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AZ EGYSÉG EREJE 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2012. 09. 17. 
 

A mai tanítás címe: Az egység ereje. Kérjük az Urat, hogy ossza be az idınket, mert ma 
sok teendınk van. Kezdjük a Zsoltár 133-nál. Mindössze három versbıl áll ez a fejezet, de 
nagyon fontos. Lényeges elemeket tartalmaz. Figyeljétek meg, mi az áldásnak a két feltétele. 

Zsoltár 133,1-3 Ímé, mily jó és mily gyönyörőséges, amikor együtt lakoznak az 
atyafiak egységben! Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az 
Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére Mint a Hermon harmatja, amely leszáll 
Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre! Ámen! 

Megvan az áldásnak a két feltétele? Azt mondja az Írás: együtt és egységben. Mert 
lehetnek úgy együtt emberek, embercsoportok, családok, hogy együtt vannak, de egység nem 
is látszik a színen sehol sem. Tehát az áldás feltétele, hogy együtt lenni, és egységben lenni, 
mert akkor jönnek a csodák. Akkor fognak a csodák megtörténni. 

Az egységet vonatkoztathatjuk úgy is, hogy az ember és Isten közötti egység, de úgy is, 
hogy ember és ember közötti egység. Mind a kettıre igaz ez. Az itt levı együtt szó jelenti azt, 
hogy egység, közösség és kapcsolódás. Ez egy kicsit jobban megvilágítja e szó értelmét.  

Mi adja az egység erejét? Az összhang, az egyetértés. Az egység fenntartása áldozattal 
jár. Ez a forrása az áldásnak, az áldás elnyerésének. Három dolgot nézzünk meg itt érintıleg. 
Az elsı a Máté 18:19-ben az egy akaraton mondott ima.  

Máté 18:19 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a 
földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.  

Ha ketten megegyeznek valami felıl, és egy akaraton imádkoznak, akkor az megvan nekik. 
A következı az 1Mózes 11. Az özönvíz után nagyon kevés ember volt a földön. Igazából a 
második ısatyánk Noé. Innen szaporodott el az emberiség ismét.  

Noé leszármazottai egy nyelvet beszéltek. Elhatározták, hogy építenek egy hatalmas 
tornyot, a Bábel tornyát, és egyetlen céllal teszik ezt, hogy maguknak hírnevet szerezzenek. 
Nem Istennek, saját maguknak.  

1Mózes 11:4-6 És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, 
melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az 
egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet 
építenek vala az emberek fiai. És monda az Úr: Ímé, e nép egy, s az egésznek egy a 
nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne 
vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Ámen! 

Isten elismerte, hogy az egységbe kovácsolódott emberek mindenre képesek. És ezért 
összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék egymást. És nem is készült el a Bábel tornya, a 
felhıkarcoló, ahogy a mai nyelven neveznénk.  

A harmadik dolog pedig az 5Mózes 32:30-ban, hogy egy megfutamít ezret, kettı tízezret. 
Így ismeritek már az Igét.  

5Mózes 32:30 Miképpen kergethetne egy ezret, és kettı hogyan őzhetne tízezret, ha 
az ı Kısziklájuk el nem adja ıket, és ha az Úr kézbe nem adja ıket?!  

Tehát egy többszörös túlerırıl van szó, akkor, amikor az emberek egységben vannak. Az 
egység gyümölcse egy gigantikus mérető erı. Ezért fontos az egység. Ezt mindenki tudja, a 
világ is tudja, hogy az egységben erı van. Az ördög is tudja.  

Tudja azt, hogy az egység egy erıforrás. Ezért támadja az ördög az egységet. Az 1Péter 
5-öt nézzük meg, mert nekünk van dolgunk, mégpedig a mi feladatunk az, hogy ırködjünk az 
egység felett. Legyen az bármilyen csoport, szervezet, házasság. Nekünk az egység felett 
ırködnünk kell. Nekünk adatott Jézus neve, nekünk adatott Jézus vére, tehát az eszköz megvan 
hozzá.  
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1Péter 5:8-9 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint 
ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: Akinek álljatok ellen, erısek lévén a 
hitben, tudva, hogy a világban lévı atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. 

Tehát a mi feladatunk, a te feladatod, hogy az ellenséget féken tartsd, pórázon tartsd. 
Egyébként is meg van bénítva, paralízises. Tudjátok ugye? Az ellenség szó jelenti azt is, hogy 
peres fél. Tehát az ördög peres fél, akinek ellen kell állnunk.  

A szellemi ajtókat, ablakokat be kell csukni, hogy ne tudjon bejönni. Ne hagyjunk neki 
rést. Ahol meg tudja bontani az egységet, oda Isten nem képes az áldást eljuttatni. Ezért 
fontos az egységet megırizni. Hogyha ki is billen, akkor helyre kell állítani.  

Az ördögnek a két támadási pontja: a gyülekezet egysége és a család egysége. Mert ha a 
gyülekezet nem tart össze, akkor nem tudnak hegyeket megmozgató imákat foganatosítani, és 
ugyanez igaz a családra is.  

Az is igaz, hogy az ördög a bezárt ajtón nem tud bejönni. Igaz az, hogy az ördög csak a 
nyitott ajtón tud bejönni, az ajtót pedig mi keresztények szabályozzuk. Tehát van egy 
felelısségünk ebben. Nemcsak a saját életünkre vonatkozóan, hanem az országra, a földrészre, 
és az egész világra vonatkozólag. Mivel a Krisztus Testének a tagjai vagyunk.  

Azt is tudni kell, hogy az ellenség embereket használ az egység ellen. Sok esetben ezek az 
emberek eszközök – mert az emberek eszközök az ellenség kezében, a peres fél kezében – és 
nem is tudják, hogy ık eszközök. Nem is sejtik.  

Prédikátor 4-hez lapozzunk. Mi Isten teremtményei vagyunk, és Jézus Krisztus befogadása 
által Isten fiaivá lettünk. Dicsıség Istennek!  

Prédikátorok 4:9-10 Sokkal jobban van dolga a kettınek, hogynem az egynek; mert 
azoknak jó jutalmuk van az ı munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a 
társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki ıt felemelje. Ámen! 

Az Atya egy bensıséges egységre teremtett minket, amelyet csak a házastársunkkal 
élhetünk meg. Ez egy szép és igaz gondolat. A házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, 
két egymást szeretı ember között. Ezzel az egységgel soha nem lenne szabad visszaélni.  

A férjeknek szellemi felelısségük van. Isten terve az, hogy ık a házasság egységének a 
fejei legyenek. Isten tılük kéri számon, hogy mi történik a családban, vagy mi nem történik. 
Mert sokszor vannak mulasztások, nem történnek meg olyan dolgok, aminek kellene, hogy 
megtörténjenek. Egységben imádkozni, megáldani az ételt, és ehhez hasonlók.  

Korábban már említettem nektek, hogy ahogy a szőkebb környezetemben körülnézek, 
több az özvegyasszony, mint az özvegy férfi. Ez a gondolat nálam összekapcsolódik. Hogy 
Isten számon kéri a férjeken, hogy mi történik a családban, és ítélet száll rájuk, ha nem úgy 
teszik, ahogy kellene. Pontosabban saját magukra hoznak ítéletet.  

Tudjuk, hogy az ima és a hit együtt jár. Ez az a bizonyos léggömb, ami gázzal van 
feltöltve. Mert a hittel mondott ima felemelkedik az Atya trónja elé. Az meghallgatást talál.  

1Péter 3:7 A férfiak hasonlóképpen, megértıen éljenek együtt feleségükkel, az 
asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik 
örököstársak az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Ámen! 

Fontos, hogy az ima és a hit összekapcsolódjon. Ezt megint csak úgy tudjuk megtenni, 
hogy az imáinkhoz hitet kapcsolunk. Fontos tudni, hogy a hit és az ima együtt jár. Mert ha 
hiányzik a hit, nem mőködik az ima. A hit önmagában megint csak halott, tehát fontos az Igét 
megcselekedni, mőködtetni.  

Viszont vannak az imának akadályozó tényezıi: itt olvastuk most a vers végén. Ez nem 
más, mint a bezárt szív. Mert ha két házasfél között, vagy munkatársak között, vagy a család 
távolabbi tagjai között valami nézeteltérés vagy sérelem van…  

Elég csak neheztelésnek lenni. Mert mi azt mondjuk emberek a földön, hogy neheztelés az 
egy kisebb fajsúlyú dolog, a harag egy magasabb fokú. Igazából mind a kettı ugyanolyan 
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súllyal bír. Ugyanazon a palettán van, ugyanazon a tálcán van mind a kettı, és ennek a rokon 
értelmő kifejezései elzárják a szívet. És így a szívbıl nem tud kijönni a hit.  

Ezért fontos a megbocsátás és a szeretetben járás. Hogy a szívek felszabaduljanak. Ha a 
szívek szabadok az embertársak felé, akkor szabad Isten felé is. Ha az a szív be van zárva, valaki 
felé, akkor az be van zárva Isten felé is. És nem fog tudni hallani Istentıl, nem tudja követni a 
Szent Szellem vezetését, beleszalad az ellenség csapdáiba, és ehhez hasonló dolgok történnek.  

Tehát az egység azt jelenti, hogy szeretetben is járunk. Az egység megırzésében mindkét 
félnek van szerepe, része és feladata. Nem lehet mutogatni a másikra, hogy te azt nem tetted 
meg, mert nekem is van benne részem, és mindannyiunknak van benne részünk. 

A házasság egysége nagyon sok minden miatt csorbát szenved. A házassági 
tanácsadókhoz elég gyakran jönnek azzal a problémával, hogy a házastárs a közeledést 
indokolatlanul és hosszútávon visszautasítja. Ez megint nem egység, és ha nincs egyetértés, 
olvastuk a legelsı Igénkben, a Zsoltár 133-ban, s akkor nincs áldás.  

Tudni kell azt is, hogy Istentıl rendelt közösség a férj, a feleség, a gyerekek, a Tıle 
meghatározott úton és módon. Tehát megvannak ennek a paraméterei. Folytassuk a Prédikátor 
4:12-es verssel. 

Prédikátor 4:12 Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; 
és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ámen! 

Ha egy férfi és egy nı összeházasodik, ık szövetségre lépnek. Vannak ketten. Ha ketten 
egységben vannak, az egy hatalmas erı, ezt megállapítottuk az elıbb. De ha bevonják az ı 
szövetségükbe Istent, akkor ebbıl kialakul egy hármas kötél.  

Kötelet mindenki látott. Összefonják, összesodorják. Vannak egyes, kettes, hármas és több 
fonatú kötelek. És minél több fonatból áll, annál erısebb. A hármas kötél sokkal erısebb, 
mint a kettes kötél. Azt hiszem, ez egyértelmő.  

Ez a hármas kötél, a szent köteléket, a házasságot gyümölcsözıvé teszi. Tehát nem elég 
csak az anyakönyvezetı elıtt összeházasodni. Fontos még Isten színe elıtt is. Egyik az világi 
dolog, másik az szellemi dolog. És természetesen a házasság folyamán folyamatosan kell 
tartani a kapcsolatot Istennel. Folyamatosan egységben lenni Vele.  

Ámós 3:3 Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással? Ámen! 
Ez is egy érdekes és nagyon fontos Ige. Lehet-e egyetértés nélkül harmóniában együtt 

járni és elıre haladni? Ez a kérdés. Azt hiszem, hogy mindenki tudja a választ, hogy nem.  
Ez az együtt szó, ugyanaz a szó, ami a Zsoltárok 133-ban szerepel. És ott azt jelentette: 

egység, közösség, kapcsolódás. Ugyanaz a szó van itt is. Van egy másik igeszakaszunk, az 
Efézus 5:21-ben.  

Efézus 5:21 Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében. Ámen! 
Ez az alávetés nem azt jelenti, hogy az egyik uralkodik a másikon. Mert Pál mindent a 

szeretet fényében értelmezett. És ha a szeretet fényében értelmezzük ezt a versszakaszt, akkor 
ez azt mondja, hogy engedjünk egymásnak, egyezzünk ki és férjünk meg egymással.  

De mi módon? Mi legyen a mérızsinór? Isten Igéje a viszonyítási alap. Mert ha a 
házastárs nem ismeri az Igét, lehet, hogy olyan dolgot kíván, vagy szeretni erıltetni, ami nem 
igei. Ilyenkor kell elıvenni a Bibliát, mert ez a mérızsinór. Rendben van, egyetértek veled, de 
ez legyen az útmutatónk, ez a Szent Könyv. Istennek az útmutatója.  

Vannak nem lényegbe vágó dolgok, és vannak fontos dolgok. A nem lényegbe vágó 
dolgok az, hogy az egyik fél a vanília fagylaltot szereti, a másik meg a csokit. Ezek nem 
lényeges dolgok. Ízlés dolga.  

Viszont vannak fontos dolgok, amiben meg kell egyezni. Hány gyermeket szeretnének a 
fiatalok, milyen felekezethez tartozzanak (fıként, ha különbözı felekezetekbıl jöttek), a 
pénznek a kezelése – ezek mind fontos dolgok. Ezekben muszáj megegyezni. 

Az Énekek 2:15-ben ott vannak a kis rókák, amik kárt tesznek. De mivel kicsik, 
mindegyik csak kicsit. De a sok kicsi kár sokra megy, ez a baj.  
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Énekek 2:15 Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szılıket 
elpusztítják; mert a mi szılıink virágban vannak. Ámen! 

A szılıt lehet érteni termékeny földre, és átvitt értelemben a családra is. Mint egy 
szılıskert, és a fürtök növekedek benne. Sok esetben vannak apró problémák, amit nem 
kezelnek a házastársak. És amikor ezek felhalmozódnak, akkor kitör egy vihar. Kitör egy 
veszekedés. Ezt nem kellene megvárni.  

Minden apró dolgot szükséges lenne megvitatni, megbeszélni, átrágni. És miután 
megtörtént a megvitatás, akkor mindannyian érezhetik a megegyezés áldását. Hisszük, hogy 
azzal az eredménnyel jönnek ki a megbeszélésbıl, hogy megvan a közös nevezı.  

Tudjátok, hogyan születik a békesség? Bensıséges megegyezés révén. Érdekes dolgok 
ezek, de hétköznap is használatos és fontos dolgok. A célkitőzés, az egyezség, azaz az 
egyezség kapcsán lehet szorosan együtt járni az úton. És ez a szoros együtt járás csakis a 
házastárssal lehetséges. És miután megvan az egység, ez egy bensıséges utazássá válik.  

Természetesen adódnak konfliktusok, mert e világban élünk. E világ istene a sátán, 
mondja a Biblia, aki próbál szurka-piszkálni. A konfliktusokat vagy meg kell elızni, vagy ha 
már fölütötték a fejüket, akkor tudatosan kezeljük, mert ezek mind gyümölcsözıvé válnak. 
Gyümölcsöt hoznak. Így lehet az utazás egy hosszú utazás és egy igen szoros kapcsolat a két 
fél között.  

A megoldás mindig az egyetértés, és nem a válás, vagy pedig a szingliség, azaz az 
egyedüllét. Aki hajlandó befektetni a kapcsolatba, annak az élete, a házassága a sikerre fut. A 
siker vágányán fut. Ehhez idıt és energiát kell befektetni, másképp nem fog mőködni jól. Tud 
mőködni, csak nem biztos, hogy a legsikeresebben.  

A legnagyobb probléma az emberi kapcsolatokban a nagy Ö bető. Tudjátok mi az? Az 
önzés. Ez az egyik óriási probléma. Ha valaki boldog házasságot szeretne, akkor fel kell adnia 
az önzését. Nézzünk ehhez Igét. 

Filippi 2:4 Ne keresse ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. 
Ez igen egyértelmő. Mert az önzı ember mindig a saját hasznát keresi. Aki az agapé 

szeretetben jár, az pedig a másikét. És ezt olvassuk el az 1Korinthus 13:5-ben is. Ott pedig a 
szeretet jellemzıi olvashatóak.  

1Korinthus 13:5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem tartja számon a gonoszt… 

Nem keresi a maga hasznát. Ez megint az önzıségrıl szólna, ha valaki a maga hasznát 
keresné. Az önzés teljesen ellentétben, szöges ellentétben áll, az isteni fajta szeretettel. Az 
isteni fajta szeretet mindig azt nézi, hogy mit tehetek a másikért.  

Múltkor is kaptatok az Úrtól jó tanácsot, a házasság mikéntjéhez. Most is van egy rövid 
gondolat. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondják a keresztényeknek a család többi 
tagjai, akik nincsenek még az Úrban, vagy ha újjá is vannak születve, de nincsenek 
fölnövekedve, hogy te annyit vagy a gyülekezetben, hogy vihetnéd az ágyadat is.  

Vagy pedig korlátozni próbálják Isten gyermekét. Erre egy nagyon egyszerő választ lehet 
adni: Ha szeretnél engem, akkor nem korlátoznál semmiben! Engedd meg, hogy azt tegyem, 
ami nekem jó, mert ha én boldog vagyok, azt sokszorosan visszahat rád. Ezzel lehet érvelni.  

Múlt héten volt egy pici kis szösszenet, hogy ne spájzoljunk fölöslegesen. Ne hagyjuk, 
hogy megromoljon, és csak utána próbáljunk vele valamit csinálni. De akkor már ugye nem 
igazán szerencsés, nem gyümölcsözı. Habakuk 2:6-ban van egy Ige ehhez.  

Ez is az önzésnek az Igéje, amikor az emberek rakásra győjtenek, és nem veszik annak a 
hasznát. De csak halmozza, halmozza, és a végén… Én találkoztam olyan emberekkel, hogy 
amikor elköltöztek a földi életbıl, utána konténert rendeltek a visszamaradt családtagok, hogy 
a begyőjtött lomokat el tudják szállíttatni.  
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Habakuk 2:6 Avagy nem költenek-é ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós 
mesét reá, mondván: Jaj annak, aki rakásra győjti, ami nem övé! De meddig? És aki 
adóssággal terheli magát!   

Tehát jaj annak, aki rakásra győjt. Ez megint az önzés. Csak nekem, csak nekem. Ez egy 
külön téma. Folytassuk a gondolatmenetünket. Van még pár Igénk. A házasságnál tartottunk. 
Nagyon fontos szempont a bizalom. A Zsoltár 55:14 ezt egy jelzıvel illeti: édes bizalom. 

Zsoltár 55:14 Akik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a nép 
sokaságával. Ámen! 

Tehát édes bizalom. Milyen szép kifejezés. Gyönyörőséges kifejezés. A Jeremiás 5:3-ban 
olvassuk el a hőségrıl szóló Igét. Egyrészt Isten is meg tud áldani minket a hőségünk alapján, 
a Hozzá való hőségünk alapján, de fontos a szövetségesek közötti hőség is, a házasfelek 
közötti hőség is.  

Jeremiás 5:3 Uram! A Te szemeid avagy nem a hőségre néznek-é?... 
Nézzünk az elsı szakaszra. Isten szemei a hőségre néznek. A következı vers a kiváló és 

megbízható házastársról beszél.  
Példabeszédek 31:10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal 

felülmúlja az igazgyöngyöket. Ámen. 
Ez egy kiváló és megbízható feleségrıl szól. Hőséges, a férje mellett áll. Mert ezért adta a 

feleséget Isten, hogy segítıtársa legyen a férjének. Van olyan cég, amely ezt felismerte, és 
amikor állásinterjúra hívják a férjeket, akkor behívják a feleségeket is. S azok kapják meg az 
állást, akikrıl látják, hogy a feleségük maximálisan támogatja. Mert így válhat egy férj, egy 
férfi sikeressé. Isten ezt így munkálta ki.  

Ez a feleség, akirıl olvasunk, ez kézben tartja az otthonát, és mindig a férje javára 
munkálkodik. Soha nem korholja, soha nem terjeszt róla rossz híreket. Régi kötényes 
asszonyok szokták mondani, hogy ez a nagy kötény mindent eltakar. A család dolgait nem 
kell tudnia az utcának, vagy a kispadon ülıknek. Ugye? Errıl szól a történet.  

Istennek személy szerint én magam hálát adok azért, hogy én ezt élhetem. Mert a család 
minden tagja, ha nem is mindig tudatos a részükrıl – beleértve a feleségemet, a lányokat, sıt 
még a mamát is –, én nyugodtan végezhetem az Úr dolgait. Szinte a nap többségében 
végezhetem az Úr dolgait szabadon, akadálytalanul. Ezért a szívem nagyon hálás, csak még ezt 
kell megtanulnom kimutatni. Már az Úr azt is megmutatta, hogy ezt ki is kell tudnom fejezni.  

Az elızı vasárnapi tanításból csak három gondolatot. Kegyeltség a címe. Bibliából tudjuk, 
hogy Isten a szeretet törvényét a szívünk táblájára írta be. Ugye? Ezt ismerjük. De Isten nem tud 
írni azokra a szívekre, és azokra az elmékre, amelyek bőntudattal vannak terhelve. A bőntudat 
pedig a törvénybıl származik. Hogy az emberek a megigazultságtól visszakanyarodnak a 
törvényhez. Sok esetben a szolgálók is, a tanításuk is. Ezek lehúzzák, és nem felemelik a 
hallgatóságot.  

Az elsı törvény az mikor adatott? Nem évszám szerint kérdezem. Nem történelem órán 
vagyunk. Az Édenkertben adatott az elsı törvény: a Kert közepén álló fáról ne egyél, a 
többirıl vehetsz. Ez volt az elsı törvény. Tehát az elsı törvény az Édenkertben született, hogy 
egy fáról nem ehetsz, a többirıl ehetsz.  

Nagyon sok prédikátor leragadt ennél, hogy szabad illetve nem szabad. Megteheted, vagy 
nem teheted. Pl. ilyen törvényekben vannak emberek: nem szabad rúzst használni, hosszú 
hajat levágatni, stb. Persze, ha mégis megtörténik valami – most nem beszélve a káros 
szenvedélyekrıl, mert azok is ide sorolandók –, akkor az ember bőntudatban van.  

Hogy mégis csak elhibáztam. Mert úgy nézzük ezt a Könyvet, hogy szabad és nem 
szabad. De ez az elejétıl a végéig a szeretetrıl szól, ahogy hallottuk Varga Istvántól is. Jézust 
akkor tiszteljük meg, hogyha a szívünkben és az életünkben nincs bőntudat. Tehát kárhoztatás 
mentesen élünk. 
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Ez rajtunk is múlik, hogy milyen tanítással tápláljuk magunkat és a világosságunk 
mekkora. Mert a Szent Vér eltörölt mindent, a múlt, a jelen, és a jövı vonatkozásában. 
Szabadok vagyunk.  

Mondjuk együtt: Én szabad vagyok. Hallelúja! Dicsıség Istennek! Isten egységének a 
szellemével megáldalak benneteket, a Jézus nevében.  

 
Az alkalom további részében igazi meglepetésben részesült a pásztor házaspár, akik épp 

ezen a napon ünnepelték a 35. házassági évfordulójukat.  
 

35 ÉVES JUBILEUMI HÁZASSÁGI CEREMÓNIA 
Bor Ferenc és Ágnes állt a mai napon az Úr szent színe elé,  

hogy a házassági szövetségüket İ megerısítse 
 

„Jubileumot ünnepelni jöttünk össze. A jubileum, vagy ahogy az újszövetségi Ige nevezi: 
az Úrnak kedves esztendeje, Isten kegyelmének megkülönböztetett megnyilvánulása, 
kijelentése volt az ó szövetségben. Emlékeztetés és helyreállítás. Hisszük, hogy eme új és 
jobb szövetségben, amit Jézus vére pecsételt meg a számunkra, ma mélyebbre hatolhatunk 
ebben a kegyelemben és dicsıségben újabb kijelentések által. Egyetlen vágy vezérel 
bennünket, Uram, még jobban megismerni Téged, az egyetlen igaz Istent és Atyát! Minden 
dicsıséget Neked adunk a mai összejövetelünkön.”   

 
Kedves gyülekezet, imádkozzunk: 

„L EGKEGYELMESEBB MENNYEI ATYÁNK , HÁLAADÁSRA GYŐLTÜNK MA SZINED ELÉ. 
KÖSZÖNJÜK NEKED MINDAZT AZ ELİJOGOT, AMIT AZÁLTAL NYERTÜNK , HOGY A KRISZTUS 

TESTÉHEZ TARTOZUNK. ÖSSZEGYŐLTÜNK, HOGY LÁSSUK A TE SZERETETED CSODÁJÁT ÉS A 

SZELLEMED EREJÉNEK MŐKÖDÉSÉT E KÉT EMBER ÉLETÉBEN. HÁLÁT ADUNK ATYÁM , HOGY 

MINT A TE GYÜLEKEZETI TESTED SZENT TANUI LEHETÜNK AZOKNAK AZ ÁLDÁSOKNAK ÉS 

GYÜMÖLCSÖKNEK, AMIT AZ ISTENFÉLİ ÉLET, A SZERETBEN ÉS HŐSÉGBEN VALÓ KITARTÁS 

TERMETT AZ ELİTTÜNK ÁLLÓ HÁZASPÁR, A TE DRÁGA GYERMEKEID ÉLTÉBEN.  DICSİÍTÜNK 

TÉGED, MAGASZTALUNK ÉS DICSÉRÜNK A SZENT SZELLEM EREJÉÉRT AZ ÉLETÜNKBEN, HOGY 

KÖZÖSSÉGBE HOZOTT MINKET AZ ATYÁVAL , A FIÚVAL , A SZENT SZELLEMMEL ÉS EGYMÁSSAL. 
KÖSZÖNJÜK NEKED MINDEZT JÉZUS HATALMAS NEVÉBEN. ÁMEN.” 

  
Tudjuk, a házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely két emberi lény között 

fennállhat. A férj és a feleség úgy egyesültek, ahogy Jézus egyesült a Gyülekezettel, mint az 
İ Testével. Ez egy csodálatos, természetfölötti szövetség. Isten egyesíti ıket, és eggyé 
válnak, egy testté lesznek az İ szemében, úgy a házasok, mint a hívek alkotta gyülekezeti 
Test.  

Azt akarom, hogy megértsétek, hogy amennyiben megbecsülitek a Krisztus Testét, akkor 
helyesen értékelitek azt a csodát is, ami a házasságban megtörténik. A szellemetek 
összekapcsolódott, és eggyé váltatok. Nemcsak a törvény szemében lettetek egyek. Ennél 
valami sokkal hatalmasabb történt. Isten teremtı ereje egyesített titeket. Ugyanaz az erı 
kapcsolt össze benneteket, ami Jézushoz kötött titeket, mikor Uratokká tettétek İt. Az Úr 
színe elıtt 35 évvel ezelıtt megkötött házasságotok által az életetek – a Szent Szellem 
pecsétje által – az elsı pillanatától kezdve tízezerszer erıteljesebb lett szellemi értelemben, 
mint valaha is volt. (5Móz. 32,30) Ketten együtt, Jézus nevében továbbra is birtokoljátok az 
isteni hitet és erıt, amivel ezután is elháríthatjátok a betegséget, a gyengeséget, az élet 
viharait, és mindazt, amit a pokol tartogat egy házasság számára. 

 
A házaspárhoz: – Megkaphatnám a győrőket? 
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A győrő egy nagyon értékes dolog — a hitetek és a szeretetek jelképe. Ez a győrő értékes 

fémbıl készült. Egy soha véget nem érı kör, amely Isten folytonos szeretetét mutatja – egy 
olyan szeretetet, amely soha nem vall kudarcot, soha nem gıgös és nem fuvalkodik fel. Isten 
szeretete és Isten hite tette lehetıvé, hogy az İ ereje mőködjön az életetekben. 

Azt akarom, hogy úgy viseljétek ezeket a győrőket, mint hitetek állandó emlékeztetıjét, 
egy folyamatos emlékeztetıt a hitetek megvallására, amelyet egymásnak és Istennek tettetek. 

Isten Igéje azt mondja: „Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama 
gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.” Ha bárki is meg tudja bontani ezt az 
egységet, az csakis a sátán, úgyhogy ne adjatok neki helyet! Ne adjatok neki helyet! Ez 
örökkévaló. 

 
A férjhez: – Kérlek, fordulj a feleséged felé és mondd utánam! 

„EZZEL A GYŐRŐVEL ÉN MEGÚJÍTOM A HÁZASSÁGI SZÖVETSÉGEMET VELED. EZ AZ IRÁNTAD 

ÉRZETT SZERETETEMNEK, HŐSÉGEMNEK ÉS A HITEMNEK A JELKÉPE, AMIT MOST KINYILVÁNÍTOK 

JÉZUS NEVÉBEN.” 
 

A feleséghez: – Kérlek, fordulj a férjed felé és mondd utánam! 
     Ezt a győrőt hitem jelképeként adom neked. Teljes szívembıl hálát adok az együtt töltött 
évekért, és hiszem, hogy a szövetségünk örökre szól. Ez az én szeretetem és hitem kijelentése, 
Jézus Nevében. 
 
Pásztor a gyülekezethez:  Úrvacsorát veszünk mindannyian! 
     Fontos, hogy ma együtt megtiszteljétek az Urat, megtiszteljétek az İ asztalát. 
  

Jézus azt mondta: „Vegyétek, egyétek! Ez az Én testem, mely tiérettetek megtöretik; 
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre ” 

 
Kenyér kiosztása és bevétele! 
 
Az İ drága teste viselte a betegségeiteket és hordozta a fájdalmaitokat. Ketten együtt 

Jézus Nevében birtokoljátok az Isten adta hitet és az Isten adta erıt, amellyel elháríthatjátok a 
betegséget, a gyengeséget, az élet viharait és mindent, amit a pokol nyújt bármely 
házasságnak. Ez által a megtört test által kezetekbe kaptátok a Mindenható Isten félelmetes 
erejét. 

 
Jézus azt is mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, 

valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” 
Amint ma isszátok a bort, azt akarom, hogy emlékezzetek arra, hogy mit tett İ értetek. 

Azt akarom, hogy emlékezzetek a szövetségre, amelyet İ tett elérhetıvé és İ áldott meg 
ilyen csodálatosan a számotokra — az erıre, amelyet adott nektek. Igyatok a kehelybıl! 
PÁSZTOR: AZ EGYSÉG MEGÁLDÁSA  
 

A Galatákhoz írt levél 3. fejezetének 14. verse így szól: „Hogy az Ábrahám áldása 
Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.” 

Péter elsı levele 3. fejezetének 7. verse azt mondja, hogy a férfi a feleségével együtt 
örököstárs az élet kegyelmében. 

Fel fogom olvasni most az áldásotokat, a ti örökségeteket, úgyhogy jól figyeljetek. 
Mózes ötödik könyvének 28. fejezete alapján mindezek az áldások rátok fognak szállni és 

megteljesednek rajtatok, ha szorgalmasan hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek a hangjára: 
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Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezıben. Áldott lesz a te 
méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak 
gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te 
kosarad és a te sütıteknıd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel 
kimentedben. Az Úr megszalasztja elıtted a te ellenségeidet, akik reád 
támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak elıled. Áldást 
parancsol melléd az Úr a te csőreidben és mindenben, amire ráteszed 
kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. 
Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha 
megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az İ útjain jársz. És 
megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevérıl neveztetel, és 
félnek tıled. És bıvölködıvé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek 
gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te barmodnak 
gyümölcsében azon a földön, amely felıl megesküdt az Úr a te atyáidnak, 
hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ı drága kincsesházát, az eget, 
hogy esıt adjon a te földednek alkalmas idıben, és megáldja kezednek 
minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. 
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és 
nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, 
amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;  

 
Köszönjük, Atyám, a dicsıségedet és a kegyelmedet, amit ma kiárasztottál ránk, 

köszönjük, hogy minden házassági szövetséget megáldasz közöttünk, és hogy a Veled való 
szövetségünket is megerısítetted a hálaadás áldozatában.  Amint meg van írva:  (Zsolt. 50,5) 
„Győjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erısítik a szövetséget.” Ámen. 
 
 
(Képek ezen a linken találhatóak: http://bekevar.x3.hu/sagvar.htm)  


