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MÁR NEM A KIS
JÉZUST VÁRJUK!

Advent van. Vasárnapról vasárnapra meg-
gyújtjuk a gyertyákat az adventi koszorú-
kon, emlékezve arra a négy hosszú évszá-
zadra, mely úgy telt el, hogy Isten nem szólt
népéhez prófétái által. Ígéretek voltak arra
nézve, hogy jönni fog a megígért szabadító,
de négy évszázadon keresztül nem volt
újabb kijelentés...

Aztán az idõ teljességén, azon az elsõ
karácsonyon minden ígéret beteljesedett,
Jézus földre jötte által. A zsidókhoz írt levél
írója így fogalmazta ezt meg: Miután régen
sokszor és sokféleképpen szólt Isten az
atyákhoz a próféták által, ezekben a végsõ
idõkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örö-
kösévé tett mindennek, aki által a világot
teremtette. Õ Isten dicsõségének a kisugár-
zása és lényének képmása, aki hatalmas
szavával hordozza a mindenséget, aki miu-
tán minket bûneinktõl megtisztított, a
mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid. 1.1-3.)

Ebben a pár versben benne van a keresz-
ténység egész lényege. Valahogy így lehetne
köznapibb nyelvre lefordítani: Isten a világ-
mindenség alkotója és ura, megváltást ké-
szített nekünk bûneinkbõl, és ezt ki is je-
lentette prófétái által, de nemcsak megígért
valamit, hanem adott szavát meg is tartotta.
Fia földrejötte, és halála által örök életet
szerzett nekünk, és egy nap majd mi is ott
lehetünk, ahol most Õ van, a menny dicsõ-
ségében. Tulajdonképpen ez az advent lé-
nyege is, hiszen mi már nem a „kis Jézus“
megszületését várjuk. Ez a születés már
történelmi tény. Mi azt várjuk, hogy ez a
Jézus igéretének megfelelõen, másodszorra
is visszajöjjön erre a földre, mint gyõztes Úr,
ítélni élõket és holtakat. S mire alapoz-
hatjuk reménységünket?! Miért gondolhat-
juk, hogy várakozásunk több, mint egysze-
rû reménykedés?! A válasz egyszerû: Épp
karácsony csodája az, ami biztosítékot ad
nekünk. Az ígéretek csodálatos beteljesü-
lése hatalmaz fel minket arra, hogy bátran,
meggyõzõdéssel vallhassuk, hogy a Gyõztes
Úr visszajövetelére vonatkozó kijelentések
is be fognak teljesedni egytõl-egyik, hisz aki
ezeket megígérte az „tudja, hogy mit be-
szél“, és már bizonyított is... Errõl is szól a
karácsony, a szeretet ünnepe.

Hiszed te ezt?! Várod te vissza azt a Jézust,
akinek a születésnapját készülünk pár nap
múlva megünnepelni?! Vagy ünneplésed ki-
zárólag hangulatokra, érzésekre, külsõsé-gekre
korlátozódnak?! Kérlek gondolkozz ezen, hiszen
„Õ, – mármint Isten –, még mindig álta az adott
szavát."

szavukat minden eszközzel az igaz-
ságtalanság, a szegények elnyomása,
a bálványimádás, az erkölcsi romlás,
az ország helyzete iránti közömbös-
ség ellen. Mondanivalójukat sokszor
képes jelcselekedetekkel is hangsú-
lyozva láttatták.  Isten emberei, így
Ábrahám, Ezsdrás és Nehémiás is Is-
ten elé állt népe bûnéért, felelõsséget
érezve irántuk.

2. Jézus követõi kezdettõl végezték
ezt a feladatot.

a) Az elsõ keresztyének komolyan
vették a missziói parancsot, és ahhoz
minden lehetõ eszközt igénybe vet-
ték, mert a mentõ szeretet ezt kíván-
ta. Pál a nyilvánosság (az akkori mé-
dia) minden lehetõségét kihasználta.
Megszólalt a piacokon, az Arepágo-
szon, a hajón, a börtönben, a temp-
lomban, a helytartó, a király elõtt,
levelekkel – ahol csak lehetõséget
talált, „mert Krisztus szeretete szo-
rongatta õt.” Hiszen Jézus is szólt
nemcsak a templomban, a zsinagógá-
ban, hanem a hegyoldalban, a tavon,
a sírnál, az otthonokban, a menyeg-
zõn. Nagy László kolozsvári teológiai
professzor mondta nemrég egy bi-
zottsági ülésen: „Ha Pál apostol ma
élne, a mûholdakat is igénybe venné
az evangélium hirdetésére.”

b) Ugyanígy felhasználták a reformá-
torok az akkori nagy lehetõséget a
nyilvánosságra, a sokszorosítás lehe-
tõségét, a könyvnyomtatást. Biblia kia-
dások, magyarázatok, igehirdetések
jelentek meg. Sztárai énekekkel is
evangélizált a nyilvánosság elõtt. Az
ébredések is felhasználták a nyilvá-
nosságot. A templomokon, könyve-
ken és traktátusokon kívül szóltak
utcákon, tereken, börtönökben, sport-
csarnokokban.

c) A reformátorok és az ébredések
evangélistái ugyancsak szót emeltek
a nyomorúság, erkölcstelenség, go-
noszság ellen. Így Luther és Kálvin is.

1. Hívõ keresztyének kettõs megbiza-
tást kaptak Uruktól: missziói felada-
tot és környezetünk iránti (társadal-
mi) felelõsséget.

a) A missziói megbízatás
Jézus parancsa Mk 16,15: „Menjetek
el szerte az egész világba, hirdessétek
az evangéliumot minden teremt-
ménynek.” (Mt 28,19 szerint: „Men-
jetek el, tehát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet..” Ezt megerõsíti Csel
1,8: „...tanúim lesztek... a föld végsõ
határáig.”) A megbízatás minden
megtért hívõ emberre vonatkozik. A
tartalma pedig az Isten szeretetérõl
szóló jó hír, evangélium hirdetése,
hogy „Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” Jézus kezdettõl
hirdette a megtérés szükségességét:
„Térjetek meg, mert elközelített a
mennyek országa!” (Mk 3,2). Jézus az
õ megbízatását adta tovább az övéi-
nek: „Ahogyan engem elküldött az
Atya, én is elküldelek titeket” (Csel
20,21b). Pál apostol hangsúlyozza Is-
ten akaratát: „aki azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön, és eljus-
son az igazság megismerésére” (Tim
2,4). Ez a hívõ ember, a gyülekezetek
és az egyház speciális feladata, amit
semmi más tevékenység nem pótol-
hat, és senki más helyette nem telje-
sítheti.

b) Ugyancsak feladatot kaptunk,
hogy legyünk sóvá és világossággá a
környezetünkben (Mt 5,13-14). Ez je-
lenti azt, hogy a keresztyéneknek és
az egyházaknak világosságot kell fel-
mutatniuk életükkel és szavaikkal
besötétedett világban is. Nem lehet-
nek közömbösek a környezetük
iránt. Nem lehet közömbös a köze-
lünkben vagy az országban lévõk
nyomorúsága, nem lehetünk kö-
zömbösek az erkölcsi romlással
szemben, felelõsek vagyunk a ma-
gunk hatáskörében vezetõink, az or-
szág irányítói iránt is (1Tim 2,2).
Az ószövetségi próféták is felemelték
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Kálvin Genfben erkölcsös életet vezetett be, és tett meg
érte mindent, megfeddette az erkölcstelen fejedelmet
is. Károli Gáspár nemcsak kiváló prédikátor és biblia-
fordító volt, hanem írásaival erkölcsileg is ébresztette az
országot. A török uralmat nem véletlennek mondta,
hanem az akkori nagyok és vezetõk hitetlenségének és
erkölcstelensége következményének. Egyik könyvének
címe: „Országoknak és királyoknak romlásoknak, jó
szerencséjeknek vagy gonosz szerencséjeknek okairul.”

3. A mai hívõ embernek és keresztyén közösségeknek is
feladata mindkettõ: a misszió és a környezete iránti
tevékeny felelõsség vállalása.

a)  A II. világháború utáni ébredés visszaszorítása után
az egyházak és a hívõ emberek csak csendben és kicsi-
ben végezhették missziói megbízatásukat. Sok hívõ
lelkészt, aki hûségesen végezte gyülekezetében a misz-
sziót, ifjúsági és gyermekmunkát folytatott, helyeztek el
az ország távoli vidékeire, tartottak megfigyelés alatt,
vagy börtönöztek be. A keresztyén emberek nem juthat-
tak nagyobb nyilvánosság elõtt szóhoz, alig lehettek
evangélizációk, evangéliumi könyvkiadás szinte meg-
szûnt, a rádióban csak ritkán és tartalmilag szigorúan
ellenõrzött félórás istentiszteletek lehettek. Nagy segít-
ség volt azonban a gépelt iratok továbbadása, a külföldi
kiadású evangéliumi könyvek és Bibliák illegális beho-
zatala és a TWR evangéliumi rádióadás a templomokon
kívüli emberek eléréséhez. Az ifjúsági missziót a cse-
kély gyülekezeti lehetõségeken kívül kirándulásokkal,
családi, baráti összejöveteleken lakásokon tudtuk
csendben végezni. Ilyen munkára gyakran rásütötték az
államellenes összeesküvés vádját, és komoly következ-
ményei lehettek. Mégis csendben készítettünk magnó-
felvételeket igehirdetésekrõl, bizonyságtételekrõl, evan-
gélizáló jelenetekrõl, evangéliumi énekekrõl a szolgála-
tunkhoz. A hívõ embereknek a társadalom életébe még
annyi beleszólásuk sem volt, mint az átlag polgárnak,
aki csupán a rendszert dicsérõlég nyilatkozhatott.

b) A múlt század nyolcvanas éveitõl kezdve lassan vala-
mennyi lehetõség megnyílt a misszióra, néhány könyv
is megjelenhetett, 1977-ben – ha megszorítások közt is
– de külföldi evangélista is szólhatott a nyilvánosság
elõtt, amikor Billy Graham itt volt. 1989-ben már a

Népstadionban lehetett tömegevangélizáció, sõt ezt a
rádió és televízió is közvetítette. A rendszerváltoztatás
után – ami Isten ajándékának tekinthetõ – megnyílt a
lehetõség a keresztyén misszióra és a hívõ emberek véle-
mény nyílvánítására, sõt társadalmi szerepvállalására is.
Most már csak az a kérdés, hogy ezzel az Istentõl kapott
lehetõséggel hogyan élünk. Az 1990-tõl meglévõ szabad-
ság azonban utat nyitott az okkultizmusnak, a keleti
vallásoknak, álvallásoknak és szektáknak. És a kilencve-
nes években lett nyilvánvalóvá, hogy mennyit rombolt az
emberek erkölcsében, gondolkodásában, vallásosságá-
ban az elõzõ negyven év ideológiája, nevelése, és a tulaj-
donképpeni nevelés elmaradása. Az emberek közömbö-
sek, önzõek, erkölcstelenek, természetkárosítók lettek, a
vallás, a Biblia ismerete, az élõ hit sokak életébõl kima-
radt. Minderrõl csupán hamis ismereteket nyújtottak.
Ennek következményeit nap mint nap láthatjuk. Az em-
berek járatlanok a keresztyén hit lényegében, a Biblia
kevéssé vagy csak rosszul ismert.  Mindezek iránt bizony-
talanság, idegenkedés tapasztalható. A mai korlátlan sza-
badságban, rosszértelmû liberalizmus uralkodik el az em-
bereken, nevelésben, közéletben. Szinte mindent szabad
erkölcsileg, a házassági kapcsolatok fellazulnak, okkultiz-
mus terjedhet, homoszexualitás, abortusz szabad utat
kap, a személyiségi jogok jelszavával szabadosság érvé-
nyesül mások kárára is. Ugyanakkor lelki üresség és
éhség is megfigyelhetõ, amit sokszor rossz pótlékok elé-
gítenek ki. Keleti vallások, agykontroll, jóga, homeopátia,
természet-gyógyászat, horoszkópok, jóslás, sámánok,
mind megannyi hamis valláspótlék hódít teret ismeretek
hiányában.

c) Tapasztalatom szerint a misszióra nyíló sok kaput csak
részben vagy rosszul használjuk ki.
Pedig az elõzõekben vázoltak szerint most sokkal na-
gyobb a keresztyén emberek felelõssége. A médiában
kínálkozó lehetõségeket csak kis részben használjuk ki. A
társadalmi bajokban, az erkölcstelenség, a démoni hatá-
sok ellen alig szólalunk meg. Az igehirdetésben kevésbé
hangzik a teljes igazság, az ember elveszettségérõl, a
bûnrõl, a szabadulás lehetõségérõl, a megtérés szükséges-
ségérõl. Sok missziói lehetõséget csak langymelegen
használunk ki.

Pálúr László
Következõ Antenna számunkban folytatjuk

A történet a feljelentõsdi korszakban indul. Valutával
való visszaélés, üzérkedés – bizony komoly indok arra,
hogy vizsgálat induljon. Így gondolkodtak a feljelentõk
is, és feljelentették az ugyanabba a gyülekezetbe járó
testvérüket. A hatósági vizsgálat során kiderült, hogy a
feljelentésnek semmi alapja. Addigra azonban megrom-
lottak a baráti, testvéri kapcsolatok, sõt az emberi kap-
csolatok is. Az Úrnál van az ítélet.

A valóság az volt, hogy néhány testvér összejött imád-
kozni, együtt zenélni, énekelni és errõl kazetták készül-
tek. Mi abban tudtunk segíteni nekik, hogy minél tisz-
tább felvételek készülhessenek és szolgálhassanak vele.
Természetesen a hangjuk megjelent a rövidhullámú

rádióban is, hisz abban az idõben oly kevés jó keresztyén
ének volt közkézen Magyarországon.

A vizsgálat során a rendõrfõnök erre is rákérdezett az
egyik testvérünknél. A testvérünk is visszakérdezett, nem
szabad kazettát készíteni? A rendõrfõnök néhány pillanat
múlva így válaszolt. Kazettát készíteni szabad, de vigyáz-
zanak kinek adják tovább és még hozzátette, ha lehet ne
szítsák az ellentéteket; különben is hallgattam a rádióban
az éneküket, tetszett.
Azt hiszem bölcs döntés volt a rendõrfõnök válasza.

„A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval
fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek
kinek-kinek megfelelnetek.”  (Kol. 4,6.)

Bödös József

KAZETTÁT SZABAD KÉSZÍTENI
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„Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek –
könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.” Kol. 3,12

INTERNETES HÁZUNK-TÁJÁRÓL
A Kolosséi levélben a Krisztusban újjászületett lélekrõl olvassuk, hogy levetkõzte a régi embert cselekedeteivel együtt, és

felöltözte az új embert, aki Teremtõjének képmására folyton megújul, hogy egyre jobban megismerje õt. Valljuk meg
õszintén, néha valóban óriási szükségünk van erre a megújulásra, a bûnbocsánatra és a Krisztusban kapott kegyelem
megújító erejére.

Talán sántít egy kicsit a hasonlat, de az Internet világában is folyton szükség van az ismétlõdõ megújulásra. Az „internetes
szolgálatunkban” mindezt azért igyekszünk szem elõtt
tartani, hogy látogatóink közül is egyre többen és egyre
jobban megismerhessék Õt, aki nemcsak Teremtõnk, de
Megváltónk és megtartó Urunk is.

Nos, ami a MERA honlapját illeti, igencsak megérett
már az újjászületésre. Az Interneten forgolódóknak ta-
lán már feltûnt: szeptember közepe óta egy megújult
kép fogadja azokat, akik a www.mera.hu                         webcímet fel-
keresik. Ahhoz szeretnék kedvet csinálni, hogy azok is
ellátogassanak „hozzánk”, akik ezt eddig még nem tet-
ték vagy nem tudják, mit és hogyan is lehet ott meg-
találni.

A nyitólapon megtalálható, milyen csatornákon és
pontosan hol foghatók az adásaink: középhullámon,
rövidhullámon, az ASTRA mûholdon és most már két
Internetes rádiónkon, a Magyar Internet Világrádión és
a nemrég beindult 24 órás Kiáltó Szó Rádión keresztül
is. Minden csatornának van egy saját oldala is, amelyen
megtalálható az adások idõpontja és az aktuális mûsor-
táblázat. Ezt a saját oldalt a kiválasztott csatorna neve
„rejti”. Csak rá kell kattintani, és máris megjelennek a

kívánt információk. A jobb felsõ sarokban (postacímünk felett) a teljes, összevont mûsortáblázat is megtekinthetõ. Ennek a
megnyitásához szükséges az Acrobat Reader nevû program, amely (azok kedvéért, akik nem ismerik, vagy még nincs ilyen
programuk) elérhetõ a Letölthetõ programok között.

A két Internetes rádió neve mellett található egy-egy kis hangszóró, mely azt hivatott jelezni, hogy ezek az adások az
Interneten keresztül hallhatók. Az adás indításához elegendõ rákattintani a megfelelõ kis hangszóróra. Természetesen
azonban ehhez is szükség van valamilyen eszközre: amíg pl. a rövidhullámú programjaink a rádiókészülék segítségével
szólalnak meg, addig az Internetes rádiók egy-egy lejátszó program használatával. Mindkét program rendelkezésre áll a
honlapunkon (a Letölthetõ programok között): a Világrádióhoz saját, speciális lejátszójuk, a Kiáltó Szóhoz pedig a Winamp
nevû (ingyenes) program. Fontos, hogy a lejátszó programot a letöltés után telepíteni kell, csak ezután indítható az Internetes
adás.

A képernyõ bal oldalán található felsorolás, a Menü,
röviden összefoglalja, mi minden található még honla-
punkon. Olvashatnak az ALAPÍTVÁNYUNKRÓL: a tör-
téneti hátterérõl, a célokról, a munkatársakról és a támo-
gatási lehetõségekrõl, alapítványunk PARTNER sz-
ervezeteirõl, valamint arról, hogy milyen MÛSOROKat,
sorozatokat sugárzunk hétrõl hétre. Letölthetik vagy
elolvashatják aktuális és korábbi hírleveleinket, az AN-
TENNÁt. KIADVÁ-NYAINK között rövid leírást, ajánlót
találhatnak a Rádiós Bibliaiskola sorozatunk füzeteirõl és
azokról a könyvekrõl, amelyeket az Evangéliumi Kiadó
jóvoltából megküldünk mindazoknak, akik azt tõlünk
levélben vagy e-mail-en megrendelik. A LETÖLTHETÕ
ADÁSOK menüpont alatt rövid, archív adásaink egyre
bõvülõ kínálata várja a látogatókat.

Statisztikai adataink szerint több mint 30 különbözõ
országból keresték már fel honlapunkat, így a további
tervek között szerepel többek között az angol verzió
elkészítése is. Látogassanak el hozzánk, és írjanak
nekünk! Kérdéseiket, hozzászólásaikat vagy építõ
javaslataikat mindenkor szívesen vesszük az Internetes
szolgálatunkkal kapcsolatban. Molnár Tünde
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Minden kedves hallgatónknak
 és olvasónknak Áldott

Karácsonyt és Kegyelemben
Gazdag Új Esztendõt

kívánunk!

Az Ige testté lett, közöttünk
lakott, és láttuk az õ

dicsõségét, mint az Atya
egyszülöttjének

dicsõségét, telve kegyelemmel
és igazsággal.

Jn. 1,14

• Ezúton szeretnénk értesíteni kedves
hallgatóinkat, hogy a jobb vételi lehe-
tõség miatt az esti rövidhullámú
18.30-19.00 óráig tartó adásunk új
frekvencián fogható: 6115 kHz-en.
Ezen adásunkhoz is jó vételt és Isten
gazdag áldását kívánjuk!

• Lehetõség van külföldrõl adományt
feladni, ilyen esetben a következõket
kell felírni:

National Savings Bank, Budapest
Swift code: OTPVHUHB

Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány
Account number: 11702036-20573096

GYÜLEKEZETI HANGOSÍTÁSI
TANFOLYAM

A nagy érdeklõdésre való tekintettel
másodszor is szeretnénk megrendez-
ni ezt a tanfolyamot azoknak, akik
ebben a szolgálatban tevékenykednek
vagy ez iránt érdeklõdnek. A 3 napos
tanfolyam 2003. márciusában lesz Dö-
mösön. Jelentkezni legkésõbb február
végéig lehet a jelentkezési lap bekül-
désével és elõleg befizetésével. Érdek-
lõdni ill. jelentkezési lapot kérni tele-
fonon 06-1-327-0440, levélben vagy
e-mail-ben.

 Híreink 
Kiadja a Magyar Evangéliumi

Rádió Alapítvány

Szerkesztik:
Sántha Krisztina és Szabó Zoltán

Fõszerkesztõ:  Gaá l  Ferenc

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

Postacímünk:
H-1428 BUDAPEST. Pf. 4.

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

e-mail: radio@mera.hu

Pénzadományok az alábbi
csekkszámlára küldhetõk:

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

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

Tel.: 424-5958

KÖZLEMÉNY
Isten iránti hálával tudatjuk, hogy
a tavalyi év személyi jövedelemadó

1%-ából 282 810 Ft-ot kaptunk,
mely összeget technikai

fejlesztésekre fordítottunk.
Aki ez évi adományáról adóigazolást

szeretne kapni, kérjük,
minél hamarabb küldje meg

nekünk adószámát.
Adójuk 1%-ának felajánlását ez évben
is köszönettel fogadjuk, adószámunk:

18007411-1-42.

Rövidhullám
31 és 41 m

9490 és 7385kHz
10:30-10:45

ASTRA
13.30-14.00

Rövidhullám
18.30-19.00

HOT BIRD 21.30-

Középhullám
215 m

1395 KHz

20.40  — 21.15

V — Léleképítõ Ifjúsági mûsor

H — Mindenkinek A Biblia
üzenete

Evangé-
lizáció

K Ige-
tanulmány

Barangolás  a
Bibliában

Jó hír a távolból

A Biblia
üzenete

Gondolatok

SZ Nõktõl-
nõknek

Zsoltárról
zsoltárra

A Biblia
üzenete

Gubancok

CS Igehirdetés Családi mûsor A Biblia
üzenete

 Lét és
tudat

P Cigánymûsor

Életutak
Igesarok A Biblia

üzenete
Áhítat

SZ Gyermek-
mûsor

Meglepetés
Lelkiposta

Szemelgetõ Lelkiposta

A MAGYAR EVANGÉLIUMI
RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY ADÁSAI

Az adásidõk 2002. október 27-tõl  2003. március 29-ig érvényesek
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Az Astra (10,906 GHz Vertikális 7,38 MHz) mûsora fogható még
rövidhullámon: 49 m 6115 kHz. Ill. a HOT BIRD mûholdról  digitá-
lis  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 informá-
ciót címünkön kaphat. A frekvenciák/hullámhosszak esetleges vál-
tozását idôben közölni fogjuk. A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


