Tóth József – HÁRMAS UGRÁS AZ ISMERETLENBE
„A hitből való élet, az Istennel való élet bizonyos értelemben egy kaland, sokban
az ejtőernyős ugráshoz hasonló. Ezért választottam ezt az allegóriát emlékezéseim bevezetőjéül. Minden ejtőernyős azzal a hittel ugrik ki a repülőgépből, hogy ejtőernyője kinyílik. Még ha néha, nagyon ritkán elő is fordul, hogy nem nyílik ki, bizonyíthatom,
hogy Isten ejtőernyője, amit Ő, a mi szerető Atyánk tart kezében, mindig kinyílik. Megéri Benne bízni, Reá hagyatkozni és elindulni Vele a hit útján, mert Ő hűséges Isten. Erről, Isten hűségéről szól ez a bizonyságtétel.
Életemben Istennek sok csodáját éltem át, amelyek közül a három legjelentősebbet szeretném „a hit hármasugrásának” nevezni. E háromból kettőt feleségemmel
„tandemben” abszolváltunk. Nem tulajdonítom ezeket saját magam nagy hősiességének, hanem Isten kegyelmének, ami engem, s minket feleségemmel, átvezetett az életben ezeken a nagy hitbeli döntéseken.”
Tóth József
„Tóth József a naszvadi gyülekezet lelkipásztora könyvében elmondja élete,
megtérése történetét, miközben életbevágóan komoly dolgokról tanít. Megható olvasni, hogyan lett egy tánczenészből Isten megváltott gyermeke, hogyan találta meg
felülről rendelt házastársát, akivel a házasság első idejében csak a szeretet nyelvén tudott kommunikálni, mert nem ismerték egymás anyanyelvét - közben csodálni Isten
szeretetét, ahogy munkálkodik az emberek között. Mindenkinek szeretettel ajánlom
a könyvet. Én sok áldást nyertem belőle és örömöt szerzett az olvasása, szívem Isten
iránti hálával telt meg.
A könyv nagyon jó! Egyszerre elbeszél és tanít! Nagyszerű ez a párosítás! Feleleveníti a régi idők zamatát és mély hitigazságokról ad elgondolkodtató felvilágosítást.
Örült a szívem az olvasásakor és ujjongott a lelkem Isten csodáját szemlélve testvérem életében! Remélem, sokan fogják olvasni és biztosan sokak számára lesz útmutatás, ébresztő, megtérésre vezető fénysugár!„
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Tóth József a Szlovákiai Apostoli Egyház naszvadi gyülekezetének nyugalmazott lelkipásztora, aki feleségével,
Annával 24 évig pásztorolták a gyülekezetet. Négy gyermekük és 7 unokájuk van. Szívük telve van hálával az élő
Isten iránt, Akinek kegyelméből Józsuéval együtt mondhatják: „Én és az én házam az Úrnak szolgálunk!”
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