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BÁNHIDI TIBOR 
 

Helykereső 9. 
 

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 Barátaim! Végre ahhoz a korosztályhoz tartoztok, amely már 
képes önálló véleményt formálni az őt körülvevő világról. Ennek 
ellenére talán néhányan kimosolyognak még benneteket, vagy fölé-
nyesen viselkednek veletek szemben. Nézzétek el nekik, bocsássatok 
meg előre, ha kérhetem tőletek. A viselkedés „apró hibái” még olykor 
veletek is előfordulhatnak. Inkább arra bátorítalak benneteket, 
próbáljatok meg jó példával elöl járni azokkal szemben, akik nem 
értenek veletek egyet, és nem adnak nektek mindenben igazat. 

Időnként bonyodalmat okoztok a nálatok néhány évvel 
idősebbeknek, amikor ellenkeztek velük. Hallottam már fiatal 
lányoktól, fiúktól olyan szépen megfogalmazott ellenvéleményt, 
érvelést a náluk idősebbekkel szemben, hogy elgondolkodtam, e 
kamaszoknak igazuk lehet. Olyan tisztán, világosan láttak, mutattak 
rá jó megoldásokra, olykor pedig problémákra, igazságtalanságokra, 
hogy igazat kellett adnom nekik. Voltál már hasonló helyzetben? 
Szóba álltak az érveléseddel? Tudsz jól érvelni? Szeretnék a 
segítségedre lenni ebben az évben is! 

Szeretettel hívlak, tanulmányozzuk tovább Mózes élettörténetét! 
Az előző kis kötet végén egy különleges találkozásról olvashattunk, 
gondolkodhattunk. Isten személyesen találkozott és beszélt a 
múltban választott népének vezetőjével, Mózessel. E rendkívüli em-
ber a Sinai-félszigeten, a Hóreb hegyén vehette át a Tízparancsolatot 
tartalmazó két híres kőtáblát. Izgalmasnak ígérkezik a folytatás, azok 
a történetek, amelyek többnyire a nép Mózes elleni igazságtalan láza-
dásairól szólnak. Hogyan volt képes szelíd maradni Isten prófétája? 
Hogyan védi vezetői tekintélyét legjobb barátja, a jó Isten? 

Legyetek továbbra is csoportotok segítségére: megfontolt vélemé-
nyetekkel, gondolataitokkal, értékes ismereteitekkel, ellenvetéseitek-
kel, kérdéseitekkel, olykor belátásotokkal. Mindezekre szükség lesz! 
Előre is köszönöm. 

A szerző 
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Bevezetés 
tanítóknak 

 
Kedves Tanítótársaim! 
Az újabb kis kötet elkészülése közben sok örömben volt részem. Örülök, 
hogy már tavaly előkészítettem az anyag tördelését, feleségem ebben az 
évben is segítségemre van a szöveg tartalmi és nyelvi gondozásában, 
hogy ismét elhatároztad, a Helykereső témáiból szemezgetsz magad és a 
rád bízott fiatalok számára. 

Észrevétlenül eltelt 5–6 év, amióta a családunkban utoljára kamaszko-
rú gyerekek nevelkedtek. Mostanában itthon ismét azon kaptam magam, 
hogy ismerős kellemetlen mondatokat hallok, viselkedést tapasztalok 
egyre többször, felcseperedett újabb gyermekeink részéről. Már időben 
igyekszem észbe kapni, és tudatosan tanítom őket, hogyan kell 
véleményüket, érzéseiket megfogalmazni, indokolni a felnőttek felé úgy, 
hogy az bennük és bennünk is jó érzéseket keltsen abban az esetben is, 
ha nem vagyunk egy véleményen. 

Kedves tanítótársam, olyan jó megtapasztalni a családban, hogy bár 
néhány kérdésben eltérő módon látunk (még), de szívből meg tudjuk 
ölelni egymást! Ilyen tapasztalatszerzést kívánok neked a csoportodba 
járó és olykor a tieddel ellenkező véleményen levő fiatalokkal 
kapcsolatban! Így marad hely és idő a Szent Lélek munkájának. Ha pedig 
ellenséges serdülő gyermeked van, segítsenek Mózes életének 
megküzdött harcai, hogyan szeresd azokat, akik többször „lázadnak”, 
talán maguk se tudják mindig pontosan, mi célból.  

Eljött az ideje, hogy tovább tanulmányozzuk Isten szelíddé 
nevelődött emberének élettörténetét. Négy tanulmány Isten tökéletes, 
örök érvényű és minden embernek adott törvényéről, a Tízparancsolatról 
szól. Ezután a legnagyobb kihívásokkal találkozunk, amit ember kaphat, 
hiszen a rabszolgaságból alig szabadult nép a legkisebb nehézségek 
láttán azonnal visszavágyik a szolgasorba. Többször vezetőjük halálát 
kívánják. Hogyan lehet embert próbáló nehézségek között Isten békés 
munkatársaként végezni (vezetői) megbízatásunkat?  

 
 

Az Úr legyen velünk e küzdelmes-szép munkában! 


