
A
A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY kiadványa  2002. június

ANTENN

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 

és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden 

napon a világ végezetéig.”
Mt. 28,18-20

Megváltónk sohasem hivatkozott kü -
lönleges hatalmára, mikor az emberek 
között tanított és gyógyított. Mindig 
Is-tenre mutatott rá, mint minden 
ereje forrására: az Atyára, akinek 
nevében és megbízásából mun kálkodott. 
Egyetlen alkalommal történt meg, hogy 
a neki adatott különös hatalmára 
hivatkozott. Feltámadása után negyven 
napra összegyûjtötte tanítványait az 
Olajfák hegyén — ahol régebbi idõkben 
olyan áldott, csendes estéket töltöttek 
el együtt — s feltárta elõttük további 
terveit. Eltávozik e világból testileg, 
de munkáját, melyet elkezdett, véghez 
akarja vinni. Tizenegy gyenge és erõtlen 
hitû tanítványára bízta a munka további 
folytatását: azt az üdvösséget, melyet 
halála által az egész emberiség számára 
megszerzett, el akarta juttatni a föld 
végsõ határáig. Bizonyára látta a nagy 
feladat súlya alatt megrettent 
tanítványok remény-telen tekintetét, s 
ekkor hangzott el ajkáról elõször ez 
a fontos kijelentés: „Nékem adatott 
minden ha talom…” Mint gyõzelme 
biztos tudatában intézkedõ diadalmas 
hadvezér áll a tanítványok elõtt Jézus. 
Nem az a fontos, hogy erõs és önmaguk 
erejében biza kodó katonái legyenek 
ebben a nagy hadjáratban, hanem az, 
hogy erõs és gyõzelmes hadvezérük 
van, akinek az akarata és rendelkezése 
elõtt engedel mesen meghajtják fejüket 
és nem tanács -kozva testtel és vérrel, 
indulnak a Mester utasítása szerint a 
biztos eredmény felé.

Az áldozócsütörtöki történetnek a 
ma embere számára, számunkra, mind-

annyiunk számára döntõ jelentõsége 
van. Még ma sem ismeri Jézus nevét 
az egész világ, amelyik fölé egyre 
ijesztõbben vetül rá a globalizmus 
mezébe bújt antikrisztusi 
szellemiség. Ez a nagy parancs, hogy 
„elmenvén tegyetek tanítvánnyá 
minden népet”, azaz mindenkit, nem 
mindig állott és áll kényszerítõ erõvel 
Jézus követõi, sõt tanítványai elõtt 
sem. Voltak idõk, és valljuk meg, ez 
nem csak a múlt „feledékenysége”, 
amikor a keresztyének teljesen 
megfeledkeztek a missziói parancsról 
és sürgõ-sebb (volt) a maguk kicsiny 
ügye, mint Jézusé. Részletkérdések 
sokszor elhomályosították a mindent 
átfogó nagy kérdést: az egész világ 
Krisztushoz vezetését. A parancs: 
„te gyetek tanítványokká minden 
népeket” a ma keresztyénei számára 
(is) kötelezõ megbízás, de csak 
azok-nak szól, akik már maguk is 
tanítványok.

Legyetek tanítványokká, ha ti is 
be akartok állni ebbe a nagy világot 
megváltoztató munkába: 
tanítványo-kat toborozni a 
gyõzedelmes Úrnak! A kürt szava 
ma nem bizonytalan zengéssel szól, 
hanem fel akarja ébreszteni a 
tanítványok lelkiismeretét e soha el 
nem évülõ feladattal szemben.

Hadd kérdezzem most meg itt 
és most: akarsz-e kedves olvasóm, 
hallgatóm te is ehhez a diadalmas 
és engedelmes tanítványsereghez 
csatlakozni?

D.L - G.F

Tegyetek tanítványokká...Mire van 
szüksége Jézus 
tanítványának?

Tiszta szemre, úgy nézni, és úgy látni,
Ahogyan Isten látja a világot.

Benne már az új teremtést csodálni,
Mit igéjével elrejtetten alkot.

Nyitott szívre: szeretni, átölelni
Világunk, mint Isten öleli át…

Mint Õ, mást elfogadni, felemelni…
Megbocsátani, mint Õ megbocsát.

Mesterükre! Egyedül Õ adhatja 
A nyitott szívet, a tiszta szemet…

Alázatot, erõt a szolgálatra…
S gyümölcsöt teremni csak így lehet.

L. Weingärtner után németbõl
Túrmezei Erzsébet

Sötét erők

Sötét erôk pusztítanak
népem között, akár a rák,

irtogatja közönyösen
szegény fajtám is önmagát.

Belém hasít a fájdalom,
ahogy látom, hogy züllik el
nagy hányada, de vállalom,
hisz egy velük így is szívem.

Hogy mondjam el, hogy van kiút,
egyetlen út: a KRISZTUSÉ

mindenkinek, ki hinni tud.
Hogy mondjam el, hogy most is él?!

Füle Lajos
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Nyár van, ismét nyár. Az önfeledt 
pihenés, kikapcsolódás ideje. Az evan-
gélium hirdetésében ez az idõszak 
a nagy lehetõségek ideje. Különös 
odafigyeléssel és buzgalommal készít-
jük mûsorainkat. Talán éppen most, 
éppen ma keres valaki megoldást az 
életére, ma jutott csõdbe, ma kell az 
eligazítás. Vagy talán virágos jókedvében 
elfeledkezett valamirõl, vagy valakirõl, 
a fogadkozásairól, az Istenrõl. Nekik 
is szól a MERA mûsora ez idõszakban, 
kikapcsolódást keresve rátalál az éppen 
neki szóló személyre szabott üzenetre. 
Mert Isten keres, és pont Téged.

Amikor Isten engem keresett erre 
a szolgálatra, épp ugyanilyen nyári 
idõszak volt. Harminc éve megüre-
sedett egy hely, magára maradt egy 
magnó! Ez a magnó egy riporter 
magnetofon volt, és évek óta az 
evan gélium hirdetésének szolgálatában 

tevékenykedtek vele. Félve és két-
ségek között indultam el, mert abban 
az idõben nem igen szívlelték az 
evangéliumot, és különösen nem a 
rádiós igehirdetéseket. Jártam az 
országot, felvételeket készítettem. Jó 
gyakorlatnak számított az úgynevezett 
„fekete vonatokkal” utaznom. Aki eset-
leg nem ismerné, ezek a vonatok 
a péntek éjszaka, illetve a vasárnap 
éjszakai vonatok voltak, a munkából 
ill. a munkába igyekvõ ingázók köz-
lekedtek rajta.

Így nem volt annyira feltûnõ az 
idegen megjelenése egy-egy vidéki 
településen. Sok hívõ emberrel 
ismerkedhettem meg. Jó volt 
meg tapasztalni, hogy mennyien szó 
szerint „égtek” az evangélium ter-
jedésének ügyéért. Sokakat nem tudott 
megtörni az elszenvedett veszteség. A 
munkahelyének, a sze mélyes szabad-

ságának elvesztése. Az úgymond ilyen 
ember nem kapott útlevelet, vagy 
éppen rendõri felügyelet alá került.

Õvelük közösségbe kerülni szív-
béli gyönyörûség volt, mert tenni 
akartak és tettek is, mégpedig sokat 
a misszióért. A csontjukba rekesztett 
tûz volt az evangélium hirdetésének 
készsége. Rájuk emlékezve adok hálát a 
mennyei Atyámnak, hogy az Ige tovább 
hirdettetik.

„Boldogok, akik házadban laknak, 
szüntelenül dicsérhetnek téged! Bol-
dog az az ember, akinek te vagy 
ereje, aki a te útaidra gondol. Ha a 
siralom völgyén mennek is át, for-
rások völgyévé teszik azt, az õszi esõ 
is elárasztja áldásával.”  

Zsolt 84:5-7

Te mit teszel az evangélium 
terjedése ügyéért?

B. J.

H a r m i n c  é v

Örvendeznek az én ajkaim, hogy dicsérhetnek 
Téged, és lelkem is, amelyet megváltottál.

Öt és fél éven keresztül — heti egy 
alkalommal — „mesélhettem” bibliai 
történeteket a MERÁ-ban a nagy (10 
éven felüli) gyerekeknek. A teremtés-
történettôl a Jelenések könyvéig…

„Meséltem”? Igen, olyan értelem-
ben, hogy lehetôleg mindig belehelyez-
tem a történetet a földrajzi és történelmi 
környezetbe, és így színessé, érdekessé 
vált, sôt a szereplôk lelkébe is igye-
keztem beleérezni. Mint a 3 éves 
kisgyermek, a 13 éves is szeret „miért”-
eket és „hogyan”-okat feltenni, — ezért 
mindig elgondolkoztam azon, hogy mit 
kérdeznének. Pl.:

⇒ Miért volt meztelen Péter amaz 
eredménytelen éjszaka hajnalán a 
Genezáreti tavon?

⇒ Miért gyilkolta meg a Samáriabeli 
anya az ostrom alatt a gyer-
mekét?

⇒ Miért ült Eutikhosz az ablakba?
⇒ Mitôl ijedt meg a filippi bör-

tönôr?
⇒ Hogyan volt az, hogy „amíg 

odaértek — a 10 leprás — 
megtisztultak”?

Mindig feszülten vigyáztam azon-
ban arra, hogy ne meséljek se mást, se 
többet tényként, mint ami az Írásban 

van. Egyetlen szót se másítottam meg, 
s ha hozzátettem a magam gondolatát, 
azt mindig igyekeztem élesen elkü-
löníteni („szerintem”, — „vajon”, — 
„valószínûleg”, — „nyilván” stb.)

A Jel 22:19 és az I. Kor 7:10, 
12, 25, 40 igen szigorú fegyelemben 
és Istenfélelemben (=Ige félelemben) 
tartott.

A legcsodálatosabb az volt, hogy 
amikor leültem írni, a Szent Szellem 
mindig jelen volt és „súgott!”

Ha álmosan, fáradtan, utolsó 
pillanatban, éjszaka írtam is: Ô szem-
rehányás nélkül segített.

A másik csoda, ami állandóan 
örömmel töltött el: Jézus tényleg jelen 
van minden történetben, minden 
lapon, az elsôtôl az utolsóig! Hiszen 
tudtam, — Ô maga mondja: Ôróla 
írt Mózes, a próféták, a Zsoltárok 
— de most valahogy sokkal jobban, 
tisztábban láttam mindenben Ôt, mint 
régen.

Különös ez a rádiós szolgálat: nem 
látom a gyerekek szemét. Csak nagyon 
ritkán és hézagosan kaptam visszajel-
zést azoktól, akik hallgatták. Hitben 
kellett járni; hinni, hogy nem hiába-
való; hogy elér azokhoz az üzenet, 

akikhez Isten küldi; hogy nem tér 
vissza üresen, hogy megszerettethetem 
a gyerekekkel a Bibliát, hogy segíthetek 
nekik a megtérés vagy a hitben megerô-
södés útján… 

Nagyrészt „láthatatlanul” vett körül 
a MERA munkatársi közössége is, 
— van, akit még most se ismerek, 
van, akivel csak karácsonykor és a 10 
éves jubileumon találkoztam, — mégis 
mindig éreztem, hogy összekapcsol a 
szolgálat és az imádság az egész MERA-
sereggel.

Akik mindig — majdnem mindig  
láthatóak is voltak számomra:

Bödös Józsi testvér: köszönöm 
kedvességét, csendes, figyelô türel-
mét!

Sántha Kriszti: a finom teákat is 
köszönöm; de mindenekelôtt azt, hogy 
minôsíthetetlenül rút kézírásomat 
mindig kiböngészted, soha vissza nem 
dobtad…

Köszönöm Istenem!
Köszönöm MERA!

Imádságban ezután is szeretnék 
köztetek maradni.

Kosd, 2002. május 23. 

Mike Károlyné
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„Nõktõl — nõknek”

Kedves Olvasóink, 
sok szeretettel  kö -
szöntöm az Antenna 
újságunkban is a Nõi 
Mûsor hallgatóit!

A MERA 10 éves fennállása kap-
csán én is elgondolkodtam azon, hogy 
a Nõi mûsor szerkesztõjeként mit is 
jelent nekem az, hogy a rádiózás szol-
gálatába állhattam. 

Egy nagyon személyes bizonyság 
jut eszembe, hogy a megtérésem elõtt 
nem sokkal fordítottam hátat a világi 
televíziózásnak, mert nem volt ked-
vemre az, hogy mennyire a pénz vezérli 
a mûsorok megszületését, hogy egy 
„zsíros” kis reklám, mennyivel nagyobb 
kalaplengetéssel járt, mint egy valóban 
szép, emberi riport, zavartak a világi 
értékek már akkor is, amikor még nem 
is tudtam, hogy hamarosan Isten gyer-
mekévé válhatok.

De Isten tudta, hogy mire készít 
fel, és Õ teremtette meg a számomra, 
hogy rádiósként szolgálhassam Õt, a 
munkatársává váljak. Nagy megtisz-
teltetés is ez egyben, de felelõsség is. 
Hiszen a Magyar Evangéliumi Rádió-
ban azért égnek a munkatársaim, hogy 
az egyetlen, szent igazságot képvisel-
hessük, Isten szavát. A Szentírás tehát 
mindazon gondolatok alapja, ami elhan-
gozhat a rádiónk összes mûsorában. 

„A teljes Írás Istentõl ihletett, 
és hasznos a tanításra, a feddésre, 
a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre”  2 Tim. 3. 16.

Pál apostol így határozta meg az ige 
fontosságát, és nekem személyesen is, 
ezt jelenti a gyakorlatban is. 

A nõi mûsor adásaira visszate-
kintve, mindig azt szerettem volna 
megvalósítani, hogy kedves hallgatóim 
is hasznosítani tudják az itt elhangzot-
takat. 

Az öt és fél év során elõdeink nyom-
dokain haladva igyekeztünk olyan soro-
zatokat készíteni, amelyek gyakorlati 
választ adnak az Ige segítségével a min-
dennapos problémáinkra. Foglalkoz-
tunk a félelemmel, a szolgálattal, a 

tanítványság útjával. Választ kerestünk 
arra, miért nehéz a párválasztás, ho-
gyan készülõdjenek a fiatal lányok 
a házasságra. Gyakorlati útmutatást 
próbáltunk adni a hétköznapi dol-
gokra, mint például öltözködés, szóra-
kozás, tanulás, háziasszonyi teendõink, 
helyes táplálkozás, rossz szokások, stb. 
A gyermeknevelés útvesztõibe kalau-
zoltuk kedves hallgatóinkat, majd rátér-
tünk arra, hogy a megbocsátás miért 
nehéz. Különféle szolgálatok képviselõi 
szólaltak meg riportjainkban, talentu-
mok sorozatunkban pedig sokféle hiva-
tást ûzõ testvérünket hívtuk meg ide a 
stúdióba. Egyik sorozatunk a megúju-
lásról szólt, és a Bibliában szereplõ 
nõalakok történeteit is feldolgoztuk.  
Asszonysorsokba kaphattunk bepillan-
tást riportsorozatunkban. Szép keresz-
tény könyvek gondolatait osztottam 
meg a kedves hallgatókkal, Gyökössy 
Endre életmûvébõl tallózva, majd az 
Úr Jézus példázataival foglalkoztunk. 
Terveinkben szerepel, hogy egy keresz-
tény nõi konferencián hallottakat meg-
osszuk kedves hallgatóinkkal. 

Adásainkban már többször kértük 
kedves hallgatóinkat, hogy írják meg, 
mirõl szeretnének hallani nõi mûso-
runkban, mert az ötleteknek mindig 
nagyon örülünk Most az újságon ke-
resztül kérem, hogy bátran írják meg, 
milyen témákat javasolnak, vagy az 
eddig hallottakkal kapcsolatban volt-e  
személyes élményük. 

Nagyon köszönöm azokat a kedves 
sorokat, amelyek kedves hallgatóink 
leveleiben állnak, örültem annak is, 
hogy kérték az adásainkat magnóka-
zettákon is. 

Nagy elõrelépést hozott a nõi mûsor 
számára az is, hogy az INTERNET-en is 
hallgathatóak adásaink, a www.parokia.net  
címen, a MERA címszó alatt. Szeretettel 
ajánlom azon olvasóink figyelmébe, 
akik nem tudják délelõtt meghallgatni 
a nõi mûsort. 

Rácz Géza, Újváriné Anikó, Miske 
Emõ nevében is szeretettel búcsúzom, 
hiszen pillanatnyilag így alkotjuk a Nõi 
Mûsor szerkesztõségét. 

Réfi Oszkó Ildikó

Tanfolyam 
Dömösön

Kiadja a Magyar Evangéliumi  
Rádió Alapítvány 

Szerkesztik:
Elek Éva, Sántha Krisztina, Szabó Zoltán

 Fõszerkesztõ: Gaál Ferenc 

A rádióadásokat és lapunkat önkéntes 
adományokból tartjuk fenn. Az 
ANTENNA újságot, mint a MERA 
hivatalos értesítõjét min denkinek 
díjmentesen megküldjük, aki azt kéri, 
vagy akinek a címét megküldik. 

Postacímünk:  
H-1428 BUDAPEST, Pf. 4. 

 Tel/üzenetrögzítõ: 327-0440   
Webcímünk: www.mera.hu 

e-mail: radio@mera.hu 

Pénzadományok az alábbi 
csekkszámlára küldhetõk: 

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

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

Tel: 424-5958

A n t e n n a

A MERA idén ôsszel tábort szervez. 
Várjuk azoknak a fiataloknak a jelent-
kezését, akiket érdekel a gyülekezeti 
teremhangosítás és a felvételkészítés, 
ill. akik ilyen szolgálatot végeznek.

⇒ Életkor: 16 évtôl

⇒ Részvételi díj: 5000 Ft/fô.

⇒ Idôpont: 2002. 10. 10. 10.00-tól 
2002. 10.12. 18.00-ig. Csak a 
teljes idôszakra fogadunk el 
jelentkezéseket.

⇒ Jelentkezés: jelentkezési lapot  
és csekket levélben, telefonon 
vagy e-mailben lehet kérni. 

⇒ Jelentkezési határidô: aug. 30.

A részvételi díj fele (2500 Ft) 
elôlegként fizetendô.

A jelentkezéseket beérkezési 
sorrendben fogadjuk el, és csak 
a határidô ill. a létszám betöltése 
elôtt beérkezô jelentkezéseket tudjuk 
elfogadni.
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ÁNYAz Astra mûsora fogható még rövidhullámon: 49 m 5970 kHz, 
18.30-19.00. Ill. a HOT BIRD mûholdról digitális rádióadásként 
21:30-22:00. Technikai paraméterek: TWR Radio 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 
vevôkészülékkel fogható! További információt címünkön kaphat. 
A frekvenciák / hullámhosszak esetleges változását idôben közölni 
fogjuk. A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! F
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A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ 
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI 

Az adásidõk 2002. március 31-tól  2002. október 26-ig érvényesek 
Rövidhullám 
31 és 41 m 

9490 és 
7385kHz 

10:30-10:45 

Középhullám  
215 m 

1395 KHz 

20.40 — 21.15 

ASTRA 
10906 GHz 
Vertikális
7,38 MHz 

13.30-14.00

V —

SZO

 

Gyermek-
mûsor

P
 

Magazin 
mûsor

CS

 

Igehírdetés

SZE

 

Nôktôl-
nôknek

K

 

Ige-
tanulmány

H

 

Lelkiposta

 

Áhítat

 

Lét és tudat

 

Gubancok

 

Gondolatok

Evan gé-
lizáció

 

Szemelgetô

 

A Biblia 
üzenete

 

A Biblia 
üzenete

 

A Biblia 
üzenete

 

A Biblia 
üzenete

 

A Biblia 
üzenete

Léleképítõ

Biblia a 
mûvészetekben
Jó hír a távolból

 

Igesarok

 

Családi mûsor

 

Zsoltárról 
zsoltárra

 

Lelkiposta
Biblia felolvasás

  

Mindenkinek—

Ifjúsági mûsor

tásáért. Szeretett testvéreim, az Úr 
tegyen alkalmassá benneteket tovább 
élô reménységgel és felelôsséggel szol-
gálni, tudva, hogy a felelôsség nagy, de 
a jutalom kiváltságos. 

Nagyon nehéz úton vezetett a jó 
Isten, de nem hagyott el a gondok, pró-
bák között. Most nagyon haragszik rám 
az ellenség, de csodálatos menedék 
van a kereszt alatt, nem engedi, hogy 
ingadozzak. 50 éve járom a keskeny 
utat, de még most sem érti, hogy az Úré 
vagyok. Mindent elkövetett ellenem, 
de a gyôzelem Jézusé. A vigasztaló Szent 
Lélek irányítja öreg napjaimat. Most 
nagyon fájó támadást vetett ellenem, 
de én is tudom, a módját, hogy ne 
az övé legyen a gyôzelem. Kedves 
Anikó és Tibor, most azzal a kéréssel 
fordulok hozzátok, segítséget kérek, 
hogy a fiamért imád kozzatok. Ô iszik, 
és az ellenség szeretné egyre jobban 
elpusztítani. De ígéretünk van, ha 
ketten egy akaraton kérjük a köz-
benjáró fôpap Jézust, meghallgatja a 
kérésünket. Szívbôl, ôszintén köszö-
nöm, hogy imádkozhatunk  egymásért, 

Imádkozhatunk egymásért!
Ahogy telnek-múlnak az évek, egyik-

másik hallgató valóban személyes isme-
rôssé válik. Már a kézírás alapján 
felismerjük ki a levélíró, s vannak olyan 
hallgatók is, akik egészen bizalmukba 
fogadnak bennünket, a legszemélyesebb 
gondjaikat, vagy kérdéseiket osztva meg 
velünk. Figyelemmel tudjuk kísérni 
néhány hall gatónk életkörülményeinek 
alakulását, s van lehetôség arra is, hogy 
imádkozzunk azokért, akik ezt kérik.

Mostanában nagyon sok új hallga-
tótól kapunk levelet, s ez öröm. Ám 
a legtöbben valamiféle lelkiismereti 
teherrel írnak, mert úgy érzik, már rég 
tartoztak volna írni, ám valami miatt 
eddig nem tehették. Minderre példa a 
következô levélrészlet is: 

„Az Úr Jézus drága nevében köszön-
telek benneteket és kívánom a 
megtartó Jézus erejét mindnyájatokra. 
Én vagyok az adós, aki Isten iránti 
hálával tartozom naponta a gondviselô 
szeretetért. Hosszú évek óta vagyok 
hallgatója, és leírhatatlan gazdagsága 
hozzám intézett személyre szóló taní-

hogy el ne fogyjon a hitünk, mert 
sûrûn kikér a sátán, tudja, hogy kevés 
ideje van. Nagyon szeretnék hálás szív-
vel szolgálni öreg napjaimban, amíg 
tart a kegyelmi idô. Nagyon várom 
Jézus eljövetelét. Sok erôt, türelmet, 
bölcsességet kívánok és gyôzelmes 
erôt minden munkátokhoz.”

(Sz. J-né - Magyarország)

Az ördög valóban soha nem adja fel. 
Az elmúlt években mi is sok támadást 
átéltünk és tapasztaljuk Jézus megtartó 
szeretetét, de azt is, hogy az erônk 
nagyon hamar elfogy, ha nem Jézustól 
kérjük, és várjuk az utánpótlást.

Hallgatónk kérte, hogy imádkoz-
zunk fiáért, mert az ital rabja. Sajnos 
nem csak ô. Népünk között ez valóságos 
népbetegség. Kérem, hogy  imádkozza-
nak velünk, mondják el az Úr elôtt 
azok neveit, akik az önök ismerettségi 
körében ugyanezzel a bilinccsel küsz-
ködnek. Könyörögjünk a Szabadító 
Istenhez szabadulásért.

Bizalmukat és szeretetüket köszön-
jük. Várjuk leveleiket!

Kulcsár Anikó


