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Sok, vagy kevés? Azt hiszem, ez
igazán nézõpont kérdése. Amikor

a történelem léptékével mérünk,
akkor csupán egy tûnõ pillanat.
Amikor egy ember életéhez viszonyí-
tunk, akkor már sokkal tekintélye-
sebbnek látszik. Amikor egy gyer-
meket állítunk magunk elé, akkor
egy egész élet, a születés, az elsõ
lépések, a családba és a közösségbe
beilleszkedés, a tanulás, és a rend-
szeres megmérettetés minden har-
cával együtt.

Tíz esztendõ...

Ennyit tudhat maga mögött a Ma-
gyar Evangéliumi Rádió Alapítvány.
Melyik mércét kell mellé állítania
annak, aki helyesen akarja érté-
kelni?
A történelem léptéke kissé eltúlzott.
S az emberéleté? Igen, ez talán reáli-
sabb. Bár a MERA születése nem
teljesen szokványos, 30 év vajúdás
után jött a világra. Ezt igazán azok
értik, akik az elmúlt évtizedeket a
világnak ezen a táján töltötték.
Magyar nyelvû evangéliumi adások
már több mint 40 éve vannak, de
ezeket a fennálló társadalmi vi-
szonyok miatt külföldön szerkesz-
tették és onnan is sugározták. A
rendszerváltás lehetõvé tette, hogy a
korábban szigorúan tiltott munka
hazánkban is legálisan mûködjön, s
így 10 évvel ezelõtt hivatalosan is
megalakult a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány. Ezzel kb. egy idõ-
ben megkezdõdött az a folyamat,
melynek eredményeként ma már
minden mûsorunkat itthon szer-
kesztjük. A teljességhez hozzátar-
tozik, hogy a sugárzás még mindig
külföldrõl történik, de ennek elsõ-
sorban anyagi okai vannak.

Egy új szervezet születésének sok-
sok nehézségét végigszenvedtük, és
örömeiben is részesültünk. Kezdet-
ben csak néhány munkatársunk volt
(pontosabban önkéntes segítõk).
Mára már sok–sok különbözõ fele-
kezeti háttérbõl jövõ keresztyént
tudhatunk a zömmel önkéntes
munkatársi csapatban...
A mûsorszerkesztést is együtt tanul-
gattuk... Igyekeztünk tanulni a hi-
bánkból. Munkatársi megbeszélé-
seinken idõrõl–idõre kerestük a fej-
lõdés, a továbblépés útját.

Igyekeztünk hallgatóink véleményét
is figyelembe venni, törekedve a mi-
nél szorosabb kapcsolattartásra. Vá-
laszoltunk a kapott levelekre, An-
tenna hírlevelünket egyre szélesebb
körben igyekeztünk terjeszteni. Le-
velezõ bibliaiskolát szerveztünk,
kérdõíveket küldtünk szét, s a be-
érkezõ válaszokat elemeztük.

Ellátogattunk külföldre is, hogy
tanljunk a nálunk sokkal több ta-
pasztalattal rendelkezõ rádiómisz-
szióktól. Tapasztalatszerzési lehetõ-
ségünk nyílt Pozsonyban, Bécsben,
de az ERF németországi, illetve
svájci része is segített. Rendszeres
továbbképzéseinken külföldi és ha-
zai szakemberek egyaránt tanítottak.
Munkatársaink zöme rövidebb-
hosszabb képzéseket kapott a Trans
World Radio tanfolyamain is.

Visszanézve a megtett útra, mond–
hatjuk, hogy Isten nem felejtkezett
meg rólunk. Lehetõvé tette, hogy az
egyre nehezebb anyagi helyzetben
mindig legyenek olyan külföldi és
hazai testvéreink, akik kifizették
adományaikkal a magyar adásokat
is. Sõt nagy öröm számunkra, hogy a

mûsoridõnk a kezdeti, napi 1/4 óráról
nõtt. Isten gondviselésének tekintjük
azt is, hogy a növekvõ feladatokhoz
dolgos kezeket is kirendelt, akik
örömmel segítettek a munkában.
Neki köszönhetjük azt is, hogy gon–
doskodott stúdióról is számunkra,
ahol dolgozhatunk.

Még egy területet említenék, ahol
kézzelfoghatóan tapasztaljuk azt,
hogy ez a munka mennyire nem a
miénk, hanem a mindenható Istené:
Õ az, aki adásainkat élõvé, üzenetté
teszi a hallgatók számára. Hogy egy-
egy igei gondolat pont akkor hangzik
el, amikor valahol, valakinek nagy
szüksége van rá. Ezt mi nem tudnánk
elérni, hiszen nem is tudhatjuk, hogy
mikor, ki hallgat minket.

Persze egy-egy évforduló kapcsán illik
elõre is tekinteni nemcsak hátra.
Hogyan gondolunk a jövõre?
Sok kihívás, sok új feladat áll még
elõttünk. Vannak olyanok, amelyeket
már látunk vagy éppenséggel már bele
is kezdtünk, ilyen pl. az Internet
rádiózás,  és talán az URH vagy a digi-
tális rádiózás is ezek közé tartozik
majd. Aztán olyanok is szép számmal
adódnak a jövõbeli teendõink között,
melyeket még az ismeretlenség
homálya fed.

Munkánkat Istenben bízva, de szor-
galmas, odaadó munkával végeztük
eddig is. Ha a jövõbe nézünk, azt
mondhatjuk: a feladat mit sem vál-
tozik. Hirdetnünk kell Isten szavát. Az
eszközök, illetve a szükséges anyagi
fedezet Isten kezében van, s bízunk
benne, hogy a megfelelõ idõben mi is
látni fogjuk, mit kell tennünk.

Kulcsár Anikó és Kulcsár Tibor

 A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2002. március

Tíz esztendõ...

„ÁLDJAD ÉN LELKEM AZ URAT, ÉS EL NE
FELEJTKEZZÉL SEMMI JÓTÉTEMÉNYÉRÕL.”

103. Zsoltár 2.
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Új kezdeményezés volt 1992 végén az
elsõ hallgatói találkozó megszervezése
Budapesten, amelyet 1993 és 1995
õszén több hasonló vidéki és erdélyi
rendezvény követett. Az Antenna, az
alapítvány fél évenként megjelenõ hi-
vatalos értesítõje 1993 októberében
kerülhetett elõször a hallgatók kezé-
be, és ma már több mint 12 ezer pél-
dányban jelenik meg.
1995 márciusától Isten újabb kaput
nyitott meg elõttünk és a magyar
evangéliumi rádiózás elõtt, amikor
lehetõvé vált a magyar nyelvû adások
sugárzása az Astra mûholdon keresz-
tül. Ugyancsak ebben az évben adó-
dott lehetõség egy önálló MERA iroda
vásárlására, amely egyszerre adott
helyt a stúdiónak, a központi irodának
és a raktárnak. A stúdió hivatalos
fölavatására 1995. június 17-én került
sor.
1996 júniusában a TWR új mûholdas
elosztóállomást létesített Pozsonyban,
amely a magyar nyelvû adások sug-
árzását is érintette. Adásaink azóta is
innen jutnak el az éter hullámain
keresztül a hallgatókhoz.
A hallgatói igényekre reagálva 1998-
ban elindult egy Levelezõ Bibliaiskola,
melynek kapcsán rövid, a keresztyén
élet gyakorlati kérdéseivel foglalkozó
kiadványok láttak napvilágot. A RBC
támogatásával készült Rádiós Biblia-
iskola sorozatunknak eddig 7 kötete
jelent meg.

A tudomány és a technika fejlõdése az
örömüzenet közvetítésére hatalmas
lehetõséget tárt fel elõttünk. Amikor
1999-ben egy saját Internetes honlap
kialakításán fáradoztunk – azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy elérjük a
fiatalokat–, talán még csak álmodni
mertünk arról, hogy a MERA, mint
rádió egyszer majd az Interneten ke-
resztül is megszólalhat. Mégis valóra
vált: 2000 õszétõl rövid, 5-7 perces
letölthetõ adások formájában, 2001
decemberétõl pedig több órás mûsor-
blokkokon keresztül, ami a nap 24
óráján keresztül hallható – minden
távolságot és földrajzi korlátot leküzdve
– a Föld bármely részén.

M. T.

A Trans World Radio-t 1952 február
11-én alapította Dr. Paul E. Freed Spa-
nyolországban. A nonprofit szervezet
célja az volt, hogy tömegkommuniká-
ciós eszközökkel érje el az embereket
a Jézus Krisztusról szóló örömhírrel.
Az elsõ adás „Tanger hangja” néven
1954 február 22-én szólalt meg Spa-
nyolországban angol és spanyol nyel-
ven. Az adásokat Tanger-bõl, Marok-
kóból sugározták. 1956 január 1-én ki-
terjesztették a sugárzást 40 országra,
több, mint 20 nyelven. A szervezet a
Trans World Radio elnevezést 1959
végén kapta. Dr. Freed ekkortájt kez-
dett tárgyalásokat Monaco-ban a Radio
Monte Carlo-val annak reményében,
hogy a rádiós misszió az európai kon-
tinens felé is kiterjedhet. 1960-ban a
TWR átköltözött Monte Carlo-ba, és az
evangélium sugárzását arról az átját-
szóról folytatta, amelyet a náci propa-
ganda terjesztésére építettek és hasz-
náltak a második világháború alatt.
Ma a mûsor sugárzás már 13 saját
állomásról és satelitrõl történik:
• 1960 októberétõl Monte Carlo

(Európa, Észak-Afrika és CIS felé),
• 1964 augusztusától Bonaire szigete

(Dél-Amerika és Carib-szigetek felé),
• 1973-tól Szváziföld (Afrika dél-keleti

partvidékérõl Afrika és Pakisztán
felé),

• 1974-tõl Cyprus-on (Közép-, Kelet- és
Dél-Afrika 21 országa felé)

• 1975-tõl Guam szigete (Közép-, Dél-
és Dél-kelet-Ázsia felé)

• 1978-tól Sri Lanka (India felé)
• 1981-tõl Uruguay (Dél-Amerika

„Cono Sur” vidéke felé),
• 1992-tõl Albánia (Tiranából Kelet-

Európa felé),
• 1993-tól Oroszország (Dél-Ázsia

felé),
• 1994-tõl Johannesburg (Dél-Afrika

felé),
• 1996-tól Közép-Ázsia (Közép-Ázsia és

a Közép-kelet felé)
• 1999-tõl Grigoriopol (Románia, Bul-

gária, Balkán, Szerbia, Macedónia)
• 2000-tõl Szent Pétervár (Észak-

Európa).
Ma a TWR több mint 1800 órás
evangéliumi mûsort sugároz, több
mint 1600 helyi adón, több mint 160
országban, több mint 180 nyelven.

A TWR fennállása óta kereste az olyan
hazai istenfélõ és arra alkalmas keresz-
tyéneket, akik rádión keresztül saját né-
pük felé szolgálhatnak. A szolgálat kez-
deti idõszakában, mikor a TWR aláírta
az elsõ sokórás szerzõdését Monte
Carlo-ban, a hazai (nemzetiségi) segítõk
felkutatása elsõsorban programkészítési
igényekbõl fakadt. Az 1980-as évektõl
kezdve az Úr a TWR vezetõinek egy
nagyon fontos látást adott. A TWR kezd-
te figyelmét arra összpontosítani, hogy
a hazai (nemzeti) vezetõket buzdítsa, és
segítse abban, hogy önálló szervezet-
ként saját stratégiájukkal érjék el a saját
népüket. Ennek eredményeként jött lét-
re a MERA.
A magyar nyelvû evangéliumi progra-
mok sugárzását a TWR 1961. július 5-én
kezdte Monte Carlóból. Egy fiatal ma-
gyar testvér, Steiner József, akit a hall-
gatók Hevesi Ödön néven ismertek,
készítette az elsõ magyar mûsorokat
Monte Carlo-ban. Kezdetben más, ame-
rikai, nyugat-európai és jugoszláviai ma-
gyarok is részt vettek az adásokban.
Késõbb néhány fiatal keresztyén Ma-
gyarországon készített zenei és igei fel-
vételeket, amelyeket elküldtek Monte
Carlo-ba, hogy ott mûsorokat készít-
senek belõlük, de tevékenységüket nem
végezhették nyíltan. Amikor 1990-ben
Magyarországon megnyíltak a szolgálati
lehetõségek, a TWR munkatársai felke-
resték azokat, akik korábban titokban
segítették a magyar adások készítését,
és arra bíztatták õket, hogy kezdjenek
hozzá szervezettebb formában egy önál-
ló arculatú magyar evangéliumi rádió-
program kialakításához a TWR partner-
szervezeteként. Az 1991. júliusi alapító
ülést követõen a Fõvárosi Bíróság 1992
február 11-én jegyezte be az alapítványt,
így hivatalosan ekkor született meg a
Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány, a
MERA, amely 1998 óta közhasznú ala-
pítványként tevékenykedik.

A rövidhullámú adások mellett 1992.
október 1-én megszólalhatott az elsõ
magyar nyelvû középhullámú adás is. A
középhullámú adások sugárzása még
ma is Tiraná-ból történik, arról az adóál-
lomásról, amelyet az oroszok azzal a
céllal építettek, hogy a kommunizmus
és az ateizmus eszméit hirdesse Kelet-
Európa népeinek.

Tíz + harminc év: A TWR története

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!”
98. Zsoltár 1/a
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Amit tíz év statisztikája
mutat – Bizalom

Aki hû gondolkozásában és tetteiben
egyenes úton jár, állja a szavát, méltó a
bizalomra. A hit és a bizalom karonfogva
járnak. Alapját Isten ígérete képezi, ami-
ben az ember bízhat, ráépítheti életét.
Isten hû marad ígéreteihez, ez az Õ igaz-
sága. Az embertõl viszont azt várja el,
hogy bízzék benne. Mivel a bizalom Isten
ígéreteire épít, ezért a jövõre tekint elõre,
s ott van benne a kezdet. Amikor tíz éve
a MERA megalakult, ez a bizalom volt

bennünk. Elõre tekintettünk. Félelem
volt szívünkben, de tudtuk, hogy ten-
nünk kell, és Isten megõriz bennünket.
Ezt megtapasztaltuk – errõl tanúskodik a
számadás. Tíz év alatt 10 141-szer csen-
dült fel a jól ismert MERA szignál a
„Nagy Király”. Ez azt jelenti, hogy napon-
ta háromszor kopogtattunk Isten Igéjé-
vel a szívek ajtaján.
Közel négyezer óra szerkesztett mûsor,
pontosabban 238 095 perc. Átlagban egy
mûsor adásideje huszonhárom és fél
perc. Természetesen negyedórás, félórás
és harmincöt perces adásaink vannak.

Ehhez felhasználtunk 1 319 220 méter
magnószalagot, 1 203 darab MiniDisket
és az utóbbi évben 156 darab CD lemezt.
Huszonkilenc napot töltöttünk a rádiós
munka megismertetésével. A technika és
a szerkesztés rejtelmeire csaknem két-
száz személyt oktattunk a jövõbe vetett
bizalommal.
Az embernek örök vágya, hogy a jövõbe
pillantson, de nekünk Isten akaratát kell
szóljuk a jelenben.
Isten hû marad ígéreteihez, ez az Õ
igazsága, ahogy a 89. zsoltár is írja.

B.J.

Budapest, 2002. január 28.
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Álom és valóság
• Vannak, akik számára a technika

fejlõdése, gyors ütemû változása
már szinte követhetetlen.

• Vannak, akik számára kihívást je-
lent megérteni, kutatni az újat.

• Vannak, akik számára elengedhe-
tetlen követelmény munkájuk, éle-
tük szempontjából az információ
gyors továbbítása, megszerzése.

• Vannak, akik természetesnek ve-
szik, hogy mindig mindent megta-
lálnak az Interneten – itt keresik a
választ mindenre.

Legyen hát ott a válasz életük nagy
kérdéseire is – mi ezen dolgozunk!

2000-ben álmodtunk és terveztünk.
Mint ahogy az álmokban megengedi
magának az ember, mi is bátrak
voltunk, leírtuk elképzeléseinket. Sz-
eretnénk állandó, 24 órás Internetes
rádiót, ahol a tiszta evangélium szól.
Szeretnénk élõ blokkokkal, hallgatói

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (I.Sámuel 7:12)
Naptárainkba már októberben feljegy-
zésre került a február 9–i dátum. Az új
év lázas készülõdésekkel indult, hiszen
alig volt egy teljes hónapunk arra, hogy
mindent elõkészítsünk. Persze gondo-
latban minden sokkal hamarabb össze-
állt, míg a gyakorlat csak szaladt az
elmélet után remélve, hogy az adott
napra utoléri azt.

Voltak napok, amikor nem láttunk so-
kat elõre és talán kicsinyhitûek is vol-
tunk vajon minden ékes rendben fog-e
történni?

A meghívók kiküldése, az alkalom hir-
detése az Antennában és az éteren ke-
resztül idõben történtek, míg a sajtó-
dossziék a vizsgák rengetegében álltak
össze szépen és igényesen, hogy méltó
formában képviseljenek bennünket, a
MERÁ–t más szervezetek, alapítványok
elõtt – titkon új együttmûködéseket
remélve.

Az utolsó pár nap a végsõ simításokkal
telt – a hivatalos meghívottak végleges
névsorának egyeztetése, ajándékok cso-
magolása, dekoráció kitalálása, és nem
utolsó sorban rendrakás az irodában és

a szíveinkben is, hogy minden tekin-
tetben készen álljunk.
Hálás vagyok Istennek azért, mert egy
csapattá formált minket a közös ké-
szülõdésben, miközben mindannyian
végeztük életünk minden más terüle-
tén a teendõinket.

Február 9–e délelõttjén a hivatalos
megemlékezéssel kezdõdött a nap,
ahol megtiszteltek minket a kuratóri-
um elnöke Helmuth Menzel és felesé-
ge Christel, TWR–tõl George és Joanna
Cooper, a TWR Európa képviseletében
Beata Kiebel, aki elsõ ízben volt ha-
zánkban és a pár hónappal idõsebb
Szlovák Rádió néhány munkatársa, va-
lamint alapító, kuratóriumi tagok és
mindazok, akik belsõ munkatársként
valaha is dolgoztak a rádiónál.

Az ünnepi ebédet a hallgatói találkozó
követte 15 órától. Talán még ott is
kicsit a munka lázában égtünk és azért
imádkoztunk, hogy minden jól men-
jen és igyekeztünk rádiósokhoz mél-
tóan figyelni az idõre. Nagyon válto-
zatos és pergõ délutánunk volt igei
szolgálattal, köszöntésekkel, zenével,

közös énekléssel, bizonyságtételekkel
és fényképkivetítésekkel színesítve.
Hihetetlen volt látni azt a sok hallga-
tót együtt, akik közül jó néhányan
csak ezért a pár óráért utaztak Buda-
pestre. Mosolygós tekinteteket látni,
õszinte szavakat hallani, örömteli szí-
vû idõsekkel és ifjakkal beszélgetni
maradandó emlékünk lesz, nem be-
szélve a riportokról, amiket a szeretet-
vendégség alatt készítettünk.
Néhányan úgy jöttek oda hozzánk,
hogy szeretnének minket megismerni,
milyen arcokat rejtenek a rádióban
hallott hangok.

Úgy érzem, nekem megtiszteltetés
ilyen szolgálatnak a részese lenni. Mi-
lyen kincs, hogy szólhatunk így is az
emberekhez már 10 éve – szabadon.
Bizony nagy áldás ez nekünk, akik
benne vagyunk és reméljük, hogy
mindig is az lesz, a hallgatóink szá-
mára is.
Legyen a MERA Társ a mindennapok-
ban akár a rádión akár az Interneten
keresztül hallgatjuk!

E. É.

telefonokkal még több zenével tarkítani
a mûsorokat. Szeretnénk élõbb, dinami-
kusabb kapcsolatot építeni hallgatóink-
kal, akik többnyire fiatalok... szóval
vannak álmaink, de tudjuk, hogy ez
csak lépésrõl lépésre valósítható meg....
A megvalósítás útján az elsõ lépés az
volt, amikor a Parókia portálon megje-
lentünk 5 perces letölthetõ adásokkal
Második, amikor az anyagi keret
bõvítésére a Mobilitás pályázaton részt
vettünk.
Következõ lépcsõfok a Világrádió
(www.vilagradio.hu) volt, ahol jelenleg
is hallgatható adásunk.
A mûsorok kiválogatása, szerkesztése és
összerendezése a negyedik lépés.
Az on-line adások archív anyagokból,
éppen akkor más hullámhosszon is el-
hangzó mûsorokból és folytatásos prog-
ramokból állnak. Ezeket a mûsorblok-
kokat zenével és aktuális kiegészíté-
sekkel fûzzük össze. Az elkészült komp-

lett anyag (általában 3-4 órás) végtele-
nítve hallható 24 órán keresztül.

Itt tartunk most, de már látjuk a kö-
vetkezõ lépést is, ami a népszerûsítés
lenne, hisz e nélkül nem jutunk el
Isten igéjével a fiatalokhoz.

Személyes élményem pedig csak any-
nyi, hogy állok és álmélkodom Isten
idõbeosztásán, azon hogy olyan a mi
szeretõ Atyánk, aki gyermekei álmait
ennyire számon tartja, megvalósulni
engedi, valóra váltja sok áldással.
Errõl az Úrról van mit mondanunk!

Azért imádkozunk, hogy minél többen
csatlakozzanak önkéntes munkatársi
gárdánkhoz és minél életszerûbb, ak-
tuálisabb mûsort tudjunk készíteni.

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy
imádságainkat meghallgatva betölti
szükségeinket!

B. E.

„A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján
megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje!

Íme, most van az üdvösség napja!” 2Kor. 6,2
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   Két levelet választottam az Antenna
olvasóinak. Látszólag nagyon különbö-
zõek, ám mindkettõ Isten csodálatos
munkájába enged bepillantani minket.
   Az elsõ levél a legnagyobb csodáról,
Isten új életet adó munkájóról szól.

Hitetlen családban nõttem fel. Isten nevét
ritkán hallottam (akkor is káromolva, vagy mint
utolsó esélyt, segítségül hívva). De igazán nem
hittünk Istenben, mivel sose láttuk, nem ismer-
tük. Saját magunk erényeiben bíztunk és éltük
napjainkat.

Már gyermekként elgondolkoztam az élet
értelmén, de csak egy örökös körforgást láttam.
Megszületünk, tanulunk, megházasodunk – gye-
rekek, unokák és végül meghalunk. Ennyi az élet.

Mivel nem volt más lehetõségem, eltervez-
tem, megpróbálom én is így csinálni, csak
jobban, mint mások. A környezetemben sok
boldogtalannak látszó család volt, a mienk is.
Nagyon vágytam arra, hogy enyém sírig tartó
boldogság legyen. Középiskola után férjhez
mentem. Nagy szerelemmel kezdõdött a kap-
csolatunk. Mivel albérletbe költöztünk, nem
akartam addig babát, amíg saját lakásunk nem
lesz. Teljesen rabja lettem annak, hogy ezt a
feltételt biztosítsuk, hiszen szerettem volna
már családot is. Sokat túlóráztam ezért. 3 év
alatt sikerült annyi pénzt összegyûjteni, hogy
lakást vehessünk. Mielõtt ez megtörtént volna,
a férjemet megláttam egy lánnyal. Rettenete-
sen csalódott voltam. Majd 3 nap szótlanság
után megkérdtem tõle, hogy most mit akar. Azt
felelte egyszerûen: elválunk. Egy egész világ
omlott össze bennem, hiszen azt hittem szeret.
Ezután elkeseredésemben kiugrottam a 9 eme-
leten lévõ szobánk ablakából.

Sok mûtéten mentem keresztül és több-
szörös csigolyatörés miatt lebénultam.
Reménykedtem, hogy meg fogok gyógyulni, de
ez nem így történt. Végleg tolószékhez lettem
kötve. Elveszítettem mindent, már nem volt
számomra értelme az életemnek. Meg akartam
halni. Istent vádoltam sorsomért, hiszen én jó
ember voltam.

Kedves hívõ ismerõseim hagytak egy
kazettát, amin egy prédikáció volt. Címe: „Mi a
legnagyobb bûn?” A kazettát hallgatva Isten
szólt hozzám, akiben sohasem hittem. Meg-
tudtam, hogy elkövettem a legnagyobb bûnt:
nem hittem Jézusban (Isten fiában), akit énér-
tem, miattam és helyettem büntetett meg a
kereszten. Pedig Jézus ártatlan volt. Éreztem
Isten végtelenül nagy, mentõ szeretetét. Szinte
beleroskadtam bûnöm súlyába. Tudtam, saját
magamnak okoztam kárt azzal, hogy Isten
nélkül éltem. Sírtam és Isten segítségét aján-
lotta fel, mert Õ engem így is szeret. Kértem

bocsásson meg nekem hitetlenségemért, és
hogy segítsen békességgel elhordozni beteg-
ségemet. Bár éreztem, nem vagyok méltó
semmire.

Másnap reggel Isten gyermekeként éb-
redtem. Soha sem tapasztalt békesség, öröm
töltött el. Tudtam, Isten nagyon szeret, ahogy
senki más és itt van velem. Õ vigyáz rám,
gondoskodik rólam, mindent én értem terem-
tett, hogy éljek általuk akarata szerint. Hama-
rosan megtudtam azt is, hogy Jézus nem halt
meg véglegesen, hanem feltámadt és a
mennyben van Isten jobbján, hogy én is oda
kerüljek. Így nemcsak a földi életben lehetek
boldog, hanem halálom után is, de azután
még jobban, hiszen a mennyben nem leszek
mozgássérült, nem kell sem testilelki terheket
hordozni, megszûnik minden földi nyomo-
rúság. Sokkal többet kaptam, mint veszítettem
el.

9 éve vagyok Jézus követõje, és sok-sok
áldásban részesültem Már nem vagyok
egyedül, van, aki fogja a kezem és minden
nehézségen átsegít. Kívánom, tapasztaljátok
meg ti is az Õ kegyelmét.

Mit tehetnék hozzá ehhez a levél-
hez?! A hálámon kívül semmit. Istené a
dícséret azért, hogy egy tönkrement
életet helyreállított. Bárcsak sok ehhez
hasonló bizonyságtételt közreadhatnánk
a jövõben is.

   A második levél látszólag teljesen más,
ám ha alaposabban belegondolunk akkor
megláthatjuk, hogy nagyon sok közös
vonás van a kettõ között, hiszen mind-
kettõben arról olvashatunk, hogy Isten
végzi a maga munkáját közöttünk...
   Ez a beszámoló nagyon kedves ne-
künk, hiszen sok kétségeskedés volt a
szívünkben, amikor a cigány mûsor
beindítását tervezgettük. Tavaly júniusi
Antennánkban Rácz Géza testvér ezt írta:
„Célunk: az örömüzenettel elérni azokat
a cigány településeket, melyek eddig
nem hallottak az élõ, feltámadott Jézus
Krisztusról. Hisszük, hogy ezt a munkát
Isten megáldja, és diadalra viszi."  Egy
évvel ezelõtt még csak a reménység szólt
Rácz testvér szívébõl. Mára elmond-
hatjuk, hogy reménységünket Isten
megáldotta, és azt is megengedte, hogy
áldott megtapasztalásokkal gazdagod-
junk. Miközben a mûsor készült lehe-
tõségünk volt sok-sok újjászületett roma
testvérrel megismerkedni. Az egy évvel
ezelõtt mégcsak mottóul választott Ige,
mára megtapasztalásokkal alátámasztott
bizonyosság. „Most kezdem igazán meg-
érteni, hogy nem személyválogató az Is-
ten, hanem minden nép között kedves

elõtte, aki féli õt, és igazságot cselekszik.
(Apcsel 10:34.)"
   Hálásak vagyunk azért is, hogy hall-
gatóink is fontosnak, a magukénak érzik
ezt a szolgálatot is. Ennek bizonyíté-
kaképpen álljon itt a következõ levél.

Nagy szeretettel írjuk sorainkat, kívánva
Isten áldását munkátokra, hogy még sokan
elfogadhassák az Úr kegyelmét. Mi is naponta
minden adást meghallgatunk, ha dolgozni
megyünk, visszük a rádiót, a határban, hogy
mások is meghallják a szolgálatot, így még a
szõlõben is prédikáltok, így eljött az ideje,
hogy ha akarják, ha nem, akkor is hallgatni kell
az evangéliumot.

Kedves Anikó, volna egy kérésünk, ha
lehetséges, a cigánymisszióval szeretnénk
kapcsolatba kerülni, mert itt is vannak. Amen-
nyiben lehetséges valami formában, szíves-
kedjetek megírni, mert itt is lehetne közöttük
munkálkodni, itten a roma családokkal lelkileg
nem foglalkoznak, sokan bolyonganak célta-
lanul, itt személyes találkozásra van szük-
ségük ahhoz, hogy a megtérés útján el tud-
janak indulni. Indítást érzünk, hogy ezért
tegyünk valamit, mivel az Úr eljövetele közel
van, hogy még megmentsünk, akiket csak
lehet, mert az Úr Jézus Krisztus õérettük is
meghalt.

Isten gazdag áldását kívánva további
munkátokra, mindenkor imádkozunk egymá-
sért.
Ahogy ezen a két levélen gondolkodtam
Ézsaiás próféta szavai jutottak az es-
zembe:
„Keressétek az URat, amíg megtalálható!
Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bûnös, és gondolatait az
álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert ir-
galmaz neki, Istenünkhöz, mert kész
megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok
nem az én gondolataim, és a ti utaitok
nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert
amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én utaim a ti
utaitoknál, és az én gondolataim a ti
gondolataitoknál. Mert ahogyan az esõ és
a hó lehull az égbõl, és nem tér oda
vissza, hanem megöntözi a földet, ter-
mõvé és gyümölcsözõvé teszi; magot ad a
magvetõnek és kenyeret az éhezõnek,
ilyen lesz az én igém is, amely számból
kijön: nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghezviszi, amit akarok, eléri
célját, amiért küldtem." (Ézs.55:6-11.)

   Tavasz van, éled a természet. Naponta
új csodák, új születések vesznek körül
minket. Miközben szemléljük ezeket,
jusson eszünkbe, hogy nemcsak a ter-
mészet születhet újjá, hanem egy-egy
végletesen elrontott emberi élet is... Hála
érte Urunknak, hogy ebben az újjáterem-
tõ munkájában ránk emberekre is szá-
mít...

Lelkiposta az Antennában
Kulcsár Anikó rovata
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Kiadja a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány

Fõszerkesztõ:  Gaá l  Ferenc

A rádióadásokat és lapunkat önkén-
tes adományokból tartjuk fenn. Az
ANTENNA újságot, mint a MERA hi-
vatalos értesítõjét mindenkinek díj-
mentesen 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

Rövidhullám
31 és 41 m

9490 és
7385kHz

10:30-10:45

ASTRA
10906 GHz
Vertikális
7,38 MHz

13.30-14.00

Középhullám
215 m

1395 KHz

20.40 — 21.15

V — Léleképítõ Ifjúsági mûsor

H — Csodák
(áprilistól)

A Biblia
üzenete

Evangé-
lizáció

K Ige-
tanulmány

Lelkiposta
Biblia

felolvasás

A Biblia
üzenete

Gondolatok

SZE Nõktõl-
nõknek

Zsoltárról
Zsoltárra

A Biblia
üzenete

Gubancok

CS Igehirdetés Családi
mûsor

A Biblia
üzenete

Lét és tudat

P Magazin
mûsor

Minden,
ami épít

A Biblia
üzenete

Áhítat

SZO Gyermek-
mûsor

A termé-
szet világa

Jó hír a
távolból

Szemelgetõ Lelkiposta

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI

Az adásidõk  2002. március 31-tól  2002. október 26-ig érvényesek

Az Astra mûsora fogható még rövidhullámon: 49 m 6205 kHz,
18.30-19.00. További információt címünkön kaphat.

A frekvenciák / hullámhosszak esetleges változását idõben
közölni fogjuk. A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

• Aki adója 1%-ának felajánlásával
szeretne támogatni bennünket, az
tüntesse fel Alapítványunk adó-
számát:

18007411-1-42
• Köszönjük, hogy munkánkat

ily módon is támogatja.
• Lehetõség van külföldrõl ado-mányt

feladni, ilyen esetben a kö-
vetkezõket kell felírni:

National Savings Bank, Budapest
Swift code: OTPVHUHB

Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány
Account number:

11702036-20573096
• Értesítünk minden kedves hallga-

tónkat, hogy március 2-án  szomba-
ton 12.25-kor a Duna TV Isten
kezében címû mûsorban a MERA
munkájáról lesz szó. Kérjük, a mû-
sorra hívja fel ismerõsei figyelmét.

• Beindult az Internetes rádióadá-
sunk. Hallgatásához a Magyar
VilágRádió szükséges. A szoftvert

 Híreink  Híreink  Híreink 
(Windows 9x, ME, NT, 2000, XP)
ingyenesen letöltheti a
http://www.vilagradio.hu/ oldalról,
és ugyanitt információ-kat olvashat
a lejátszó használatá-ról és
mûködésérõl is. A letöltéls után a
szoftvert a letöltött vilagradio.exe
indításával telepít-hetõ. Az aktuális
mûsorról a http://www.mera.hu/
oldalunkon bõvebb felvilágosítást
talál!

• FIGYELEM! A HOT BIRD mûhold-
ról a TWR digitális rádióadást kezd
sugározni, ahol a MERA is  fogható
lesz  április 8-tól, 21:30-22:00.
Ezt a HOT BIRD3-ról sugározzák,
hasonlóan az MTV2 adásaihoz.
Technikai paraméterek: TWR Radio
Frequency: 12,379.60 MHz
Transponder  84 Vertical Polarity
Symbol Rate: 27500 symbols/sec
FEC ¾ SID: 3080
PID Audio: 3530
Az adás csak digitális vevõkészü-
lékkel fogható!




