TANÁCSADÁS FELNŐTTEKNEK, GYEREKEKNEK
(17 Hang-levélben)
Kulcsszó: felnőtt + tanács
(4 oldal megjegyzésekkel, kigyüjtés 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.

4.

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek
beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető
lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyzett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
Ha hasznosnak tartod, küld tovább-e hírlvelet közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott ismerőseidnek.

2/103
„Minden felnőtt helytelenül jár el, ha arra törekszik, hogy önmaga oldalára állítsa gyermekét.
De az ilyen viselkedés megakadályozásának nincs semmi értelme. Senki sem képes felelősen
dönteni mások sorsáról, csak önmaga sorsáról. Attól, hogy ezt nem hiszed el, még igaz. Ti
olyan kis szeletét látjátok még saját életeteknek is, hát még mások életének!”
4/262
„Az természetes, hogy édesanyád és más tapasztalt felnőttek többet és jobbat tudhatnak,
mint te. De akkor sem szabad kritikátlanul átvenned tanácsaikat. Csak ha belül is azonosulni
tudsz velük. Tehát ha meg vagy győződve arról, hogy amit édesanyád, vagy a felnőttek
mondanak, az tényleg helyes. Ha nem vagy meggyőződve, akkor ne engedelmeskedj, mert
éppen azáltal követsz el bűnt, hogy nem lelkiismeretedre hallgattál, hanem annak ellenére
tettél.
Az otthoni és egyéb vitákat szinte lehetetlen kikerülni, mivel ti mindannyian általában nem
Jézusra figyelők vagytok, aki pedig bennetek élek, hanem saját igazatoknak akartok érvényt
szerezni. Vitában csak szenteket lehet meggyőzni, ti pedig, főleg felnőttek, nem vagytok
szentek. Nélkülem semmiképpen”
8/609
„Nagyon fontos számodra, hogy saját lelki fejlődéseddel törődj, mert közel van már
találkozásunknak ideje. Senki nem hivatkozhat arra, hogy azért nem ért rá Velem és saját
lelkével foglalkozni, mert azokkal a problémákkal volt elfoglalva, amelyek nem az ő
területére tartoztak. Egy felnőtt gyermek életéhez pedig a szülőnek már semmi köze sincsen,
hacsak nem az, hogy ezt elmondja felnőtt gyermekének.”
9/737
Kérdező:
A szexuális tanácsadásról mi a véleménye a HANG-nak?
„Szexuális tanácsadás-kérés Rajtam kívül, nem vezet jóra. Általában vak vezet ilyenkor
világtalant. Már kétezer évvel ezelőtt elmondtam, hogy ennek mi a vége (Máté 15;14-Lukács
6;39)”
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(Mt 15,14
Hagyjátok őket: vak létükre világtalanokat vezetnek. Ha pedig vak vezeti a világtalant, mind a
ketten a verembe esnek.)
(Lk 6,39
Példázatot is mondott nekik: Vajon vak vezetheti-e a világtalant? Avagy nem esnek-e mindketten
verembe?)

13/200
„Saját életeddel kapcsolatban a jövődre vonatkozóan gyakorlati tanácsot közvetlenül csak a
reggeli imádban tudok adni. Enélkül olyan lépések megtételére kaphatnál bátorítást
lelkedben, amelyekért Nekem kellene a felelősséget vállalnom. Ezt azért nem tehetem, mert
lelkileg felnőttnek kezelhetlek csak, mivel valóban és tisztán, a te érdekedet tartva szem
előtt, szeretlek!”
20/956
„Felnőtt ember felnőtt embert nem tud erkölcsi értelemben nevelni. Csak önnevelés van! Te
is csak tanácsot adhatsz felnőtt gyermekeidnek. Ennek is csak akkor van értelme, ha ők ezt
kérik.”
21/2070
„… felnőtt embereknek csak akkor érdemes tanácsot adni, ha ezt kifejezetten kérik! Enélkül
még a legjobbnak tűnő tanács is gyakran többet árt, mint használ!”
21/2100
„Felnőtt embernek csak akkor adhatsz hatékony tanácsot, ha ő erre felkér téged. Ha azok,
akiken segíteni akarsz, Engem kérdeznek afelől, hogy mi a teendőjük, akkor biztosan kapnak
Tőlem választ. De te ne vállalj közvetítő szerepet kérés nélkül, mert attól csak nagyobb lesz a
homály.”
22/2148
„Amint a szülői szeretet, úgy a gyermeki szeretet is csak bizonyos feltételek mellett szeretet.
E feltétel pedig az, hogy egyiknek sem szabad átlépnie saját szabadságkörét. Kizárólag neked
van jogod arra, hogy mint felnőtt ember, eldöntsd saját sorsodat! Ebbe még Isten sem
szólhat bele úgy, hogy gátolhatna téged! Hát akkor hogyan szólhatnának bele szüleid!?
Te akkor vagy jó gyermeke szüleidnek, ha tanácsot kérsz tőlük, tanácsukat átgondolod, és
nem az ő tanácsuk miatt, hanem a te belátásod szerint döntesz magad élete felől. Ők nem
azért neveltek fel téged, hogy te hálás légy nekik, hanem azért, mert enélkül elkárhoztak
volna! Ők sem és te sem felelsz másért, csak magadért!”
26/2657
„Felnőtt embernek csak akkor adj tanácsot, ha kéri! A figyelmeztetés, az más. Ha úgy ítéled
meg, hogy bűnrészes leszel, ha nem figyelmeztetsz valakit kellő időben és kellő módon,
akkor figyelmeztetned kell az illetőt. De nem azért, hogy hallgasson rád, hanem azért, mert
mulasztással vétkeznél, ha ezt nem tennéd meg.
Éppen ezért, csak azt kell figyelmeztetni, akiről egyértelmű az, hogy tudatlanságban van.
Akiről feltételezhető, hogy tud helytelen magatartásáról, azt nem kell figyelmezteti.
Mindenki önmagáért felel!”
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27/2769
„E téren nem tudok mást tanácsolni nektek, mint amit Én, Jézus is tettem, amikor a földön
jártam. Anyámnak csak addig neveztem Anyámat, amíg belőle éltem. Felnőttként már, szinte
a megtagadásig keményen ellenálltam, amikor úgy tűnt, hogy szabadságának körét átlépni
szándékozik (Márk 3;33).”
28/2813
„Felnőtt embereken csak akkor lehet segíteni, ha kérik. Ez áll a házastársra is. Aki nem kér
segítséget, azzal kapcsolatban csak arra kell törekedned, hogy ha ő kér tőled valamit, csak
arra mondj IGEN-t, amit helyesnek tartasz. Amit te helytelennek tartasz, arra tudj NEM-et
mondani. Tehát ne menj bele olyan dologba, amit nem látsz jónak. Nem szabad
bűnrészesnek lenned!”
28/2842
„Fontosnak tartom, hogy két szempontra figyelmeztesselek arra, ami mindenütt érvényes. Ez
pedig az, hogy felnőtt embereknek tanácsod adni csak akkor érdemes, ha ők ezt kérik!
Kéretlenül nem! Arra is vigyáznod kell minden körülményben, hogy ne légy bűnrészes,
vagyis, soha, még a pillanatnyi béke kedvéért sem tehetsz lelkiismereted ellen!
Te bármit teszel, csak azt tudom megígérni neked, hogy veled maradok mindig, és minden
olyan döntésedben, amely épít, buzdít, vigasztal, együtt munkálkodom veled. Ha nem tudsz
dönteni, akkor várd meg, amíg tudsz. Bizonytalan lelkiismerettel nem szabad döntened!
Ezért oly fontos, hogy ne a fantáziád irányítson, hanem a józan eszed, s szívesen hallgasd
meg mások tanácsát, de felelősen döntened önmagadnak kell!”
29/3014
„Jogos a benned fellépő szorongás, tartózkodás olyankor, amikor kérdések merülnek fel
benned. Jogos, mert ma sokan vannak közöttetek olyanok, akik szívesen adnak lelki
tanácsokat, holott a saját fejükben, szívükben sincs rend. Bizony, jól meg kell nézned azt a
lelki, szellemi táplálékot, amellyel biztosítani akarod lelked fejlődését. Azt ajánlom, hogy
inkább fülelj, mint kérdezz! Én, a te Jézusod, benned nagyon tudlak segíteni abban, hogy
helyre tudd tenni a hallottakat.”
40/4262
„Ajánlom tehát, hogy csak olyan felnőttnek adj tanácsot - és ilyen a leányod is -, aki ezt kéri
tőled. Természetesen törekedned kell arra, hogy ne légy bűnrészes, vagyis ne engedd
magadat rávenni olyanra, amit nem látsz jónak. Ne segíts mást olyasmiben, amit rossznak
tartasz. Felnőttek között feltétlenül igaz az, hogy nincs erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi
ÖNNEVELÉS van!
Nagyon fontos volna, ha te is elfogadnál jó tanácsokat másoktól, és így alkalmasnak tennéd
magadat arra, hogy megfelelő erkölcsi súllyal rendelkezve, ne várjanak, hanem kérjenek
tőled mások tanácsot. Ha valaki kérés nélkül is szeret tanácsot adni másnak, az uralkodni
akar, és nem szolgálni.”
40/4297
„Felnőtt embert nem lehet 'kívülről' nevelni. Csak ha kérdez, akkor közölhetsz vele olyan
gondolatokat, amelyeket képes befogadni. Főleg a lázadozásra hajlamos természet inkább
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lezár, semmint befogadna 'kívülről' jövő tanácsot még akkor is, ha azt a tanácsot a
legnagyobb szeretettel közli is valaki.”
43/4677
„Kérdező:
1. Milyen alapon adhatok tanácsot másoknak?
3. Hogyan segíthetek egy alkoholistán?
1. Ha sokat és alaposan olvasod az evangéliumokat, ha kéred továbbra is a Bölcsesség Lelkét,
akkor feltétlenül jogod van tanácsadásra. (Természetesen nem kéretlenül..)
3. Felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha ő maga is akarja. Mivel senkinek nem
láthattok a lelke mélyére, ezért az imádság mindig helyénvaló. Nincs meg nem hallgatott
ima! Ha lepereg arról, akiért imádkozol, akkor az imád visszaszáll reád, tehát mindenképpen
eredményes.”
Budapest, 2016-05-04
Válogatta: Nagy Péter

