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BÉKEVÁR
Családi fészek és mentsvár

II. PROBLÉMAKEZELÉS 
A HÁZASSÁGBAN

BÉKEVÁR – Útmutatás az élet leghosszabb utazásához

A BÉKEVÁR egy olyan otthon – szükség esetén mentsvár 
–, amely Isten jelenlétéből kiáradó szeretettel, örömmel és 
békességgel teljes. Ez a könyv – a teljesség igénye nélkül – 
úgy gyűjti csokorba a gyöngyszemeket, hogy azt felekezeti 
hovatartozástól függetlenül bárki tanulmányozhassa.  

A szerelem egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy 
a párok egy életre szóló társakká váljanak! Egy statisztika 
szerint, ha a válságban levő párok nem hamarkodnák el a 
válást, 66%-kal több boldog, és életerős családot láthat-
nánk. A válások csökkenésével hatalmas összeget spó-
rolhatna meg az állam. Ugyanis milliárdokat fordítanak 
évente a széthullott, elszegényedő családok támogatására. 
A megelőző felkészítés sokkal olcsóbb lenne, mint a költsé-
ges segélyezés! 

Lesújtó és fájdalmas következményekkel jár egy válás mind a szülőkre, mind a gyermekekre és a társa-
dalomra nézve egyaránt. A házasság megerősítése támogatandó, mert ez a legjobb megoldás a társadalom 
problémáira is. Így a házasság valóban egy életen át tartó intézmény lehetne, amire eredetileg Isten terve 
szerint is rendeltetett.  

Lehet, hogy megdöbbentő az összefüggés, de a gazdasági válság a házasságok gyors csökkenésének a 
következménye. Az alacsony születési arányból eredően a következő generációban csak feleannyi aktív dol-
gozó lesz. De ki biztosítja majd akkor a költségvetési fedezetet a nyugdíjhoz? Ezen változtatni kell! A kérdés 
az, tesz-e ezért valamit a globális Egyház, akinek több lehetősége adódna erre, mint a világi rendszereknek.  

Óriási szükség lenne a keresztény értékrend szerinti bibliai tanításokra a házasságról, nemcsak a je-
gyeseknek, hanem a házaspároknak is a házasság helyreállításáról és megújításáról. Egyértelmű, hogy 
minden lehető eszközzel erősíteni szükséges a házasságokat, és a globális Egyháznak ebben sokkal job-
ban jeleskedhetne!  

Ez a könyv egy mennyei útmutató a problémakezeléshez és helyreállításhoz, valamint a váláshoz és 
újraházasodáshoz. Nagy segítség a mai � atalok számára, ha előbb találkoznak a megoldással, mint a sok 
bosszúságot okozó problémával, és a tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák. 

A házasságot csak úgy lehet életben tartani, ha rendszeres gondozásban részesül. Ezt gyakran elengedik 
a párok a fülük mellett, időhiányra hivatkozva. Így észrevétlenül meglazul a frigy és felüti a fejét a veszeke-
dés. De ez még nem visz a szakadékba, mert a házasságok többsége megmenthető!

E könyv 500 példányának kiadása az NKA támogatásával jött létre 2014-ben. 
A Békevár Egyesület nem hozza kereskedelmi forgalomba e könyvet! 

Web: www.frigyklinika.hu 
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