
Férj és feleség szerepe a házasságban a Biblia alapján 

I. Szerepek

A férj szerepe
1. Biztató Ef.5:25.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az 
egyházat, és Önmagát adta azért;  
I.Pét.3:7.
A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az 
asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik 
örökös társaik az élet  kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne 
hiúsuljanak.

2. Vezető I.Kor.11:3.
Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az 
asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.
Ján. 14:28/b.
Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál.

3. Gondviselő (fizikai, lelki, Szellemi téren is)

4. Krisztus lelkületének bemutatója 
Mk.10:43-45.
De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen 
a ti szolgátok; És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: 
Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

5. Szerető és védelmező,
Ef.5:25-28.

 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az 
egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a 
víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben 
az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami 
afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak 
szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő 
feleségét, önmagát szereti.

6. Isten tekintélyének képviselője. Harc a bűn ellen a saját és a család
életében, alávetve Krisztusnak 

7. Közbenjáró, imaharcos. A feleség és a család szellemi védelmezője 
Jak.4:7.
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Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut 
tőletek.
5:16.
Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy 
meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése

A nő szerepe

1.Támogató
Ef.5:22-24. 
Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. 
Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő 
megtartója a testnek. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, 
azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.
I.Pét.3:1-2.
Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha 
némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete 
által íge nélkül is megnyeressenek; Szemlélvén a ti félelemben való 
feddhetetlen életeteket.

2. Segítőtárs
Péld.31:10-12.

 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az 
igazgyöngyöket.  Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem 
fogy. Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.

I.Móz.2:18.
És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő 
társat, hozzá illőt.

3. Sáfár 
Péld.31:13-27.
13. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel. 
14. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. 
15. Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő 
szolgálóleányinak. 
16. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt 
plántál. 
17. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. 
18. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa. 
19. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. 
20. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. 
21. Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba 
öltözött. 
22. Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete. 
23. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. 
24. Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek. 
25. Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak. 
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26. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. 
27. Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.

4. Szerető és társ (Első a férj szolgálata, tisztelete.)
I.Pét.3:4-6.
Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek 
romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették 
magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, 
engedelmeskedvén az ő férjöknek. Miként Sára engedelmeskedet 
Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót 
cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.

5. Isten szeretetének visszatükröződése

6. Isten kreativitásának megjelenítője
Merj az lenni, aki vagy! Nem kell másokat utánozni!

7. Közbenjáró, felfedező, józanul ítélő.
Ef.6:18.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, 
és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel 
minden szentekért,
I.Thes.5:17.
Szüntelen imádkozzatok.

II. A férfi és a nő szükségei
Ha ismerjük társunk szükségét, ez segít abban, hogyan járjunk 
kedvében szeretetből (agape). Az elvárások tönkreteszik a kapcsolatot. 
Adj és ne várj!
 
A férfi szüksége A nő szüksége

1. szex 1. A szeretet kifejezése (védelem, 
megerősítés, gondoskodás)

2. Pihenéssel egybekötött fel- 2. Kommunikáció-egymásra    
töltődés, kikapcsolódás figyelés, kapcsolatépítés

3. Vonzó feleség 3. Őszinteség, nyitottság

4. Házias feleség 4. A pénz (biztonságérzetet ad, ha 
van saját pénze)

5. Elismerés, csodálat 5. Hűséges férj és apa
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