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Drága testvérem, barátom! 
Újra elrepült egy év előző levelem óta.  
Szeretném veled megosztani röviden, hogy ez idő alatt mik 
történtek velem, velünk.  
Elősször is nagyon örülök, hogy Isten gyermeke vagyok. Ez a tudat 
boldoggá tesz. Igazából ez a legnagyobb dolog, amit elmondhatok. Minden más ennek a 
következménye: a családom, a szolgálatok, a kôzösség, ahová tartozom, és minden kapcsolatom. Ezzel be is 
fejezhetném az írást, de szeretnélek megtisztelni téged azzal, hogy egy kicsit beszámoljak az életem pár fontos 
területéről.  
Család: 
Ágival jobban szeretjük egymást mint valaha. Bár nagyon mások vagyunk, sokmindent másképp gondolunk, mégis 
egyre jobban értékeljük, tiszteljük és szeretjük egymást. Keressük a közös pontokat. Tudatosan sokat akarunk 
nevetni, viccelődni, örömöt hozni a saját és mások életébe. A gyereknevelésben jól egyet értünk, bár a gyerekeink 
legalább annyit nevelnek minket, mint mi őket. Továbbra is fantasztikus gyerekek, könnyű velük az élet.  
Kkk gyüli: 
Nagyon örülök, hogy részese lehetek egy nagyobb családnak is. Sok-sok szeretetet, bátorítást kapok a testvérektől. 
Nagyon jó úgy részt venni a dicsőítésben, vagy a többi szolgálatban, hogy imádkoznak értem, értünk. Minden 
támogatást megadnak, amire igazán szükségem van.  
A dicsőítő csapat stabil, lassan de biztosan fejlődik. Baráti kapcsolat van közöttünk, szeretjük egymást, és a 
gyülekezet is szeret minket.  
 

FKFSZ: 
Volt egy kisebb szünet együttesünk életében, de rendezve sorainkat még nagyobb szeretettel 
és bizalommal folytatjuk utunkat. Próbákat tartunk, fellépünk, így akarjuk vinni az örömhírt a 
világba. Ez a mi elhívásunk, a fiúk (zenésztársaim) így tudják betölteni küldetésüket a 
leghatékonyabban.  
Van végre egy helyi dobosunk, akinek nagyon örülünk, mert helyben van. Köszönjük Tóninak 

az eddigi segítséget Székesfehérvárról. Hálásak vagyunk neki és Istennek is.  
Kérlek imádkozz, hogy ne erő, és hatalom által, hanem a Szent Szellem vezetésével tudjunk működni.  



Karád: 
Nagyon készülünk a Karádi Családi Napra, ahová meghívjuk minden évben az egész 
falut. Gazdag programmal várjuk a látogatókat: pantomim, bábelőadás, cigánytánc, 
zene, bizonyságok, üzenet, gyerekfoglalkozás... 
Szeretnénk az emberek életébe örömöt, szabadságot és szeretetet hozni.  
Egy csapat mindig jön velem Kaposvárról, aminek az összetétele változó. De ez nem okoz 
gondot, sőt, örülök, hogy utazás közben alkalmunk van jobban megismerni egymást, és kiegészítenek engem.  
A karádi közösség vezetésének átadása most is tart. Van két helyi testvér, akikre számítok ezen a területen. Kérlek, 
hogy imádkozz értük. Azt hittem, hogy ez gyorsabban megy, de rájöttem, hogy semmi sem sürget.  
Sokszor nehéz várni, de hasznos és jó dolog is. Nem vagyok űzött, hanem inkább kiegyensújoz és nyugalmat ad a 
várakozás. Valójában nekem mindegy, hogy hol hirdetem az örömhírt. 
Köszönöm a sok bátorítást, biztatást, imákat és a támogatásokat. A sok használt ruhát is, amiket szétosztunk a 
rászorulóknak. Továbbra is szükségünk van ezekre, mert nagyon értékelik az emberek.  
Kérlek, hogy ezután is támogass minket akár imában, akár anyagilag, ha megteheted. Sokat jelent ez nekünk. Az 
igazság az, hogy nem szoktunk pénzt kérni senkitől, kivéve ezen a módon. Istentől kérünk konkrét dolgokat, és Ő 
mindig meg is adja, amire szükségünk van. Köszönjük! 
Budapest Bank, Tóth Csaba 10103214-33491251-00000002 
Hálás vagyok hogy ismerhetlek, és hogy elolvasod a leveleimet.  
Visszajelzéseidet, észrevételeidet, örömmel veszem.  
Sok áldást!            Tocsa 





