjuk azon gyülekezetek 
jelentkezésést, ahol az igehirdetésekről 
hangfelvétel készül. 
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A HOT BIRD műholdról digitális rádióadás hallható 21:00-22:00. Technikai paramé-
terek: TWR Radio Frequency:12379.60 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 
39 m – 6245 kHz
17:30 – 18:00
HOT BIRD

 21:00  –  22:00

Középhullám  
215 m 

1395 kHz 

20:40 – 21:15 

V — Léleképítő Ifjúsági műsor
H — Jóhír a távolból

Irodalmi sarok A Biblia üzenete Evangélizáció

K
Igetanulmány

Biblaóra - Jegyzetelve
A Biblia üzenete Áhítat

Jézus Krisztus élete
SZE Nőktől–nőknek Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti gondolat

CS Igehirdetés Családi műsor A Biblia üzenete Lét és tudat

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

SZO Gyermekműsor 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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