
VÉRKAPCSOLAT – VÉRKÖTELÉK 
 

Az egyik legkeményebb téma következik, különösen egyes anyák esetében nagy a tét! 
E téma szorosan összekapcsolódik az ABSZOLÚT ELSŐ TÉMAKÖRÉVEL, ezért együtt indokolt 

a két fő témát – nem olvasni, hanem - tanulni. 
 

Kulcsszavak: vérkapcsolat + vérkötelék 
 

 (vérkapcsolat: 42 Hang-levélben, vérkötelék: 41 Hang-levélben, összesen 83 levélben a két téma, ami 
valójában egy, 14 oldalon, megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel. A levelek számozása most nem 
növekvő sorrendben van, hanem a fontosságot is figyelembe vettem. A sárgával kijelölt számok a 

hírlevélben is benne vannak.) 

 
Megjegyzések 

1. Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam. 
2. A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek 

beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható. 
3. 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 kihelyezett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz.  Átlagos letöltési idő 8 perc.  

4. A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére. 

 
Lukács 14; 26: 

Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, 
fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. 
 

1. 
VÉRKAPCSOLAT 

 
24/2379 
Szó sincs semmiféle érzelmi, akarati gyűlöletről. Arról van szó, hogy amennyiben akadály a 
vérkapcsolat abban, hogy Engem kövessetek, azt el kell utasítanotok. A gyűlölni szónak 
tartalma az ilyen elutasítás is. 
Azt viszont tudnod kell, hogy a vérkapcsolat olyan megkötözöttséget jelent a legtöbb 
embernél, amely valóban akadálya a Velem való kapcsolatnak. A vérkapcsolat igényli a 
legradikálisabb hátat fordítást, mert a legradikálisabb kötelékkel képes akadályozni 
benneteket abban, hogy szabaddá váljatok. Ezt a radikális döntést a vérkapcsolat ellen nem 
fejezhettem ki jobb szóval, mint ezzel: Értem meg kell tanulnotok még gyűlölni is a 
vérkapcsolatot. 
 
29/2941 
A vérkötelék és minden más földi kötelék, de főleg a vérkötelék, egyik legnagyobb 
próbatétel elé állítja azokat, akik szabaddá akarnak válni Isten számára! Ezt kikerülni senki 
sem tudja. Mindenkinek meg kell harcolnia azt a szabadságharcát, amely nélkül NEM 
SZÜLETHET ÚJJÁ, tehát nem is juthat be a mennyek országába, illetve, nem is juthat 
szívébe az Isten országa (János 3; 3.)! 
 
21/2122 
A család, mint olyan, erkölcsileg egy nem létező valóság. Csak emberek vannak, akik 
közösségüket a vérkapcsolat alapján családnak nevezik. Aki családban gondolkodik, az a 
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szabadságból valami lényegeset nem értett meg. E lényeges valami pedig nem más, mint az, 
hogy a családnak tagjai általában úgy gondolják, hogy első az egymás támogatása még akkor 
is, ha mások sokkal súlyosabb helyzetben vannak, és másokban Én sokkal jobban rászorulnék 
arra, hogy segítsenek Rajtam, mint az ő családtagjaikban (Máté 25; 45)! 
 
21/2126 
A vérkapcsolatnak nem a Szentlélek a lelke, hanem a szükség! A vérkapcsolat legtöbbször 
akadálya annak a kapcsolatnak, amelynek lelke a Szentlélek! Ezt ékesen bizonyítja a te 
eseted is! A férjeddel történt kapcsolat a Szentlélek műve. Leányoddal lévő kapcsolat nem a 
Szentlélek műve! Egyértelmű hát, hogy melyiket kell előnyben részesítened! 
 
25/2551 
Erőforrása vagyok annak, aki megkötözöttségeitől meg akar szabadulni. Ide tartozik a 
vérkapcsolattal való megkötözöttség is! Szinte megtagadtam nyilvánosan anyámat, 
testvéreimet, rokonaimat, amikor a vérkapcsolatukra hivatkozva jöttek Értem (Már 3; 35). 
Még a vérkapcsolat ápolásánál is fontosabb az, hogy Engem ápoljatok magatokban! A cél Én 
vagyok! 
 
27/2723 
A vérkapcsolat azért a legkegyetlenebb kapcsolatok egyike, mert képes a szerepet állapottá 
hazudni. Az anyaság nem állapot, hanem szerep. Amint a fának szerepe és nem állapota az, 
hogy kapcsolatba maradjon a gyümölccsel, úgy a szülőnek sem állapota, hanem szerepe az, 
hogy gyermekét világra hozva, egy meghatározott idő után leváljon róla. Amelyik szülő, 
amelyik gyermek nem ezt éli meg a gyakorlatban, az önmagának is, a másiknak is kárára van. 
 
27/2753 
A vérkapcsolat rendszeresen levizsgáztat szülőt, gyermeket egyaránt. Ezek a vizsgák 
kikerülhetetlenek! Ezeken a vizsgákon kapja meg mindenki azt az osztályzatot, amelyet a 
szabadság tantárgyból kiérdemelt. 
 
29/2968 
A vérkapcsolat nagyon meg tudja nehezíteni a tisztánlátást! Neked semmi más feladatod 
nincs fiaddal kapcsolatban, mint az, hogy vigyázz, ne légy semmiben bűnrészes. Tehát soha 
ne mondj igent csak azért, mert a te fiad, olyasmire, amit helytelennek tartasz! Igenis, 
követeld meg tőle azt a veled szembeni tiszteletet, amit jogosnak ítélsz, s ha ezt nem teszi 
meg, akkor menjen el a háztól, de nem engedheted meg, hogy veled szemben neveletlenül 
viselkedjék! Ha nem leszel vele egyértelmű, neki is ártasz, magadnak is ártasz! A valódi 
szeretet nem szirupos cukrosvíz! A valódi szeretet kemény, mint a gyémánt! Persze, ha 
megbánja tettét, akkor meg kell bocsátanod. De csak akkor! 
Számodra az örök boldogságod lényegéhez tartozik az, hogy helyesen szeresd gyermekedet. 
Helyesen szeretni pedig csak az tud, aki szabad a vérkapcsolat-adta megkötözöttségtől is! Ha 
valaki úgy gondolja, hogy képtelen erre, akkor is törekednie kell rá! Amint igaz az, hogy 
Nálam, Jézus nélkül, semmit sem tehettek, úgy igaz az is, hogy Általam, Velem és Bennem 
mindenre képesek vagytok annak érdekében, hogy szívetek békéjét biztosítani tudjátok. 
 
30/3107 



Neked nem azt ajánlom, hogy átvállald gyermeked keresztjének egy részét, hanem azt 
ajánlom, hogy saját keresztedet Velem, a te Jézusoddal osszad meg. Tehát higgy jobban 
abban, hogy Isten jobban szereti gyermekedet, mint te, és neked is Isten iránti szeretetből 
kell lazítanod azt a vérkapcsolatot, amely miatt jelenleg gondban vagy. 
 
32/3341 
Ne légy megkötözve gyermekeiddel! Gyermekeid és minden, ami körülötted van, amivel 
kapcsolatba kerülsz, felfogható kegyelemnek is, és felfogható kísértésnek is. Gyermekeid 
akkor jelentenek kegyelmet, ha társadhoz visznek közelebb, s akkor kísértést, ha magukhoz 
akarnak kapcsolni téged! Az élettárs kapcsolat az szövetség! A vérkapcsolat az nem 
szövetség. A szövetség messze felülmúlja a vérkapcsolatot! Én, Jézus, nem megszűntetni, 
hanem teljessé tenni jöttem azt a  szövetséget, amelyet Isten kötött népemmel. 
Ugyanakkor édesanyámat egyetlen egyszer sem neveztem anyámnak, miután elkezdtem 
nyilvános működésemet. Sőt, amikor ő hivatkozott a vérkapcsolatra, akkor kifejezetten 
megtagadtam őt (Márk 3; 33-35)! 
 
32/3353 
De tudósít arról is, hogy a vérkapcsolat, amely elsőként reagál arra, hogy te milyen vagy, 
nem lehet objektív irányítód. Nem, mert vagy pozitív, vagy negatív irányban, de 
mindenképpen egyoldalú! 
Ha helyes önismeretre akarsz jutni, akkor ne mások véleménye szerint mérd fel magadat. 
Főleg ne a vérkapcsolat alapján hozzád tartozók véleménye legyen a döntő, hanem Én, a te 
Jézusod véleménye, aki mindig IGAZSÁG is vagyok életedben! 
 
33/3432 
Halálotok óráján nem az fog vigasztalni benneteket, hogy hagytátok befolyásolni magatokat 
a vérkapcsolat által, hanem az, hogy tudtatok-e ennek ellent mondani! 
Leányotok nem megtért ember. Nem megtért ember sorsvonalát nem vállalhatják fel azok, 
akikben Én, Jézus, élhetek! 'Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel!' (2. Kor. 6; 14) akkor sem, 
ha vérkapcsolat köt össze benneteket! 
 
37/3922 
A vérkapcsolat által létrejött család semmiképpen sem lehet döntő olyankor, amikor olyan 
közösségről van szó, amely az Én, a te Jézusod nevében szokott összejönni. Mindaz, aki 
bárkit és bármit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám! 
Fel kell tudnod mérned, hogy mennyire vagy megkötözve a vérkapcsolatot jelentő 
családoddal. Abban biztos lehetsz, hogy Bennem még soha senki nem csalódott, és aki Értem 
áldozatot vállal, az feltétlenül meg fogja tapasztalni az erőmet is. 
 
38/4061 
Gyakran hangoztattam a HANG könyvekben azt, hogy vagy első vagyok valakinek az 
életében, vagy nem is vagyok ott. Aki a gyógyítást, vagy bármi mást, pl. emberi 
kapcsolatokat, egyházi kapcsolatokat, vérkapcsolatot, vagy akár bármelyik karizmát Elém 
helyezi, ahhoz Nekem semmi közöm nincsen! 
 
3/178 



"Amikor valaki eldönti, hogy leszületik a földre, akkor olyan családot választ magának, 
melyhez lényegében csak vérségi kötelékek kötik, de világnézetiek nem. Világnézeti 
kötelékkel Hozzám kell kapcsolódnia mindenkinek. E téren csupán következmény lehet az, 
hogy másokhoz is hasonul valaki. De ez egészen más, mint a vérkapcsolat. 
Valamilyen meggyőződése mindenkinek van. Olyan, amilyet kialakított magának. 
Természetesen a vérkapcsolat lehet jó alkalom arra, hogy valaki Hozzám közelebb kerüljön, 
de lehet ennek az ellenkezője is. Nem a vérkapcsolaton múlik ez, hanem azon, hogy az illető 
belül akar-e Engem, vagy sem.  
Hogyan lehet ez? Úgy, hogy Magamra teremtettem mindenkit, s minden más, ami ezt 
akadályozza, az számotokra természetellenes és káros. Igen, mert minden más ki akarja 
kerülni önző cselekedeteinek továbbgondolását. Az önzés minden rossz forrása. Ez éppen 
ellentéte az önszeretetnek. Az szereti helyesen önmagát, aki másért él. Aki megreked 
vérkapcsolat-adta övéi szeretésénél, az nem szeret igazán mást, mint önmagát, kicsit 
kiterjesztett önmagát. 
A vérkapcsolaton belüli szeretet tehát még nem mond meg semmit a Velem való kapcsolat 
milyenségéről, ezért nem is lehet összekapcsolni világnézeti, tehát hiten alapuló 
hovatartozással. Amikor arról beszéltem, hogy ketten lesznek a mezőn, ketten őrölnek a 
malomban, ketten lesznek egy ágyban, s az egyiket fölveszik, s a másikat ott hagyják, akkor 
éppen erre utaltam. Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy különböző világnézetűek 
azonos vérkapcsolatban vannak egymással." 
 
9/766 
Életed egyik nagy gondja, amit meg kell oldanod, az, hogy saját szabadságod körén belül nem 
szabad engeded, hogy bárki, vérkapcsolatra hivatkozva, jogot formáljon magának arra, hogy 
téged dirigáljon. Ha ezt a hibalehetőséget minimumra csökkented, akkor felgyorsul lelki 
fejlődésed. 
 
12/1092 
Ahhoz, hogy e téren képesek legyetek előre lépni, az szükséges, hogy szabaddá váljatok még 
azoktól a megkötözöttségektől is, amelyeket vérkapcsolatnak neveztek. Tudom, hogy 
nagyon kemények azok a szavaim, amelyeket Lukács 14; 26-ban olvashattok, de csak az 
igazság szabadíthat meg benneteket a boldogtalanságotoktól (János 8; 32). 
 
15/1366 
1. Az embertengerben volt egy ember, aki a legodaadóbbnak tűnt abban, hogy amit szívével 
lát, tehát amiben hisz, arra teljesen ráteszi az életét. Ezt az embert Ábrahámnak hívták. Ő 
volt az, akit kiválasztottam arra, hogy vérkapcsolatba kerüljön Velem, amikor megtestesülök. 
  
2. Nem azért választottam tehát a zsidó népet, mert tökéletesebb, erkölcsösebb volt, mint a 
többi, hanem azért, mert Ábrahámmal olyan vérkapcsolatban állt, ami Nekem alkalmas volt 
arra, hogy senki ne hivatkozhasson másra, csak önmagára, ha nem akar Engem útként 
vállalni. 
 
18/1739 
Mivel nagy bölcsességre van szükséged ahhoz, hogy életed az Én áldásom hordozója legyen, 
ezért feltétlenül fontos az, hogy egyre függetlenebbé válj gyermekeidtől. Amíg egy szülőt 
felnőtt gyermekei határozzák meg, addig olyan az a szülő, mint egy fa, amely tovább akarja 



táplálni érett gyümölcseit. Ettől a fa is, a gyümölcs is csak rosszul járhat! Saját otthonod is 
csak akkor segít, ha belül, lelkedben már leoldottad azt a szálat, amely a vérkapcsolatot 
fontosabbnak tartja, mint amire teremtve van. 
 
19/1826 
Kérésed részben jogos. Jogos annyiban, amennyiben e vérkapcsolat a te földi életedet is 
részben megjellegzi! Tiéd ő, mert magadnak választottad, és fontos, hogy e választásodat 
komolyan vedd! Nemcsak neked volt szükséged édesapádra, hanem neki is szüksége volt 
reád!  
Földi életetek születése előtt annyi minden történik veletek! De mégis, az a rövid kis idő, 
amit egy kicsit kiterjedt jelennek is mondhattok, mivel emlékeitekkel és terveitekkel ölelitek 
át, töltitek meg, ami a ti földi életetek történelme, számotokra a vérkapcsolat egy kicsit a 
másikban élést is jelenti. Ezért jogos érdeklődnöd apád halálának körülményeiről is!  
 
19/1827 
Minden fontos tudnivalót elmondott édesanyád akkor, amikor a földön erre lehetősége volt. 
Most neki is, neked is meg kell tanulnotok azt, hogy hogyan kell élnetek úgy, hogy a 
vérkapcsolat, mint megkötözöttség, minél kisebb befolyást gyakoroljon rátok. 
Amint a földi életnek fontos eszköze a vérkapcsolat, mert ez teszi lehetővé, sőt 
kényszerítővé a gyakorlati szeretet egyértelműségének rendezettségét azok között, akiket 
ilyen kapcsolat köt össze, úgy ennek a kapcsolatnak, mint megkötözöttségnek, gyakran 
negatív jelentősége van a földi életen túl, főleg arra nézve, aki itt maradt a földön. Na, ez a 
mondat kicsit nehezen érthető, ezért egyszerűsítem.  
Elvileg mindenkit kell szeretni. De gyakorlatilag tíz-húsz embernél többet nem tudtok 
szeretni. E körön belül a vérkapcsolat fontos szerepet játszik. Azonos rászorultság esetén 
előnyben van a többivel szemben. De csak azonos rászorultság esetén! Ahol nem áll fönn 
vérkapcsolat, ott inkább kell szeretnetek ellenségeiteket, mivel az érdekkapcsolat ellen kell 
tennie annak, akiben az Én szeretetem él! 
 
19/1845 
Egy cselekedet akkor jó, ha bölcsesség járja át. Segítened feltétlenül kell, de törekedned kell 
arra, hogy ne légy bűnrészes, hanem valóban a jót segítsd elő adományaiddal. Ha azt veszed 
észre, hogy e téren ostobának tartanak, akkor vizsgáld meg, vajon Én tenném helyedben azt, 
amit te teszel? Amíg úgy gondolod, hogy igen, addig nem érdekes, hogy mit mondanak rólad. 
Azt viszont feltétlenül tudnod kell, hogy törekedned kell feladatokban gondolkodni és nem 
személyekben. Nem lehet az a végső szempont, hogy ki van veled vérkapcsolatban, hanem 
csak az, hogy ki mennyire szorul rá segítségedre. Csak, ha azonos módon rászoruló két 
ember áll előtted, akkor lehet szempont az, hogy előbb azon segíts, aki vérségileg közelebb 
áll hozzád! 
 
22/2189 
Az igazi szeretet nem ismer megkötözöttséget. A megkötözöttség veszélye különösen nagy 
ott, ahol vérkapcsolat áll fenn. Az Én Anyámnak is meg kellett tanulnia, hogy nem jelenthet 
számára semmit a Velem való vérkapcsolat (Lukács 11; 28 és Máté 12; 48.49)! Ezt neked is 
meg kell tanulnod fiaddal kapcsolatban! Ha eljutsz erre a benső szabadságra, akkor már 
jogos lehet aggódásod mindenkivel kapcsolatban, ha bárkinél is hitetlenséget tapasztalsz, 
mert aki nem hisz, elkárhozik! 



 
22/2195 
Benned túl erős a vérkapcsolatokkal való megkötözöttség, s ezt semmiképpen sem akarja 
erősíteni benned az, aki téged helyesen szeret, tehát nagyanyád sem! 
 
22/2197 
Azok a természetes vágyak benned, amelyek a családalapítást szeretnék elérni, nem 
lehetnek legfőbb szempontok számodra. Nagyon belétek sulykolták, hogy családcentrikusak 
legyetek, s Nekem nem kis gondot jelent megértetni veletek, hogy bár nagyon szép és 
tiszteletre méltó minden család, amely az Én szándékom szerint próbálja alakítani életét, de 
mégsem lehet senki számára csúcsérték semmiféle vérkapcsolat, semmiféle földi szerelem! 
 
22/2210 
A vérkapcsolatnak van egy olyan szintje, amely nem káros, ugyanakkor segít a szeretet 
kibontakoztatásában. Csak arra kell vigyáznod, hogy ráérezz erre a szintre, és ezt át ne lépd! 
A határ ott van, ahol érezned kell, hogy szíved békéje nem függhet a vérkapcsolatoktól. 
 
24/2405 
Neked mindig segítened kell a rászorulókon, ha szeretet él benned, és lehet, hogy nem 
szüleid azok, akik a legjobban rászorulnak segítségedre. Ilyenkor nem rajtuk kell segítened, 
hanem azokon, akik jobban rászorulnak segítségedre. A kegyelmi rendben nem a 
vérkapcsolat a döntő (Márk 3; 33-34)! Ezt csak akkor érted meg, ha lelkedben szabaddá 
tudtál válni szüleidtől. A benső szabadság feltétlen feltétele annak, hogy valakiben működni 
tudjon a Szentlélek (2. Kor. 3;17)! 
 
26/2595 
A vérkapcsolat a halállal megszűnik. De a szeretet kapcsolat örök! Ez azt jelenti, hogy ma 
már édesanyád Bennem a te testvéred, és mindaz, amit szeretetből érted tett, azáltal örök 
értékű, mert Értem tette. Az Irántam való szeretetet kell magadban is az első helyre tenned, 
ha örök értékeket akarsz gyűjteni magad számára. Azon légy, hogy ne a vérkötelék, hanem az 
Isten iránti szeretet kerüljön mindenkor benned az első helyre. Ez nagyon fontos! 
 
26/2649 
Az a benső szabadság, amelyet el kell érnetek, ha részesülni akartok a végtelen boldogság 
örömében, csak kemény szenvedések árán érhető el. Az egyik legkegyetlenebb 
megkötözöttségnek éppen a vérkapcsolat tűnik. Pedig az örök boldogságotok érdekében ezt 
is le kell oldanotok magatokról. Nem egymásra, hanem Istenre vagytok teremtve 
mindannyian. És kikerülhetetlenül nyugtalan marad mindaddig szívetek, amíg Bennem, 
Jézusban meg nem nyugszik. 
 
27/2762 
Minél fájdalmasabb egy élmény, annál hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy 
feldolgozzátok magatokban. A legsúlyosabbak egyike, a vérkapcsolat elszakadása, a halál 
által. Azoknak a halála, akiket szerettetek, nagyon tud segíteni benneteket Hozzám, ha ezzel 
a szándékkal akarjátok feldolgozni az elválás fájdalmát. De nagyon be tudja keményíteni azok 
szívét, akik nem azt akarják megtanulni egy ilyen halálesetből, ami lazítaná 
földhözkötöttségüket. Mindig rajtatok múlik, hogy melyiket választjátok! 



 
27/2770 
Sajnos, szinte állandóan visszatérő probléma a szülő-gyermek vérkapcsolat problémája. 
Mivel arra nem számíthatsz, hogy anyád változzon meg, ezért neked kell vállalnod azt, hogy 
megfelelően megtanuld kezelni ezt a problémát. 
 
27/2771 
A vérkapcsolat azért tartozik a legsúlyosabb problémák közé, mert alig tudjátok elfogadni, 
hogy a szülő-gyermek kapcsolat nem állapot, hanem szerep, s minden szerepnek csak 
időszakos a létjogosultsága az élet színpadán. Ez szülőre, gyermekre egyaránt érvényes. 
 
28/2797 
Kétségtelen tény, hogy a vérkötelékek nagyon meghatároznak benneteket. Az is kétségtelen, 
hogy ez nem jó. És az is kétségtelen, hogy soha nem szabad figyelmen kívül hagyni az 
okosságot és az óvatosságot. Ez feltétlenül áll a vérkapcsolatok területére is. 
 
29/2941 
Ennek elérésére meg kell szabadulnod azoktól a megkötözöttségektől, amelyeket a 
vérkapcsolat és egyéb emberekhez kötött kapcsolat jelent! Tehát meg kell tanulnod 
feladatokban gondolkodni! Szíved békéje csak akkor áll helyre, ha tudomásul veszed: semmi 
más dolgod nincs, mint az, amit reggeltől estig meg kell tenned! Egyetlen egy szellemi 
lénynek a boldogsága, tehát a szívbékéje sincs összekötve mások magatartásával! Én, Jézus 
vagyok az Atyával és a Szentlélekkel az EGYETLEN, Aki boldogító módon élek minden szellemi 
teremtényemben. Aki tehát Bennem és Velem, Jézussal él, az együtt él a saját 
boldogságommal, amely egyben az ő boldogság is! 
 
36/3766 
Minden kapcsolat annyiban a Szentlélek műve, amennyiben Hozzám, Jézushoz akar kötni 
benneteket. Ennek megvalósulása pedig a benső megkötözöttségek leoldásával jár együtt. 
Minden más kapcsolat, így a vérkapcsolat is, amíg nem akar valaki igazán megtérni, az Isten 
által elgondolt kapcsolat eltorzítására törekszik. 
 
36/3874 
Abba semmiképpen sem mehetsz bele, hogy gyermeked miatt elhidegüljön tőled a férjed. 
Egy házasságban a párkapcsolat mérhetetlenül fontosabb, mint a szülő-gyermek 
vérkapcsolata. Ez utóbbi ideiglenes. A párkapcsolat Isten szándéka szerint, sírig tartó! 
 
37/3917 
Minden vérkapcsolatot nagyon nehéz helyesen kezelni. Adj hálát azért, hogy unokáiddal a 
kapcsolatot nem kezelheted! Így biztos, hogy te is és ők is jól járnak! 
 
37/3932 
A szeretés és a megkötözöttség csak Velem kapcsolatban mondhatók azonosnak! A 
vérkapcsolat és minden egyéb kapcsolat csak annyiban mondható szeretetkapcsolatnak is, 
amennyiben nem jelent egyben megkötözöttséget is. Ezért mondottam, hogy aki bárkit 
jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám (Mt. 10; 37)! 
 



37/3963 
Mit is mondjak neked? Hogyan tudnám megérteni veled, hogy a te gyermeked, unokád, nem 
a te gyermeked, unokád?! Hogyan próbáljam megértetni veled, hogy a te boldogságodhoz 
semmi közük nincs, mint ahogy az ő boldogságukhoz sincs köze a te boldogságodhoz?! Mint 
ahogy az Én boldogságomhoz sincs semmi köze a pokolban és a földi pokolban 
szenvedőknek. Hogyan értessem meg veled, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, s 
az Istent nem szeretővel az Isten sem tud mint kezdeni?! Hogyan értessem meg veled, hogy 
Isten nem arra való, hogy téged babusgasson, mint te az unokádat, akaratodat teljesítse, 
amint te azt Eléje tárod?! Hogyan tudnám megértetni veled, hogy te bálványimádó vagy, 
amikor benső békédet, nyugalmadat nem az Istennel való kapcsolatodtól teszed függővé, 
hanem attól, hogy mi van azokkal, akikhez a vérkapcsolat köt téged. 
 
38/4031 
Jelen tartózkodásod helyét csak akkor kell, de akkor valóban meg kell megváltoztatnod, ha a 
vérkapcsolatra hivatkozva akadályozni akarnak abban, hogy a Nekem odaadottságodat 
külsőleg is igazold. Erre utaltam: Mt. 10.37-39-ben. 
 
38/4045 
Az álmodban történő meghalt szeretteiddel való találkozás két üzenetet hordoz. Az egyik az, 
hogy erősítsd magadban: te is az örökkévalóság gyermeke vagy! Van élet a halálod után! Van 
örökélet! A másik pedig az, hogy a szeretetet nem lehet eltemetni! Akiben szeretet van, az 
mindenkor küldetést érez arra, hogy másokat segítse. A földön maradottak felé ezt a 
küldetést főleg a vérkapcsolat tudja nagyon elősegíteni. De ez csak akkor valósul meg, ha te 
nem öncélúan kezeled az ilyen álmaidat. Tehát ne csak annak örülj, hogy milyen jó volt, 
milyen boldogító volt vele, velük találkoznod, hanem tudatosuljon benned az, hogy te már itt 
a földön is, a gyakorlati szeretés megvalósítója kell, hogy legyél! 
 
39/4208 
Nem adtam példát a Mária-tiszteletről sem. Azért nem adtam, mert részben tudtam, hogy 
aki Engem szeretni fog, az tisztelni fogja anyámat is. Másrészt nekem Édesanyámmal 
kapcsolatban olyan példát kellett adnom, hogy ti hogyan viselkedjetek saját édesanyátokkal 
kapcsolatban. Vagyis fel kellett hívnom a figyelmeteket arra, hogy nem a vérkapcsolat a 
legfontosabb kapcsolat, amelyért élni-halni kell, hanem az a kegyelmi kapcsolat, amely 
Istenhez, mint Abszolút ELSŐHÖZ kell, hogy kössön benneteket. 
 
41/4378 
Mivel te is Isten édes gyermeke vagy, mivel Isten nemcsak benned él, hanem érted él 
benned boldogító módon, ezért törekedned kell lazítani azon a vérkapcsolaton, amelynek a 
szorítása már-már akadálya annak a szabadságnak, amelyben Lelkem működni képes benned 
(2. Korintus: 3; 17)! 
 

2. 
VÉRKÖTELÉK 

 
24/2421 
Nagyon fontos, hogy legalább szándékban szabadságra törekedjetek minden vérkötelék 
kelepcéjéből. Az Én édesanyámnak is meg kellett szenvednie azt, hogy nem az ő kívánságait 



igyekeztem teljesíteni, hanem Atyám akaratát vele szemben is. Itt az örökkévalóságban 
nagyon hálás Nekem azért, hogy számomra nem az volt a legfontosabb, hogy ő hogyan érzi 
magát, hanem az, hogy mit akar Tőlem az Atya. 
 
24/2431 
Kérdező: VÉRKÖTELÉK-PROBLÉMÁM VAN. 
A vérkötelék nagyon elfogulttá tud tenni benneteket. Az elfogultság pedig nagyon rossz 
tanácsadó még akkor is, ha az egyik leghatékonyabb szereplője életeteknek. Ennek a 
köteléknek nem szabad direkt módon, tehát közvetlenül nekimenni. Ez a kötelék csak 
indirekt módon lazítható. Tehát úgy, hogy Velem és gyermeked apjával kell tisztítanod, 
rendezned kapcsolatodat. Amilyen mértékben ez sikerül, olyan mértékben oldódnak meg e 
téren a problémáid. 
 
30/3084 
Akkor neveled jól gyermekeidet, ha saját szívbékédet tartod legfontosabbnak. Igen, mert 
elsősorban arról a benső harmóniáról kell tanúságot tenned, amely az Én, a te Jézusod 
békéje benned. Arról kell tanúskodnod, hogy nem az a legfontosabb, amit mások annak 
tartanak. Nem mások elvárásainak kell eleget tenned. A legfontosabb az, hogy Isten legyen 
veled megelégedve. A vérkötelék nagy kísértés. Megnehezíti a feladatokban történő 
gondolkodást, mivel túl nagy hangsúlyt helyez a személyekre. 
 
3/178 
Az első emberpár történetében olvashatod, hogy vér szava ide, vér szava oda, testvér-
gyilkosság történt. Az is a dolgok rendjéhez tartozik, hogy ha valaki szeretni akar, akkor 
nagyon át tudja élni a vérkötelék-adta lehetőségeket. 
 
22/2195 
A földről eltávozottak számára sok lehetőség van arra, hogy átgondolják újraszületésük, 
leendő földi sorsuk vállalását. De a vérkötelék nem szokott olyan tényező lenni, amivel 
foglalkoznának azok, akik egyszer már lejöttek a földre. Sokkal fontosabbak az eszmei 
szempontok! Ez azt jelenti, hogy valahol, vagy végre kell hajtaniuk földi életük során 
elmulasztott feladataikat, vagy rosszul végzett munkájukat kell korrigálniuk. Ehhez még az is 
hozzájárul, hogy tekintettel kell lenniük azok életére, akik közé kerülnek, amikor újra 
megszületnek itt a földön. 
 
25/2479 
A szeretet akkor egészséges, ha a szabadság irányában fejlődik. Ez azt jelenti a gyakorlatban, 
hogy törekedned kell megkötözöttségeidtől megszabadulni. Főleg a házastársi és a 
vérkötelék a legproblematikusabb kötelékek. Ezeknek leoldása komoly gondolkodás-
átalakítást kíván (Máté 10; 37)! 
 
25/2508 
A vérkötelék-probléma nagyon súlyos probléma. A gondolkodás-átalakításnak csak 
hosszadalmas és fáradságos munkája képes kiérlelni bennetek azt a benső szabadságot, 
melynek birtokában szót tudtok érteni Velem. Vagyis amelyben meg tudom értetni veletek: 
csak önmagatokért feleltek! Nincs erkölcsi nevelés, csak önnevelés van! 
 



25/2509 
A súlyát éppen a vérkötelék adja. Szóba kell állnod azzal az igazsággal, hogy csak 
önmagadért felelsz, és ennek gyökere éppen az, hogy erkölcsi nevelést senki nem tud adni 
senkinek, csak önmagának! Aki ezt tudomásul vette, az bensőleg szabaddá vált, és ilyen 
állapotban képes arra, hogy megfelelő módon szeresse gyermekeit. 
 
26/2577 
Tudom, hogy a vérkötelék a földön az egyik legkegyetlenebb kötelék, de ez sem változtatja 
meg azt az IGAZSÁGOT, hogy szabadságra, megkötözöttségtől mentes életre vagytok 
teremtve. A Szentlélek csak annyiban tud működni minden emberben, minden szellemi 
lényben, amennyiben valaki igyekszik mindentől és mindenkitől szabaddá válni (2. Kor. 3;17). 
Az a szabad ember, aki Értem, tehát szíve békéjéért kíván élni. Ez nem önzés, hanem 
ÖNSZERETET! Ez pedig CSÚCSÉRTÉK! "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" 
 
26/2595 
A vérkapcsolat a halállal megszűnik. De a szeretet kapcsolat örök! Ez azt jelenti, hogy ma már 
édesanyád Bennem a te testvéred, és mindaz, amit szeretetből érted tett, azáltal örök 
értékű, mert Értem tette. Az Irántam való szeretetet kell magadban is az első helyre tenned, 
ha örök értékeket akarsz gyűjteni magad számára. Azon légy, hogy ne a vérkötelék, hanem 
az Isten iránti szeretet kerüljön mindenkor benned az első helyre. Ez nagyon fontos! 
 
26/2627 
Kétségtelen, hogy sem a vérkötelék, mint erőforrás, sem az értelemmel is feltételezhető 
született adottságok nem jöhetnek szóba. De ha te nem önmagadért, hanem az áldozatban 
megmutatkozó szíved szeretetéért vállalod egy kis élet gondozását, ez feltétlenül vigaszt fog 
nyújtani halálod pillanatában még akkor is, ha emberileg csalódások sorozatát kell is 
elszenvedned a gyermeknevelés folytán. 
 
27/2743 
A vérkötelék helyes kezelése egyik leglényegesebb próbája a Velem, Jézussal való 
kapcsolatodnak. Még az Én anyámnak, Máriának is kemény szenvedést kellett vállalnia, hogy 
helyére kerüljön benne kettőnk kapcsolatának megfelelő kezelése. 
 
27/2769 
Kérdező: SZORÍT A VÉRKÖTELÉK! 
HANG: "Drága Gyermekem! 
  Egyre több olyan panasz érkezik Hozzám, Jézushoz, amely a szülők végletes 
magatartására kér orvoslást. Vagy zsarnokoskodni akarnak, vagy mindent megengednek, 
attól függően, hogy milyen a hangulatuk. 
 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). 
 Te anyádat megváltoztatni nem tudod, de Tőlem megkapod azt az erőt, amire 
szükséged van, hogy hűséges maradj lelkiismereted szavához vele szemben is. Bizony igaz, 
hogy az egyik legkegyetlenebb kötelék a vérségi kötelék! 
 



28/2792 
A kiút nem az engedelmesség, mivel az csak szőnyeg alá söpri, elodázza a megoldást, s mind 
idegileg, mind erkölcsileg roncsoló erőket mozgósít. A kiút a szabaddá válás attól a 
vérköteléktől, amely jelenleg a vallás álarca mögött, az uralkodási vágyat akarja élővé tenni 
szüleidben. 2. Kor. 3. 17-ben leírt szavak Tőlem valók! "Ahol a Lélek, ott a szabadság!" 
 
28/2794 
Kétségtelen tény, hogy a vérkötelékek nagyon meghatároznak benneteket. Az is kétségtelen, 
hogy ez nem jó. És az is kétségtelen, hogy soha nem szabad figyelmen kívül hagyni az 
okosságot és az óvatosságot. Ez feltétlenül áll a vérkapcsolatok területére is. 
 
28/2897 
Gyermekeid élete nem a te életed! Te csak magadért felelsz. Kétségtelen, hogy a földi élet 
egyik legsúlyosabb problémái közé tartozik a vérkötelék! Pedig ennek leoldása nagyon 
fontos! E leoldás nélkül nincs újjászületés, e nélkül nincs üdvösség! Aki bárkit jobban szeret, 
mint Engem, Jézust, aki bárki miatt nagyobb gondban van, mint a Velem való kapcsolat 
miatt, az nem méltó Hozzám, Jézushoz (Máté 10: 36-37)! Ezt tágabb értelemben, tehát a 
gyermekekre vonatkozóan is, kell érteni! 
29/2918 
A földi élet egyik legfájóbb, legáldottabb, de egyben a legkegyetlenebb köteléke a 
vérkötelék. Mindenkinek meg kell vívnia azt a szabadságharcot, amelynek legnagyobb 
akadálya a vérkötelék. Még nekem, Jézusnak is, keményen meg kellett vívnom e harcomat 
(Márk 3; 33), s bizony, e harcomnak ugyancsak szenvedő alanya volt anyám, Mária! 
 
29/2935 
Feleséged elég egyértelművé tette már azt, hogy lélekben nem akar követni téged. Neked 
viszont szüleiddel és magaddal is meg kellene értetned azt, hogy nem tartoztok már 
egymáshoz! Ez nem jelenti azt, hogy fordíts nekik hátat, de igenis jelenti azt, hogy 
gondozásuk nem állhat életedben főhelyen! A vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék, 
amely megnehezíti mindkét félnek a teljes Hozzám-tartozás átélését! Az ő Gondviselőjük is 
Én vagyok, s Én, Jézus, gondoskodom arról, hogy mindig legyenek olyan vállalkozók, akik által 
éreztetni tudom szüleiddel is gondviselő szeretetemet. De nem szabad, hogy ez a probléma 
számodra gondként jelentkezzék! 
 
29/2977 
Férjed megkötözöttsége saját édesanyjával, nagyon gyakori jelenség! A vérköteléktől 
megszabadulni nemcsak nem könnyű, de a „legvérremenőbb" szabadságharc vállalása árán 
lehet csak! Aki e harcot nem vállalja, az végeredményben Engem, Jézust, nem vállal.  
 
30/3139 
A vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. Egy idő után az a 'se vele, se nélküle' helyzet 
alakul ki, amely senkinek sem jó. Ilyen helyzetben idegileg csak tönkre lehet menni. 
 
31/3196 
A vérköteléknek csak a földön van komoly jelentősége. Amikor valaki már átlépte a földi élet 
határát, akkor már nem a 'visszatekintés' foglalkoztatja. Éppen ezért neked nem is arra kell 



fordítanod benső antennáidat, hogy fogni tudd, ő hogyan vélekedik, hanem arra, hogy Én, 
Jézus, aki különböző módon itt maradtam közöttetek, bennetek, hogyan vélekedem rólatok. 
 
32/3341 
Ne feledd! A vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék a földi életben! Ez a kötelék képes 
teljesen felőrölni azt a szabadságot, amely a Szentlélek hatékony jelenlétét tudja biztosítani 
(2. Kor. 3;17). 
 
32/3343 
Te ne okold magadat vele kapcsolatban! Te is csak magadért felelsz! Te sem kerülheted ki, 
mint ahogy senki, hogy lelked mélyén szabaddá válj gyermekeidtől! Te sem építhetsz a 
vérkötelék alapjára, amint sem Én, Jézus, sem Anyám, Mária, nem építhetett erre (Márk 3; 
33-35)! 
 
33/3460 
Bizony, a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék! Benső szabadságra csak az tud 
eljutni, aki ezt is le tudja oldani magáról. 
 
33/3479 
Erre csak annyiban vagytok képesek, amennyiben szabaddá tudtok válni még a 
vérkötelékeitektől is. Igen, mert gyermekeidnek nem akkor teszel jót, ha az ő akaratukat 
akarod teljesíteni. Akkor sem, ha a te akaratodat akarod rájuk tukmálni. Gyermekeidet és 
mindenkit a világon akkor szeretsz helyesen, ha Isten akaratát akarod közvetíteni feléjük. 
Ennek az akaratnak felismerését pedig minden megkötözöttség ködösíteni próbálja. Ezért oly 
nagyon fontos a benső szabadság megszerzésére irányuló törekvésetek. Vagyis, hogy minden 
külső és belső kényszer ellenére igyekezzetek megvalósítani az Általam elétek állított, tőletek 
elvár jót. 
 
35/3656 
Mária sem volt tiszteletre méltó olyankor, amikor nem volt tiszteletreméltó! Ilyen tiszteletre 
nem méltó módon viselkedett a Kánai mennyegzőn, és amikor a rokonokkal egyetértésben, a 
vérkötelékre való hivatkozással akadályozni akart Engem, Jézust, feladatom teljesítésében. 
Mária soha nem volt Anyaisten és soha nem imádandó! 
 
36/3764 
Minden megkötözöttség torzítja a szeretet-megnyilvánulást. A vérkötelék is 
megkötözöttség, melyet igyekezni kell leoldania minden szülőnek, gyermeknek, önmagáról. 
 
37/3889 
Úgy gondolod, hogy szüleid lelki világának ismerete enyhítené benned azt a fájdalmat, amely 
felébred benned, amikor reájuk gondolsz. Nem így van. Két okból sem! Az egyik az, hogy a 
szülők részéről nem található megfelelő indok arra, hogy gyermeküket elhagyják. A másik az, 
hogy még így is nehezen tudod leoldani magadat róluk, holott ezt minden felnőttnek meg 
kellene valósítani a szülőkkel kapcsolatban. Édesanyámnak, Máriának, aki különösen a te égi 
édesanyád is, komoly fájdalmat jelentett a Velem kapcsolatos vérkötelék felszámolása. 
Bizonyos értelemben igaz, hogy a vérkötelék az egyike azon kötelékeknek, amely a legtöbb 
problémát okozzák szinte mindenkinek a földi élete folyamán. 



 
37/3957 
Gyermekeid, főleg az egyik, szinte kiábrándulva a te jogos otthonhoz kötöttségedből, 
külföldre távozott, s ez neked gondot jelent. A gyermekeiddel való megkötözöttséged 
feloldásával eddig szinte alig törődtél, s most e kötelék húsbavágó lett. Előbb-utóbb minden 
megkötözöttség ezt eredményezi. Bár tudjátok, hogy az Általam megkívánt szeretet a valódi 
rászorulókat helyezi előnybe, de a vérkötelék ebben nagyon be tud zavarni. Ez ismét egy 
olyan terület, amelyen Én, Jézus, segíteni tudok, de csak azon, aki a vérkötelék ellenére is a 
valódi rászorulókon akar segíteni. 
 
38/4063 
Kétségtelen, hogy a vérkötelék az egyik legkeményebb, legszorítóbb kötelék. Bizony, 
legalább szándékban, törekvésben, ettől is szabaddá kell válnia annak, aki helyesen, tehát 
Isten szándéka szerint, és nem elfogultan, tehát pillanatnyi érdekei, valamilyen felületes 
béke reményében akar szeretni. 
 
38/4068 
A 'vér' szava mindig karmikus. De ezt nem ápolni, hanem feloldani kell. Helyesen csak az tud 
szeretni, akinek benső világa, legalább szándékban, arra van beállítva, hogy minden 
megkötözöttségtől, így a vérkötelék megkötözöttségétől is, szabaddá váljék. 
 
38/4072 
Nagyon természetes, hogy egy gyermek mindig karmikus sorsot jelent a saját édesanyjának. 
De minden édesanyának tudnia kell, hogy a vérköteléknél erősebb kell, legyen az a kegyelmi 
kötelék, amely Istennel kapcsolja őt össze.  
A szülőknek sem feladatuk az, hogy felnőtt gyermekeiket megjavítsák, hanem az, hogy 
felnőtt gyermekeik magatartását is használják fel saját megjavulásukra. A vérkötelék gyakran 
akadályozója annak a benső szabadságnak, amely a Szentlélek működési helye. Gyakran csak 
nagyon drasztikus módon tud egy vérkötelék helyébe lépni az a benső szabadság, amely 
nélkül helyesen nem is lehet szeretni. 
 
39/4149 
Kétségtelen, hogy a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. De éppen azért, mert 
kötelék, le kell oldania mindenkinek, mert Isten Lelke a szabadság Lelke (2. Korintus 3; 17), és 
ahol megkötözöttség van, ott a Szentlélek működésképtelen. 
 
39/4174 
Ne hordj magadban bűntudatot, mert ha megbántad helytelen tettedet, akkor Én, Jézus a 
többit már elintéztem, éspedig a neked és mindenki javára intéztem el. Te örülj annak, hogy 
észrevetted azt, hogy Én, Jézus megtaláltalak. Ez az észrevételed teszi boldogítóvá számodra 
azt, hogy minden rászorulóban vissza tudsz szereti Engem. Ha nem oldod le magadról azt a 
gondolatot, hogy adósa vagy fiadnak, tehát ha a vérkötelék megkötözöttség marad 
számodra, akkor nem tudlak megajándékozni azzal a szabadsággal, amely a Szentlélek 
hatékony működését tudja biztosítani benned. (2. Kor. 3;17) 
 
40/4280 



Az igazi szívbéke elérése megköveteli azt is, hogy szabaddá váljatok mindenfajta 
vérköteléktől is. Ha valaki nem láthatja szeretett unokáját, az adjon hálát Istennek azért, 
hogy az unokáért mondandó imádságot nem lehet megtiltani. Valakiért imádkozni többet 
jelent, mint látni őt! 
 
41/4378 
Ezek után talán nem szorul különleges magyarázatra az, hogy Isten, aki a SZERETET, 
mérhetetlenül fölötte áll minden teremtett lény szeretetének, így a te szeretetednek is. Még 
csak meg sem tudod közelíteni szereteteddel azt a SZERETETET, ahogy Isten szereti 
gyermekedet! Kétségtelen, hogy a vérkötelék nagyon erős kötelék. De ennél mérhetetlenül 
erősebb az a kegyelmi kötelék, amely kell, hogy téged Hozzám, a te Jézusodhoz kössön. 
(Márk: 3.33-35)! Az igaz, hogy Isten az ő gondviselő szeretetét nem a te szeretetedhez 
igazítja gyermekeddel kapcsolatban sem - s ezért nem háborognod, hanem hálát kéne 
adnod! -, hanem Önmagához! 
 
41/4397 
Bizonyos értelemben állapotszerű kötelességed a gyermekedért való aggódás. Bár igaz, hogy 
a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék, de az is igaz, hogy e kötelékben van egy olyan 
gyöngyszem, amilyen más kötelékben nincs. E gyöngyszem pedig egy olyan látás, amelyet 
csak az édesanyák birtokolnak. E látás egyben erőforrás is! Csak arra kell vigyáznod, hogy ne 
vidd túlzásba gondoskodásodat! 
 
41/4413 
Nagyon természetes, hogy az, aki kezességet vállal, vállalnia kell annak következményeit is. 
Döntéseitekért felelősek vagytok, és ezt nem háríthatjátok át sem Istenre, sem emberre. 
Kétségtelen, hogy a vérkötelék képes nagyon elhomályosítani látásotokat, de ez sem ment 
fel benneteket a felelősség vállalása alól. 
 
42/4524 
A földi életnek kemény törvényszerűségei vannak! Egyik legkegyetlenebb megkötözöttség a 
vérkötelék! Az emberi kapcsolatokban, ha egyáltalán beszélni lehet birtoklásról, az csak a 
házastársak közötti birtoklás lehet! E téren a férfi nem azért kap elsőbbséget, mert erősebb, 
hanem azért, mert az Isten által elgondolt emberi kapcsolatok RENDJÉBEN ő kapta azt a 
szerepet, amelyben a hol-lakás döntésének a felelősségét neki kell vállalnia! Ott, ahol a 
házastársak ezt nem értik meg, ott az Isten akaratát tolják félre életükben. 
 
43/4689 
Tudom, hogy a földi élet olyan, amilyen. Tudom, hogy a vérkötelék mérhetetlenül fontos, és 
főleg a halál esetében kegyetlenül fájdalmas kötelék. De tudnod kell, hogy fiadnak is, neked 
is a Velem való megkötözöttség legyen a mindenek feletti kötelék! Csak így tudlak 
legnagyobb földi fájdalmadban vigasztalni, erősíteni. Igen, mert aki Velem élő kapcsolatban 
van, az tudja, hogy senkit nem választhat el senkitől végleg semmiféle halál, tragédia. Tehát 
bőséges lehetőséged lesz arra, hogy fiaddal együtt légy! És azt az együttlétet már semmi és 
senki nem tudja megzavarni! 
 

 
 


