A rádiós szolgálatra emlékezve
Bizonyos életkoron túl gyakrabban lapozgatunk az emlékeink tárházában. Örömöt jelent, ha
olyan emlékképek jönnek elő, amelyek a maguk idejében érdekesek, izgalmasak voltak és az
emberek számára áldást jelentettek. Így emlékezem én a rádiós szolgálataimra.
Hosszú évekig rövid tíz – tizenkét perces igehirdetést mondtam szalagra. A Trans World
Radio titkos követei a lakásunkon kerestek fel, és csendes estéken, gondosan elrejtőzve,
készültek ezek a felvételek.
1982 márciusában, Jugoszláviában, Pacséron, Bertalan József lelkipásztor lakásán a Trans
World Rádió néhány vezető munkatársa a rádiós programok írására és szerkesztésére
felkészítő tanfolyamot tartott. Magyarországról többen részt vettünk rajta. (Jugoszlávia
akkoriban félig-meddig Nyugatnak számított.) Steiner József a rádió magyar munkatársa
ekkor javasolta, hogy alakítsam ki a rádiós szolgálatnak egy új műfaját: az asztali
beszélgetéseket. Ettől kezdve közel tíz éven át folyamatosan készítettem a Monte Carloi
evangéliumi rádió számára ilyen beszélgetéseket.
Ebben az irodalmi formában a Biblia tanításait, és az Evangélium üzeneteit hoztuk egészen
közel a mindennapi élethez. Fontos volt, hogy a beszélgetés során vita alakuljon ki, tehát
legyen egy ellenkező, más felfogású vitapartner, vagy válságban vergődő, gyógyulást,
megoldást kereső ember. Természetesen a beszélgetések mindig az Evangélium győzelmét
eredményezték a vitapartnerek életében. A beszélgetések drámai feszültséget igyekeztek
kelteni.
János bácsi (ez voltam én) asztal körül beszélget a témától függően három – négy – öt – hat
személlyel, fiatalokkal, érdeklődőkkel, vagy éppen problémák közt vergődő emberekkel.
Komoly és nagy munkát jelentett ezeknek a beszélgetéseknek a megírása, gépelése, a
megfelelő szereplők kiválasztása, felkészítése, majd az adásra alkalmas felvétel elkészítése.
Emlékezetem és feljegyzésem szerint hét sorozatot készítettem a következő témákban:
„Keressétek Őt” (tizenkét beszélgetés Istent keresők részére); „A családról” (tíz beszélgetés);
„A végső időkről” (tizenkét beszélgetés); „A Szentlélek személye, munkája és ajándékai”
(tizenöt beszélgetés); „A Jehova tanúiról” (tíz beszélgetés) „A mélységből kiáltok” (kilenc
beszélgetés a 130. Zsoltár alapján); „Biblia olvasás közben” (tizenkilenc beszélgetés). Ez
utóbbi sorozatban a következő témákat beszéltük meg: A Biblia, Jézus Krisztus Isten Fia, A
hitre jutás útja, A bűn, A megtérés, A bemerítés, A gyülekezet, Beépülés a gyülekezetbe,
Krisztus követése, A megbocsátás, A gyülekezeti fegyelem, A törvény, Szombat és vasárnap,
A csodák, Az Isten országa, A szolgálat, A boldogság, Az ima, A bizonyságtevés.
Ezeknek az asztali beszélgetéseknek a hatását igazolja, hogy mind a mai napig az ország
gyülekezeteiben járva sokan „János bácsinak” szólítanak. Előfordult, hogy a beszélgetésekben
felmerült problémákat annyira valósnak érzékelték a rádióhallgatók, hogy leveleket írtak a
rádiónak, amelyekben tanácsokat adtak a beszélgetés szereplőinek.
Hálás vagyok Istennek, hogy a kommunizmus évtizedei alatt – amikor a médiákban, az
iskolákban kizárólag az ateista gondolkodás juthatott szóhoz – a rádión át számtalan
emberhez eljutott az evangélium üzenete. Sok bizonyságot szereztünk arról, hogy ez a munka
nem volt hiábavaló. Az pedig, hogy ezt a szolgálatot az akkori hatóságok tiltása ellenére Isten
oltalma alatt végezhettük, még inkább örömteljessé tette számunkra ezt a feladatot.
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