
„Amikor koráb-
ban érkezem egy iskolába, s vá-

rom a pillanatot, hogy mehessek a gyerekekért, 
hogy elhozzam őket Biblia-órára, sokszor kihasználom ezt 

a kis időt imádkozásra. Ilyenkor nem csak a gyerekekért szoktam 
imádkozni, hanem az iskoláért, az ott dolgozó tanítókért, tanárokért, hi-

szen tudom, hogy milyen nagy felelősséget hordoznak nap, mint nap. Egyik 
nap, ahogy ugyanígy várakoztam, megpillantottam egy gyönyörű verset a terem 
falán, amit valószínűleg a gyerekek adhattak a tanítónőnek, akinek a termében a 
Biblia-órát szoktam tartani. Az jutott eszembe, hogy nem csak egy tanítónőnek 
kell tudnia, hogy mennyire fontos szerepet játszik a gyermekek életében, 

hanem minden pedagógusnak!”  

(Sz. L. Annamária – gyermek-lélek-mentő)
Miért tereMtette isten a tanárokat?kevin William Huff (fordítás)

Mikor tanárokat teremtett,isten barátokat adott,kik segítenek felfedezni Mindazt, mit Ő alkotott,a teremtés csodáját megragadni,a szépséget, mit lát szemünk,Hogy minden új megismerésselJobb emberekké legyünk.
Mikor tanárokat teremtett,isten vezetőket adott,kik az utat megmutatják, Hogy legyünk emberként nagyok.eldönthessük hogyan élünk,Hogyan válasszuk a jót,tudjunk erősek lenni,Másnak utat mutatók.
a tanárokat isten adta,– segítő, bölcs kegyelem –Meg tudjuk találni dolgunk,Hogy világunk jobb legyen.

WHy God M
ade teacH

ers

By kevin W
illiam Huff

When God c
reated tea

chers, 

He gave u
s special f

riends 

to help us
 understan

d His worl
d 

and truly 
comprehend 

the beauty
 and the w

onder 

of everyth
ing we see

, 

and becom
e a better

 person 

With each d
iscovery. 

When God c
reated tea

chers, 

He gave u
s special g

uides 

to show us ways 
in which to gro

w 

so we can
 all decide

 

How to live an
d how to do 

What’s right 
instead of

 wrong, 

to lead us
 so that w

e can lead
 

and learn 
how to be stro

ng. 

Why God cre
ated teach

ers, 

in His wisdom and His g
race, 

Was to help 
us learn to

 make our wo
rld. 
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iser place.

Ahogy Önök letették az életüket a gyermekek tanítására, nevelésére, Isten is odaadta az Ő egyszülött 
Fiát, Jézus Krisztust, hogy életet nyerjünk Tőle. Kiváltságnak tekintjük, hogy munkatársai lehetünk 
Önnek ebben a sok odaszánást, türelmet, megértést igénylő munkában, amelyet Magyarország felnö-
vekvő generációjáért teszünk! Kívánjuk, hogy Isten áldása, gondoskodása, minden értelmet felülmúló 
szeretete nyugodjon meg az Ön és Szerettei életén!

Tisztelettel és szeretettel:                                                               
Az Országjáró Bábmisszió és a Palánta Gyermekmisszió munkatársai
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Kedves 
Pedagógus  
Kollégánk!

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk Önnek az aláb-

bi történettel:


