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Bor Ferenc  

FRIGYKLINIKA

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.”

       Petőfi Sándor

Kedvelem az őszt, mert édes emlékeim fűződnek ehhez az év-
szakhoz, tudniillik szeptemberben kötöttem össze az életemet a 
szívem választottjával. Mint útjelző oszlop, szeretnék rámutat-
ni arra, hogy miként kerültünk birtokába a szeretet egy maga-
sabb formájának és az isteni ragasztónak. Ezek az eszközök vál-
tak a három és fél évtizedes felhőtlen frigyünk megerősítő pillé-
révé, összetartó erejévé. 

Mindkettőnknek ez volt az első kapcsolata, amelyből szerelmi 
házasság született. Miután elköteleződtünk egymás iránt, 1977-
ben az oltár előtt mondtuk ki a boldogító igent. Amikor ketten 
az Úr színe előtt egybekapcsolják az életüket, akkor egy új szelle-
mi egység jön létre! Tudjuk, az életre szóló házasságunk megin-
gathatatlan alapja az Isten előtt megkötött szövetség, amit komo-
lyan is vettünk. 

Két leánygyermekünk megszületését követően beteljesedett 
életet éltünk. Míg igyekeztünk az addig ismert legnagyobb szere-
tetben kibontakozni, nem is gyanítottuk, hogy létezik egy, az em-
beri szeretetet felülmúló magasabb rendű szeretet is. Folytono-
san kutattam annak módját, hogyan tudnám betölteni a szívem 
mélyén tátongó űrt.
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A MAGASABB RENDŰ SZERETET BIRTOKLÁSA – Egy 
rendszerváltással felérő gyökeres változás következett be az éle-
tünkben 1996 tavaszán, amikor is megéltük az újjászületés csodá-
ját. Ez úgy történt, hogy egy misszionárius összejövetelén – mi-
közben hallgattuk az Örömhír üzenetét –, a szívünk ajtaját meg-
nyitva behívtuk a feltámadt Megváltót és átadtuk Neki az életün-
ket. Ugyan vallásos családban cseperedtünk fel, de addig senki 
nem mondta nekünk, hogy meg kell kérni Jézust, legyen az éle-
tünk Ura. Tudatos döntésünkkel így az isteni tulajdonságok birto-
kosaivá lettünk, amit Pál apostol a Galatáknak írt levél 5. fejeze-
tében sorol fel: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jó-
ság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek között az első az isteni 
fajta szeretet (görögül agapé), amit igyekeztünk a saját érdekünk-
ben mind nagyobb mértékben gyümölcsöztetni. 

Az agapé szeretet a házasság valamennyi nehézségét képes or-
vosolni. Ha a párok mindegyike e magasabb rendű szeretet útján 
járna, akkor a hajlékuk atmoszférája olyan pozitív töltetet nyerne, 
hogy egyikőjük sem akarná maga mögött hagyni azt. Egyes mű-
sorokban hallható olykor a Szeretethimnusz, amely az első Ko-
rinthusi levél 13. fejezetéből származik. A bővített fordításban ez 
így olvasható: „A szeretet [Isten szeretete bennünk] hosszan tűr, 
türelmes és kedves; a szeretet soha nem irigy, sem nem forr a 
féltékenységtől, nem dicsekvő vagy kérkedő, nem mutogatja ma-
gát fennhéjázva. Nem beképzelt (arrogáns), nem pöffeszkedik a 
büszkeségtől; nem durva (modortalan) és nem cselekszik illetle-
nül. A szeretet (Isten szeretete bennünk) nem ragaszkodik a saját 
jogaihoz és útjához, mert nem keresi a maga hasznát; nem sértő-
dékeny vagy ingerlékeny, nem haragtartó; nem tartja számon az 
ellene elkövetett gonosz-ságot (nem veszi figyelembe, ha igazság-
talanságot kell elszenvednie). Nem örül az igazságtalanságnak és 
a gonoszságnak, de örül, mikor az igazságosság és igazság uralko-
dik. A szeretet bármit és mindent, ami jön, kibír, mindig készen 
áll, hogy a legjobbat higgye minden emberről, reményei semmi-
lyen körülmény között sem halványulnak el, és mindent kibír 
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(anélkül, hogy meggyengülne). A szeretet soha nem vall kudarcot 
(soha nem halványul el, nem avul el és nem ér véget).”

Ettől kezdve vált világossá, hogy kétféle szeretet létezik: az önző 
emberi szeretet és az önzetlen isteni fajta szeretet. A kettő kö-
zött óriási a különbség! Míg az előbbi átfordulhat gyűlöletbe is, 
addig az utóbbi folyton ad, s mindenkor a másik érdekeit tartja 
a szeme előtt. János apostol határozottan egyenlőségjelet tesz Is-
ten és a szeretet közé. A hatalmas erejű agapé szeretet képes min-
den helyzetben győzelemre vinni mindazokat, akik ennek az út-
ján járnak. Az isteni szeretet magként került a bensőnkbe és mi 
engedtük, hogy az felnövekedve irányítsa az életünket és meg-
érintse a körülöttünk levőket is. Az elvetett ‘szeretetmagok’ pedig 
idővel mind jobb gyümölcsöket kezdtek érlelni.  

Majd egy szakkönyv segítségével felfedeztük azt, hogy a szívünk 
mélyén szunnyadó magasabb rendű szeretetet milyen módon fe-
jezhetjük ki egymás irányába. Ehhez fel kellett derítenünk az öt 
szeretetnyelv közül azt, amelyen keresztül el tudjuk fogadni egy-
más szeretetét. S miután a gyakorlatban ezt elkezdtük működtet-
ni, ez egyre erősebbé tette a frigyünket. Részletesebben foglalko-
zom ezzel a területtel a „Békevár – Családi fészek és mentsvár” 
című háromkötetes könyvemben. 

Tehát, aki példánkat követve birtokolni szeretné a magasabb 
rendű szeretetet, annak Jézust Úrrá kell tennie az élete felett a 
Krisztusba vetett hitének hangos megvallása által (pl.: Hiszek-
egy). Bárki meghozhatja azt a döntést, hogy helyet ad a szívében 
a Szeretet Fiának és vele együtt az isteni fajta szeretetnek is. En-
nek kell majd felváltania az egyre halványuló szerelmet. Az agapé 
képes hajótörött kapcsolatokat, reménytelennek látszó körülmé-
nyeket is átformálni, ha az érintettek munkába állítják azt.

MI AZ AZ ISTENI RAGASZTÓ? – A hármas kötél nehezen 
szakad el! – írja a Prédikátor könyve. A férj, a feleség és a Jóisten 
összekovácsolt egysége értendő ezen. A Zsoltáros az áldásnye-
rés két feltételét említi: együtt és egységben élni. Mi is erre töre-
kedtünk folytonosan. Az Úr színe előtt megkötött frigy esetében 
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a Szentlélek (görög nyelvben Szent Szellem) biztosítja a mennyei 
‘ragasztót’ a házastársi egységhez. Ezt rendkívül hatásos eszköz-
nek ítélem, ezért elárulom, hogyan lehet elnyerni.

Elsőként Pál apostol – a Római levél 10. fejezetében található – 
útmutatása alapján a Jézusba vetett hitünkről kell megvallást ten-
ni, amelynek során a belső emberünk újjászületik, s általa üdvö-
zülünk. Így már nincs akadálya annak, hogy a megtisztított ‘ház-
ba’ beköltözzön Isten Szelleme is. Másodjára a Lukács evangéli-
um 11. fejezete alapján lehet megkérni a Szentlélekkel való betel-
jesedést. 

Én minden problémára a bibliai alapelveket tartom a legered-
ményesebb módszernek, így a fellazult házassági egység megerő-
sítésére is. Amikor olykor észleljük a kapcsolatunk meglazulását, 
akkor a ‘Frigyklinikán’ azon nyomban kérünk ragasztót dr. Názá-
retitől az egybetartozásunk újbóli megerősítésére. Tehát célzato-
san alkalmazzuk Isten összetartó hatalmának erejét. Fohászunk 
legyen segítség sokak számára, amely csak hittel és hangosan el-
mondva hoz eredményt:

A HÁZASTÁRSAK IMÁJA

Uram, kérlek, segíts, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, ami-
kor megszerettük egymást! A házasságunkat hatalmas kincsként 
őrizzük, amely folyton erősödik a Te szeretetedben. Mivel sze-
retetben járunk, a hittel elmondott imáink megválaszolást nyer-
nek. Kitartunk egymás mellett, és imában támogatjuk egymást. 
Atyám, a ragasztóddal erősítsd meg az egységünket! Minden go-
nosz erő munkáját megtiltjuk a családunk életében, a Jézus ne-
vében! Segíts abban, hogy mindig jusson időnk a kapcsolatunk 
frissen tartására. Emlékeztess minket a házassági szövetségünk-
re, ha megfeledkeznénk róla. Mi a krisztusi utat kívánjuk követni, 
s örömmel valljuk: Jézus az Úr az életünkben! Uram, a megtartó 
kegyelmedre bízzuk a családunkat, így gyermekeink egy boldog, 
öröm- és szeretetteljes légkörben növekedhetnek fel, elkerülve a 
válás okozta sérüléseket. Ámen.


