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BÉKEVÁR
Családi fészek és mentsvár

I. PÁRVÁLASZTÁS, HÁZASSÁG
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BÉKEVÁR – Útmutatás az élet leghosszabb utazásához

A BÉKEVÁR egy olyan otthon – szükség esetén mentsvár –, amely Isten jelen-
létéből kiáradó szeretettel, örömmel és békességgel teljes. Az ilyen, Istent mélyen 
tisztelő családot a HITHÁLÓ tartja egységben. Bizony, nem is kevés hit szükséges 
ahhoz, hogy egész életen át győztes hithuszárként, az isteni szeretet nyergében, 
boldogan szárnyalhassanak együtt a házaspárok! 

E könyv – a teljesség igénye nélkül – akképpen gyűjti és rendszerezi csokorba a világosság igazgyön-
gyeit, hogy azt felekezeti hovatartozástól függetlenül a leendő, vagy már házasok is tanulmányozhassák 
és alkalmazhassák a saját életükben, illetve megoszthassák másokkal. Az ebben található napi ‘igefala-
tok’ vallástól függetlenek, hiszen a Biblia nem vallás. A Könyvek Könyvét tartom a legkiválóbb ‘tananyag-
nak’, s én csak jóhiszeműen felhasználom az abból többek által nyert isteni kijelentéseket és a legjobb 
szándékkal teszem közkinccsé az abban foglalt mennyei irányelveket! 

Köztudott, hogy manapság szinte minden tevékenységhez valamilyen végzettséget írnak elő, de a há-
zasság–család–gyermeknevelés területe az, ami jelenleg semmilyen képesítéshez sincs kötve. A lesújtó 
válási statisztikák arányszámainak növekedésében ez tetten is érhető. Ezért, miként az orvoslásban, úgy 
a családi életben is a megelőzésre kellene a fő hangsúlyt fektetni. Azaz a párok felkészítésére a ‘nagybe-
tűs’ életben adódó valódi helyzetek kezelésére. Kívánatos lenne, hogy a keresztény Egyház mind bizto-
sabb támpontot adjon a születéstől egészen az elmúlásig a botorkálók és kapaszkodót keresők számára.   

Ez a könyv egy mennyei útmutatás a párválasztáshoz és házassághoz. Tanulmányozása közben fény 
derül arra, hogyan tudják a párok a párválasztás alkalmával és a házasság szövetségében megélni az 
isteni fajta szeretetet, továbbá az Ige szilárd alapja miként képes az élet leghosszabb utazása során a 
család egységét fenntartani. Szeretném felhívni a kedves Olvasó figyelmét arra, hogy a könyv elolvasá-
sa önmagában még nem fog eredményt hozni. A belőle szerzett ismeret mindaddig csak intellektuális 
tudás marad, amíg az a gyakorlatba nem lesz ültetve! Tehát a tisztelt Olvasónak is tevékeny része van 
abban, hogy élete az Ige hatalma alá kerüljön, és pozitív irányba haladjon!

Bor Ferenc három és fél évtizede boldog házasságban él, két felnőtt leány édes-
apja. A globális keresztény Egyházban gondolkodik, 1998-ban kezdte el önkéntes 
teljesevangéliumi lelkipásztori szolgálatát. A Békevár Egyesületet 2010-ben hívta 
életre, amelynek jelenleg az elnöke. Itt is igyekszik kamatoztatni a házasság téma-

körében tanultakat, továbbá a nyolcéves alpolgármestersége alatt a szociális érzékenység és az emberi 
kapcsolatok ápolása terén szerzett tapasztalatait. A szíve szerint mind szélesebb körben szeretné megosz-
tani az elmúlt évtizedben felsorakoztatott mintegy ötven órányi házasság–család témájú tananyagot. 

E könyv 500 példányának kiadása az NKA támogatásával jött létre 2014-ben. 
Kereskedelmi forgalomba nem kerül! 
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