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Sok ima és jelentős megfontolás után úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az USA-ba, miután 5 
évig éltünk Budapesten. Egy évvel ezelőtt tanítottam a GGIS-ben a 4.osztályt, a KETA-n 
pedig a  Királyok és próféták tantárgyat. Beával nagyon izgatottak voltunk mindig afelől, 
hogy Gombára utazzunk, ahol házi Bibliatanulmányt tartottunk, egyet a gyerekeknek, egyet a 
felnőtteknek. Az alkalom  házigazdái a Mohai család volt, és Kópiás Csaba a tolmácsunk. 
Nagyon kedves barátainkká váltak. Vasárnaponként felkelve pedig a Vasárnapi iskolára 
készültem. Néha pedig elmentünk Beával hosszú hétvégékre felfedezni Magyarország tájait. 
Úgyhogy igazán nehéz volt érzelmileg elszakadni és elbúcsúzni a csodálatos magyar 
barátainktól, mert tényleg nagyon élveztük az életünket Magyarországon. 
 De a szellememben tudtam, hogy itt az idő. 
  
A fiunk John Eric, még mindig Magyarországon tartózkodik, hogy megszerezze a mester 
fokozatot a Budapesti Műszaki Egyetemen. Teljes időben tanul, vállal tanítást rész időben, és 
hétvégenként irodalmian szólva beutazza Európát. 
  
Júniusban beköltöztünk a szüleim házának apartmanjába, New Yorkban. Lehetőségünk nyílott 
így az édesapámmal tölteni napi szinten az időt életének utolsó három hónapjában. Ha 
legközelebb találkozunk, az a Mennyben lesz. Öröm volt látni és segíteni őt a hosszú és 
gyümölcsöző életének végén, 94 évesen hunyt el. Az anyukám még mindig éles, gyönyörű, 
kedves, és mobilis. 
 
 Részállásban tanítok a New Yorki Augustine Classical Akadémián, középiskolások részére 
tanítom a Bibliát. Betekintést nyerhetsz a diákok heti újságából a 
greatworksoftheology@weebly.com oldalon. A héten két reggel tanítok nekik a Bibliából, 
ami kihívó és nagyszerű örömmel tölt el. Bea csak most végzett a teljes kipakolással, 
takarítással, és otthon teremtéssel, és reméljük a következő kihívásaként első unokánk dadusa 
lesz. Leah, a lányunk és férje James kora májusra várják első kisbabájukat. Baltimore-ban 
élnek, úgyhogy már lefoglaltuk a jegyeinket a jeles eseményre. 
 
 Nagyon áldottak vagyunk, hogy láthatjuk a barátainkat Máltán, minden héten péntek este 
tanítom a Máltai Bibliaiskolában a Dániel és Jelenések tantárgyat. Minden órát megnézhettek 
a youtube-on. Csak üssétek be "Daniel Revelation Class Youtube". 
 
Áldott Karácsonyt kívánunk, nagyon szeretünk Benneteket! 
Bea és Eric Handel 
 


