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E részben a 4-14. versekben Pál apostol fel is sorolja Isten mennyei áldásait. Már a 
világ teremtése előtt ott voltunk szerető szívében, csodálatos tervében. Akarata szerint 
Atyja lett mindazoknak, akik elfogadták bűneik bocsánatára gazdag 
kegyelmét: Fiának, Jézus Krisztusnak váltságát! Szentnek és feddhetetlennek ismer el, 
fiaivá és leányaivá fogadott, végtelen gazdagságának örökösévé tett. Tulajdonába vett, 
nekünk ajándékozva Lényét, Önmagát, a megígért és elküldött Szent Lélek/Szent Szellem pecsétjével. 
Beavat akaratának titkába, ehhez bölcsességet és értelmet adva, hogy dicsőségének magasztalására legyünk! 

Mindez ajándék – a Karácsony legmélyebb, legfontosabb, örökérvényű ajándéka! 
 
CSALÁD 
Péter és Mariann októberben elköltöztek a házból. Köszönjük 6 évig végzett családvezetői 
munkájukat! Mivel közel laknak, jó látni, hogy Mariann továbbra is támasza, lelki 
édesanyja tud maradni Annának és pótnagymamája Fanninak. Fanni iskolás lett, elkezdte 
az első osztályt. István, Anna és leánya, Fanni, valamint Endre feleségével, Rózsikával, 
Lipót és P. Csaba alkotja a nagycsaládot B. Andrással, aki tavaly decemberben, a 
Balassagyarmati börtönből érkezett. Sz. András pedig szeptembertől lakik nálunk, akinek 
Isten az alkoholizmusból, hajléktalanságból adott lehetőséget egy új életre. Örömteli látni 
a fizikai és lelki változást életében. 
Vicus elvégezte a főiskolát és szeptembertől elkezdte a hitoktatást (országunkban a 
tanulóknak választani kell, hogy erkölcstant tanulnak, vagy a bibliai értékrendet), 
egyelőre két tanítványa van.  
Kérjük, imádkozzatok velünk, hogy Isten mutassa meg, ki legyen az a házaspár, akik 
átvehetik a családban a szülői szerepet. 
 

FRANCIAORSZÁG  

Kedves francia testvéreink meghívására 
feleségemmel július 6-12 között élvezhettük 
vendégszeretetüket. Hálásak vagyunk a sok 
találkozásért, kényeztető gondoskodásukért, 
mellyel körül vettek bennünket. Nagy öröm volt 
viszontlátni őket, újra beletekinteni áldozatos 
munkájukba, amit folyamatosan, évek óta 
végeznek mások javára.  


