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Vasi isi 

 

Képek: Az elsőn Józsi, második Joseph – ő szereti Jézust 

és nagyon eleven :). 



Harmadik: Józsi, Becky – ők is szeretik Jézust meg a 

családjukat. 

Negyedik: Becky meg én bicajoztunk. 

Eddig tanítottam; egy hónapja a kínai lányoknak adtam 

át ezt a lehetőséget. 

Három lány tanít, egy fordít. Mindannyian fordítottak 

nekem amikor én tanítottam. Nagyon örültek, amikor 

megkérdeztem őket, hogy tanítanának-e. Megtisztelésnek 

veszik mindannyian; ami bátorító számomra. Aki fordít ő 

is akar tanítani de még szeretne egy kicsit megfigyelő 

lenni. Most az én dolgom az, hogy beszélgessek velük, 

bátorítsam őket, imádkozzak velük... 

Becky, Józsi is tanít... Mondom a lányoknak, hogy vonják 

be őket is. Kérdezzék a témáról, történetről őket. Had 

beszéljenek; és utána persze szeretik eljátszani a 

történetet. 

Van egy könyv, amiből tanítunk. Isten egy jellemvonását 

emeli ki minden lecke. Pl. irgalmas... de minden leckében 

találok valamit ami nem egyezik meg a mi bevégzett 

munka (nem adunk hozzá Isten munkájához pl a 

jóságunkat, vagy fizetünk) és kegyelmi (kedvesség, 



ajándék) tanításunkkal.  Úgyhogy ez egy jó lehetőség 

nekem, hogy összejöjjek a lányokkal és Isten jelenlétében 

tanuljunk együtt Őróla. 

Isten jelenléte.... A Szent Szellem tanít minket és a 

gyerekeket is. Ha lehet ilyen imakérésem – van – 

Nagyobb kegyelem kenet. Asszem ez sokunk imája. 

Ez most egy teljesen új tapasztalat nekem. Átadni a 

szolgálatot... Ez különleges! 

Szólni embereknek, amikor valami sok. Ez új nekem. 

Nehéz  elismerni, hogy egy feladat túl sok nekem. De itt 

jön be a ''csapatélet elmélet'' -vagyis gyakorlat. Mert 

amikor egy feladat már túl sok nekem, az egy lehetőség 

arra, hogy a csapat csapat legyen együtt szolgáljunk. 

Ez így nagy öröm is, meg ez a célja is a csapatnak. Nem 

nekem kell ''csinálni'' valamit, hanem inkább észrevenni a 

lehetőséget, hogy tudnánk mindenkit bevonni a 

csapatéletbe. 

Tervek 

Fruzsival szeretnénk kínai lányokkal összeköltözni. Ehhez 

is ima kell, lányok (tanítványok) vannak, akarat van, jó 

lakás kell ahol mindenféle alkalmakat tarthatunk 



(szomszédok, könnyű megközelítés, jó ár). És szeretnénk, 

ha P. Józsiék is közel lennének. Na meg munka és 

pénzfélretevés. 

Kínai családom 

Akiknél most lakom a lányukként kezelnek. Még mindig... 

Az apukám (kínai) néha mondja, hogy a mi 

találkozásunkat a menny rendezte, mert ez nem 

természeti ami történt velünk. Én meg nem győzöm 

mondani, hogy a mennyben van személy is. Úgy tűnik 

nem tudják megfogni amiről beszélek. Nem értik a 

''személy részt'' a dologban. De ez igaz másokra is. Talán 

ezért kell, hogy az életünkben legyenek emberek. Idő kell, 

amíg mernek hinni, bízni a ''nem értem részben''. Ahogy 

nekem is idő kellett; -sok idő. 

 

Ennyi most... puszi. E-mail: e.gyorgy@ymail.com 

A régi  gmail-es címem nem használom.   

Skype: gyrgy.va 
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