
IPOLYSÁGI
KOPOGTATÓ

Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja  5. évf. 1. szám

Az ökumenizmus szellemében
	 Az ipolysági evangélikus 
templom harangja 2008. január 
23-án /szerdán/ ökumenikus is-
tentiszteletre szólította a város 3 
egyházközsége – a római katoli-
kus, az evangélikus és reformá-
tus – híveit. Az ökumenikus ima-
hét a Krisztus-hívők egységéért 
keretében rendezett istentisztelet 
újabb alkalmat teremtett a három 
felekezet híveinek meghitt kéz-
fogására. Az imahét vezérigéje: 
„Szüntelenül imádkozzatok!” (1 
Thessz. 5,17) Az istentisztelet 

énekeinek alapté-
m á i : a ró-
m a i kato-

likus ének Jézus-magasztaló, az 
evangélikus és református pedig 
az embereket-keresztényeket /
keresztyéneket/ egyesítő Krisz-
tusról zeng dicséretet. A szlovák 
és magyar nyelven elhangzott 
énekeket és igehirdetéseket a 
keresztény sorsközösség szelle-
me hatotta át.
 A házigazda evangélikus 
gyülekezet nevében Hana Še-
večková lelkész köszöntötte a 
mintegy 100 egybegyűltet, hang-
súlyozva azt a meggyőződését, 

hogy a jelenlevők Isten 
gyermekeiként s igaz 

testvérekként térnek 
majd otthonaikba.
 Mahulányi József 
római katolikus 
e s p e r e s p l é b á -
nos rövid esz-
mefuttatásában 
azt a gondolatot 
domborította ki, 
hogy	 meg	 kell	
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bánni mindenkinek azokat a bűnö-
ket, melyek a keresztény egység 
megteremtésének útjában állnak.
A szószékről elsőként Izsmán 
Jónás református lelkipásztor 
szólt a 2 Móz 3,1-12 alapján. 
Igehirdetésének alapgondolatai: 
az ima csodákra képes, amire 
ékes példa Szent Ágoston imád-
kozó lelkületű édesanyja, aki 
szüntelen imádkozással az Isten-
hez fordult, hogy az a keresztény 
hit útjára terelje fiát. És ami az 
embernél lehetetlen, lehetséges 
az Istennél. Bármilyen nyomo-
rúságba is kerüljünk, tudnunk 
kell, honnan jöhet a segítség. 
Mózesnek egykor ezt mond-
ta az Isten: „Bizony, én veled 
leszek.” A ma hitbeli feladata-
inak megvalósításához meg-
kaphatjuk ugyanezt a biztatást.
Hana Ševečková az előítéletek 
szertefoszlatásának gondolatát 
helyezte igehirdetése középpont-
jába. Ez egyaránt vonatkozik 
mind az emberi kapcsolatokra, 
mind a felekezetek együttműkö-
désére. Az ima összeköti az em-
bert az Istennel, közelebb hozza 
egymáshoz az embereket és a kö-
zösségeket. Imádkozással épít-

sük a kereszténység közös házát.
 Mahulányi József ige-
hirdetése is az imádság szere-
pének fontosságát emelte ki. 
Az ima az egység erjesztője: az 
együtt imádkozó család /gyüle-
kezet/ együtt marad, s az imád-
ság csodákra képes. Imáink alatt 
személyes kapcsolatot terem-
tünk Istennel. Az imádság nem 
monológ, hanem párbeszéd, 
hiszen az Isten azt válaszolja 
nekünk: szeretlek téged. Az is-
tenhit nem magánügy – a hívők 
hatással vannak környezetük-
re, embertársaikra. Nem akar-
nak sekrestyébe zárva élni. Az 
Istennek tervei vannak velünk 
– küldetésünk van ezen a földön.
Lukáš Jókai római katolikus 
káplán kérdéssel indította szó-
széki beszédét. Kinek az érdeme, 
hogy mi most itt összejöttünk? A 
válasz: Jézus Krisztus, aki egye-
sít bennünket. Ő számunkra a 
legnagyobb ajándék, a szeretet 
megtestesítője. Ezt a kincsünket 
ajándékozzuk mi is a világnak.
 Az istentisztelet áldás-
adással és énekléssel ért véget. 

(Korpás)											
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Istentisztelet minden vasárnap 11:00 órai kezdettel.
Bibliaóra csütörtökönként 16:45-től az Oros Optikában.
KT hétfőn és pénteken.
Hittanok:

	
 Hétfő:   08:50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
    11:45 Pongrácz Lajos Alapiskola
    12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola
 Kedd:    09:45 Palást
 Szerda:  12:05 Ipolyszakállos
 Péntek:  09:55 Pongrácz Lajos Alapiskola
    12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola

»
»
»
»

Ünnepi alkalmaink

Március 21-én, nagypénteken 11:00 órakor.
Március 23-án 11:00 órakor, Haris Szilárd szolgálatával,   

 úrvacsoraosztással egybekötve.
Március 24-én 11:00 órakor.

»
»

»

Az idén március 31 - április 5-e között kerül sor az evangelizáció-
ra. Március 31 - április 2 között az evangélikus testvérek által meghí-
vott előadó szolgál szlovák nyelven, április 3 - 5 között pedig Márkus 
Gábor, verőcei református lelkipásztor, misszióvezető, a Tiszta For-
rás Alapítvány kuratóriumának elnöke fog szolgálni magyar nyel-
ven.  Témájának címe:  Az Istenhez való jogához segíteni a sze-
gényt és a nyomorultat. (A Tiszta Forrás Alapítvány  1992-ben alakult 
és a Református Egyház hajléktalan missziós szolgálatát látja el.)

Evangelizáció
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Filmklub

Április 8. 17:00 órakor a bibliaórás teremben:
 

Az eskü

	 John Brightonnak és feleségének, Ellennek az asszony 
könyörtelen betegségével kell megküzdeniük. Fordulópont-
hoz érnek, és ekkor dől el, hogy házasságuk darabokra hul-
lik-e szét, vagy úgy fogják szeretni egymást, mint még soha. 
Johnnak, akit, önző bátyja, új kocogó partnere, és men-

tora egyaránt irányítani akar, egyedül kell ismét rátalálnia önmagára, s ekkor 
érti meg, mi is az igazi jelentése az oly sok évvel azelőtt fogadott esküjének.

Május 6. 17:00 órakor a bibliaórás teremben:

Left Behind I.  -  Az otthagyottak

	 A Londonba tartó repülőjárat egy utasa, a neves újság-
író, Buck Williams az az utasszállító első pilótája, Rayford 
Steele tanúi lesznek a történelem leghihetetlenebb esemé-
nyének. Több tucat utas egyszerűen köddé válik. És ez még 
csak  a kezdet. Hamarosan kiderül, hogy világszerte több 

millió ember tűnik el. A Földön eluralkodik a káosz és az anarchia, melyre két 
főhősünk eltökélten, bár egészen különböző módon keresi a magyarázatot.

Június 3. 17:00 órakor a bibliaórás teremben:

Left Behind II.  - A nagy nyomorúság

	 Egy héttel azután, hogy emberek milliói tűn-
nek el nyomtalanul a Föld kétségbeesett lakossá-
ga az Egyesült Nemzetek elnökéhez, Nicolae Car-
pathiához fordul segítségért. Az emberek hirtelenjött 
csodálatától és bizalmától övezve, Carpathia jóformán az 

egész világot uralma alá hajtja. Több ezer kilométerrel arrébb azonban egy 
maroknyi csoport, mely ismeri Carpathia valódi, sötét énjét, elkeseredet-
ten próbálja meggyőzni mindazokat, akik hajlandók meghallgatni őket.
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 2007. december 26. Lovadi István, teológus szolgált gyülekze- 
 tünkben.

 2008. január 23. Ökumenikus istentiszteletre került sor az evan-      
 gélikus templomban.

 2008. január 31. Kiss Pál esperes vizitációja.
 2008. február 7. Manfred Greinke és Himmer Maja látogatta  

 meg gyüelkezetünket, a Gustav Adolf Werktől :)
 2008. március 1. Eltemettük Darányi Győzőné  Vinczencz Ilona  

 Testvérünket.
 2008. március 1. Két fiatallal, Szrsen Csillával és Pál Adriánnal  

 részt vettünk a jókai bibliaversenyen, ahol a középmezőnyben  
 végeztünk.

 2008. március 4. Lelkészválasztó presbiteri gyűlés.
 2008. március 7-9.Imalánc a református, evangélikus és katoli- 

 kus egyház közös szervezésében. Péntek reggel nyolctól este  
 nyolcig a katolikus templomban, péntek este nyolctól vasárnap  
 reggel nyolcig az evangéikus templomban váltottuk egymást  
 Urunk színe előtt :) 

�

�

�
�

�

�

�
�

2%

 Támogassa gyülekezetünket adója 2 %-val. Bővebb információ a 
lelkészi hivatalban, vagy a következő elérhetőségeken: Tel.: 0904-941-
236 email.: izsmanjonas@gmail.com Hívjuk fel mások figyelmét is erre a 
lehetőségre.
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 Számunkra már természetes, 
hogy anyanyelvünkön olvashatjuk 
a Bibliát, sőt válogathatunk az óri-
ási kínálatból, de nem mindig volt 
ez így. Ezért jó megemlékeznünk 
azokról, akiknek a Biblia nemzeti 
nyelvekre fordítását köszönhetjük.
 A reformáció előtt az em-
berek nagy része nem ismerte Isten 
Igéjét, mert csak a miséken hall-
hatták, latinul. Azért is vezethették 
és félemlíthették meg a tanulatlan 
embereket. Óriási változást hozott 
Luther fellépése, aki elsőként for-
dította le a nép nyelvére a Bibliát, 
mellyel nagyban hozzá járult a refor-
máció terjedéséhez. Ez pedig azért 
volt nagyon fontos, mert így vissza 
lehetett térni hitünk alapjaihoz!
 A teljes német nyelvű Bib-
lia 1534-es megjelenése megnyi-
totta a nemzeti nyelvű, reformáto-
ri szellemű bibliafordítások sorát.
 Mi magyarok nagyon hálá-
sak lehetünk az Úrnak, azért, hogy a 
tragikus történelmi események elle-
nére –amikor Magyarország három 
részre szakadt- 1541-
ben megjelenhetett 
az első teljes 
Újszövetség 
Újszigeten, 

Szilveszter János fordításában. Ez 
volt az első magyar nyelvű könyv 
a mostani Magyarország területén.
 A teljes magyar nyelvű 
Szentírást 1590-ben Vizsolyban ad-
ták ki. Károly Gáspár wittenbergi 
és svájci tanulmányai alatt jól meg-
tanulta a bibliai nyelveket, a hébert, 
a görögöt, s tudott latinul is. Égett 
benne a vágy, hogy hazatérése után 
tudományát a Biblia magyar nyelv-
re fordításának szolgálatába állítsa. 
Amikor Göncön lelkész lett, azon-
nal szervezni kezdte a Biblia-fordí-
tó munkatársi csoportot. Négy éves 
megfeszített munkájának áldá-
sos eredménye a magyar irodalmi 
nyelv megteremtése is. A nyomta-
táshoz persze támogatók is kellet-
tek. Rákóczi Zsigmond egri főkapi-
tány hozatott nyomdát Vizsolyba, s 
a kiadást is adományaikkal támo-
gatták a reformációt pártoló főurak. 
 Akinek mindennapi ke-
nyere lett a Szentírás az komolyan 
veszi az Igét: „A teljes Írás Isten-
től ihletett” (2 Tim:2,5) Ezért oda 
kell figyelnünk, az erősödő Biblia 

kritikákra, s egyes fele-
kezetek azon törek-

véseire, hogy tel-
jesen önkényesen 
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kiragadnak bizonyos tanításokat, 
másokat pedig elhallgatnak, meg-
tévesztve ezzel a hiszékeny em-
bereket. „Mert bizony mondom 
néktek, hogy amíg az ég és a föld 
el nem múlik, egy ióta vagy egy 
vessző sem vész el a törvényből, 
míg minden be nem teljesedik.” 
(Mt 5,18) Arra is vigyáznunk kell 
–az ökumenizmus és a globalizáció 
erőszakos terjedése miatt-, hogy 
megőrizzük református hitünk 
alapjait, amiért elődeink sokszor 

az életükkel fizettek. Mi, az utolsó 
idők keresztyénei, ha meg akarunk 
maradni a keskeny úton, őrizked-
jünk azoktól, akik az Szentírás ta-
nításaiból elvesznek, vagy hozzá 
tesznek, és fontosabbnak tartják a 
hagyományokat, vagy a mondákat. 
„Mert egy az Isten, egy a közben-
járó is Isten és emberek között, az 
ember Krisztus Jézus…” 1 Tim 2,5

Zika Klára

 Isten szeret Téged!

Elveszettek voltunk de megtaláltattunk
Igaz öröm van a mennyben
Angyalsereg örül minden megtért embernek
Jézus jött közénk halkan, csendben, fényben
Letörölt minden sötétséget.
Dicsőség és hála örök Isten
igaz szeretetének
Jézus nyújtja feléd kezét
Kapaszkodj belé, mert Ő nélküle 
semmit sem érsz.

2008, Ipolyság

Gonda Zsuzsanna:

“Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyala-
inak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.” 

Lukács evangéliuma 15,10
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Jó a te kegyelemed hatalmas Uram.
Végtelen irgalmad naponta szárnyat ad.
Mint tépett szárnyú madár, gyötrődve szenve-
dek.
Kétségbe esve vergődök szüntelen.

Szeretnék nagy lenni, erős és bátor.
A gonoszat legyőzni, csak erre vágyom.
Elrejteni magamban mindent, mi gyenge.
A könnyemet senki észre ne vegye.

Ellenség, ki gyűlöl, és keményen támad.
Gonosz beszédükkel szórják rám a vádat.
Ne hagyd, hogy meglássák érző szívemet,
Rejtsd el előlük megsebzett lelkemet.

Azt mondod Uram, hogy nincs mitől féljek?
Azt mondod a kicsi a legkedvesebb néked?
Szegény kis madár, de hatalmas szívvel,
Csicsergő ajkammal zengjek rólad, s néked?

Szemedbe tarka, legszebb tollú, s ékes.
A Te Szent Lelkedtől megmosott és fényes.
A golgotai kereszten értem is folyt véred.
Így mások számára is lehetek értékes?

Bizony az vagy nékem, lássák meg ezt mások.
Szégyenüljenek ők, kik ujjal mutogatnak rátok.
Kincs vagy te előttem, Szent Lelkem temploma,
Aki ezt nem látja vak az, vagy ostoba.

Minden szeretetem te néked odaadtam.
Drága szent véremet, érted kifolyattam.
Bűnödet elvettem, ne keresd ó félszeg.
Bárki előtt szép lehet, e szegény, kicsi lélek. 

Ne törődj másokkal, kik gonoszságban élnek.
Arra figyelj csak, kiben ott a Szent Lélek!
Ne félj, hogy nem talál szíved pártfogóra.
Nem hagylak magányban, emlékezz a szómra!

Atyai oltalmam gondoskodik rólad.
Ne légy kishitű, csak törekedj a jóra!
Élj a szeretetnek, nyitva legyen szíved!
Cserébe helyetted megoldom az ügyed.

Légy az én munkásom, igémről te is szólj!
Nem kell, hogy szüntelen munkahelyért loholj!
Én adok meg mindent, mit e földi létben,
Teljes békességben ember csak remélhet.

Az ég madarairól is gondoskodtam, látod?
Ó te kicsi madár, most már legyél bátor!
Egy percig sem légyen kemény a te szíved!
Nem nevet ki ezért, soha senki téged.

Mosolygó arcod, szerető szíved,
Ezt adtam látod fegyverül néked.
Ne hidd, hogy ez kevés, hatalom ez régen,
Felséges királyság, nem pedig szégyen.

								 Csala Enikő:

Az Úr kismadara

S ha még mindig félnél, tekints fel az égre.
Imában panaszod mondd el bátran végre!
Mindig veled leszek, ezen a világon,
S az örökkévalóságban a karomat kitárom.

Ipolyság  2008. február 18.
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Egy fiatal hölgy, Sally, elme-
sélte egy élményét, melyet te-

ológiai tanulmányai alatt élt át az 
egyik tanára, Dr. Smith, óráján. 
Az mondta, hogy Smith profes-
szor órái alaposságukról és tár-
gyilagosságukról voltak híresek. 
Ezen a bizonyos napon Sally besé-
tált a tanterembe, és egyből tudta, 
hogy jó napjuk lesz. A pulpitos-
hoz közeli falon ugyanis egy nagy 
céltábla volt, az asztalon 
pedig dartok. Dr. Smi-
th megkérte diákja-
it, hogy rajzoljanak 
egy képet valakiről, 
akit nem szeretnek, 
vagy akire harag-
szanak, majd hagyta, 
hogy dartokkal dobál-
ják meg ezeket a rajzokat. 
Sally barátnője egy lányt raj-
zolt le, aki elcsábította tőle a barát-
ját. Egy másik lány a kisöccséről 
készített egy képet. Sally egy régi 
barátnőjét rajzolta le, nagy hang-
súlyt fektetve a kép minden rész-
letére, és még az arcon lévő kis 
hibákat is kidolgozta. Nagyon meg 
volt elégedve a kép élethűségével. 
Az osztály felsorakozott, és elkezd-
te dobálni a dartokat. Néhányan a 

diákok közül olyan erővel dobták 
a nyilakat a célpontjaikra, hogy az 
közben darabokra szakadt. Sally is 
nagyon várta már, hogy rákerül-
jön a sor, és ezért nagyon csaló-
dott volt, mikor Dr. Smith, az idő 
rövidsége miatt, megkérte a diá-
kokat, hogy foglalják el helyüket. 
Éppen azon gondolkodott Sally, 
hogy milyen bosszantó, hogy nem 
volt lehetősége darttal megdobál-

ni a képet, amikor Dr. Smith 
elkezdte levenni a céltáb-

lát a falról. A céltábla 
alatt Jézus arcképe volt.
Hirtelen csönd fu-
tott végig a termen, 
és minden diák sze-

me a szétmarcangolt 
arcképen függött. Lyu-

kak és vágások fedték arcát 
és szemei ki voltak szúrva. Dr. 

Smith mindössze ennyit mondott: 

„Bizony mondom néktek, amennyi-
ben megcselekedtétek eggyel az én 
legkisebb atyámfiai közül, én velem 
cselekedtétek meg.” (Máté 25:40) 

Több szóra nem volt szükség. A di-
ákok szeme könnyekkel telt meg, 
miközben Krisztus képét nézték...

CÉLTÁBLA
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„Ő megbocsátotta nekünk minden 
bűnünket.” Kol 2,13 b

Minden bűn Isten ellen van. Még 
akkor is, ha embertársaink, feleba-
rátunk, vagy bárki más ellen követ-
jük el. Dávid házasságtörése és gyil-
kossága 
alat tva-
lója ellen 
irányult, 
mégis	ezt	
m o n d j a 
Istennek: 
„ E g y e -
dül Te 
e l l e n e d 
vé tkez -
t e m ” 
( Z s o l t 
51,6a). A 
t ékoz ló 
fiú is föl-
di atyja 
ellen vét-
k e z e t t ,	
a m i k o r 
m e s s z e	
vidékre költözött, és ott „eltékozol-
ta minden vagyonát” (Lk 15,13), és 
a saját akarata, kénye-kedve sze-
rint élt. De mikor „magába szállt, 
mondta… fölkelek és elmegyek az 

én (földi) atyámhoz, és ezt mon-
dom: Atyám vétkeztem az ég ellen 
és te ellened” (Lk 15,18b-21a). Még 
aki „a maga teste ellen vétkezik” (1 
Kor 6,18), az is Isten ellen vétkezik, 
mert Isten áron vett meg –a Bárány 
vérén-: szellemünk, lelkünk, tes-

tünk Iste-
né (1 Kor 
6,20).
	 A	
bűnt tehát 
e g y e d ü l 
Az bocsát-
hatja meg, 
Aki ellen 
i r á n y u l . 
Így tehát 
e g y e d ü l 
Isten bo-
csáthatja 
meg min-
den bű-
n ü n k e t , 
és senki 
más. Ezért 
mondotta 
Urunk, Jé-

zus Krisztus a gutaütöttnek: „Meg-
bocsátattak neked a te bűneid!” (Mt 
9,2b). Az írástudók szerint károm-
lást szólt. De Jézus látva az ő gon-
dolataikat, mondta: „Mert mi 

A megsemmisített adóslevél
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könnyebb, ezt mondani-e: Megbo-
csáttattak neked a te bűneid; vagy 
ezt: Kelj fel és járj?” (Mt 9,6a). Jé-
zus Krisztus azért jött, hogy kivált-
son bennünket az Ő drága vérén (1 
Pt 1,19a), maga vitte fel testében 
a bűneinket a fára” 1 (Pt 2,24) „Ő 
azért jelent meg, hogy a mi bűne-
inket elvegye” (1 Jn 3,5). „És Ő 
kiengesztelő áldozat lett a mi vét-
keinkért, de nem csak a miénkért, 
hanem az egész világéért is.” (1 Jn 
2,2). „Ezért nincsen immár sem-
mi kárhoztatásuk azoknak, akik 
Krisztus Jézusban vannak.” (Róma 
8,1). „Isten megbékélt velünk az Ő 

Fiának halála által (Róma 5,10a). 
„Isten Őt feltámasztotta, és ezál-
tal hirdeti a bűnöknek bocsánatát” 
(Csel 13,37-38). „…és aki a Sátán 
hatalmából az élő Istenhez tér, bű-
neinek –minden bűnének- bocsána-
tát veszi, és a megszenteltek közt 
osztályrészt kap a Jézus Krisztus-
ban való hit által” (Csel 26,18). Ez 
az Isten nagy irgalma és kegyel-
messége ingyen. „…mikor eljön az 
Úr, akkor egyrészt napvilágra hoz-
za a sötétségnek titkait, és másrészt 
megjelenti a szíveknek tanácsait; és 
akkor mindenkinek Istentől lesz a 
dicsérete” (1 Kor 4,5).

 Tartalom és 
ajánlás helyett 
idézet a könyv 
első fejezetéből:

	 Gyermekko-
runk óta követel-
jük a jogainkat és 
toporzékolunk. 

Olyan automata vezérlővel szület-
tünk, mely önzésre van beállítva? 
Olyan házastársat akarok, aki bol-
doggá tesz engem, és olyan mun-
katársakat, akik mindig kikérik a 

véleményemet. A nekem megfelelő 
időjárást akarom, olyan közleke-
dési viszonyokat, melyben haladni 
tudok, és olyan kormányt, mely az 
érdekeimet szolgálja. Minden ró-
lam szól.
 Hisz mindenki ezt mondta 
nekünk, igaz? Hát nem arra buz-
dítottak mindig, hogy a jó öreg én-
ről gondoskodjunk először? Hogy 
megtaláljuk a helyünket a nap 
alatt? Hírnévre tegyünk szert? Azt 
hittük, az önbálványozás boldoggá 
tesz minket….

Max Lucado: Az élet nem rólam szól
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 Micsoda káoszt teremt ez e 
filozófia! Mi lenne, ha egy szimfo-
nikus zenekar is így gondolkodna? 
El tudsz képzelni egy zenekart ez-
zel a „minden rólam szól” szemlé-
lettel? Minden zenész önkifejezést 
követelne. A tubák megállás nélkül 
harsognának. Az ütősök dübörög-
nének, hogy magukra vonják a fi-
gyelmet. A csellista kilökné a fu-
volaművészt a központi székből. A 
trombitás a karmester széke felett 
állva trombitálna. A kottát figyel-
men kívül hagynák. A karmesterre 
senki sem figyelne. Nem hallanánk 
mást, csak vég nélküli hangolást. 
Harmóniát? Aligha.
Boldogságot? Boldogok a zené-
szek, hogy ebben az együttesben 
játszhatnak? Egyáltalán nem. Ki 
élvezi, ha hozzájárulhat a hangza-
varhoz?
Te nem. Mi sem. Nem ilyen élet-
re lettünk teremtve. Ám nem va-
gyunk-e bűnösök, mivel éppen ezt 
tesszük?

 Nem véletlen, hogy ottho-
naink olyan zajosak, vállalkozása-
ink olyan stresszesek, kormánya-
ink olyan kegyetlenek, és oly ritkán 
találjuk meg a harmóniát. Ha azt 
hiszed, minden rólad szól, és én is 
úgy gondolom, hogy minden rólam 
szól, nem is reménykedhetünk ab-
ban, hogy elérjük a melódiát. An-
nyi haszontalan dolgot hajszolunk, 
hogy lemaradunk a legfontosabb-
ról: az Isten központú életről.
Mi történne, ha lefoglalnánk he-
lyünket és eljátszanánk a szerepün-
ket? Ha azt a zenét játszanánk, me-
lyet a Karmester dirigál? Ha az ő 
dala lenne a fő vezérfonalunk?

Személyes véleményem: Ez a 
könyv egyszerű és mindenkinek 
érthető történeteivel segít rácsodál-
koznunk a hittel kapcsolatos téve-
déseinkre, és visszavezet az öröm-
teli hívő élet  csodálatos világába    
:o) Izsmán Jónás


