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Változás 
1. rész 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes 
felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő 
nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli 

férfi ütött egy héber férfit az ő nemzetségéből. Mikor 
ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, 

agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a 
homokba.” 

(2Móz 2,11–12) 
 
 

„Az az ember pedig, Mózes, igen 
szelíd volt (szelíddé vált), 

minden embernél inkább, akik 
e föld színén vannak.” 

(4Móz 12,3) 
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BÁNHIDI TIBOR 
 

Helykereső 8. 
 

érdeklődő fiatalok részére, 
ahol keressük a helyünket, 

ahol szabad kérdezni, 
ahol fontos a véleményünk, 

ahol nem feltétlenül értünk egyet, de 
ahol szükség lehet a segítségünkre, 

ahol meg akarnak érteni bennünket, 
ahol találkozhatunk életünk Forrásával. 
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Előszó 
a fiatalokhoz 

 
Kedves Barátom! 
Hiszel abban, hogy az emberek változnak? Szeretnél hinni benne? 
Talán titkot árulok el, ha azt mondom, az emberek többsége nem jól 
tűri a változást a másikban. Könnyebb mindenkit beilleszteni egy 
skatulyába és onnan ki nem ereszteni. Jártál már így? Előfordult már 
veled ez az áldatlan állapot, hogy a „részedre készített skatulyából” 
nem akartak kiengedni a szüleid vagy a tanáraid? Pedig te változtál, 
méghozzá jó irányba. Csak ezt senki sem akarja észrevenni, vagy nem 
veszi komolyan. 

Mit érzel most? Van értelme jobb emberré serdülni? Szeretnél 
megbízható, értékes emberré válni, bárki bármit is gondoljon rólad? E 
füzet ebben szeretne segítségedre lenni, és remélem, lesznek társaid a 
történetek, kérdések átbeszélgetéséhez, a feladatok megoldásához. Jó 
kis csapatot alkothattok akár ketten is. Sajnálom, hogy nem 
mindenkivel lehetek együtt, akik e füzet anyagát végiggondolják, de 
minden egyes betűt, szót magam gépeltem, a feladatokat pedig 
magam készítettem, és közben rád, rátok gondoltam. 

A Helykereső 8. és 9. része egy rendkívüli férfi életét hivatott 
végigkísérni, aki élete során volt halálra ítélt csecsemő, 
örökbefogadott gyermek, hadvezér, fáraójelölt, bűnöző, pásztor, 
édesapa, kormányzó, próféta. A türelmetlen, hirtelen természetű 
ember a világ legszelídebb emberévé vált. Jellemének sok próbát 
kellett kiállnia, mivel nem egy esetben milliók lázadtak fel ellene… Ő 
Mózes, aki lemondott a fáraónak kijáró dicsőségről azért, hogy egy 
rabszolganépet szabadítson fel Isten rendkívüli eszközeként. Sokat 
lehet tanulni tőle. Kérlek, legyél csoportod segítségére megfontolt 
véleményeddel, gondolataiddal, értékes ismereteiddel, 
ellenvetéseiddel, kérdéseiddel, olykor belátásoddal. Mindezekre nagy 
szükség lesz! Előre is köszönöm. 

A szerző 
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Bevezetés 
tanítóknak 

 
Kedves Tanítótársam! 
Köszönöm elhatározásodat, hogy minőségi időt szeretnél fordítani a 
fiatalokra. Köszönöm, hogy ezt most is gyakorlod. Megtisztelő 
számomra, hogy e füzetet is vezérfonalul szánod a foglalkozásaidra. 
Bárcsak igazán segítő jobb kezed lehetnék a témavezetések által!  

Az újabb Helykereső-gyűjtemény fő célja ismét a gondolkodó 
párbeszéd, amelyre országunk ifjúságának égetően nagy szüksége 
van. Sok társad elmondta már, hogy vele senki sem beszélgetett ilyen 
módon, és talán nehéz is manapság a fiatalokkal 40-60 percet 
értelmesen beszélgetni egy adott témáról. Csak azt mondhatom, el 
kell kezdeni, és elérhető, hogy előbb-utóbb mindenki hozzászóljon. 
Ne hagyj hallgatni senkit! Sokszor az „ápolatlan, sáros” külső mögött 
is igazi gyémántokra bukkanhatunk. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a tanulmányok 2X45 
percben gondolhatók mélyebben végig. A fejezetek élén a történet 
előtti ráhangoló és megelőző kérdések szerepelnek. Ezekre is 
próbáljon meg mindenki választ adni. Majd maga a történet 
megismerése és értelmezése következik. A második alkalom feladatai 
a történet ismétlése után a gyakorlati alkalmazás területeire 
kalauzolnak minket. A tanulmányokat leginkább a 12 év fölötti 
korosztálynak ajánlom. A kérdések, feladatok közül a csoporthoz 
mérten válogatnunk szükséges. Mózes életének rendkívüli eseményei 
megindítóan beszélnek Isten végtelen bölcsességéről, jóságáról, 
hatalmáról, igazságáról. A történetekben sokszor magunkra 
ismerhetünk. Felfedezhetjük, hogy elesett, segítségre szoruló 
állapotunkban is jelen van Isten. Ha nem értjük pontosan mit, mikor 
és miért tesz, akkor is biztosak lehetünk abban, hogy mindent a 
javunkra fordít. 

A Gondviselő legyen veled küzdelmes-szép munkádban! 
(Javasolt irodalom: E. G. White: Pátriárkák és próféták, 

Bibliaiskolák Közössége, Budapest.) 


