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III. CSALÁDI ÉLET

BÉKEVÁR – Mennyei iránytű 500 napi adagban
A BÉKEVÁR egy olyan otthon, amely Isten 

jelenlétéből kiáradó szeretettel, örömmel és 
békességgel teljes. Ez a könyv – a teljesség 
igénye nélkül – úgy gyűjti csokorba a gyöngy-
szemeket, hogy azt felekezeti hovatartozástól 
függetlenül bárki tanulmányozhassa.  A há-
rom kötet 10 fejezetének 500 része egy cso-
dálatos iránytű azok számára, akik a mennyei 
megoldásokat keresik, kutatják.

A Biblia a Jóisten értékrendszeréről szóló 
kézikönyv. A hívők nem hunyhatnak szemet 
afelett, hogy a család egyre inkább mást 
jelent manapság. A családok csak a fennma-
radást elősegítő célból együtt élő emberek 
csoportját jelentik sok esetben. És ez nagyon 
messze áll a Mindenható csodálatos tervétől. 

A családok életében minden fejfájás, könny, szenvedés az önzés kútjából fakad. De ha a feleség 
és a férj is átadják magukat az isteni fajta szeretet uralmának, akkor valójában Isten szeretete képes 
betölteni az otthonukat. Az isteni szeretet nem önző, a családtagok érdekeit a sajátja elé helyezi. Ez a 
szeretet azon munkálkodik, hogy mit tehet a másikért. Szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet! 
Azért fontos a családtagjaink szeretetnyelvén beszélni, hogy az érzelmi tankjuk telve legyen szere-
tettel. A Biblia mélyrehatóan foglalkozik a szerelemmel és a házasélettel is, ami a házasság szerves 
és elválaszthatatlan része. A házasság keretein belül a házasélet Istentől rendelt jó és tiszta dolog. 

Kezdetben az otthon egy olyan hely volt, ahol a fi atalokat arra képezték ki, hogy Isten útján járja-
nak. Ő úgy tekint az otthonra, mint egy gyakorlóközpontra, ahol a szülők elméletileg az Úr követésé-
re tanítják a gyermekeiket. Minden szülőnek felelőssége tanítani saját gyermekeit, és az elsődleges 
edzés otthon történik. 

Ha megértjük az emberi élet véghetetlen voltát, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy a földön 
csak átutazók vagyunk. Az örökkévalóságot tekintve a testünkben csak egy röpke ideig élünk. Amikor 
az alkalmatlanná válik arra, hogy benne lakjunk, a szellemünk és a lelkünk átlép egy másik világba, 
s ott folytatja örök létét. De az egyáltalán nem mindegy, hogy hol tölti majd el az örökkévalóságot!

E könyv 500 példányának kiadása az NKA támogatásával jött létre 2016-ban. 

A Békevár Egyesület nem hozza kereskedelmi forgalomba e könyvet! 

Web: www.frigyklinika.hu 
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