
„Fontos, hogy szervezetként a lehető legtöbbet fektessük be  
gyermekeink oktatásába... mert ha mi nem tesszük meg ezt, 
akkor a velünk szolgáló szülők gyermekeik iskoláztatása miatt 
éppen akkor fognak kiállni a szolgálatból, amikor abban a  
leghatékonyabbak lehetnének.”
    —Cameron Townsend, a Wycliffe alapítója,

fordító, az első Wycliffe-tanár férje, édesapa

„Rendkívül izgalmas volt a falvakban olyan állatokkal és növé-
nyekkel találkozni, amelyeket addig csak könyvekben láttam. 
Bőven volt mit tanulnunk a gyakorlatban, s a gyerekekkel együtt 
én is megtanultam növényeket felismerni, csapdát állítani, övet 
és karkötőt szőni.”

 —Robyn Kunz, Wycliffe tanító

„Meggyőződésem, hogy jelenlegi sikereim nagy részét Cristelli 
tanárnőnek köszönhetem, hiszen ő tanított meg kommunikálni 
és hinni a képességeimben.”

—Kathi Hibbs, volt missziói iskolai diák

„Manapság - csakúgy, mint régen - a tanárok szerepe kulcsfon-
tosságú a bibliafordításban. Az ő segítségük nélkül nem tudnánk 
megvalósítani a Cél 2025-öt!”

—Bob Creson, a Wycliffe USA elnöke
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A Wycliffe a világ különböző részein található 
iskolákba helyezi el a tanárokat. A tanulók száma 
ezekben az iskolákban változó, általában 20-700 diák 
között van. A  tanárok itt nemcsak az osztályteremben 
vannak hatással a diákokra, hanem példát állítanak 
eléjük a társadalmi viselkedésben és a misszió terén is.
A hagyományos iskolák kitűnő lehetőségeket kínálnak 
a tanároknak, hogy idegen környezetben, örökkévaló 
célok szolgálatában azt végezhessék, amihez a 
legjobban értenek. 

Szereted a kihívásokat? A misszionárius családok 
gyakran távol fekvő vidékeken dolgoznak, ahol nincs 
lehetőség a gyerekek hagyományos oktatására. Ezért 
a Wycliffe-nek szüksége van olyan tanárokra, akik 
készek egy vagy akár több családnál is magántaní-
tást vállalni, távoktatással vagy interneten keresztül 
felügyelni a diákok fejlődését, vagy akár oktatási 
tanácsadóként részt venni a nevelésben. Ezek – a 
hagyományostól eltérő – programok egyedülálló 
lehetőségeket kínálnak az olyan a tanároknak, akik 
készek valami újat kipróbálni, hogy közben a biblia-
fordításon keresztül épülhessen Isten Országa. 

A tanárok rendkívül fontosak mind a Wycliffe, 
mind annak társszervezetei számára. Lehet, hogy Isten 
éppen téged hív erre a szolgálatra. A bibliafordításban 
ilyen módon vállalt szerepednek örökkévaló értéke lesz!

Csatlakozz a csapathoz! Taníts külföldön!  
Változtasd meg a világot!

Wycliffe Bibliafordítók
1119 Budapest
Etele út 55.

(1) 203-4781
wo_hungary@wycliffe.org
www.wycliffe.hu

   Szükség van a segítségedre! A Wycliffe 
célkitűzése, hogy Isten Igéjét minden nyelvcsoport 
számára elérhetővé tegye a saját nyelvükön. Fordítók, 
írásolvasás-oktatási szakemberek, pilóták, orvosok és 
még sokan mások egy dinamikus csapat tagjaiként 
közösen munkálkodnak azért, hogy megvalósítsák a 
bibliafordítás célját. Közülük sokaknak családjuk és 
gyermekeik vannak, akiknek minőségi oktatásra van 
szükségük, amíg ők a missziós területeken dolgoznak.

A Wycliffe olyan képzett tanárokat, adminisztrá-
torokat keres, akik elkötelezettek a bibliafordítás ügye 
iránt és készek abban szerepet is vállalni azáltal, hogy 
a külföldön szolgáló Wycliffe-tagok gyermekeit 
oktatják.

Tanár vagy?


