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Kedves testvérem, barátom! 

 Várakozás éve… 

 

Így nevezem az elmúlt évet. Ezt a levelet is a várakozással teli időben írom neked. 

Várom, hogy Isten vezessen engem, és vezet is. Sokszor nem értem az akaratát, nem értem, 

hogy miért hallgat. Miért nem világos az utam? Miért nem nyílnak ajtók? Vagy ha nyílnak is, 

melyiken menjek be?  

 Biztos vagyok benne, hogy téged is foglalkoztatnak ezek a kérdések. Észrevetted már, 

hogy amikor nem vagyunk biztosak a dolgunkban, elkezdünk kapkodni? Talán azért, hogy 

bebizonyítsam magamnak, és mindenki másnak, hogy értek mindent, teszem a dolgomat, ura 

vagyok a helyzetnek. Csak mosolygok magamon… 

 

Néha feltör bennem, hogy bizonyítanom kell a világnak, barátoknak, Gyülekezetnek, 

támogatóimnak. Vajon mit tudok felmutatni? Van haladás, épülés abban, amit csinálok? Ha 

őszinte vagyok, nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzeltem. Hullámzik minden szolgálat, amit 

csinálok. Egyszer jól megy, máskor döcög. Hol sokan vagyunk, néha kevesen… Kérdem Jézust: 

Miért van ez így? Amikor nem jól mennek a dolgok, mit rontok el? Szólj hozzám, Uram! És Ő 

szól: „Csak légy csendben, és várj az Úrra!” Zsolt. 37,7. 

 

Olyan nehéz várni! Főleg csendben. Vártam már sokat orvosnál, hivatalos helyeken, 

emberekre, kijelentésekre. Minek annyit várni? És csak folytatja: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál 

benne, mert Ő munkálkodik.” Zsolt 37,5. 

 

Ja! Hogy Ő munkálkodik, és nem rajtam múlnak a dolgok?? Mintha azt mondaná: minden rendben 

van. A világ összedől és én legyek nyugodt? Hát nem rajtam múlik? És Ő ezt mondja: 

„Gyönyörködj az úrban, és megadja szíved kéréseit.” Zsolt. 37,4. 

 

Lehetek nyugodt, és gyönyörködhetek? Tegyem a dolgomat a családban, a zenekarban, az FKFSZ 

együttesben, a Gyüliben, Karádon, Ötvöskónyiban, de Te munkálkodsz, Uram? Ez valóban 

csodálatos. Ezért megyek, szeretek, ölelek, ha esik, ha fúj. Ez az én dolgom otthon, és 

mindenhol. 

 

Drága barátom!  Próbáld ki, milyen nyugodni, gyönyörködni, várni. Ezekből soha nem 

szokott baj lenni. Talán túl egyszerű, túl fölszabadító, túl friss. Olyan jó minden nap 

frissességet kapni odafentről. Hadd essek egy kis túlzásba: Ha én gyönyörködöm Istenben, az 

Ő Igéjében, lehet, hogy Ő is gyönyörködik bennem? 

 

Ennek a válaszát rád bízom. Ugyanúgy azt is, hogy hordozol-e minket imában, meglátogatsz-e, 

vagy küldesz egy bátorító üzenetet. Mindennek örülök. Hálás vagyok, hogy ismerhetlek, és 

elolvastad ezt a levelemet is. 

 

Isten békéje hassa át egész életedet.  

 

Anyukám 82 éves lesz februárban.  

Nagyon szeretjük őt. 

(Anyukám a bal oldali) 

               Sok áldást: Tocsa 
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