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(Éppen 60 éve alapult meg a TWR)
Paul Freed 1948-ban, 30 éves korában egy fülledt nyári na-
pon érkezett Barcelonába. Szí vesebben ment volna bárhová a 
világon. Nem tu dott spanyolul, különösebben nem érdekelték 
a spanyol emberek, és nem tudta mit kezdjen Barce lonában. 
A feleségét sem szívesen hagyta otthon Amerikában.
Arab országokban nőtt fel, ahol szülei misszionáriusok 
voltak. Svájcban egy keresztyén nem zetközi ifjúsági kon-
ferencián ismerkedett meg két lelkes úriemberrel, akik a 
spanyol küldöttség tagjai voltak. Ők kérték a konfe rencia 
résztvevőit, hogy valaki közülük jöjjön el Spanyolországba, 
és legyen segítségükre, hogy el tudják juttatni az evangéli-
umot 30 millió honfi társukhoz. Paul Freed meglehetősen 
rezignáltan fogadta el a hívást, de most ott volt.
A gyünyörű hegyek és az ország szépsége majdnem azonnal 
megragadta, de mégjobban vonzódott a spanyol emberek hez. 
A spanyolok individualisták, valaki egyszer azt mondta: „nehéz 
kormányozni egy olyan országot, ahol 30 millió király van”.
Megérkezése után hamarosan meghívták egy gyülekezeti 
alkalomra, megkérték, hogy tolmács segítségével szóljon 
a hallgatósághoz. Amikor beszélni kezdett, fi gyelte az ar-
cokat. Látszott, hogy sok nehézséggel küzdő, de meleg, re-
ménységgel teljes emberek, pont ez a reménység hiányzott 
az utcákon látott em berekből. Hirtelen gombócot érzett 
a torkában és megszólalt „Nem tudok Önöknek semmit 
mondani, Önök mondja nak nekem valamit, Önök úgy is-
merik Istent, ahogyan én nem. Engedjék meg, hogy a lá-
baiknál üljek és hallgassam Önöket!”
A hallgatók csendesen egymásra néztek, végül egy ősz-
hajú ember felállt és azt mondta: „Ha van az életünkben 
egy igaz dolog, az az, hogy Jézus Krisztus többet je lent 
számunkra bármi másnál”. Nem fért kétség hozzá, hogy 
komo lyan gondolja, amit mond. Paul Freed magában fel-
kiáltott Istenhez, hogy számára is jelentsen olyan sokat. 
Arra gondolt, talán neki is sokat kell szenvednie, míg any-
nyira szeretni fogja Istent, mint spanyol testvérei.
Valaki azt mondta, hogy a spanyo lok két részből állnak, 
kegyességből és vidámságból. A spanyol keresztyéneket 
ez a nyerő kombináció hihetetlenül nehéz körülményeken 
segítette át. Teljes szívükből szerették az Urat. Két-három 
órai beszéd után azt kérdezték Paul FreedtőI: „Már vége? 
Nem beszél nekünk többet Jézus Krisztusról?”
Egyszer találkozott egy csodálatos falusi hívő asszony-
nyal, és a vidék szépségéről kezdett neki beszélni, mire 
az asszony megrótta „Pablo, már megint eltérsz a tárgy-
tól. Miért nem beszélsz Jézusról? Ő minden más témá-
nál jobban érdekel.”
Paul Freedet állandóan az a kérdés foglalkoztatta, hogy 
hogyan tudna még több embert elérni az evangéliummal. 
Európa második leghegyesebb országában csak egy meg-
oldást látott erre – a rádiót. Az eléri a völgyeket és a csúcso-
kat, a tengerpartot és a szigeteket. Nem támogatta senki, 
és fogalma sem volt, milyen lépéseket kell tennie, de tud-
ta, hogy a rádió az egyetlen megoldás.
Amikor Paul Freed spanyolországi útja után visszatért 
Amerikába, sokaknak beszámolt az igére éhes tömegek-
ről, de azok a helyi problémákkal és feladatokkal voltak 
elfoglalva. A rádió, mint a spanyol milliók kérdésének me-
goldása sokáig csak az ő gondolatait foglalkoz tatta. A rádi-
óadás szükségessége és lehetősége fennállt, de mit lehetett 

kezdeni pénz nélkül. Az amerikaiak udvarias érdektelensé-
gét látva a feszültség egyre nőtt Paul Freedben. Felis merte, 
hogy a helyi evangélizálás már nem elégíti ki, így lemondta 
az ifjúsági mozgalom ban betöltött állását, és evangélistá-
nak jelent kezett. Ez végső célját tekintve egy kis lépés volt, 
de a család életében nagy változást oko zott.
1949-ben megszületett első fi uk. Nagy örömmel fogadták, 
de rendszeres fi zetésre nem számítva, teljesen hitből éltek. 
Mialatt várakozott, építési vállalkozásba kezdett és min-
den megtakarítható fi llért a jövendő „munkára” tett félre. 
Amikor a félretett összeg növekedni kezdett, és a „munka” 
világosabb lett, lassan leépítette az építési vállalkozást.
1951-ben úgy látták, újra el kell jönni Európába. Ezúttal fe-
le sége is elkísérte. Az útiköltséget keresztyén testvérek ad-
ták össze. Amikor az evangelizációs körúton a rádió témája 
került szóba, az egyik spanyol tolmács azt mondta, át kell 
menniük Tangerba. Paul Freednek egyáltalán nem volt kedve 
Tangerba menni, ugyanúgy, ahogy előzőleg Spanyo lországba 
sem. Egész életét a Közel-Keleten, arabok között élte le. Miért 
küldené most Isten teljesen más emberek közé? Annak ide-
jén észrevétlenül hamarosan megszerette a spanyolokat. 
Most Tanger említése számára spanyolországi szolgálata 
elleni támadásnak tűnt. Otthon érezte magát a spanyolok 
között. Hirdette az igét ottho naikban és gyülekezeteikben. 
Szeretetük le vette a lábáról. Miért nem ad Isten adáslehető-
séget itt? Miért kell Afrikába menni? Sakkfi gurának érezte 
magát, amit egy felsőbb értelem mozgat.
Egy idős, bölcs spanyol keresztyén beszámolt neki két 
emberről, akik a spanyol rádiómísszióért imádkoztak 
Tangerban. Végül elment meglátogatni őket. Azon az es-
tén naplementekor kint ültek a kertben Tanger mellett 
egy korábbi missziós is kolában. Csodálatos volt a kilátás 
Gibraltár és Spanyolország felé. Szomorúan gondol tak arra 
az általuk ismeretlen személyre, aki a jelenleg üresen álló 
missziós iskolát építette. Úgy tűnt nekik, hogy talán egy 
új feladattal új életre kelthetik az épületet. Látomásukban 
ez lett a rádióadó.
A következő nap meglátogattak egy 80 éves misszionáriust, 
az iskola tulajdonosát, aki életét ennek a népnek a szolgá-
latára szen telte, és aki hamarosan megértette, milyen nagy 
látogatóiban a vágy az evangélium hirdetésére. Amint ott 
beszélgettek, eszükbe jutott valakinek a tanácsa. „Kérjetek 
nagy dolgokat, a legrosszabb esetben a válasz nemleges 
lesz.” Paul Freed úgy gon dolta, most kell ezt kirpóbálni, és 
megkérte a tulajdonost, imádkozzanak e gyütt azért, hogy 
ebből az ingatlanból evangéliumi rádió le gyen. Amikor 
felálltak térdeikről, az idős misszionárius azt mondta: 
„Fiatalem ber, ha Ön oda tudja adni életét a miss zi óra, a 
legkevesebb, hogy én odaadom az ingatlanomat.” Amikor 
Portugálián át hazatértek, biztosak voltak benne, hogy az 
evangéliumi Rádió otthona Tangerban lesz.
Amikor egyetlen kislányuk 1952-ben megszü letett, anya-
gi helyzetük meglehetősen rossz volt. Nem tudták, hogy 
viszik a gyereket haza a kór házból, mert nem akarták ki-
adni, amíg ki nem fi zették a számlát. Viszont a kislány 
születésnap ján (1952. február 11-én! – a szerk.) indult el 
hivatalosan a TWR, amit „Nemzetközi Evangélizáció” né-
ven alapítottak.

 (Dr. Paul E. Freed “Tornyok az örökkévalóság felé” 
című könyve alapján Gaál Ferenc)
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Különös egybeesések fi gyelhetők meg 
a TWR és a MERA életében. Tavaly 
júliusban egyszerre ünnepelhettük 
a TWR által sugárzott magyar nyel-
vű adások kezdetét a MERA alakuló 
ülésének időpontjával. Ez a február 
pedig egy másik ilyen „együttállást” 
mutat: 1952 február 11-én jegyezték 
be az USA-ban a TWR-t „Nemzetközi 
Evangélizáció” néven, s ugyanezen a 
napon vált hivatalossá a MERA be-
jegyzése Magyarországon negyven 
esztendővel később: 1992-ben. S ha 
a kezdetekről olvasunk, megállapít-
hatjuk, hogy eleinte nagyon kevés 
ember tette magáévá Dr Paul Freed 
látását, ám az idő őt igazolta: valóban 
az Úr indítása volt a sok fáradozás és 
áldozat mögött, megérte hosszú ide-
ig kitartani. 
Ugyanez mondható el a MERA kez-
deteivel kapcsolatban. A bírósági vég-
zés nem jelentett adásidőt, stúdiót és 
anyagi bázist. Ám Isten kinyitott egy 
ajtót, s az elmúlt húsz esztendő iga-
zolja, hogy azok, akik a kezdeteknél 
Isten akaratát látták meg a magyar-

országi szervezet megalapításában, 
helyesen döntöttek.
Ez az Antenna a hálaadásról szól. Akár 
a hallgatók leveleit, akár a munkatár-
sak visszaemlékező sorait veszi sor-
ba a kedves Olvasó, egy pillanatra se 
felejtse el, kérem, hogy nem embe-
rek, hanem az élő Isten munkájáról 
olvas. Neki legyen dicsőség a húsz 
évért, s minden egyes megtérő léle-
kért, aki az adások nyomán jutott új 
életre. Tőle jött az erő, ő hívott újabb 
és újabb munkásokat az aratásba, s 
ő rendelte ki az anyagi eszközöket is. 
Mi pedig elsősorban Neki adunk há-
lát. Ugyanakkor azokra is hálaadás-
sal emlékezünk, akik „nem kímélték 
életüket mindhalálig”, s akik erejük, 
idejük, pénzük legjavát szánták oda 
az Isten oltárára.
Tehát ünnepelni akarunk ezzel a 
számmal, de semmiképpen nem 
magunkat, hanem Jézus Krisztust, 
a mi Urunkat, aki a MERA életében 
is számtalanszor mutatta meg hatal-
mát. Ünnepeljenek velünk!

Kulcsár Tibor

Isten műhelyében
Olyan jó élni Isten műhelyében,
ott formáltatni hűséges kezében
kemény vésővel, döngő kalapáccsal,
szerető, szelíd, szent simogatással. 

Látni, hogy íme, szobrok száza készül,
néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg.
Eszközei munkálnak, nem pihennek. 

Tudni, hogy kemény,
ormótlan kő voltam,
akaratjára soha nem hajoltam,
dacos énemről lepattant a véső.
És hálát adni, hogy még most se késő. 

Csodálni Őt, amint szeretve fárad,
amint nem sajnál drága életárat
odaadni értem és odaadni másért:
egy megtörésért, hozzáfordulásért. 

Csodálni Őt, ki annyi büszke lelket
szeretetével örök rabul ejtett.
Sziklatömböket döntött le a porba,
hogy átformálja szépséges szoborba. 
Igen, csodálom Őt. Csak Őt csodálom.

Túrmezei Erzsébet

„Én plántáltam, Apollós öntözött, de 
az Isten adja vala a növekedést. Azért 
sem aki plántál, nem valami, sem aki 
öntöz, hanem a növekedést adó Isten. 
A plántáló pedig és az öntöző egyek, 
de mindenik a maga jutalmát veszi 
a maga munkája szerint. Mert az 
Isten munkatársai vagyunk: Isten 
szántóföldje, Isten épülete vagytok.”  
I.Kor 3,6-9

Lassan de biztosan közeledik a tavasz. 
Mennyi szép emlékem van nekem is 
a tavaszra való készülődéseimről. 
Amikor még nem 88 éves, csoszo-
gó, bicegő öregasszony voltam. Hogy 
terveztem, a kertemben mit hová fo-
gok vetni, ültetni. Már megvásároltam 
a magvakat: sárgarépát, petrezsely-
met, amik a legkorábban vethetők... 
és így tovább. Mert mindig volt vete-
ményes kertem, hiszen mindig vidé-
ken laktunk. Hogy megörültem hát, 

hogy éppen a fenti igéket olvastam, 
hiszen bizonyára Pál apostol is tud-
ta mi a kertészkedés. Sajnos a mai 
világban a nagyvárosok felé tóduló 
emberek már más örömökben talál-
ják kedvüket. 
Éppen azért örültem annak a jó hírnek 
is, hogy az egyik fővárosi unokámék 
vidékre, kertes házba költöznek. Vagy 
mégsem? Hiszen mi az Úr gyermekei 
nagyon is jól megértjük Pál apostol 
hasonlatait. Most éppen a kertész-
kedéssel, majd a házépítéssel kap-
csolatban. Igen, ő tudta mit jelent 
plántálni az igét. Hiszen Jézus is be-
szélt a magvetőről, akinek a minden 
bizonnyal kifogástalan jó magjai kü-
lönböző földekre estek, amit aztán 
betemettek, mert akkor nem szántás 
vetés folyt, hanem vetés – szántás. 
Azaz először elszórták a magot, azu-
tán forgatták be a földbe, így érthe-
tő jobban a példázat, a magok sorsa. 

Igen, Pál apostol is a lehető legjobb 
magot vetette, amit magától az Úrtól 
vett. Mégis Urunk úgy látta jónak, ha 
öntözni is kell. És Ő erre kiválasztott 
egyet az övéi közül, akkor Apollóst, 
aki öntözött. 
Tehát minden szükséges dolog 
megtörtént. DE ISTEN ADTA A 
NÖVEKEDÉST! Hogy se Pál, se 
Apollós el ne bízza magát. Igen, Urunk 
azt is fontosnak tartotta hogy Pál azt 
is hozzá tegye, ami a lényeges. 
Amióta Pál leírta ezeket az Úrtól ka-
pott igéket, 2000 év telt el, és Urunk 
kegyelméből volt sok kertészkedés: 
vetés, öntözés, növekedés, aratás...
Imádkozzunk hát kitartóan, hogy most 
is legyenek vetők, öntözők, hogy sok 
elvetett mag kikeljen, és sok áldott 
esőért, ami által adja Urunk a növe-
kedést. Úgy legyen. Ámen. 

Kozma Lászlóné, Lenti
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Kedves Helmut, mint a MERA kuratóriumának elnöke, már 
a kezdeteknél is ott voltál. Mi volt az az ötlet, ami ahhoz 
vezetett, hogy a MERA Magyarországon létrejöhetett?
A gondolat a különböző missziós stratégiák megfi gyelé-
séből jött. Az egyik stratégia, hogy külföldről, vagy az 
anyaszervezettől fi ókszervezeteket alapítanak, üzemel-
tetnek, felügyelnek, inspirálnak, és ezek a szervezetek 
addig jól élnek, amíg az anyaszervezet a munkát el tudja 
végezni, fi nanszírozni tudja, és személyesen tulajdonolni 
tudja. Ez nem csak a misszióra, hanem vállalatokra, vi-
lági szervezetekre is vonatkozik. 
Van egy másik lehetőség is, hogy egy ön-
álló szervezetet alakítanak ki, átadva a 
felelősséget, hogy önállóan megélhessen 
a saját kultúrájában, nyelvében. Ez volt a 
gondolat amögött, amit az ERF-nél meg 
is éltem Németországban, Ausztriában 
és Svájcban. Önálló TWR csoportokként 
alakultak, függetlenül az anyaszervezet-
től. Ezt nevezik franchisenak. Azaz, azt 
mondják, hogy mi képviseljük a TWR-t 
a német nyelvű területeken, de teljesen 
függetlenek vagyunk. Ez persze megnehe-
zíti a dolgokat pl. a kommunikáció terén, 
mert két különálló szervezet létezik.
Ez volt a gondolat amögött, hogy Ma gyar-
országra a TWR nem úgy jött, mint egy 
külföldi csoport, aki a feladatot ellátja, 
hanem fordítva: a felelősséget a magya-
roknak adták át, és azt mondták, nézzük, hogyan tudtok 
a saját körülményeitekkel, a kulturális, pénzügyi és sze-
mélyi adottságaitokkal rádiómunkát végezni. 

Amikor a MERA 10 éves volt, tartottál egy köszöntőbeszé-
det. Ebben a beszédben akkor egy magyar jövőképről is 
beszéltél. Mi jelentette akkoriban bizonytalansági ténye-
zőt a rádiómisszióban?
Úgy gondolom, hogy most is ugyanazt a beszédet tarta-
nám meg. Én akkor ezt úgy mondtam, mint egy keresz-
tény menedzser. És mint menedzser mondtam, hogy nem 
rendelkezünk adminisztratív, és pénzügyi biztonsággal 
egy ilyen típusú munkánál. És úgy gondolom, hogy ez 
bennetek is tudatosult az elmúlt 10 évben, hogy eljutot-
tunk egy olyan határig, amit nem lehetett volna ügyes 
menedzseri döntésekkel átlépni, vagy megoldani. 
És sajnos ez igaz a következő 10 évre is, ha Isten megadja 
nektek ezeket az éveket.  Olyan helyzetben vagytok most 
is, amit 10 évvel ezelőtt nem lehetett előre látni, és amire 
nem lehetett optimálisan felkészülni. És ezt nem fogjátok 
tudni megtenni a következő időben sem. Egy keresztény 
rádiómunkánál, de egyáltalán bármilyen missziós mun-
kánál nem lehet azt mondani, hogy megfelelő menedzs-
menttel, helyes tervezéssel 10 év múlva itt és ott leszünk. 
Egy cégnél sem terveznek 10 évre előre. Valójában a terv 
2-3 évre készül, és azt ellenőrzik rendszeresen, és annak 
alapján igyekeznek módosítani, ami közben történik.
Az emberi lehetőségek egy rádiómisszióban semmi esetre 
sem jobbak, mert attól függünk, hogy Isten adja-e az ál-
dását, hogy Ő dolgozik-e. Tehát akkor nem úgy beszéltem, 

mint egy prófétikus keresztény, hanem mint menedzser, és 
gazdaságilag és pénzügyileg gondolkodó ember. Azt mond-
tam, hogy nincs garanciátok a jövőre. És ez most sincs.

A TWR magyar nyelvű adásai 50 évesek, és immár a 
MERA is 20 éves. A keresztény rádióadással kapcsola-
tos elvárások megváltoztak ebben a hosszú időszakban. 
Miben látod a változást, és milyen fontos irányelveket 
tudnál megnevezni, amik ma fontosak?
Amikor a TWR adásait Monte Carlóból 50 évvel ezelőtt el 
kezdtük sugározni, akkor az országban élő keresztények, és 

aki vallásos érdeklődést mutattak, nehéz 
helyzettel néztek szembe: a kommunizmus-
sal, az abszolutizmustól befolyásolt ateiz-
mussal, aminek akár erőszakkal is érvényt 
szerzett a hatalom. A keresztényeket meg-
próbálták kiszorítani, mint buta és vissza-
maradt embereket. Az adások ott voltak, 
hogy a keresztényeket erősítsék, építsék, 
bibliai tudást közvetítsenek azoknak, akik 
elszigetelve élnek. Ez lehetőséget adott az 
evangélizációra is, és hogy megmutassa a 
keresztényeknek, hogy a nem kommunis-
ta országokban sok keresztény van, akik 
tudományosan elismertek, akikre nem le-
het azt mondani, hogy visszamaradtak, 
hanem éppen ellenkezőleg, vezető egyé-
niségek lehettek a saját szakterületükön. 
Lehetőséget nyújtott a bizonyságtételre a 

nem hívők felé. És azok a bátor emberek az országból, akik 
vállalták, hogy az adásokban együtt dolgoznak, ameddig 
a lehetőségeik engedték, gazdagodást jelentettek, lehető-
séget arra, hogy akármilyen pici ország is felfi gyelhessen: 
vannak más emberek is az országban, akik meggyőződés-
sel hisznek, akiknek örömüzenetük van a saját népük felé, 
a saját anyanyelvükön. Tehát ez volt akkoriban.
A kommunista rendszer bukása után a helyzet lassan meg-
változott. Többé már nem a keresztényeket tartották butának, 
hanem a kommunistákat, akiknek nem lett eredményes sem 
a gazdasági, sem e fi lozófi ai rendszere. Az egyházak megél-
hettek egy rövid virágzást, hogy sokan jöttek és mondták, 
hogy a kereszténység mégsem csak a múlté. Tehát a hely-
zet megváltozott, és továbbra is változó maradt.
A nagy különbség, hogy manapság mind a keresztények, 
mind a nem keresztények, rengeteg kommunikációs le-
hetőséggel rendelkeznek. Ha az embernek túl sok lehető-
sége van, fennáll a veszélye a szétforgácsolódásnak. Ez a 
nehézsége most a MERA-nak és a különböző rádióprog-
ram készítőknek. Koncentrálniuk kell, és el kell dönte-
niük, hogy mit akarnak mondani. Nem válaszolhatnak 
a helyzetre úgy, hogy sok lehetőség van, tehát sok üze-
netünk van. Mindenkihez szólunk. Ez egyszerűen nem 
megy. Ebben az esetben nagy a veszélye, hogy senkit sem 
szólítunk meg. Mindig arra kell koncentrálni, hogy ki-
ket akarunk megszólítani, és azokat egyértelműen kell 
megszólítani. Arra is bátorságot kell venni, hogy bizo-
nyos embereket ne szólítsunk meg. 

Mindenkitől, aki a MERA-ban dolgozik kérjük, hogy ossza 
meg a bizonyságtételét. Erre szeretnélek most téged is kérni. 
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Hogyan ismerted meg az Urat, hogy adtad át neki az éle-
tedet, hogyan történt az, hogy valójában az egész életedet 
ennek a missziónak szentelted? Mit tett érted Isten?

Ez valójában egy olyan kérdés, ami 3 választ igényel, mi-
vel egyetlen kérdésben, 3 kérdést tettél fel: Hogyan talál-
ja meg valaki az Urat? Hogyan lesz valaki kereszténnyé? 
Hagyja-e valaki Őt valóban Úrnak lenni, azaz valóban 
átadja-e neki az irányítást, és ez, hogyan néz ki a gya-
korlatban, mi ennek az eredménye?
Valójában egy olyan családból származom, amely nem ke-
resztényekből áll. A rokonaim annyira keresztényietlenek 
voltak, hogy ezt már nem is tudták magukról. Az egész do-
log közömbös volt számukra. Édesanyám a háború utáni 
nagy nehézségben kezdett imádkozni, és Isten válaszolt az 
imádságára. Keresztény lett, és utána természetesen meg-
próbálta a gyerekeit és a férjét keresztény módon befolyá-
solni. Valamikor elkezdtünk imaházba is járni. Ott tudtuk 
meg azt is, hogy annak, aki elismeri bűnösségét, Isten meg-
bocsátja a bűneit. Én 16 éves lehettem, amikor tudatára éb-
redtem, hogy Isten azt mondja, amit gondol; hogy az örök 
élet ajándék, és egy ajándékot, adományt csak akkor fogad 
el az ember, amikor megköszöni. Akkor lesz a tulajdonosa 
ennek az adománynak. Ezt megtapasztaltam. 
Utána szembekerültem azzal a kérdéssel, hogy csak úgy 
szeretném elfogadni Jézust, mint aki megment az örök-
kévalóság számára, vagy mint egy urat, aki az életemet 
meg akarja határozni, mint fiatal emberét, mint felnőttét 
mindig. És akkor én – még mindig pontosan emlékszem az 
időpontra – odaadtam neki a jogot, hogy ő mondja meg, mit 
kell tennem. Nem pusztán az örökkévalóságra, nem azért, 
hogy a bűneimre bocsánatot kapjak – az egyértelmű volt –, 
hanem érte élni úgy, ahogyan az neki tetszik. Meghoztam 
a döntést, és kész voltam azt tenni, amit ő akar. 
Ez a döntés független volt a megtérésemtől. Nem feltét-
lenül lehet azt mondani: megtértem, tehát ezt a döntést 
is meghoztam. Ez végezetül ahhoz vezetett, hogy Isten 
elküldött egy bibliaiskolába, egy teológiai tanulmányra. 
És ott merült fel a kérdés, mit is kell tennem a gyakorlat-
ban. Kész voltam a külmisszióba menni, bármire, amit 
Isten akar. Nekem nem mondta Isten, hogy azért akarom, 
hogy bibliaiskolába menj, hogy prédikátor, vagy egy lel-
kész legyen belőled. Csak egyszerűen tudtam, hogy oda 
kell mennem. És megtettem. 
Isten ezek után különböző utakon vezetett. Megismertem 
a feleségemet, aki ugyanazzal az indíttatással, ugyanazt 
átélte, amit én: először a megtérés után az irányítás tu-
datos átadása Istennek, félretéve azt az életpályát, amit 
az ember elképzelt magának. Isten vezetésére figyelni pl. 
olyan dolgokban is, mint mikor kell az embernek meg-
házasodnia, hogy meg kell-e házasodnia. Milyen céljai 
legyenek a munkában, mennyi pénzt akar keresni. Ez szá-
momra nagyon is gyakorlati kérdés volt. A feleségemnél 
is hasonlóan. És akkor készek voltunk odamenni, ahol 
Isten látni akar bennünket. Az akkori élethelyzeteinken 
keresztül megértettük, hogy valahogyan egy zsákutcába 
jutottunk. Rájöttünk, hogy nem lehet Isten szerinti hely 
az, ahol éppen most vagyunk. Ekkor hívott el minket – szó 
szerint – Isten a rádiómisszióba, telefonon keresztül. 
Amikor friss házasként elkezdtük, az első lányunk 
már útban volt. Szóval nem volt könnyű. Monacóba 
költöztünk, de Monacóban nem volt egy megalakult 
misszió, hanem fel kellett még építeni. Meg kellett 
találni a helyünket, és eközben megtapasztaltuk, ho-

gyan vezet Isten a körülményeinken keresztül.
Még emlékszem, hogy az első utazásomat Jugoszláviába 
tettem, hogy zenei felvételeket készítsek. Jugoszlávia is 
kommunista volt, de relatíve szabad. És emlékszem ar-
ra, hogy nagy naivitással telepakoltam az autót techni-
kai eszközökkel, ráterítettem egy hálózsákot, és teljesen 
egyedül elmentem Jugoszláviába. Megcsináltam a zenei 
felvételeket, és minden rendben ment. Amikor ezt Steiner 
József meghallotta, azt mondta: „Helmut, te tudsz néme-
tül, és Magyarországon sokan az idősebb testvérek közül 
mindenek előtt németül beszélnek, és ez jó. Te beszélsz 
németül, angolul, tudsz felvételeket csinálni”. Akkor kez-
dődött el igazán, hogy a monte carloi technikai munká-
mon fölül ezt a munkát is végeztem Kelet-Európáért. Mert 
utána mások is mondták: „Nagyszerű! Mehetnél talán 
Csehországba, Lengyelországba, meg a többi kelet-euró-
pai országba is. Tehát átvettem ezt a munkát. 
A TWR teljesen világosan megmondta, hogy „csinálhatod, 
kifizetjük az utiköltséget, nem kell szabadságot kivenned, 
de ha valami nehézséged akad, nem fogunk „kivásárolni”. 
Tehát ezt nem értünk teszed, hanem a testvérekért, de an-
nak ellenére, hogy saját felelősségedre csinálod, nem kell a 
saját költségedre is csinálni. És tehettem ezt éveken keresz-
tül, ahol alkalom adódott, és Isten tudta ezt használni. 
Később, amikor a rövidhullámú adásokért való techni-
kai felelősség az én vállamra került, még  kombinálni is 
tudtuk a monte carlói feladataimmal. Nem lehet ezt a fela-
datot jobban elvégezni, mint amikor az ember az adott 
országban van, és ott tapasztalja, hogyan jön az adás. 
És ez igaz a középhullámra is. Tehát, amikor a különbö-
ző országokba utaztam, a vételt is ellenőrizni tudtam, és 
ezen keresztül javíthattam a vételt.

Amikor európai igazgató lettél, nagyon sokat tettél a volt 
szocialista országokért, hogy létrejöhessenek a belföldi 
szervezetek. A MERA esetében is megtapasztalhattuk, és 
mai napig úgy tartjuk, hogy nélküled – különösen a kez-
detekkor a tapasztalatoddal, az ötleteiddel, a segítségeddel 
– nem tudtunk volna ilyen mértékben fejlődni. És jó lenne, 
ha abból az alkalomból, hogy a MERA 20 éves, és te vagy 
a Kuratórium elnöke a hallgatókat is köszöntenéd.

Nehéz olyan hallgatókat köszönteni, akiket nem ismer 
az ember. Ez a nehézsége a rádiónak. Azokat köszöntöm, 
akik hallgatnak minket, és meg szeretném kérdezni, hogy 
mi indítja őket a rádió hallgatására? Szeretném őket bá-
torítani, hogy a helyes indítékot találják meg. A legjobb 
indíték egy keresztény rádió esetében, hogy ezen keresz-
tül Istent akarják megismerni, és hogy ezen keresztül is 
elmélyítsük a hozzá fűződő kapcsolatunkat. Abból indu-
lok ki, hogy akik a MERA adásait előállítják, személyesen 
ismerik Istent, és az ő motivációjuk az, hogy az adáso-
kon keresztül mindenki mást is arra hívnak. Kereseni a 
közösséget Istennel – a rádióadás egy jó lehetőség erre. 
Ez nem arról szól, hogy az ember hall egy adást és azt 
mondja: igen, ez remek volt; jól vagy rosszul csinálták. 
A döntő kérdés az, hogy ezen keresztül Istennel került-e 
kapcsolatba, vagy ebben a kapcsolatban elmélyülhetett-e 
a hallgató. És azt kívánom, hogy bárcsak ezen az inter-
jún keresztül is emberek arra a döntésre jutnának, hogy 
keresni és ápolni fogják az Istennel való kapcsolatot.

(Az interjú Helmut Menzel németországi otthoná-
ban készült, kuratóriumunk alelnöke volt a beszél-

getőtárs. Magyarra fordította: Kulcsár Dóra)
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Szeretném én is megosztani testvére-
immel a MERA rádió szolgálataihoz 
fűződő élményeimet.
Tulajdonképpen mióta csak emlékszem, 
hallgattuk az adásokat – mármint a 
TWR adásait is. Gyermekként (most 
43 éves vagyok) míg nem volt rádiónk, 
nagymamámmal a szomszédba jár-
tunk úgymond „tiszteletet” hallgatni, 
mert itt így emlegették az emberek az 
adásokat. Idős házaspár volt, és bár 
nem voltak hívők, szívesen hallgatták 
ők is az adásokat. Miután mi is vet-
tünk egy rádiót, egyetlen adást sem 
mulasztottunk volna el. Emlékszem, 
12-13 éves lehettem, és éjjel volt fél 
egykor az adás a mi időnk szerint. 
Este felhúztuk az órát csörgőre, es-
te beállítottuk a rádiót, és az éjszaka 
kellős közepén hallgattuk az adást. 
Szeretném megem-
líteni, milyen nagy 
áldást jelen tettek 
az énekek. Fiatal 
koromban vet-
tem át magnóra a 
szép énekeket, bár 
akkor még furcsák 
voltak az ifjúsági 
énekek. De én na-
gyon szerettem 
őket, és gyülekezetünkben megtanítot-
tam másoknak. Különösen szerettük 
a Soproni János bácsi énekeit, akkor 
még voltak, akik húzódoztak tőle, de 
ma már ezeket az énekeket énekeljük 
közös énekként. Mindig nagy öröm 
volt számomra egy új ének, amit meg 
is tanultam. Miután férjhez mentem, 
elsőként egy rádiót vettünk, amin per-
sze lehetett fogni a rövidhullámot is, 
ez még 1987-ben volt. Majd gyorsan 
megszülettek a gyermekeim. Egy év 
múlva egy kisfi ú, 14 hónap múlva két 
kislány. Mondanom sem kell, nem sok-
at jártam el hazulról, még a gyüle-
kezetbe is ritkán. Kimondhatatlanul 
pótolták nekem a közösséget, az ima-
házat ezekben az időkben a MERA 
adásai, és az sem volt véletlen, hogy 
általában olyankor voltak és vannak 
az adások, amikor összejövetel volt, 
mármint vasárnap délelőtt, vasárnap 
délután és persze szerdán és péntek 
este. A férjem elment a gyülekezetbe, 
de nem éreztem olyan nagy hiányt 
mert meghallgattam a „tiszteletet”, és 
mondhatom, sokat épültem, ta nultam 
abban az időben. 

Szeretném megemlíteni egy élménye-
met, ami egész életünkre kihatással 
volt. Mint minden fi atalasszony, én is 
idő és erő hiányával szerettem volna 
nagyobb tisztaságot tartani, megfelel-
ni mindenben. De három kisgyermek 
mellett, akik még pelenkások voltak, 
– még nem volt eldobható pelenka – 
etetni, öltöztetni kellett őket, és hát 
nem voltam megelé gedve önmagam-
mal. Egyszer amint hallgattam a Nőktől 
nőknek c. műsort, abban arról beszélt 
a testvérnő, hogy a gyermek mikor fel-
nő, nem azt hányja az anyja szemére, 
hogy nem volt háromfogásos vacsora 
vagy tisztaság a lakásban, hanem azt, 
hogy anyu, nem foglalkoztál velem, 
nem olvastál velem, nem játszottál ve-
lem stb. Ez annyira szí venütött, és rá-
ébresztett, mi is az igazán fontos dolog. 

És mondhatom, 
sokat meséltem 
a gyerekeimnek, 
sokat olvastam, 
a három gyermek 
bibliát rongyosra 
olvastuk, és per-
sze sokat játszot-
tam velük. És nem 
bántam meg, ma 
mind a hárman az 

Úr gyermekei, és az Ő szolgálatában 
vannak. Nagy áldást jelentettek még 
számomra a gyermekműsorok is, mert 
a gyülekezetben foglalkozom a gyere-
kekkel is már vagy 20 éve. Mondhatom, 
most is tanulok Mária nénitől, és to-
vább tudom adni a hallottakat. Minden 
nap megköszönöm az Úrnak, hogy az 
adásokat interneten is lehet hallani, 
mert már nem lehet olyan rádiót kap-
ni, hogy lehessen rajta kikeresni a rö-
vidhullámot. Most még többször is 
meghallgatok egy-egy adást, akkor 
amikor időm van rá, és nem marad 
ki egy sem, főzés közben különösen 
jó, ajánlom mindenkinek. 

Kérem az Urat, áldja meg a testvére-
ket erővel, bölcsességgel, kitartással 
és nem utolsó sorban egészséggel. Arra 
is kérem, hogy ez a szolgálat még so-
káig fennmaradjon, és hozza meg a 
gyümölcsöt, amit hiszek, hogy meg 
is ad az Úr. 

Hálával és szeretettel

Debrenti Magdolna,
 Camar, Szilágy megye

Régi, kitartó hallgatója vagyok a 
Mera-nak. A kezdeti időben még 
nagyon zavarták az adásokat, de 
ilyen körülmények között is nagyon 
vártuk az adás kezdési időpont-
ját, amely nagy segítséget nyúj-
tott a hitünk erősítésében. Mára 
már jobb a helyzet, mert az adás 
minőségében nagy változás tör-
tént, mára már a nagy hangzavar 
eltűnik és élvezhetővé vált a mű-
sor. A tartalmas műsorösszeállí-
tás továbbra is nagy szolgálatot 
teljesít lelki életünk épülésében. 
Interneten keresztül is hallgat-
ható az adás, és ha valami oknál 
fogva lemaradunk az adásról, 
lehetőség van annak pótlására. 
Nagyon színvonalas és építő jel-
legű az Antenna magazin. Szép 
és tartalmas tanúságtételeket is-
merhetünk meg rajta keresztül. 
Kívánok kitartó munkát a MERA 
minden szolgálatot teljesítő mun-
katársának. Szolgálatukért kívá-
nom, hogy megkapják a Jó Isten 
ajándékát.

Juhász János, Bekecs

Az én életemben nagyon sokszor 
megtörtént, hogy csak magamban 
bíztam, és akkor jött a kísértés, 
és nem tudtam megállni. De hála 
az Úrnak, Ő nem hagyott el, újra 
és újra türelemmel és állhatato-
san munkálkodott az életemben. 
Sokszor a  MERA rádión keresztül 
is, sőt, amikor olvastam az Igét. 
Ezért nagyon örültem az igének, 
mert újra rávilágított arra, hogy 
csak Isten által élhetek győzel-
mes életet. Isten az, aki minket 
szeret, és csak vele kell járnom, 
Övé a dicsőség!!  

I. Lajos, Erdőszentgyörgy, 
Románia

Ahogyan én 
emlékszem

Az Ige által
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Néhány hát-
tér-informáci ót 
sze retnék megosz-
tani a tel jesség 
igénye nélkül. 
El sőként, ami 
eszembe jutott, 
hogy bizony, nem 
könnyű megszül-
ni egy műsort. 

Néha igencsak megdolgoz engem a 
határidő. Tudom, hogy a műsornak 
el kell készülnie adott napra, de nem 
mindegy, hogy mi szólal majd meg. Ki 
tanácsol, és ki segít? Természetesen 
Jézus, aki a vállán viszi ezt a szolgá-
latot. A nagyobb terhek mellett az én 
kis heti nyűglődéseimen is mindig úrrá 
lesz. A Szentlélek olyan óraműpontos-
sággal siet a segítségemre esetenként, 
hogy ez folyamatos alázatban tart. Azon 
szoktam gondolkozni, hogy vajon mi-
re is lenne szükségük a hallgatóknak? 
Imádkozok és sokszor még így sem jön 
az ötlet azonnal... de aztán a megfe le-
lő időben mégis! Van, hogy csak ülök 
a stúdióban, és nézegetem a hangsza-
lagokat vagy a még meglévő digitális 
nyersanyagokat a számítógépen, vagy 
lapozgatom a könyveket, forgatom az 
újságokat. Aztán eszembe jut egy téma, 
és elkezdem összerakni a műsorrésze-
ket: mi legyen a felkonferálásban, mit 
tegyek még hozzá: verset, történetet? 
Milyen zene kellene? Rövid gondol-
kodás után végül rálelek egy énekre 
a CD tárban, ami pont odaillik, mert 
annak van ott a helye az adott műsor-
ban. Ekkor végtelen mély hálát érzek, 
hogy Isten letekint rám, mellettem áll-
va uralja az idő szorítását.
Ő az idő Ura akkor is, amikor hihe-
tetlen gyorsan sikerül elkészülnöm 
egy-egy műsorral. Néha meglepő-
dök a saját gyorsasági rekordjai-
mon. Ilyenkor megköszönöm, hogy 
vannak ujjaim, melyek gyorsan tud-
nak dolgozni, és elmém mely irányítja 
azokat. Mindkettőn esett baleset az 
elmúlt időben, így pontosan tudom, 
hogy mit jelent, amikor tehetetlen és 
képtelen az ember a műsorszerkesz-
tésre. De Jézus meggyógyított!
Aztán érdekes kiválasztani egy felol-
vasásra megfelelő hangot is. Nyitott 
füllel járok kelek, és talán sokkal in-
kább a fülemmel élek, mióta rádiózok, 
mint azelőtt. Egyszer bejött egy hölgy 
segíteni Antenna újságot csomagolni. 

Kinyitottam neki az ajtót, bemutatkoz-
tunk, majd váltottunk pár szót, és meg-
állapítottam magamban, hogy nagyon 
szép tónusú hangja van. Ilyenkor nem 
hezitálok sokat: „Szerintem neked a mik-
rofon mögött lenne a helyed, tegyünk 
egy próbát!” Kissé meglepődve, de lel-
kesen belevágtunk egy próbafelvételbe. 
Felolvasta a kiválasztott történetet, de 
elég sok hibát ejtett. Ezt én a mikro-

fonláznak tudtam be. Hála Istennek, 
hogy adta nekünk a gyors számítógé-
pes technikát, így kivághatók a rögzí-
tett anyagból a bakik. De a következő 
alkalommal is sokat hibázott. Mondta 
ő, hogy nem nagyon tud folyamatosan 
olvasni, de én ebben nem szerettem vol-
na őt megerősíteni. Bár rövidtávú volt 
a segítsége más okból, mégis örültem, 
hogy legalább megpróbáltuk, és rögzít-
hettem néhány történetet az ő hangjá-
val. Pár évvel később kiderült, hogy a 
küzdelmei gyökere az, hogy diszlexiás. 
Ekkor értette meg, hogy miért nem ment 
neki az olvasás és anno gyerekként a 
tanulás. Időközben barátnők lettünk, 
és azóta is emlegeti, hogy óriási élmény 
volt számára akkor, hogy felolvashatott. 
Valaki bizalmat szavazott neki, ami bá-
torságot adott az élete további lépései-
hez. Én meg mit sem tudtam, mit okoz 
a „kiválasztásom” ott az ajtóban...
Hogy ne csak a szép és jó álljon itt, 
hadd ejtsek szót a kudarcokról, me-
lyek szintén formálják és erősítik a 
jellemet, de első kézből talán fájnak 
és a „Feladom! Abbahagyom!”-ig is 
eljuttathatnak. A riporterkedés meg-
mutatta, hogy vannak, akik bátortala-
nok vagy ellenségesek, ha meglátják, 
amikor mikrofonnal közeledek feléjük. 
Sok esetben kaptam visszautasítást, 
ami nagyon rossz érzés, de erőt kel-
lett venni magamon, hogy újra ne-
kivágjak egy másik próbának valaki 
mással. Ilyen „Nem nyilatkozom!” 
kalandokba pl. konferenciákon van 
része a riporternek, és jó, ha néhány 
ügyes „csalit” tart a zsebében, ami-
kor riportalanyt halászgat.
Vagy pl. a technika nemcsak a csodás 
oldalát tudja nekünk megmutatni, ha-
nem bosszúságot is okoz. Különösen, 
amikor nem várt pillanatban leáll a 
számítógép épp egy kerekasztal be-
szélgetés felvétele alatt, vagy amikor 
már majdnem kész a szerkesztett, több 
sávon futó műsor. Ami a leghátbor-
zongatóbb tud lenni, ha az anyag úgy 

Sakkfi gura
Egyszerű sakkfi gurád vagyok
én Neked, Uram,
lovad, parasztod, futód,
amit akarsz, ahogy akarod.

Sosem akartam király lenni,
bástyának se lennék jó, tudom,
de jó a Te kezedben lenni,
s odaállni, ahova akarod,
ahová bölcs gondolataid
vezényelnek, s veszteg maradni, míg
kegyelmesen új jelt nem ád kezed.

Vidd velem győzelemre 
gondolataidat!
S ha néha netalán
ki is ütnek démoni erők,
végy kegyelmes kezedbe újra,
rendelkezz velem!

Egyszerű sakkfi gurád vagyok
én Neked, uram!

Füle Lajos 

„elszáll”, mintha soha nem is dolgoz-
tunk volna vele. Na igen, ilyenkor jut 
eszünkbe, hogy nem test és vér ellen 
van tusakodásunk. A kezdetekben ég-
nek állt a hajam idegességemben, ma 
már csak mosolygok, ha lefagy/leáll a 
számítógép, vagy nem működik valami 
a stúdióban. Ez megtanított arra, hogy 
munka előtt kérjem az Urat, áldja meg 
a technikai berendezéseket is, hogy mű-
ködjenek, Ő vigyázzon rájuk.
Végezetül hadd álljon itt a köszönetem 
és a hálám Isten felé, a munkatársa-
im és a hallgatók felé (akik imádkoz-
nak értem is), amiért még 10 év után 
is a rádiós szolgálatban állhatok. Bár 
őszintén megmondom – nem titok – 
többször feladtam volna már, mert el-
fáradtam, nem jött az ihlet, vagy mert 
nem láttam a folytatást. De Isten mindig 
továbblendített, és reménységem lett 
ez az Ige, amely életet hoz a ki szá radt 
csontokba is: „Elfáradnak és ellankad-
nak az ifjak, még a legkiválóbbak is 
megbotlanak, de akik az Úrban bíz-
nak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak és nem lankad-
nak meg, járnak és nem fáradnak el.” 
(Ézsaiás 40,30-31)

Elek Éva
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A minap lapozgatni 
kezdtem a Mera rá-
dió műsorainak ar-
chív feljegyzéseit, és 
meglepődve láttam, 
hogy legelső jelent-
kezésem 1994-ben 
volt, tehát 18 éve 
léptem át először 
rádiónk küszöbét. 

Ez a tanúságtevésem a megtérésem-
ről szólt. Később Anikó megkért, hogy 
az Úrral megélt történeteimet írjam 
meg, s olvassam fel. Én ennek végte-
lenül örültem. Aztán teltek múltak az 
évek, s önálló műsorral bízott meg az 
Úr. Ez a néhány év úgy elrepült, mint 
a pinty! Észre se vettem, pedig már 
a harmadik technikus munkatárssal 
dolgozom! 
Végtelen sok áldásban volt részem 
ezen idő alatt, mert az Úr mindig ve-
lem volt.! 
Szokásommá vált, hogy ha valamit el-
készítek, odateszem az Úr elé és meg-
kérdezem: „Így gondoltad Uram?”
Bizony előfordult, hogy javítanom 
kellett rajta valamit. Még a legelején 
olyan kérdezgetős típus voltam, és 
egyszer odamerészkedtem az Úrhoz, 
hogy „miért?”. Gyengéd választ kap-
tam: Minden úgy jó benne, ahogy te 
csináltad, de azt a szót változtasd át 
erre, mert akinek én most üzenek a 
rádión keresztül, annak ez a szó töb-
bet mond... 
Hálás voltam és nagyon boldog, hogy 
a Mindenható Isten engem, a kis szol-
gálóleányát még arra is méltatott, hogy 
egy „ilyen apró szerkesztési ügyben” 
is megossza velem a tervét.
Hittel állíthatom, hogy minden másban 
ugyanígy vezetett az Úr. Hadd mond-
jam el a legutóbbi estet. Decemberben 
beszéltünk arról, hogy mi a négy gyer-
tya története az adventi koszorún: 400 
évig hallgatott az Úr, Jézus Krisztus 
születése előtt, s ez a várakozás ide-
je lett. Már akkor az volt az érzésem, 
hogy ezt kicsit bővebben is ki kéne fej-
teni. Elég ritkán hallunk erről az idő-
szakról, de jelentősége óriási! Ez az 
igény fészket rakott a szívemben, és 
január elején, amikor ismét feltettem 
a kérdést mennyei főszerkesztőmnek: 
most hogyan tovább, ő mit szeretne, 
egy gondolat jött a fejembe: „Nézd meg 
interneten Mike Sámuel lelkipásztor  
prédikációit.” Csodálkoztam, de meg-

néztem. Az időrendbe gyűjtött sorban 
semmi újévi témát nem találtam. Már 
majdnem azt hittem, hogy rosszul vet-
tem az Úr üzenetét, amikor egy újabb 
késztetést éreztem: „Lapozz visszafelé!” 
Megtettem. És akkor elállt a lélegzetem! 
Sámuel testvérünk egyik igehirdeté-
sének ez volt a témája: mi a jelentése 
annak az egy üres lapnak, ami az Ó- 
és az Újszövetség között áll...
Nagyot dobbant a szívem! Akkor ér-
tettem meg, hogy Isten most nem egy 
újévi prédikációt akar szerkeszteni a 
műsoromban, hanem ezt. Amint végig-
hallgattam, máris tudtam, hogy igen, 
ez az, amit az Úr nekem félretett erre 
az alkalomra! Hiszen csodálatos gon-
dolati párhuzamot találtam a fehér lap 
és az útkészítő... aztán a mi útkészíté-
sünk, evangelizációs munkánk és mai 
lelkületünk között. Dicsőség az Úrnak, 
hogy így vezet, és ilyen gyengéden te-
rel mindig arra, amit ő akar. 
Ilyenek a Jegyzetelve c. rovat történe-
tei is. Én szinte semmit sem teszek, 
mindent az Úr készít elő. A felnőtt 
keresztségben Kulcsár Tibor lelki-
pásztor merített be, és rajta keresz-
tül ezt az igét küldte nekem mennyei 
Édesatyánk: „Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején! Én megsegítelek 
és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15.) 
Bizonyára Tibor se tudta, de én az-
tán végképp nem, hogy ez az ige lesz 
majd hívő életem alapja. Hiszen azóta 
is egyik nehézségből a másikba esek, 
segítségül hívom az Urat, ő kimene-
kít, megvigasztal és én hálásan, bol-
dog szívvel dicsőítem őt...
Nos, ez a Jegyzetelve c. rovat, nem? Jaj, 
azt állítottam, hogy én szinte semmit 
se teszek? ...talán mégis... Először is az 
Úr irgalmából felismerem a helyzetet, 
aztán bizalommal fordulok Hozzá, meg-
teszem, ami az én dolgom, aztán hittel 
várom a szabadítását. Azután pedig 
nagy örömmel elmondom másoknak 
is, milyen hatalmas, szerető, kegyelmes 
és irgalmas Úr a mi Istenünk! Boldog 
vagyok, ha jönnek a visszajelzések, hogy 
most már kedves hallgatóink körében 
is egyre többen kezdik felismerni Isten 
munkáját a hétköznapokban. Igen, tu-
dom, ez nem mindig könnyű… de az 
Úrral….hogy is mondta ezt Dávid ki-
rály a 18. Zsoltárban, amikor az Úrhoz 
folyamodott és Ő minden ellenség ke-
zéből kimentette? „Veled a rablóknak 
is nekirontok, ha Isten segít, a falon 

is átugrom.” Sokszor elgondolkodtam 
már egy-egy különös helyzeten, hogy 
ezt most miért rótta ki rám Teremtő 
Atyám? Mit kell ebből tanulnom? Mire 
volt ez jó? ...és sokszor akkor értem 
meg, amikor nektek leírom, mert ösz-
szeáll bennem a kép. 
Tudom, sokan azt gondolják, hogy a 
hit magánügy, és nem beszélünk róla. 
Nos, ahogy én tudom, Jézus Krisztus 
nem erre tanított minket. Ő azt mond-
ta, hogy „menjetek el és tegyetek tan-
ítványokká minden népeket!” – és 
mivel Ausztráliától Dél-Afrikán át 
Amerikából és a szépséges Kárpát-
medencéből is kapunk gyakran olva-
sói visszajelzéseket, sokszor ezért is  
hála ébred a szívemben: Köszönöm 
Uram! Erre a bensőséges szolgálatra 
Krisztus urunk szava bátorít, és maga 
a Szentírás is. Istenünk sok-sok embere 
belső magánügyét tette közszemlére, 
csak azért, hogy minket tanítson. A 
nyitott életek adnak ma is erőt és bá-
torságot másoknak elhordozni a nehéz-
ségeket. Ilyen volt Dávid király élete, 
Jeremiás, Péter és Pál apostol... És az 
az Isten, akinek ez így tetszett anno, 
Ő most sem változott. Ma is azt kéri 
gyermekeitől, hogy szolgálják őt azzal 
is, hogy beszélnek tetteiről. 
Szeretem leírni az Úr dolgait és Ő most 
is erőt ad nekem ehhez. Amikor a régi 
történeteim kerülnek elém, vagy az, 
hogy mikor mire tanított az Úr, sok-
szor elmélázok, hogy jé... ez velem esett 
meg? ...aztán lassan visszaszivárognak 
az emlékek. Ilyenkor értem meg az Úr 
akaratát: leírni! 
Megadatott az a kegyelem is, hogy 
amikor a Mera rádió legális működé-
sének 10. évfordulóját ünnepeltük, ak-
kor az Úr úgy döntött, hogy a Duna TV 
szerkesztőjeként én csinálhattam egy 
félórás fi lmben jubileumi visszaemlé-
kezést rádiónk szolgálatáról.
Minden percért, gondolatért, imáért, 
nehézségért és minden örömért hálát 
adok az Úrnak, ami engem a rádiós szol-
gálatom nyomán ért. Felfoghatatlan az 
Úr bizalma, hogy rám tekintve meg-
tisztelt azzal, hogy a munkatársa lehe-
tek! Egyetlen vágyam van csak ezzel 
kapcsolatban: mindvégig hűnek ma-
radni!

Salyámosy Éva

A minap lapozgatni 
kezdtem a Mera rá-
dió műsorainak ar-
chív feljegyzéseit, és 
meglepődve láttam, 
hogy legelső jelent-
kezésem 1994-ben 
volt, tehát 18 éve 
léptem át először 
rádiónk küszöbét. 
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Több évtizedes 
rádiós, televíziós 
riporteri és szer-
kesztői munkám 
során titkos vá-
gyam volt, hogy 
az éter hullámain 
keresztül hozzá-
járuljak az evan-

gélium terjesztéséhez. Isten a Duna 
Televízióban megajándékozott azzal 
a lehetőséggel, hogy alkalmanként 
fi lmet készíthettem hívő családok-
ról, keresztyén árvaházakról, egy-
házi ünnepekről... 
Az Antenna hasábjain írtam már ar-
ról, milyen hálás vagyok az Úrnak, 
hogy nyugdíjba menetelemmel egy 
időben a MERA önkéntese lehet-
tem. Azóta eltelt már több év, s ha 
summáznom kell tapasztalataimat, 
boldogan és Isten iránti hálával ál-
lapíthatom meg, most van a leghasz-
nosabb munkahelyem!
Először is micsoda kegyelem az, hogy 
hívő munkatársakkal lehetek e gyütt! 
Az első időben Balogh Bea volt a 
technikus társam, mióta kisgyer-
meke született, Nemeshegyi Zoltán. 
Mindkettőjükkel teljes harmóniában 
munkálkodtunk együtt.
Imádság és az Úr vezetése nélkül 
nem mernék hozzáfogni a műsorok 
készítéséhez, ezért mindig az imád-
ság áll az első helyen! Bölcsességet és 
a Szentlélek vezetését kérem, hogy ne 
emberi választás alapján kerüljenek 
ki a riportalanyok, bizonyságtevők. 
Sokszor tapasztaltam, hogy imádko-
zás közben jutottak eszembe a szemé-
lyek, illetve témák.   
A keddi műsoraim állandó címe: 
Növekedjetek az ismeretben. Én is 
nagyon szeretek tanulni, és örömmel 
fedeztem fel annak idején a Bibliában 
Pál apostol fi gyelmeztetését: „a hite-
tek mellé ragasszatok tudományt”. 
Meggyőződéssel vallom, ha alapos 
ismeretekkel rendelkezünk, a mai 
világunkra rázúduló tév-tanítások 
nem tudnak megtéveszteni minket. 
A keddi műsorokban feleleveníthettem 
reformátor elődeink életét, szívesen 
búvárkodva népünk lelki megúju-

lásának csodálatos eseményeiben. 
Dr.Pálhegyi Ferenc professzor úr, a 
Bibliai Házassággondozó Szolgálat 
megálmodója és elindítója gyüleke-
zeti lelki testvérem. Látva, milyen 
hatással van fi ataljainkra is mindaz, 
amit a párkapcsolatokról, házasságról 
tanít, a Mera hallgatói számára is köz-
kinccsé szerettem volna tenni, ezért 
többször hangzottak már el sorozatai, 
és remélem még ezután is.
Műsor ötleteket Nemeshegyi Zoltán 
munkatársam is javasol, neki köszön-
hető például a Teremtéskutató Kör fi -
atal tudósaival készült riport sorozat 
Isten csodálatos teremtő munkájáról. 
Őket hallgatva megerősödhettünk az 
evolúció teljes képtelenségében. Sajnos 
az iskolákban még most is a már sok-
szor cáfolt darwini elveket tanítják. 
Természetesen kiemelt bibliai tanítá-
sok is helyet kapnak műsoraimban, 
mint például id.Nemeshegyi Zoltán 
sorozata a lelkigondozásról.
Csütörtök délelőtt hangzanak el a sze-
mélyes bizonyságtételek, evangélizá-
ciós sorozatok. Nekem is megrendítő 
élmény bepillantani egy-egy külö nös 
sorsba, megismerni Isten mentő szere-
tetét, mellyel kiment embereket életük 
mélységeiből és elvezet az újjászüle-
tésig. Soha nem felejtem el azt a fi a-
tal lányt, aki szkinhedből lett Jézus 
megváltott gyermeke, s most a teoló-
giára jár; vagy az alkohol rabságából 
szabadult Beát, aki a nyolcadik kerü-
letben végez utca missziót.
Persze néha az is megtörténik, hogy 
a téma házhoz jön: így ismertem meg 
például azt a fi atal lelkészt, aki buda-
pesti fi úként Kárpátalján vállalt lel-
készi szolgálatot – nem mindennapi 
történet. Ha Erdélyben járok, mindig 
megtelik a magnóm, legutóbb a szór-
vány magyarok között készíthettem 
interjút a Kőhalmi diákotthon lelkész 
igazgatójával, hogy csak egyet kira-
gadjak a sok közül.
Több külmisszióban szolgáló magyar-
országi kiküldöttel is megismerked-
hettek hallgatóink, akik Indiában, 
Afrikában számunkra el sem kép-
zelhető veszélyek, életkörülmények 
között dolgoznak.

Több évtizedes 
rádiós, televíziós 
riporteri és szer-
kesztői munkám 
során titkos vá-
gyam volt, hogy 
az éter hullámain 
keresztül hozzá-
járuljak az evan-

Nagyon szeretem a nagycsaládos édes-
anyákkal készült interjúkat is, hiszen 
nem lehet szebb szolgálat annál, mint 
amikor hitben, szeretetben nevelik 
gyermekeiket az édesanyák.
Ez az áttekintés természetesen csak 
ízelítőt adhat arról a csodálatos mun-
káról, melyet Nemeshegyi Zoltán kollé-
gámmal közösen végzünk. Az általam 
felvett anyagokat együtt meghallgat-
juk, megbeszéljük, majd ő zenékkel 
kiegészítve adásba szerkeszti.
A rádiós szolgálat azzal jár, hogy köz-
vetlenül nem találkozunk azokkal, akik 
számára a műsorokat készítjük, ezért 
nagy öröm számunkra, ha visszajel-
zést kapunk hallgatóinktól – várjuk 
tehát leveleiket, telefonjaikat műso-
rainkkal kapcsolatban.

Zika Klára

Hála életemért
Nagyvilágban, kis világom,
olyan mint egy hosszú álom.
Barna hajam fehérré vált,
életnapom, alkonyra szállt.

Nem nőttem fel bura alatt,
áldom érte szent Uramat!
Nem bánt velem, kesztyűs kézzel,
nem etetett folyton mézzel.

Gyermekkorban, volt oly napom,
kenyér sem volt az asztalon.
Jártam nyárban, ősz avarban,
fát tördelő zivatarban.

Szenvedésben is volt részem,
többször voltam halálréven!
Kegyelem, hogy ma még élek,
ajkamon zeng hálaének,

Atyám felé, aki nékem
oltalmam és menedékem!
Hetvennégy évig váratott,
s adott újabb szolgálatot.

Hosszú tizennyolc éven át,
hirdethettem élő szavát!
M E R A rádióban este,
annak: ki üdvét kereste!

Mikrofontól, ma megválok,
térden: Atyám elé állok,
rendelkezzen tovább, velem,
hiszen övé az életem.
Egy a vágyam, földi téren,
lelkem Hozzá, visszatérjen!

Pecznyík Pál, 
Celldömölk, 2012. I. 17.
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Nagyon jó abban a tudatban tölte-
ni itt a napokat a négy fal között, 
hogy a mennyei Atya minden pil-
lanatban velem van, s a rádióból 
jövő szavak és a levelek is mind 
az Ő hozzám intézett szavai. Az 
irántam való szeretetét mutatják. 
Hogy Ő a legsötétebb helyzetből 
is kihozza azt, aki odaszánja Neki 
az életét. A rádió adásai és a le-
velek is erőt adnak, és megtarta-
nak Jézus Krisztusban. Tanítanak, 
minden adás egyre jobban segít 
megismerni az én Megváltómat. 
A nap legörömtelibb pillanatai 
ezek, szomorú perceimet vi-
dámmá teszik. 
Rab vagyok az egyik börtönben, 
itt bent tértem meg és keresztel-
kedtem meg, de már csak a tes-
tem van megláncolva, mert lelkileg 
szabad vagyok...

P. M. Sopron

Nagy hálával tartozunk az Istennek 
azért a lelki kincsért, amelyet a MERA 
adások jelentenek számunkra. Ha 
visszatekintünk a Monte Carlóból 
sugárzott adások 50 és a MERA 
működésének 20 évére, akkor lel-
ki szemeink előtt az a titokban zajló 
isteni gondviselés, védelem jelenik 
meg, amely magát a Bibliát is hor-
dozta, körülvette, elmentette az em-
beriség számára a történelem minden 
viharos korszakában. Dicsőség le gyen 
Neki érte! 
Mi 1969 óta ismerjük az evan-
gélium hirdetésének ezt az ál-
dott formáját. Rajta nőttem fel, 
és rengeteget épültem belőle. 
Köszönjük az adásokon keresztül 
sugárzó szeretetet, őszinteséget, 
lelki világosságot, elevenséget. 
Jelenlegi helyzetemben az inter-
neten hallgatom, ha szabadidőm 
engedi. A tartalmukat tekintve 
nagyon bibliaközpontú és mély 
igazságokat sugárzó adásokat 
hallgatva bennem is kialakult 
egy magas szintű igény a lelki 
szolgálatokkal kapcsolatban. A MERA 
adásokból példát véve szeretem, ha 
nemcsak beszél valaki, hanem mond 
is valamit. Ne csak elméleti hitigazsá-
gokat ecseteljen, hanem legyen benne 
ő maga is gyakorlati élete bizonyság-
tételével. Nagyon hálásak vagyunk az 
élettörténetekért, amelyeket sokszor 
könnyek között hallgatunk. Mindig 
telibe találnak az őszinte szavak, 
a lelki harcok ecsetelése. Ilyenkor 
oldódik a magányérzet azoknak a 
hallgatóknak szívében, akik hason-
ló harcokban vannak, de nincs kivel 
ezt megosztaniuk. Talán nemcsak az 
én magánvéleményem, hogy az elmúlt 
20 év nagyszerű magyar találmánya 
a „Nehéz esetek a Bibliában” c. mű-
sor. Páratlanul megragadó, ahogy a 
viszonylag rövid igemagyarázata alatt 
kicsúcsosodik a felolvasott történet 
nehezen megfejthető problémaköre. 
Külön köszönjük a nehéz esetekből 
eredő kérdésekre adott válaszokat. 
Rengeteget lehet tanulni a kortörté-
neti aláfestésből, amit mi laikusok az 
otthoni bibliaolvasásunk alatt nem is 

tudnánk együtt látni az események-
kel. Hiszem, hogy lelki mélyszántás 
hatását éljük át, amikor tapasztaljuk 
az adásokból ránk áradó életközelsé-
get, modern életünkkel való összefo-
nódását, aktuális jellegét. 
Ha rajtam múlna, én minden protes-
táns egyházi oktatási intézményben 
kötelezővé tenném a MERA adások 
hallgatását, és tantárgyként bevezet-
ném a „Nehéz esetek a Bibliában” c. 
tanulmányt. Úgy érzem, sokkal fel-

fegyverzettebbek lennénk lelkileg, 
ha szívünkbe zárnánk a sok nehéz 
bibliai eset megoldásának kulcsát.  
Köszönjük Urunknak a bölcsességet 
és világosságot a MERA szolgálat 
minden területén. Kívánunk továb-
bi engedelmességet, alázatot, erőt, 
egészséget ehhez a tevékenységhez: 
„Tudván hogy a ti munkátok nem hi-
ábavaló az Úrban.” I.Kor 15,58
Életünk folyamán Isten megajándéko-
zott két fi úval, akik nagyon szeretik, ha 
történeteket, bizonyságtételeket olva-
sok fel nekik, esténként. A 10-12 éves 
korosztály már nem a mesékre éhes, 
hanem az életből vett igaz megtapasz-
talásokra, elbeszélésekre, amelyekből 
tanulnak. Erre a célra nagyon jól be-
vált számunkra az Antenna kiadvány, 
amelyet külön köszönünk. 
Szeretettel búcsúzok, és szívből kívá-
nunk új lendületet, ötleteket a követ-
kező évekre. Váljon valóra a Testvérek 
életében a Máté 24,26: „Boldog az a 
szolga, akit ilyen munkában talál az 
Ura, amikor megjön”. 

Ficsorné Tóth Mária, 
Orgovány

ADD ÚJRA!

Ahová mindig visszatérünk,
ahová mindig visszahullunk,
akármilyen magasba értünk...

Ahol szétnyílik kapzsi markunk,
és minden érték semmivé lesz,
mit lázasan űztünk, akartunk...

Ahol lehull rólunk az álarc,
ijesztő pőre lesz a lelkünk,
s a látszatért sincs már tovább harc...

Ahol nincs vég, csak drága kezdet:
Ó add, URUNK, add újra nékünk
ajándékul örök Kereszted!

Füle Lajos:

Megláncolva, de 
szabadon
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A Női Műsor szerkesztője vagyok. A 
MERÁ-s múltam a megtérésemmel 
szorosan összefügg. Amikor majdnem 
20 évvel ezelőtt összeházasodtunk a 
férjemmel, semmink nem volt a három 
gyereken kívül. Összekerülésünk eléggé 
zivataros volt, mert ugye három gye-
rekkel, két különböző családból... Az 
ilyen állapotok-ból a reményvesztettség 
szokott kikerekedni, bennünk viszont 
hatalmas remény volt arra, hogy ez a 
házasság jó lesz, és jól fognak történ-
ni a dolgok. Albérletben indult az éle-
tünk. Semmire nem volt szükségünk, 
csak a három csemeténkre. Akkor még 
nem voltunk hívők, de Isten már el-
készítette a megtérésünket. Persze 
akkor még ezt nem láttuk.
Egyetlen, ám nagyon komoly dolog 
zavarta meg reménykedésünket: ami-
kor a nevelt lányomról, férjem gyer-
mekéről, az anyukája lemondott. A 
kislány nagyon súlyos depresszióba 
esett. Eleinte úgy gondoltuk, hogy majd 
emberi erővel legyőzzük a problémát, 
de nem így történt. Akkor határoz-
tuk el, hogy valami más megoldást 
keresünk. Úgy gondoltuk, a gyerek-
nek nagyon jó lesz, ha vallásos, hívő 
társaságba kerül. Elkezdtünk hát ke-
resni. Az iskolában egyik kolléganőm 
mondta, van egy imaház nem messze 
tőlünk, ahol ruhaakciókat hirdetnek, 
menjünk el egyszer. Mentünk is vol-
na, de kiderült, hogy előtte be kell ül-
ni az istentiszteletre. Valahogy majd 
csak kivárjuk azt az időt – gondoltuk 
– hitetlenek voltunk még a férjemmel, 
azaz diplomás ateisták. Elég szűkösen 
éltünk három gyermekünkkel, arra 
gondoltunk, biztosan tudunk nekik 
télire meleg ruhákat venni az isten-
tisztelet után.
A prédikáció eleinte nem érdekelt ben-
nünket különösebben, hiszen nem azért 
mentünk. De meghallgattuk, és döb-
benetes volt számunkra, hogy mind 
a ketten utólag úgy éreztük: nekünk 
prédikált a lelkipásztor. A 23. zsoltár 
soraiban tükröződött vissza személyes 
sorsunk: „Az Úr az én pásztorom, nem 
szűkölködöm” Mintha ismerte volna 
az életüket. Nem értettük. Utána a 
vásárlás is jól sikerült.
Végülis nemsokkal ezt követően, el-
sőnek én tértem meg, de együtt me-
rítkeztünk be a férjemmel, és ez isteni 
kegyelem a számunkra.
A MERÁ-ba Rácz Géza bácsi hívott el, 

mivel ő készített velünk egy rádiós bi-
zonyságtételt pár hónappal később, és 
mivel már egy ideje mikrofon kö zelben 
éltem (televíziós műsort is szerkesz-
tettem), nagy öröm volt számomra a 
rádiós műsorszerkesztés. Különösen, 
hogy Géza bácsi mindig megnevette-
tett, remek humorral egyengetve egy 
friss hívő néha együgyűen naiv kér-
déseit. Igazán komoly vezetőm volt 
e munkában. És bár sajnos kicsit fá-
tyolos és „nyafi ” hangom van, mindig 
biztatott, hogy a tartalom, és mon-
danivaló számít. Sokszor megdicsért, 
fi noman és tapintatosan zsörtölődve 
igazított helyre, a munkalégkör fan-
tasztikus volt mellette. Sajnos két év-
vel ezelőtt hazaszólította Isten, Géza 
bácsi az utolsó napokig szolgálta az 
Úr Jézust a MERÁ-ban. Sosem fog-
juk elfelejteni csibészes mosolyát, és 
odaszánt munkabírását. Most Kulcsár 
Anikó lett a szerkesztőm, és nagyon 
örülök, hogy nemcsak a műsorokról, 
hanem az életünkről is tudunk őszin-
tén, szeretetben beszélgetni, és bár 
Géza bácsi halála nagyon fájt mind-
annyiunknak, zökkenőmentesen tud-
tuk a női műsort továbbvinni. Nem 
csekélység, hogy Anikó és lánya, Dóri 
a hangmérnöki munkát elsajátították, 
Géza bácsi büszke lenne rájuk.
A nő helyével, szerepével foglalkozunk 
ebben a műsorban. Próbálunk választ 
találni arra, hogyan tud egy nő az Ige 
szerint élni ebben a korban, ebben a 
társadalomban. Mottóm: örömmel, de 
nem könnyen élni. Szorongás nélkül, 
de nem felelőtlenül, hanem a felelős-
ség tudatában, Istenben bízva. Ez egy 
olyan biztonságot jelent, ami már nem 
arra épül, hogy ki vagyok én, hanem 
ki vagyok én Krisztusban. 
Engem arra neveltek, hogy egy nő au-
tonóm és feminista – egyenrangú fél. 
Később komoly szemléletváltozásra volt 
szükségem ahhoz, hogy meglássam: 
nem annak alapján osztályoz minket 
Isten, hogy mekkora feladatot kaptunk 
tőle. Inkább az a fontos, hogy abban 
a kicsiben, amit kaptunk, hogyan ál-
lunk meg. Lényeges, hogy meg tudjuk 
találni az örömeit annak a „követő” vi-
selkedésnek, ami egy asszony dolga, 
hiszen a férjnek kell vezetnie a csalá-
dot. Amikor azonban a családfő „meg-
roggyan”, elfárad, akkor tudjuk húzni 
előre. Kényes feladat, amiben meg kell 
találni a helyes egyensúlyt. 

A műsorszerkesztés 15 éve alatt, ren-
geteget tanultam. Gyakorlatban hasz-
nálhatóvá, élhetővé vált a számomra 
mindaz, amit megoszthatok a kedves 
hallgatókkal. Sok sorozat, riport, 
könyvajánló hangozhatott már el itt 
a MERA Rádióban, ezek közül is kü-
lönösen megtisztelő volt a számomra 
riportokat készíteni Gyökössy Bandi 
bácsival, (lelkész és pszichológus volt), 
akinek az otthonában járhattam, nem 
sokkal  halála előtt. Nem fogadott el 
a betegeitől, gondozottjaitól semmit, 
csak egy-egy szép ásványt. Csodálatos 
gondolatokat hagyott nekünk a gye-
rekneveléshez, családi élethez, a sike-
res boldoguláshoz Istenben. Ő maga 
írta a „Bandi bácsi a szeretetről című” 
könyvében a következőket:
„…szeressünk, MÉGIS szeressünk, ak-
kor is, ha számtalanszor kiütötték te-
nyerünkből mások felé nyújtott szív-
ünket. Szeressünk, s nem azért, mert 
"érdemes", hanem azért, hogy ember-
nek érezzük magunkat, az Emberfi a 
rokonának, ma élő ta nítványának, 
mert szeretet nélkül nem lehet és 
nem érdemes élni, mert „a szeretet 
a legnagyobb és soha el nem múlik” 
(1Kor 13). Még akkor sem, ha újra és 
újra keresztre feszítik.”
Jó dolog volt az adásokra készülve 
megerősödni abban is, hogy hogyan 
álljunk helyt a kísértéseink között, a 
gyakorlatban hogyan éljünk, öltözzünk, 
legyünk feleségek, vagy egyedülálló-
ak, anyák, vagy szolgálótestvérek, és 
sorol hatnám. Érdekes dolog a mikrofon 
azon végén ülni, ahol nincs személyes 
kapcsolatunk a kedves hallgatókkal, 
és ezért is esik jól a visszacsatolás. 
Arra kérem kedves testvéreimet, hogy 
írjanak, miről szeretnének hallani a 
Női Műsorban, hangzottak-e el olyan 
dolgok az adásainkban, amelyek se-
gítettek az életükben.
Isten áldását kérem a Magyar Evan-
géliumi Rádió összes szolgálótest-
vérére, és természetesen a kedves 
hallgatókra is. Jó dolog tudni, hogy 
a bátor, gyakran az életüket kockáz-
tató alapítók jóvoltából már ötven éve 
szól magyarul is az éteren keresztül 
az evangélium. Milyen kegyelem, 
hogy ma már szabadon szólhat az 
Isten igéje a MERÁ-ban. Köszönjük 
Neked, Uram!

Réfi  Oszkó Ildikó
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Floridában  élek 1991 augusztus 27. óta. 
4 gyermekkel utaztunk Amerikába, 
véglegesen. Akkor 63 éves voltam, első 
éveink nehezek voltak, de lassan meg-
szoktuk a nagy változást. Hála le gyen 
a drága jó Istennek, hogy megsegített 
bennünket, és mindnyájan egészsé-
gesek vagyunk. Első alkalommal hal-
lottam az önök evangéliumi műsorát, 
amely igen megtetszett, és emiatt sze-
retném felvenni a kapcsolatot önök-
kel. Nagyon szeretek foglalkozni az 
örök élet problémáival, lelki életem 
világával, mert egy kiváló, szép re-
mény él az emberek szívében, az örök 
élet reménye. 
Maradok tisztelettel önök 
iránt, a jó Isten áldja meg 
egészséggel, békességgel és 
hosszú élettel mindannyi-
ukkal. 

M. Ödön, Florida

Békesség nektek! Nagy örö-
möm van a MERA hallga-
tásában. Mikor még otthon 
laktam, akkor a rádión ke-
resztül próbáltam, és ezek 
mindig izgalmas percek 
voltak, mert az adás nem 
volt a legjobb. Most, hogy 
Angliában élek, Így csak a neten keresz-
tüli izgalom maradt. Szeretettel:

L. Bertalan

Külföldön élő magyar anyuka vagyok. 
Szeretnék ötletet meríteni Tőletek, 
tudtok-e gyerekeknek szóló prédi-
kációkról, hanganyagokról, karácso-
nyi történetről, amely az Interneten 
megtalálható/hallgatható és letölthető 
lenne. Hasonló ahhoz, ami az archívu-

motokban találtam. 
Csodálatos mindegyik kis történet, és 
nem csak a kisgyermekeink magyarját 
segíti a hallgatása, hanem az evangé-
liumot is a szívükbe segíti.
Isten áldja a missziótokat!

M. Mariann, Anglia

Kedves Mariann! A mai napon pos-
tára adtam a gyermek műsorokat 
tartalmazó CD-t a szülei címére. 66 
műsort válogattam össze, melyek 15 
percesek. Remélem, hogy tudja majd 
használni, ha esetleg nem, kérem írjon. 
Üdvözlettel a MERA nevében:

Tomasovszky Zoltánné

Hogyan köszönjem meg? Ez igazi kincs 
lesz számunkra. A gyermekeink már 
most is sokszor "Laci bácsi történe-
teire" alszanak el. Még csak 3 evesek 
és öt van belőlük, mert ikrek. Küldök 
egy fotót, és mégegyszer hálásan kö-
szönjük! Isten áldja a rádió munkáját 
és a kedves munkatársakat.

Marianna

Körülbelül az 1970-es években egy-
szer a munkából fáradtan és megbán-
tódva érkeztem haza. Ki nyi tot tam 
a  rádiót, a monte carlói adást, és 
egy halk zene  szólt. Va laki ezt az 
éneket olvasta fel: Hoz zám kiálts. 
Amikor ezt olvasta: mért küzdenél 
magad a Sátán ellen, bennem egy 
nagy csoda ment végbe. Majd kap-
tam egy verset is, ami arról szólt, 
hogy minden kész a nagy vacsorára 
a mennyben. A refrénjét le is írom: 
„Gyermekeim jöjjetek, rakjátok le 
terhetek. Erős kezem fölemel, meg-
tisztít és megszentel.” 
Most hogy már 8 éve egyedül 
é lek, reggel, délben és este, néha 
napközben is rendszeresen éne-
kelek. Azután igét olvasok vagy 
más könyvet. Ez nagyon jó hatás-
sal van testemre is. Több egészségi 
problémám van, mégis örömmel 
és hálás szív vel mondhatom, nem 
fáj semmim. Ha néha mégis vala-
mi fáj i mád kozom és énekelek, így 
20 éve teljesen gyógyszer mentesen 
élek. Így sok pénzt is megtakarí-
tok, és ezt is adakozásra fordítom. 
Igaz, hogy kisnyugdíjas vagyok, de 
csodálatos öregséggel ajándékozott 
meg a Jó Isten. Most lett igazán Ő 
élővé számomra. Beteljesült az ígé-
ret. Imádkozó szívvel búcsúzik egy 
hűséges, hálás hallgatójuk. Isten 
gazdag áldása kísérje életüket és 
munkájukat! 

Opauszki Sándorné, Kiskőrös

Kedves Olvasóink!
Az előző pályázatunk óta beérke-
zett írások közül az alábbiakat jut-
almaztuk

1. Debrenti Magdolna, Camar
2. Farkas Sándor, Bekölce
3. Ficsorné Tóth Mária, Orgovány
4. Kozma Lászlóné, Lenti
5. Tóth Irén, Szlovákia
6. Járinka Tiborné, Tatabánya
7. Juhász János, Bekecs

8. Major Lászlóné, Mórichida
9. Opauszki Sándorné, Kiskőrös
10. Peres András, Szlovákia
11. Révész Andrásné, Kisvárda
12. Svorc Valéria, Szabadka
13. Pataki Pál, Gödöllő
14. Tóth Ilona, Nagybánya
15. Pinte Jószef, Nagydobrony

Köszönjük írásaikat és reméljük, 
következő pályázatunkra is sokan 
írnak majd!

A Manley ikrek 
rendszeres hallgatóink

GONDJAIDAT

Gondjaidat tedd le végre
Istenednek a kezébe;
Ha szíved fáj, Ő is szenved,
Ő akarja vinni terhed.

Ami igazán a dolgod,
Reá vetni minden gondod,
S magvetőként kelni, járni,
És az időket kivárni.

Venyercsán László

Bennem csoda 
ment végbe
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„Emlékezz vissza az 
egész útra, amelyen 
vezetett Istened, az 
ÚR.”
Lapozgatom az An-
tennákat, s az az 
érzésem, mintha 
esküvőn lennék, s 
nézném a diave-
títést, ahol sorra 

felvillannak a menyasszony, a vőle-
gény gyerekkori képei: egy-kettő a 
csecsemőkorból, aztán az óvodai-is-
kolai évek neves eseményeit felvil-
lantók, a születésnapokra, családi 
alkalmakra emlékeztetők, s végül az 
egymásra találás meghitt pillanatait 
megörökítők. Bevallom, egy-egy ilyen 
vetítés alkalmával nemcsak a képek-
re szoktam fi gyelni, hanem a hozzá-
tartozókra is. A büszke, és talán egy 
kicsit (néha nagyon) nyirkos szemű 
szülőkre, a szipogó nagymamákra, 
nagypapákra, a vidám barátokra, is-
merősökre. Szeretem megfi gyelni a 
környezetemet, nagyon sokat lehet 
ugyanis tanulni a csendes szemlélő-
dés közben. Vajon kinek mi játszódik 
le a szívében? Az a gyanúm, hogy az 
öröm mellett egy pici szomorúság is 
vegyül az érzelmekbe. A „Jaj, Istenem, 
még csak most született, s már meny-
asszony ez a gyerek!” – néma döbbe-
nete sokak szemében megfi gyelhető. 
Aztán az átsuhanó évek eseményei is 
kiülnek egyik-másik közeli hozzátar-
tozó arcára, hiszen az emlékek előretö-
rése ez az alkalom: a szépekéi is, meg 
a nehezekéi is...
Ünneplünk mi is itt a rádióban, s ha 
nem is tartunk menyegzőt, (bár az évek 
során erre is volt alkalmunk, hiszen 
több fi atal munkatársunk örömében 
osztozhattunk), de mindenképpen egy 
mérföldkőhöz értünk, s mint minden 
ilyen alkalmon emlékezünk és összeg-
zünk az Ige parancsának megfelelően; 
„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen 
vezetett Istened, az ÚR.”(5Móz. 8.2)
A megtett útról had beszéljenek a té-
nyek, a megélt események, emléket 
állítva egy szervezet születésének és 
felnőtté válásának. 
1991. július 20-án egy lelkes kis csa-
pat összeült, hogy létrehozza a Magyar 
Evangéliumi Rádió Alapítványt.  A hi-
vatalos bírósági bejegyzés kissé elhú-
zódott, hiszen 1992. február 11-re esik, 
hajszálpontosan arra a napra, melyen 
40 évvel ezelőtt, a TWR-t is bejegyez-

ték. Érdekes párhuzam, mint ahogy az 
is, hogy se a TWR, se a Mera alakulá-
sakor nem rendelkezett még műsor-
idővel. Az alapító okiratban rögzített 
célok az eltelt 20 évben semmit se vesz-
tettek aktualitásukból, ezért néhányat 
ismertetek:
• A Jézus Krisztusban nyert örömhír 
és életvitel felekezeti sajátságok nél-
küli terjesztése az elektronikus média 
eszköztárával.
• Az ifjúság nevelése, életszemlé-
letének alakítása, a társadalom per-
emére jutottak lelki felkarolása.
• A határon túl élő magyarság számá-
ra a nyelvi és lelki közösség ápolásá-
nak elősegítése, a keresztény kultúra 
terjesztése.
• Lelkigondozás, és levelező szolgálat 
az azt igénylők számára.
• Munkatársak képzésének elősegítése 
ösztöndíjakkal és egyéb anyagi támoga-
tással, önkéntes segítők támogatása.
Nem folytatom a felsorolást, hiszen 
nem ez a cél, de elgondolkoztató ez 
a lista, s az is, hogy mennyire lefedi 
munkánkat. Ma is az a legfontosabb 
feladatunk, hogy a Jézus Krisztusban 
nyert örömhírt hirdessük, s ehhez igyek-
szünk minden eszközt megragadni. 
Hallgatóink, mióta az interneten is 
megtalálhatóak vagyunk, széles e vi-
lágban élnek: Amerikától, Ausztrálián 
és Afrikán át, egészen Európáig, s ben-
ne természetesen legnagyobb számban 
szép magyar hazánkban, de a környe-
ző magyarlakta területen is jelentős 
számban szeretik és keresik műsora-
inkat, Antenna újságunkat. Nem egy 
külföldön élő hazánkfi ának nemcsak 
a lelki táplálékot jelenti a műsor meg-
hallgatása, az Antenna elolvasása, de 
az anyanyelv ápolását, a nemzeti iden-
titás megőrzését, s az anyaországgal 
való kapcsolattartást is.  
Az ifjúság nevelése, a társadalom pere-
mére jutottak felkarolása szívügyünk, 
s ennek jegyében szerkesztünk gyer-
mek-, ifjúsági-, illetve cigány műsoro-
kat, sőt ezeket még hangzó anyagban 
is eljuttatjuk roma testvéreinkhez, ez-
zel is segítve Istenhez találásukat, és 
a társadalomba való beilleszkedésü-
ket. Segíteni szeretnénk azoknak is, 
akik betegségekkel, lelki terhekkel 
küzködnek, vagy a különböző élet-
helyzetekből adódó nehézségekkel 
állnak szemben – gondolok például 
az egyedüllét, a gyereknevelés, az idős 
kor, a fi zikai- és lelki zaklatások okoz-

ta helyzetekre. Keresztény szakembe-
reket szólaltatunk meg a témákban, 
s igyekszünk olyan emberek átéléseit 
közzétenni, akik bár nehéz helyzetben 
voltak, de Istenhez kiáltva, és benne 
bízva túl tudtak lépni, az egyébként 
sokszor szinte megoldhatatlannak 
látszó élethelyzeten, hiszen Istennek 
semmi sem lehetetlen.
Áttekintve az éveket, csak ámulok, 
hogy mennyi minden történt ez alatt 
a húsz év alatt, melyből tizennyolc év-
nek én is aktív részese lehettem Isten 
kegyelméből! 
Mint ahogy már az előbb említettem, 
a semmiből indultunk. Nem volt sem-
mi. Nem volt műsoridő, nem volt meg-
felelő stúdió, (korábban ugyanis csak 
titkos házi felvételek készültek, alkalmi 
stúdiókban), nem voltak állandó mun-
katársak, nem volt itthon szerkesztett 
újság, megfelelő anyagi fedezet... De 
volt, és van ma is egy Mindenható Is-
ten, akinek tetszett, hogy megtartsa 
és megáldja a munkát, s kirendel-
je a szükségeseket. Először műsor-
idő lett, majd egyre több műsoridő 
lett: kö zéphullámon, rövidhullámon, 
az Astra műholdon, az interneten, a 
Rádió17 Fm  adón. S a megnövekedett 
feladathoz, valahogy mindig volt elég 
szolgáló testvér is. No, nem sok, éppen-
séggel nagyon kevés, de átéltük ezen a 
területen is a „kenyérszaporítás” cso-
dáját. Így visszanézve se tudok ma-
gyarázatot adni rá, de minden műsor 
a kellő időre elkészült, sugárzásra ke-
rült, s Isten használta. Betegek, hal-
doklók, magányosok, nagy családok, 
börtönben élők között, s az évek során 
többször is elvégzett kérdőíves felméré-
sünk szerint a kérdőívet kitöltők 8%-a 
jelezte, hogy megtért az adások hall-
gatása által. Istené legyen a dicsőség, 
hiszen mi csak eszközök lehettünk eb-
ben, mégpedig sokszor nagyon alkal-
matlan eszközök. 
Alkalmatlanságunkat látva, igyekez-
tünk többféleképpen orvosolni a bajt: 
külföldi tanulmányutakat szerveztünk, 
hogy tanuljunk azoktól a testvéreinktől, 
akik előttünk járnak az úton. Többször 
voltunk a német evangéliumi rádió-
nál Wetzlárban, s csak ámultunk az 
ott folyó munka láttán, titkon remél-
ve vagy csak óhajtva, hogy egyszer 
valami hasonló körülmények között 
dolgozhassunk mi is. Az évek során 
meglátogattuk még a svájci, az osztrák, 

Folytatás a 14. oldalon
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a cseh és a szlovák partnerszervezete-
inket is. Továbbképző tanfolyamokat 
tartottunk, s egy-egy munkatársunk 
részt vett a TWR által szervezett to-
vábbképzéseken is. Idővel igyekeztünk a 
gyülekezetek felé is szolgálni, s a temp-
lomi erősítés, hangrögzítés rejtelmeibe 
beavatni érdeklődő fiatalokat.
Isten a stúdió kérdésünket is látta, és 
számunkra elképzelhetetlennek tűnő 
módon válaszolt. Egy svájci testvér-
nőt indított egy kölcsön felajánlására, 
aminek segítségével 1995-ben sikerült 
megvásárolnunk egy lakást, amit az 
évek során folyamatosan „belaktunk”. 
Először a stúdiót alakítottuk ki, majd a 
titkársági szobát, a szerkesztő részleget, 
raktározási helyet stb. Igyekeztünk „jó 
gazdaként” bánni vele: kifestettük, nyí-
lászárókat cseréltünk, szellőző beren-
dezést létesítettünk. Néha elképesztő 
körülmények között dolgoztunk: sit-
tet kerülgetve, asztalos szerszámokon 
bukdácsolva, padlószőnyeget ragaszt-
va, port nyelve, dobozokat pakolva. 
Mindenki mindent csinált, beosz-
tástól függetlenül, hiszen az Urért 
tettük, szeretetből. De mindez kevés 
lett volna, ha Isten nem munkálkodik, 
s nem indítja testvérnőnket végrende-
let készítésére, melyben halála esetén 
a lakásvásárlásra adott kölcsönt telje-
sen a Merára hagyja. Nem gondoltuk, 
hogy ilyen hamar visszaigazolja az élet 
és Isten döntését, hiszen nem sokkal a 
végrendelet készítését követően Isten 
hazaszólította. Köszönet illeti hozzá-
tartózóit is a példaértékű, krisztusi 
hozzáállásért, s az azóta is nyújtott 
folyamatos támogatásért.
Az évek során nemcsak Anna Katharina 
Hedinger testvérnőnktől búcsúztunk, 
hanem sok kedves szolgálattevőtől. 
Néhány olyan név, akikre tisztelettel 
és szeretettel emlékezünk: Gaál Ferenc, 
Rácz Géza, Mike Károlyné Mária néni, 
Dékány Endre, Répay Győző, Kovács 
György, Pálúr László, Czövek Olivér, 
Egry Sándor, Madarász Lajos, Szaniszló 
Tibor. Munkájukért így utólag is kö-
szönet és tisztelet. Hiányukat látva, a 
saját bőrömön tapasztalva nem hagy 
nyugodni egy kérdés: vajon lesznek-e 
olyanok, akik továbbviszik a megkez-
dett munkát?
A rádiómisszió technika misszió, s ez 
alatt a húsz év alatt óriási fejlődést él-
tünk meg ezen a téren. A szalagos mag-
nókkal kezdtük, s bizony több hatalmas 
szatyor szalagot kellett hétről hétre el-
juttatnunk az adóhoz, nem kis nehéz-
séggel. Aztán használtunk zip-et, mini 
disc-et, dat magnót, s végül áttértünk a 
számítógépes programszerkesztésre, s 

az interneten való programtovábbításra. 
Mennyivel egyszerűbb meg gyorsabb! 
És mennyi tanulás kellett a különfé-
le technikák elsajátításához! Mindezt 
persze úgy mellékesen tettük, hiszen 
a folyamatos munka mellett történtek 
ezek az átállások, s egy-egy váltásnál 
néha bizony gyöngyözött a homlokunk, 
hiszen a határidő az határidő! A rádió-
ban, egy perc csúszás se engedélyezett! 
Néha „éjszakai műszakban” is dolgoz-
tunk ezért, hiszen a környékünkön fo-
lyó építkezések olyan zajjal jártak, hogy 
nem lehetett felvételeket készíteni, de 
a munka ekkor se állhatott meg. Mint 
ahogy szabadság, betegség vagy ha-
lálesett ideje alatt se, s ilyenkor egyik 
pillanatról a másikra kellett beállni, s 
átvenni a munkát. Hiába, a háború az 
háború, s mi harcot folytatunk: szelle-
mi háborút. „Mert a mi harcunk nem 
test és vér ellen folyik, hanem erők és 
hatalmak ellen, a sötétség világának 
urai és a gonoszság lelkei ellen, ame-
lyek a mennyei magasságban van-
nak.”(Ef 6,12). Tudva ezt az igazságot 
többször is tartottunk evangélizációs 
hetet az évek során, amikor is min-
den műsorunkban Isten megtérésre 
hívó szavát tolmácsoltuk, s Isten visz-
szaigazolta ezt a TWR-n belüli úttörő 
lépésünket. 
Munkánk fontos része a hallgatókkal 
való kapcsolattartás. A kezdetektől 
nagy hangsúlyt fektettünk a hozzánk 
érkező hallgatói levelek, telefonok, 
emailek megválaszolásának, a telje-
síthető kérések teljesítésének. Egyik 
legrégebbi műsorunk a Lelkiposta, 
melyet teljes egészében a hallgatók 
szerkesztenek, (egy aprócska segít-
séggel), hiszen a hallgatók által írt 
leveleket, bizonyságtételeket, imaké-
réseket olvassuk fel benne. A kapcso-
lattartás fontos része az időről-időre 
megrendezett hallgatói találkozó, ahol 
alkalom nyílik a személyes találkozás-
ra is. Ezek közül az egyik legemlékeze-
tesebb a Moody Intézet leánykarának 
látogatásával egybekötött alkalom volt. 
Különlegességként és jó lehetőségként 
éltük meg a Misszió Expokon, illet-
ve a Mabaviton való részvételt, és a 
különféle gyülekezetekben, ifjúsági 
táborokban való bemutatkozási le-
hetőségeket.
Antenna újságunk nagy változáson 
ment át, mind formai, mind tartalmi 
szempontból. A kezdeti éveket az út-
keresés jellemezte; mi legyen: műsor-
újság, hírlevél, munkánkat bemutató 
kiadvány, műsorokat ajánló szóróa-
nyag? Végül is arra vezetett minket 
Urunk, hogy az Ő hatalmát hírül adó 
fórum, amelyből mások is megtudhat-

ják, hogy hogyan munkálkodik Isten a 
mi személyes életünkben. Köszönjük 
mindazoknak, akik az évek során vet-
ték a fáradságot s a tollat, s egy-egy 
„Pályázat” kapcsán leírták, hogy mit 
tett velük Isten, hogyan adott szabadu-
lást, békességet, örömet egy-egy nehéz 
helyzetben, vagy megosztották velünk, 
s az olvasókkal, hogy mit tanított ne-
kik a gyermekeken, vagy a teremtett 
világon keresztül a Mindenható. Mára 
7500 példányban adjuk ki, s juttatjuk el 
több mint 6000 címre ingyenesen folyó-
iratunkat. Istené, az önkéntes munkát 
végző munkatársaké, és az adományo-
zóké a köszönet mindezért.
Nehéz húsz év történését röviden 
összefoglalni, sőt lehetetlen. Az évek 
során gazdagodtunk egy európai át-
játszó központtal, ahonnan műhold 
segítségével indítják a földi adókat, s 
sugározzák az örömhírt testvéreink. 
Istenünk kegyelméből Pozsonyban 
épülhetett fel ez a centrum, s egyik 
munkatársunk, egészen nyugdíjazá-
sáig itt szolgálhatott.
A különféle szükségeket látva folyama-
tosan bővítettük műsorkínálatunkat: 
Biblia üzenete, cigány műsor, gyermek 
műsor, ifjúsági műsor, női műsor, tanító 
jellegű műsorok, evangélizációk, ripor-
tok, archív anyagok színesítették a palet-
tát. Felmerült az igény a műsorújságra, 
egy-egy adás többszöri meghallgatásá-
ra, könyvek kiadására. Kazettaküldő 
szolgálat, Rádiós Bibliaiskolai füzetek, 
műsortábla jelentette a választ ezekre 
az igényekre.
Minden jó volt ez alatt a húsz év alatt? 
Nem lehetett volna jobban csinálni? 
Nem, nem volt minden tökéletes, sőt 
néha nagyon nehéznek, nagyon kilá-
tástalannak tűnt a helyzet, s bizonyára 
jobban is lehetett volna végezni a mun-
kát. Ugyanis nem vagyunk tökélete-
sek, sőt nagyon is emberek vagyunk: 
tévedhetők, hibázhatók, s időnként el 
is fáradunk. Mégpedig meglehetősen. 
De Isten velünk volt, és velünk van. 
Ezt érezzük, látjuk, tapasztaljuk. Ő 
hívta életre, és Ő tartja kezében ezt 
a munkát. Hálásak vagyunk minde-
zért. Szeretnénk hűséges szolgának 
bizonyulni, olyannak, aki a „kevésen 
hű”, hogy aztán „többre bízhasson” 
minket Mennyei Urunk.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését is, 
akik elhívást éreznek arra, hogy csat-
lakozzanak szolgáló csapatunkhoz, hi-
szen több mint kétezer éves igazság, 
hogy „Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, 
hogy küldjön munkásokat az aratá-
sába.” (Mt 9,37-38)

Kulcsár Anikó

Folytatás a 13. oldalról
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Történetem 2010 július 22-én kezdődött, ugyanis meg-
állapították, hogy daganat van a jobb petefészkemen. 
Vizsgálatok sora következett, majd szeptember else-
jén egy nagy nőgyógyászati hasi műtét következett. Mi-
vel 8 éve már Isten gyermeke vagyok, nem aggódtam, 
mert tudtam, csak az történhet meg velem, amit az én 
Megváltóm megenged. És azt is, hogy Ő mindig gon-
dot visel rám. Túl voltam a műtéten, és orvosilag hi-
hetetlen gyorsan felépültem. Pár hét múlva kész lett a 
szövettani eredmény, amely kimutatta, hogy II. stádi-
umában lévő rákom volt. Igaz, Isten megengedte a be-
tegséget, de terhemet velem együtt hordozta Ő is. Jött 
a kemoterápia borzalma, de én Istentől ezekhez is erőt 
kaptam. Mennyei Atyám ott is velem volt. Rengeteget 
imádkoztam, de nem csak én, hanem az én drága test-
véreim, szüleim, családom, barátaim is kegyelemért 
kiáltottak az Úrhoz. Egyik alkalommal is, ahogy a gyü-
lekezetben együtt imádkoztunk, Isten Szentlelke úgy 
átjárt, betöltött, hogy tudtam, meggyógyulok. Szóval 
végig csináltam a kemót. Eljött 2010 karácsonya, és 
én jól voltam. 2011 januárját úgy kezdtem, hogy iszo-
nyatos hasgörcs kínozott, egyre gyakrabban. Újabb 
vizsgálatok sora, majd a diagnózis, ezúttal vastagbél 
tumor. Az Úr most is lehajolt hozzám, igéken keresztül 
biztatott, erősített. 2011 február 9-én megműtöttek.  A 
kórházban a műtét előtti estén ketten várakoztunk a 
másnapi operációra. Szobatársam ideges, aggódó, fe-
szült volt, tele fé le lemmel. Engem akkor úgy betöltött 
Isten békessége, hogy végig aludtam az egész éjsza-

kát. Nem aggódtam a másnapi műtét miatt, pedig ak-
kor még az orvosom sem tudta, hogy mi lesz a műtét 
menete. Az Úr ettől is megkímélt, és jól hozott ki eb-
ből a helyzetből is. A daganat itt is rosszindulatú volt, 
így újabb kemoterápia várt rám. Közben újabb kezelé-
seket kaptam, mely minden estben jól végződött, még 
az ultrahangos orvos is azt mondta, hogy ez egy csoda, 
hogy így megúszta. Az újabb vizsgálatok egy újabb rá-
kos daganatot sejtettek, de végül az ezután következő 
vizsgálatok nem mutattak ki rákot, így újabb műtétre 
nem kerül sor. A kezelések alkalmával sok betegtárssal 
találkoztam, és hiszem, hogy Istennek célja volt ezzel a 
nehéz kereszttel életemben. Sokaknak bizonyságot tet-
tem és beszélni tudtam az Úrról. Még a kezelőorvosom 
is azt mondta, hogy könnyű dolga van velem. Ő kiírja 
a gyógy szert, de a gyógyulásnál fontos a hit. Ezért ha 
bár milyen nehézségeink vannak, kérjük igaz hittel a 
se gítséget az Úrtól, és biztosan megkapjuk. Isten ma is 
gyógyít, igaz nem mindig úgy, ahogy a vaknak szemét, 
de Ő a mennyei orvos, és nála minden lehetséges. Szí-
vemben mély hálával írtam ezeket a sorokat, azért, hogy 
hívő testvéreimet buzdítsam, erősítsem a gondok, ba-
jok között. Kívánom mindenkinek, hogy őszinte hittel 
le tudja tenni terhét Krisztus keresztjéhez. A még nem 
hívő embe reknek is egy élő bizonyság lettem. Életem 
nehéz időszakán mindig vigaszt nyújtott Jób könyve és a 
Zsoltárok. Meggyógyultam! Hálával mon dok köszönetet 
az én Atyámnak és magasztalom Őt mindenkor. 

M. L.-né Zsuzsa, Mórichida

Dr. J. Vernon McGee 1941-től kezdve 
öt éven át közvetítette a rádióban a 
Thru the Bible Radio programot, amit 
magyarul „A Biblia üzenete” címmel 
láttunk el. Hallani lehet az Egyesült 
Államok minden államában, és föl-
dünk hat kontinensén, csaknem öt-
ven nyelven. A rádióadások öt éven 
át Mózes első könyvétől a Jelenések 
könyvéig az egész Bibliát felöleli. Dr. 
McGee sok éven át lelkipásztor, taní-
tó, előadó és könyvíró volt. Gyakran 
fölkérték bibliai konferenciák veze-
tésére.
Mintegy húsz éven át vendégtanár volt 
a Dallasi Teológiai Szemináriumban, és 
éveken át szolgált, mint a Los Angelesi 
Bibliai Intézet Angol Bibliai szakosz-
tályának vezetője. Lelkipásztorként 
működött a presbiteriánus gyülekeze-
tekben a georgiai Decaturban, a tennes-

seei Nashvilleben, a texasi Cleburneben 
és a kaliforniai Passadénában, vala-
mint a felekezetközi Los Angelesi 
Open Door gyülekezetben, ahonnan 
21 éves lelkipásztori szolgálat végén 
1970-ben ment nyugalomba.
Mint író, hatvan kötetből álló biblia 
magyarázatot adott ki, amit az embe-
rek széleskörben örömmel olvasnak, 
mert világosak a kifejezései és egy-
szerű a stílusa. Ebben a hatvan kötet-
ből álló sorozatban J. Vernon McGee 
a Biblia minden könyvét földolgozta 
rádiós előadások formájában. Ezen 
kívül több száz prédikációját nyom-
tatott formában is kiadták. 
J. Vernon McGee az Egyesült Államok 
déli részén született. Nagyon gazdag 
és termékeny élete végén, a nyolcva-
nas éveiben hunyt el.
A hatvan kötetből álló rádiós előadá-

sokat, magyar nyelvre fordította Dr. 
Gerzsenyi László, és több éves mun-
kával felolvasta „A Biblia üzenete” cí-
mű műsor blokkunkat.

Közreadja 
Bödös József 
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A MERA 20. születésnapja kapcsán 
Nagy Károllyal beszélgettem, aki a 
kezdeteknél nagyon komoly szerepet 
vállalt.

Hogyan emlékszel vissza a kezde-
tekre?
Nagyon örömteli időszak volt. Azzal 
a kérdéssel kerestek meg, hogy mű-
szaki végzetségemmel és kis rádiós 
múltammal rádobban-e a szívem 
arra, hogy evangéliumot juttassunk 
el az otthonokba. Korábban a Rádió 
11-be vittünk néhány perces evangé-
liumi adásokat, amelyet akkor még a 
11. kerületi KISZ bizottság működte-
tett. Nagyszerű lehetőségnek láttam, 
hogy annak a monte carloi rádiónak, 
amelyet a korábbi években rendsze-
resen hallgattam, magam is tevőle-
gesen részese lehessek.

Meg kell, hogy mondjam, kicsit el-
akadtam annál az információnál, 
hogy a 11. kerületi KISZ bizottság 
által fenntartott adásban hirdetté-
tek az evangéliumot. Nincs itt vala-
hol ellentmondás?
Elvben valóban ellentmondás, de az 
Úristennek semmi sem lehetetlen. Azt 
is megcselekszi, hogy valaki rájön, hogy 
a Biblia az egyetemes kultúra része, 
és azt megismerni jó dolog. S ez volt 
az indítéka annak, hogy elkezdtek a 
Bibliáról szóló műsorokat készíteni. 
A másik ok az volt, hogy Kádár József 
testvérem, akinek szintén az evangé-
liumért égett a szíve, úgy találta, hogy 
ha ezek Bibliát kérnek, akkor evangé-
liumot kell adni. Néha Istennek van-
nak ilyen „fricskái”. Ugyanúgy, mint 
ahogy a tiranai adót annak idején a 
legerősebb és legjobb lehetőségként 
építették a kommunista ideológia ter-
jesztésére, s Isten megcselekedte azt, 
hogy ugyanazon az adón keresztül az 
evangéliumot hirdessék, s Krisztus 
katonái az evangéliumot viszik a hón-
uk alatt, nem a fegyvert...

Mikor is készültek ezek a műsorok?
A 90-es évek elején, ugyanakkor, ami-
kor megalakult a Magyar Evangéliumi 
Rádió, amelynek én lehettem az el-
ső igazgatója. 

Hogy emlékszel az evangéliumi rá-
dió kezdeteire?
Még jól emlékszem arra a vajúdásra, 
hogy vajon sorba álljunk-e frekvenci-
áért? Emlékszem az első lépésekre: a 
bejegyzésre, a bankszámla nyitásra, 
a devizaszámla nyitásra, hogy a kül-
földi adakozók is tudjanak adományt 
adni. Emlékszem az első dömösi kon-
ferenciára, amikor nagyot dobbant a 
szívünk, látva a gyakorlati megvaló-
sulás lehetőségeit. Emlékszem a né-
met testvérszervezet, az ERF első 
meghívására, amikor tátva maradt 
a szánk, látva azokat a körülménye-
ket és hatalmas erőfeszítéseket, ame-
lyeket német testvéreink azért tettek, 
hogy mindenféle csatornán – elsősor-
ban rádión keresztül – eljuttassák az 
evangéliumot az emberekhez.
A jó és szép emlékek közé tartozik az 
Antenna beindítása, a hallgatói talál-
kozók serege, amikor nagyszerű visz-
szajelzéseket kaptunk a hallgatókkal 
való személyes beszélgetésekből. Ekkor 
szembesültünk olyan esetekkel, ami-
kor a rádión keresztül sugárzott üze-
net életeket átformáló valósággá lett. 
Sok élményem kötődik az akkori csü-
törtöki adásokhoz, amelyek evangé-
lizációs igehirdetéseket adtak közre 
rövidített formában. 
Emlékszem a küzdelmekre, hogy 
a magyarok készíthessék a műsort 
magyaroknak, hiszen el kellett ma-
gyaráznunk, hogy itt vannak a saját 
evangélizátoraink, akik jó üzenetet 
hirdetnek, s őket még csak fordítani 
se kellene... Ebből adódóan sokszor 
újítóvá vált a törekvésünk a külföldi 
testvérek szempontjából nézve...
De emlékszem arra is, hogy néha azzal 
kellett küzdenünk, hogy nem volt em-
berünk. Hiába kértem én néha egy-egy 
lelkészkollegától egy öt ré szes soro-
zatot, ha nem készült el, ma gunknak 
kellett pótolni, a helyére állni...
Ekkor még az az időszak volt, amikor 
mindent két kézzel kellett elvégezni. 
Nagy adásszalagokra készült a felvé-
tel, s azt valóban fi zikailag kellett vág-
ni, ragasztani, illeszteni, amíg el nem 
készült a műsor. Bödös József testvé-
rünk igazán kemény munkával, sok-

Istennek nagy kegyelme az, hogy 
olyan időt enged megérnünk, 
amikor szabadon lehet hirdetni 
az evangéliumot. Voltak olyan 
nehéz idők, amikor nem volt ez 
olyan természetes. A kegyelmi idő 
szabadságát érzem én is, aki refor-
mátus segédlelkészként szolgálok. 
Nagyon örülök annak, hogy Isten 
olyan világosságot, bölcsességet 
és vezetést adott Önöknek, hogy 
néhány évtizeddel ezelőtt kihasz-
nálták, és most is kihasználják a 
rádiózás nyújtotta lehetőségeket az 
evangélium terjesztésére. 
5 vagy 6 éves lehettem, amikor hí-
vő nagymamám késő esténként be-
kapcsolta a rádiót, és a fülét a rádió 
hangszórójára szorítva Monte Carlót 
hallgatta abban az időben, amikor 
a falnak is füle volt, és a megszo-
rítások miatt nehéz volt vállalni a 
hívőknek a hitüket. De sok hívő em-
ber nyert erőt, biztatást, megerősí-
tést és vezetést azokban a időkben 
a rádióadásokon keresztül, amikor 
a tiszta evangélium nagyon kevés 
szószéken hirdettetett. 
Amikor még Budapesten tanul-
tam megismerkedtem egy test-
vérrel, akitől kaptam egy számot 
az Antennából, ez 1996 októberé-
ben volt. Akkor elhatároztam, azon 
leszek, hogy hazaérve Kárpátaljára 
minél többen tudjanak arról a le-
hetőségről, hogy a rádión keresztül 
is lehet igemagyarázatokat, evan-
gélizációkat hallgatni.

F. Gusztáv, Kárpátalja

Sokan 
nyertek erőt

Kérjük, hogy ha teheti, 
gondoljon a MERA-ra eb-MERA-ra eb-MERA

Előre is köszönjük!

gondoljon a MERA-ra eb-MERA-ra eb-MERA
ben az évben is, ami-
kor Ön, vagy rokonai az 
adóbevallás időszakában 
rendelkeznek az 1% fe-
lől. A bent ma ra dó 1%-ot 
az állam használja fel, 
s ha már van lehetőség 
felőle dönteni, érdemes 
ezzel élni…
Adószámunk:

18007411-1-42
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szor éjszakába nyúlóan végezte ezt. S 
amikor elkészültek, akkor még el is 
kellett juttatni Bécsbe, ami szintén 
embertpróbáló feladat volt. (A 90-
es évek második felében két heti mű-
sor anyaga két méretes sporttáskát 
töltött meg, kilóban is jelentős súlyt 
képviselve... – a szerk.) 
Örömmel és hálával emlékszem a bé-
csi testvérek hatékony segítségére. Ők 
nemcsak fizikailag voltak közel, ha-
nem rengeteg tanácsot és támogatást 
kaptunk tőlük.
Miután hazatértünk az ERF-nél történt 
látogatásból, vettem egy kis digitális 
készüléket, amit mindenhova magam-
mal vittem. Még a munkahelyemen 
is, kávészünet helyett az evangéliumi 
adást hallgattam. Fejemre tettem egy 
kis fejhallgatót, s jegyzeteltem, mint a 
kisdiák az iskolában, mint aki még so-
ha nem hallotta az üzenetet. Kíváncsi 
voltam, hogy a szolgatárs mondani-
valójából mit hoz ki a Lélek, s arra 
is, hogy amit tanulok, saját szolgála-
tomban hogyan használhatom fel. 
Nagyon sokat tanultam így... Öröm 
a számomra, hogy ma már internetről 
is le lehet tölteni az adásokat. Magam 
is sokszor letöltöm őket, s bárhova me-
gyek, fülemben a hallgató, és épülök 
az adások által. Különösen fontosak 
számomra az igemagyarázatok. 

Valaki, aki ott volt a MERA kezdeteinél 
egy évvel ezelőtt azt mondta: bár sok-
at imádkozott a MERA szolgálatáért, 
de mégsem hitte volna, hogy az adott 
körülmények között, Kelet-Európában 
ez a misszió működhet és fennmarad-
hat ilyen hosszú időn keresztül. Amikor 
alakítottátok, első igazgatóként gon-
dolkoztál-e azon, vajon milyen jövő 
vár erre a szervezetre?
Az az igazság, hogy minden új kezde-
ményezéssel, missziós képződmény-
nyel úgy van az ember, hogy ha az 
Úristentől van, akkor ki fog bontakoz-
ni. Ha nem, akkor egy idő után elhal. 
Persze van ennek egy átfutási ideje, 
amíg az ember saját maga is nyomja, 
erőlteti, nem akarja tudomásul venni, 
hogy ez nem megy. Ám ha valami az 
Úrtól van, akkor Ő maga erősíti, te-
remti meg a feltételeket, adja a bölcses-
séget, és segíti, hogy a benne dolgozó 
munkatársi gárda örömmel és hála-
adással dolgozzék. Ha a hallgatóktól 
olyan visszajelzés jön, hogy várják az 

adást, és hálásak érte, no és még ada-
koznak is, akkor ebből nyugodtan le 
lehet vonni azt a következtetést – plá-
ne húsz év távlatából –, hogy Isten is 
támogatja a munkát. Látjuk is, hogy 
Isten magadta a technikai hátteret, 
a szükséges anyagiakat, a szükséges 
emberi feltételeket is. Ez is Isten ál-
dását bizonyítja.
Persze továbbra is ugyanaz a krité-
rium: ha az Úrtól van, akkor menni 
fog, ha pedig nem, akkor egy idő után 
elhal, megszűnik.
Természetesen továbbra is szükség 
van imatámogatásra, adakozókra, 
olyanokra, akik készek elmondani 
az evangéliumot a rádión keresztül.

Mit tanácsolnál a következő gene-
rációnak, akik most fáradoznak az 
adások készítésén?
Nem tudom, hogy tudnék-e jó taná-
csot adni. Látva a műsorkészítés mai 
struktúráját, nem tudom, hogy tud-
nék-e valamit jobban csinálni.. Amit 
mégis a szívükre tennék, az a testvéri 
közösség. Mint minden közösségben, a 
rádió munkásai között is nagyon fon-
tos, hogy egy irányba húzzanak. Ehhez 
Isten Igéje az összekötő kapocs, amely 
int, fedd, buzdít és helyreállít. Annál 
jobbat nem lehet tanácsolni, mintsem, 
hogy az egyéni életükben, a hallgatók 
számára készített adásokban továbbra 
is mindig az Isten Igéje domináljon. 
Hirdetni kell az evangéliumot, hadd 
hangozzék mindenkinek, aki szenved, 
aki rabságban él – akár fizikai, akár 
lelki rabságban –, hogy minél töb-
ben megismerhessék a Szabadítót, 
az Úristen kegyelmét.
Szívből kívánom, hogy továbbra is 
Isten áldása kísérje a MERA mun-
káját, mindennapi tevékenységét. 

Köszönöm a beszélgetést!

Kulcsár Anikó

Ha emlékezni akarok, gondo-
lataimmal vissza kell térnem a 
múlt századba, azokra az áldott 
alkalmakra, amikor még estén-
ként 3-4 ifjú betért otthonunkba, 
hogy letérdelve a kis Toldi do-
bozka detektoros rádión keresz-
tül meghallgassuk Urunk drága 
igei üzenetét, az élő igét. Igaz, az 
esti adás volt számunkra a legal-
kalmasabb, nem zavarták annyira, 
és dicsértük Urunkat, Istenünket. 
Hogy érthetőbben, hangosabban 
hangozzék, találtam a padlásun-
kon egy nagy gramofon tölcsért, 
amelyet hozzá idomítottunk, mint 
hangszórót. 
Augusztus 28-án töltöttem be 
90. évét életutamnak, áldom az 
Istent, hogy még bejárhatok a kas-
sai református gyülekezetbe, aho-
va tartozom, gyermekeimmel és 
egy unokámmal. Mindezért hála 
és dicsőség a menny és föld terem-
tőjének, Halleluja. Köszönettel a 
90 éves András bácsi.

Peres András, Szlovákia

Ha emlékezni 
akarok ...

Én 10 éve hallgatom az Evangéliumi 
rádiót szláv nyelveken. Orosz, 
Ukrán és Belorusz nyelven. 
Tiszta szívemből köszönöm a te-
remtő Atyának és önöknek, hogy 
hallhatom a rádiót magyar nyel-
ven is. Ha most szavakkal kellene 
kifejezni köszönetemet, hát nem 
tudnám, mert szemeim tele vannak 
öröm könnyekkel. Hálásan köszö-
nöm, hogy hallhatjuk a szent igét 
önökön keresztül . Imádkozom, 
hogy adjon az Úr erőt  kitartást 
ebben az évben is ehhez az áldott 
munkához. 

B. Mihály, Salánk, 
Kárpátalja

Magyar 
nyelven is...
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Bödös József  a kezdetektől rengeteget vállalt az evangéliumi 
rádiózásért. Gyermekei gyakorlatilag bele születtek ebbe a 
szolgálatba... A következőkben ők vallanak arról, hogyan lát-
ták ezt a különös szolgálatot belülről, mint családtagok...

Hosszú  Jánosné Böbe ( a legfi atalabb lány)
Hogyan emlékszel édesapád szolgálatára?

Úgy emlékszem, hogy nagyon élveztem, , amikor a MERA 
megalakulásának kezdetén sokan jöttek hozzánk, úgy-
mond sokan jártak hozzánk, és sok emberrel ismerkedhet-
tem meg. Jó érzés volt látni, hogy a szüleink bennünket 
is megismertettek ezekkel az emberekkel. 

Van akiről esetleg most is tudsz valamit?
Sokan közülük  már házasok, vidéken élnek, de van, aki-
vel most is tartom a kapcsolatot, és gyakran érdeklődünk 
egymásról. 

Részt veszel most a MERA munkájában?
Örömmel veszek részt férjemmel, és kislányommal a mos-
tani rendezvényeken is, és szívesen veszek részt a szolgá-
latban, ugyan kevesebb alkalommal van rá lehetőségem. 

Mire tanított szüleid példája?
Megtanulhattam a szüleimtől azt, hogyan ragaszkodjak 
Istenhez és az Ő igéjéhez. Példát mutattak számomra 
az élet terheinek elhordozásában. Mindvégig láthattam, 
hogy hűséggel, a nehézségek ellenére is kitartóan lehet 
szolgálni Istennek. Elhatároztam, hogy én is így szeret-
ném szolgálatomat végezni...

Bödös Józsefné (feleség)
Mi volt a szolgálattal kapcsolatos első élményed?

Az első élményem, az volt, hogy a férjem azt kérte, men-
jünk el Óbudán sétálni, hogy ne hallja senki más azt, amit 
mond, mert erről senki más nem tudhat. Miután elmond-
ta, Isten  arra indította őt, hogy hangfelvételeket készít-
sen nemzetközi rádióállomás számára,  megkérdezte, hogy 
tudnám-e vállalni ezt? A válaszom igen volt, bár azt nem 
mondhatom, hogy nem izgultam, vagy néha nem féltettem 
őket. A régi időben olyan szolgálat volt ez, amiről minél 
kevesebb ember tudott, annál biztonságosabb volt. 

Tetszettek a felvételek, kíváncsi voltál, mi készült, meg-
hallgattad őket?

Nekem tetszettek, amit készítettek, örültünk, amikor 
több jó felvétel sikerült. Tulajdonképpen hallgatóként 
én hallhattam legelőszőr a titkos felvételeket. Amikor 
esténként hazajöttek, ugyan gyakran első álmomból éb-
resztettek, föl, de miután nem tudtunk az izgalmaktól 
elaludni éjszakánként még jót beszélgettünk, elmesél-
ték élményeiket, imádkoztunk.

Volt e különlegesebb emlék, amit felidéznél?
Úgy született meg első lányunk, hogy férjem a szolgálat-
ban volt Kecskeméten. Én még nem tudtam, milyen is 
egy szülés, és nagyon izgultam, már ritka fájásaim vol-
tak. Istennek hála időben hazaért, így együtt mentünk 
a kórházba, hogy megszülethessen első gyermekünk.
Talán az is érdekes lehet, hogy  lakásunk berendezésé-
nél fi gyelembe vettük, hogy, alkalmanként a fél szobát 
ki kellett üríteni, hogy a testvérek beférjenek a hangsze-
rekkel – mobil bútoraink így segítették a szolgálatot.

Bödös János (fi atalabb fi ú)
Büszke vagy apukádra?

Büszke vagyok édesapámra, mert Isten szolgálatában hasz-
nosította technikai tudását.  Apukám előttem példakép le-
het, helytáll, mint nagycsaládos nagypapa, és apuka. 

Milyen volt apukáddal együtt dolgozni?
Jó érzés volt a Merában együtt dolgozni, jó csapat volt ak-
kor, amikor ott voltam, vidám volt a hangulat, apukám sok 
mindent tanított a műszaki területen, de keresztyénként 
lelki területen is. Tulajdonképpen apukám mindig segítő-
kész volt, ha kérdeztem, mindig alaposan, türelemmel vá-
laszolt. Örömmel mutatta meg az új berendezéseit. Öröm, 
számomra, ha mostanában a számítógépes beállításoknál 
tőlem kér segítséget. Büszke vagyok rá azért is, mert idős 
korában is nagyon tanulékony, nyugdíjasként elsajátította 
a számítógépes hangszerkesztést, szívesen olvas az újdon-
ságokról, érdeklik a változások, bővíti tudását.

Te mit adnál tovább saját kisfi adnak abból, amit apu-
kádtól tanultál?

Tovább adnám a kisfi amnak a mérnöki precizitás fontosságát, 
de a rádió, a szerelgetés szeretetét is. Örülnék, ha műszaki ér-
deklődésű lenne, és én is segítségére lehetnék tudásommal.

Bödös József (idősebb fi ú)
Hogyan emlékszel vissza édesapád rádiós munkájára?

Hát fi gyelj, az az igazság, hogy talán csak összefüggés-
telen emlékképeket tudok felidézni. Arra emlékszem, 
hogy nehéz bőröndöket kellett segíteni, cipelni, sokat 
pakoltunk ki és be – főleg, estefelé amikor az orrunkig 
se láttunk. Néha felforgattuk a lakást. Emlékszem, hogy 
egyszer mesélte, hogy úton a felvételre eltört valami az 
autón, és kellett várni a segítségre, izgultak míg a má-
sik autó továbbvitte őket. 

Emlékszel emberekre, kivel volt felvétel, kivel volt kap-
csolata apukádnak?

Sok emberre emlékszem, akik ott készülgettek az adá-
sokra és külföldi szakemberekre is: amerikaiakra, német, 
holland szakemberekre és a technikai felszerelésükre, 
amit hozzánk hoztak, vagy segítettek gépeket, technikai 
eszközöket tisztítani, szerelni, felújítani, beállítani. 

Közös élményeket fel tudnál idézni?
Igen az első házi stúdió megépítésére világosan emlékszem, 
ezt együtt készítettük apával és a testvéremmel. Ja, és emlék-
szem, hogy az ágybetét volt a kezdetleges hangszigetelés. 

Mik a legfontosabb dolgok, amit apukádtól tanultál?
A kitartás, odafi gyelés fontossága és a műszaki dolgok 
szeretete – ezeket egyébként szívesen továbbadnám, 
megtanítanám saját kisfi ammal is.

Mit gondolsz könnyű vagy nehéz apukád szolgálata?
Vegyes. Néha látom, hogy éjszakánként lelkesen, fárad-
hatatlanul dolgozik, máskor nehezebb, leterheltebb. Néha 
fáradt. Amit azonban szeretnék elmondani, hogy nagyon 
örülök, amikor azt látom, hogy őszintén elhivatottság-
ból, lelkesedéssel foglalkozik a műsorszerkesztéssel, és 
szükség is van rá. Amikor az ember ilyen sok igehirdetést 
hallgat őrá is hatással van. Jó azt látni, hogy az, amivel 
foglalkozik nem csak munka, úgymond átszűri magán 
és apukám képes tanulni, változni, fejlődni. 

Az interjúkat Bödös Eszter készítette
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„Amiképpen mi is”. Gyermekkoromban tűnt fel először 
ez a szófordulat. Akkor nem az értelmem ragadta meg, 
hanem a zenére érzékeny fülem. Szépségesnek tartottam 
és titokzatosnak. Úgy éreztem, mintha egy titok bujkálna 
benne, aminek a nyitjára egyszer még rájövök, s akkor va-
lami igazán fontosnak a birtokába jutok. S ebben külön-
ös „segítségemre” volt rendkívül ellentmondásos szívem. 
Vágyódott a jóság és a tisztaság után, de ugyanakkor a gya-
korlatban egy megzabolázhatatlannak tűnő, vad rosszaság 
halom voltam belül, telve indulatokkal, képmutatással, ha-
zugsággal és szorongással az elkövetett dolgok, valamint 
a várható következmények miatt... Mondtam hát, együtt 
azokkal, akik tanították, vagy akikkel együtt kellett el-
mondani: „Bocsásd  meg a mi vétkeinket, amiképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.
Ezt persze nehezen tudtam volna akkoriban így meg-
fogalmazni, de az érzésekre ma is jól emlékszem. Mint 
ahogy arra is, amikor először éltem át szívem mélyéig 
a bűnbocsánat örömét, azt a semmivel nem pótolható 
és semmihez nem hasonlítható érzést és tudatot: sza-
bad vagyok, „nincs mostmár semmi kárhoztatás azok 
ellen, akik Krisztus Jézusban vannak”.
Ám az „amiképpen mi is” éppen ezáltal lett újra rendkí-
vüli jelentőségű számomra. Rá kellett döbbennem, hogy 
a Bűnbocsánatnak szigorú feltétele és ára van. Isten ol-
daláról nézve ez azt jelenti, hogy „vérontás nélkül nincs 
bűnbocsánat”, ami lefordítva annyit tesz: csak Jézus éle-

te árán lehetett nekem megváltásom. Az én oldalamról 
azt jelenti: „nem kérhetem és nem várhatom Istentől 
bűneimre a bocsánatot, ha magam nem vagyok kész és 
képes megbocsátani az ellenem vétőknek...”
Ennek felismerése persze nem jelentette azt, hogy in-
nentől kezdve minden egyszerűvé vált. Sőt: kaptam 
egy időről időre  újra tanulandó leckét, amely ráadásul 
minden „eseménnyel” ismételten vizsgakötelessé vá-
lik... S amelyhez önmagamtól semmi erőm nem lenne, 
ha újra és újra nem kellene leborulnom a kereszt alá, 
bocsánatért, kegyelemért könyörögve.
„Amiképpen mi is” – az évek folyamán természetesen 
megtörtént esetek, megharcolt helyzetek tucatjai kap-
csolódtak ehhez a különös fordulathoz; no és arcok, 
akiktől kaptam, s akiknek adtam az Istentől magam-
nak is kegyelemből juttatott bocsánatból.
Talán nem csak én vagyok így ezzel. Kérem olvasóin-
kat, hogy ha mindaz, amit olvastak emlékeket idézett 
fel önökben, írják meg nekünk, hadd adjuk közre má-
sok épülésére is, hogyan jutott érvényre az önök éle-
tében a megbocsátás isteni ajándéka.
A boritékra írják rá: pályázat. Az írásuk elején tün-
tessék fel: „Amiképpen mi is”. 
A legjobb írásokat jutalmazzuk, a húsvéti Antenna ma-
gazinban és műsorainkban közzé tesszük. 
Beküldési határidő: március 20.

Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  

 
 

 

 

 
 

 

V Léleképítő Ifjúsági műsor (Hetes kód)

H Jóhír a távolból
Szavak szárnyán A Biblia üzenete Adás végén

K Növekedjetek az ismeretben! 
Bibliai fejtörő A Biblia üzenete Áhítat

SZE Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti történetek

CS Kincseink A Biblia üzenete Lét és tudat

P
Cigányműsor / Igetanulmány

A Biblia üzenete 50 év innen-onnan
Lelkiposta

SZO
Gyermekműsor
Nőktől nőknek

Mátrainé F. Irma jegyzetei
Lelkiposta Riportbeszélgetés

 

 
 
 
 

 

 




