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Elkezdıdött és valamennyire belerázódtam a munkába. Jobb ez a 

suli, mint a másik volt. Kevesebb a gyerek – igazából több is 
lehetne (majd lesz) – és rajzot tanítok, ami érdekes, mert régen 
fordult elı ez velem, de végül is ezt tanultam. 
 
Leadtam Akifnak a telefonos lelkisegély szolgálatot, csak 
segítek neki, ami mindenkinek jobb. Mégis csak ı a férfi, 
vezesse ı a szolgálatot… Vannak újak, és olyanok is, akik 
érdeklıdnek a lelkisegély iránt, és jó beszélgetések is. Talán a 

jövı héten újra beindíthatom a nıi teadélutánnal egybekötött 
bibliatanulmányt. Az ismerısök már kérdezték, hogy mikor kezdem el újra, 

és ha van rá igény, akkor legyen, nekem is hiányzik. Új hívıkkel is akarok foglalkozni. A 
szerdai istentisztelet elıtt van egy tanítási órájuk, arra kezdtem el bejárni.  
  
Talán oktatni fogok egy végzıs bishkeki diákot. Keresztény oktatásból írja a praktikumát. 
Ez nekem is jól jön, újra átnézni és újat tanulni a tanításról, gyerekekrıl. És az is, hogy 
közelebb kerülhetek Szofihoz. Van egy másfél éves kislánya, nagyon helyes kölyök. 
 
P. Matti visszajött Baltimore-ból. Egy este eljött hozzánk vacsorára. Nagyszerő pásztor. 
Szeretnék egyszer elmenni Szamarkandba meglátogatni ıket. Talán az ıszi szünetben, 
október utolsó hetében, vagy a téli szünetben, de Isten majd megtervezi. Dr. Lewis is jön 
a jövı héten, jó lesz nagyon…  
  
Rábukkantam egy újabb magyar származású emberkére. Az egyik iskolában tanít a 
feleségével. Az anyukája ’56 idején disszidált Svájcba, ı már ott született. Van egy 
féltestvére, aki Budapesten él, de nyelvi nehézségek miatt nem túl szoros a kapcsolatuk. 
Tóth Tamásnak hívják, és ha gyakorolja majd a magyart, akkor sokat fejlıdhet benne. 
Elhatároztuk, hogy megalakítjuk a Bakui Magyarok Klubját, ami nagyjából azt is jelenti, 
hogy sok lecsót kell fıznöm és más magyar ételeket, meg talán a “nem beszélni jól 
magyart” nyelvtörıknek néhány leckét adni. Na mindegy, csak térjenek meg, akik nem 
hívık, és ha a magyar nyelv miatt lesz, ám legyen. 
 
Köszönök mindent, írjatok, és üdvözlet mindenkinek! 
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