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Isteni ragasztó, a házasság összetartó ereje
Ha február, akkor a házasság hete! Különösen nehéz téma ez a börtönökben: az itt töltött hónapok, évek alatt meglazul
hatnak, megszakadhatnak a családi és párkapcsolatok. A Békevár Egyesület ezen a helyzeten kíván segíteni azzal, hogy
nemrégiben minden börtön könyvtárát megajándékozták a „Békevár – Családi fészek és mentsvár” című kötetükkel.
Bor Ferenc protestáns lelkész, az adományozó egyesület elnöke saját útkeresését és célba érkezését is megírta a könyvben,
melyben a házasság megtartásához kapunk útmutatást.
hogy a fizikai világon kívül létezik egy szemmel nem látható másik
dimenzió is. A szívem mélyén egy űrt éreztem, és folyamatosan kerestem azt a módot, hogy miként lehetne ezt betölteni. A bensőm teljes
mértékben egyetért a következő gondolatokkal, amit át is éltem a
családommal együtt.
Nem kell sok évet élnie valakinek ahhoz, hogy felfedezzen a szíve
mélyén egy bizonyos ürességet. Váratlanul felfedeztem, hogy ez a
bizonyos üresség egyedül a Világmindenség Teremtője számára van
fenntartva, hogy személyesen lakjon mindegyikünkben.

Hogyan szerezhető meg a magasabb
rendű szeretet?

A 35. házassági évfordulónkat ünnepeltük 2012 szeptemberében. Hála
Istennek, ez az egyharmad évszázad minden zökkenő nélkül szaladt
el a fejünk felett. Mindketten vallásos családi háttérrel rendelkeztünk.
Mindkettőnknek első kapcsolata volt, amikor udvarolni kezdtem, s
amiből szerelmi házasság született. Egymás iránti elköteleződés alapján az oltár előtt mondtuk ki a boldogító igent 1977-ben. Meggyőződésem, hogy az egy életre szóló házasság szilárd alapja az Isten színe
előtt megkötött és komolyan vett, a vérszövetség alapjain nyugvó
házassági szövetség.
Éltük a mindennapjainkat, az általunk ismert és tőlünk telhető legnagyobb szeretetben. Ekkor még nem is sejtettük, hogy az emberi
szeretet fölött létezik egy magasabb rendű szeretet is, ami a görög
nyelvben az agapé.
A bensőmben egy éhség támadt, ami útkeresésre sarkallt. Ez a keresgélés a szellemi világ kutatása felé vitt. Idővel rá kellett ébrednem,
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1996 tavaszán hatalmas fordulat, rendszerváltás következett be az
életünkben. Egy országot járó misszionárius összejövetelén, hallva az
Örömhír üzenetét, befogadtuk a szívünkbe a feltámadt Megváltót, és
ezáltal megéltük az újjászületés csodáját! Ezzel a céltudatos lépésünk
kel az isteni tulajdonságok részeseivé lettünk! A Szentírás alapján Péter
apostol 2. levele értelmében a magasabb rendű szeretet birtokosaivá
váltunk, amit tudatosan igyekeztünk is kamatoztatni életünkben.
Mit jelent az újjászületés? Jézus azt tanította, hogy az embernek
újjá kell születnie. János evangéliumának következő állítása Jézus
szájából származik: „...Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja
az Isten országát.” Az újjászületés az Ádám által elbukott ember
szellemének újraszületése. Ugyanis a hármas felépítésű ember igazi
valója a szelleme (belső ember), testben él és van lelke. A kegyelemből újjáteremtett emberi szellembe magként bekerülnek az
isteni tulajdonságok, amit a Galatákhoz írt levélben szedtek csokor
ba: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, mértékletesség. Ezek folyamatosan növekedve egyfajta
gyümölcsként jelennek meg a hívő ember életében.
Kétféle szeretet létezik. Az egyik az önző ember természetes szeretete,
amely bármelyik pillanatban átcsaphat gyűlöletbe. A másik az önzetlen isteni fajta szeretet, amely mindennél hatalmasabb. János apostol
az első levelében ugyanis egyértelműen állítja, hogy Isten = Szeretet.
Ez az isteni fajta szeretet bennünk lakozik, és mi engedjük, hogy áthassa az életünk minden részletét. Sőt, a gyakorlatban alkalmazzuk, hogy
belőlünk kiáradva megérintse a szeretteinket és a környezetünkben
levőket. Más szóval, munkába állítottuk az agapé szeretetet és élvezzük annak jóízű gyümölcseit. Mert aki vet, az előbb-utóbb aratni is fog!
A jó mag pedig jó gyümölcsöket fog érlelni.
Idővel egy szakkönyvből megismertük azt, hogy a bennünk jelen
levő isteni fajta szeretetet hogyan lehet kifejezni egymás irányába.
Elkezdtük felderíteni egymás szeretetnyelvét, és ennek gyakorlati
alkalmazása megint közelebb vitt egymáshoz, és megerősítette a
frigyünket. Az öt „szeretetnyelv”, amit elsajátíthatunk, a következő:
elismerő szavak, odaszentelt idő, ajándékozás, szívességek, érintés.
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Az elsődleges szeretetnyelv mellett létezhet másodlagos szeretetnyelv is. A szerelmes ember a fellegekben jár, és rózsaszínben látja a
világot. De ez a fennkölt lelkiállapot egyszer véget ér. A fiatal házasoknak még a szerelem elmúlása előtt szükséges lenne megismerni
egymás szeretetnyelvét. A szerelem elmúltával ugyanis az agapé
szeretetnek kell lépni annak helyébe. Az agapé szeretet azon munkálkodik, hogy mit tehet a másikért. Szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet! Azért fontos a házastársunk szeretetnyelvén beszélni,
hogy az érzelmi tankja, ‘edénye’ telítve legyen szeretettel
a házasság teljes időtartama alatt.
Az érzelmi szükségleteket az elsődleges szeretetnyelv tölti be.
Előfordulhat az is, hogy valakinek van még egy másodlagos szeretetnyelve is. Az isteni fajta szeretet csodákra képes. A szeretet egy
érzelmi szükségletünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad,
és általa fontosnak érezzük magunkat a hitvesünk mellett.
Amikor az ember szeretettankja kezd ürülni, attól kezdve az élete
olyan nehezen és döcögve halad, mint egy defektes kerék. A válások
nagy száma arra vezethető vissza, hogy a házasfelek tankjából kifogyott a szeretet. Ahol hiányzik a szeretet, ott a hibák felnagyítódnak.
Ilyenkor az akadályt látják egymásban, és az otthon könnyen csatatér
színterévé válhat.
Újjászülethet-e a szeretet a házasságban? De még mennyire! Csupán döntés kérdése! Ehhez viszont azt kell tudni, hogy szeretni csak
a társunk szeretetnyelvén lehet. Amikor társunk tankja megtelik
szeretettel, akkor ő viszonozni fogja azt a mi szeretetnyelvünkön.
Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok
nyílnak a házasság előtt.
A házasság minden problémáját képes megoldani a magasabb
rendű szeretet. Ha mindketten az isteni fajta szeretetben járnak,
akkor az otthonuk légköre olyan pozitív lesz, hogy egyikőjük sem
akar onnan kilépni.
Akinek igénye van az agapé szeretet birtoklására, annak a Krisztusba vetett hitének hangos megvallása által Jézust Úrrá kell tenni az
élete felett. Bárki meghozhatja azt a döntést és odaszánást, hogy
befogadja a szívébe a Szeretet Fiát és vele együtt az isteni fajta szeretetet. Isten bennünk levő szeretete soha nem vall kudarcot, és képes
tönkrement életeket, kilátástalan helyzeteket is megváltoztatni, ha
munkára fogjuk.
Az agapé szeretet jellemzője: „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem
cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél,
mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy!” (1Kor. 13,4-8)

Hogyan működik az isteni ragasztó?
A hármas kötél nehezen szakad el! – olvasható a Prédikátor könyvében. Ez alatt a férj, a feleség és a Jóisten kötelékbe font szoros
egysége értendő. És ahol együtt és egységben élnek a párok, oda
áldást küld az Úr! Érdemes felfigyelni arra, hogy a zsoltáros az
áldás elnyerésének két feltételét említi: együtt és egységben élni.
A Szentháromság harmadik személye – a magyar fordítások legtöbbjé-
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ben Szentlélek, de az eredeti görög szövegben Szent Szellem – biztosítja a ragasztót a házastársak egységben tartásához. Bizonyos vagyok
abban, hogy azért vagyunk még boldog házastársi egységben, mert
mi is éltünk ezzel az égi lehetőséggel.
Hogyan lehet hozzájutni ehhez a ragasztóhoz? Első lépésként a Római levél 10. fejezete alapján az embernek be kell fogadnia a szívébe
a Megváltót, mely során Isten kegyelméből újjászületik a belső embere, s általa örök életet nyer. Második lépésként a Lukács evangéliumának 11. fejezete alapján módja nyílik arra, hogy megkérje a Szent
Szellemmel való beteljesedést. Innentől kezdve tudatosan alkalmazható a mennyei ragasztó, Isten erejének összetartó hatalma.
Amikor azzal szembesülünk, hogy lazul a kapcsolatunk, akkor
kérünk isteni ragasztót a frigyünk egybekovácsolására. És erre
mindenkinek megvan a lehetősége, aki él a felsorolt és általunk is
gyakorolt lehetőségekkel. A bibliai alapelveket tartom a legjobb
módszernek az egyensúlyából kibillent házassági egység helyreállítására és megerősítésére. Segítségképpen közreadok egy fohászt,
amely csak hittel és hangosan elmondva hoz áldást, eredményt:
Uram, segíts, kérlek, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megszerettük egymást! A házasságunkat hatalmas kincsként
őrizzük, amely folyton erősödik a Te szeretetedben. Atyám, a
ragasztóddal erősítsd meg az együvé tartozásunkat! Mi a krisz
tusi utat kívánjuk követni, s a szívünket átadjuk Neked! Örömmel
valljuk, Jézus az Úr az életünkben! Uram, a megtartó kegyelmed
re bízzuk a családunk at, így gyermekeink egy boldog, öröm- és
szeretetteljes légkörben növekedhetnek fel, elkerülve a válás
okozta sérüléseket. Ámen.
Bor Ferenc
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