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A férj és feleség bibliai szerepe

„Az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.”
(1Kor 11:11)

A házasság intézményének Isten a szerzője (1Móz 2:18-25), ő az, aki a házas feleket olyan egységbe 
kovácsolja össze, melyet emberek önhatalmúlag nem választhatnak többé szét (Mt 19:6, Mk 10:9). 
A bűneset azonban – mint minden mást – a házasságról, illetve a férfi és női szerepekről kialakított  
bibliai  képet is  megrontotta.  A bűn következtében a korábbi  ragaszkodás és kölcsönös szeretet 
helyett ez az állapot jött létre: „...vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad” (1Móz 3:16). 
Ezt  a  gondolatot  erősíti  meg  egy  nyilatkozat  megfogalmazása  is:  „A  bűneset  következtében 
eltorzultak a férfiak és nők közötti kapcsolatok (1Móz 3:1-7, 12, 16). Az otthonokban a férj szerető, 
alázatos főségét gyakran uralkodás vagy passzivitás; a feleség értelmes, önkéntes engedelmességét 
pedig a férj fölé kerekedés vagy szolgalelkűség váltja fel.”1

Ha figyelembe vesszük azt, milyen magas a válások száma; hogy mennyire elterjedtek lettek az  
élethosszig tartó házassági eskün alapuló kapcsolatokkal szemben az élettársi kapcsolatok; hogy 
milyen  feminista,  emancipációra  törekvő  mozgalmak  jelentek  meg  –  be  kell  látnunk,  hogy  a 
korszellem támadást intézett a férjek és feleségek Bibliában található szerepkörének aláásására. Dr. 
Pálhegyi Ferenc2 a korszellem törekvéseit a következő pontokkal foglalja össze: (1) elmossa a férfi 
és a nő közti különbségeket, (2) egymástól való függetlenségre biztat, (3) felelősség nélküli jogokra 
biztat,  (4)  a  célja  az,  hogy  a  nőkkel  elhitesse,  hogy  Isten  korlátozni  akarja  őket,  nem pedig  a  
veszélyektől  megóvni.  Ezzel  szemben a Szentírás megerősíti  (1)  a férfi  és a nő egyenlő értékét,
(2) egymástól való kölcsönös függését (3) és mindkettejük meghatározott szerepét. 

Ha  szeretnénk  megérteni,  ezt  követően  pedig  megélni Isten  alapelveit  a  házassági  szerepekre 
vonatkozóan, szakítanunk kell a világi gondolkodással, és el kell kezdenünk Isten fejével gondolni a 
férj  és  a  feleség  szerepére.  „...ne  igazodjatok  e  világhoz,  hanem  változzatok  meg  értelmetek 
megújulásával,  hogy  megítélhessétek:  mi  az  Isten  akarata,  mi  az,  ami  jó,  ami  neki  tetsző  és 
tökéletes” (Róm 12:2). 

1. A főség alapelve

A Szentírás alapján egy jól  működő családhoz szükséges,  hogy a házastársak  (és a  gyermekek) 
elfogadják az Isten által rájuk ruházott szerepeket, felelősségeket, kötelességeket és jogokat. Ennek 
több  összetevője  van,  de  a  modern  korszellemet  megtagadva  le  kell  szögeznünk,  hogy  Isten 
akaratából a családon belüli főség a férjet illeti meg: „...az asszony feje a férfi...” (1Kor 11:3), „a férj  

1 Council on Biblical Manhood and Womanhood: Danvers Statement (1988)
2 Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság, Kálvin, Budapest, 2011. p. 95.



feje  a  feleségnek”  (Ef  5:23).  Ezeket  a  kijelentéseket  azonban  soha  nem szabad  a  Szentírásból  
kiragadni  és  önmagában  használni.  A  férj  főségét  ugyanis  megelőzi  annak  az  alappillérnek  a 
felállítása, hogy a férjnek is van feje: „Minden férfinak feje a Krisztus...,  a Krisztus feje pedig az 
Isten”  (1Kor  11:3).  Ez  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy  a  férj  elsődleges  kötelessége  az,  hogy  
mindenben  és  élete  minden  területén  alárendelje  magát  Jézus  Krisztus  főségének, 
engedelmeskedjen  neki,  és  kövesse  az  utasításait.  Mindezt  pedig  ugyanazzal  a  készséggel  és 
lelkülettel  kell  megtennie,  amilyen  lelkülettel  Jézus  alávetette  magát  az  Atya  akaratának, 
engedelmeskedett neki, és elfogadta az ő főségét. 

A házassági problémák jelentős része és a nők szerepvesztése arra vezethető vissza, hogy a mai 
férjek nem fogadják el Krisztust, mint főt önmaguk felett (vö. Jer 17:5-8). Egy olyan házasságban 
azonban, melyben a férj istenfélő módon él, alkalmazza a bibliai alapelveket, és elfogadja Jézus 
főségét, a feleség azt érzi majd, hogy a férjnek való alárendeltség a javát szolgálja, így könnyű lesz  
megtennie, amire a Biblia felszólítja: „Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek” (Ef 5:22). A  
már említett könyvében Pálhegyi Ferenc erről ezt írja: „Az asszonynak az ad biztonságot, ha a férje 
Krisztushoz őnála is  jobban ragaszkodik,  mert  akkor  biztos  lehet  abban,  hogy  nem fogja  őt  se 
megcsalni, se elhanyagolni.”3 A következő lépés pedig a gyermekek részéről a mindkét szülőnek 
való alárendeltség és engedelmesség:  „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, 
mert ez helyes” (Ef 6:1). 

A főség bibliai alapelvét és sorrendjét tehát a következő igeversekkel állíthatjuk fel: 

1. „...a Krisztus feje pedig az Isten” (1Kor 11:3).
2. „Minden férfinak feje a Krisztus” (1Kor 11:3).
3. „...az asszony feje a férfi” (1Kor 11:3). „A férfi feje a feleségének” (Ef 5:23).
4. „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek” (Ef 5:22).
5. „ Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban” (Ef 6:1). 

2. A férj szerepe

„Annak,  hogy egy férj  jól  tölti  be a szerepét,  általában az a jele,  hogy a felesége boldog.  Sem  
zsarnokok, sem papucshősök mellett nem boldogok az asszonyok. Azt hiszem azért, mert egyik sem 
teszi lehetővé, hogy Isten terve szerint tölthesse be a maga asszonyi szerepét” (Pálhegyi Ferenc4).

A férjek szerepének megértéséhez ajánlott elmélkedni a következő igeverseken: Jer 17:5-8, Ef 5:21-
33, Kol 3:19, 1Pt 3:7. A férj szerepeit5 a következőképpen határozhatjuk meg: 

Vezetés 

„...a  férfi  feje  a  feleségnek,  ahogyan  Krisztus  is  feje  az  egyháznak...”  (Ef  5:23).  (1)  A  vezetés 
felelősségét Isten adta a férjnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a 
férj vezető szerepe. (2) A férfinak be kell töltenie a maga – Istentől kapott – szerepét ahhoz, hogy a 
felesége és a gyermekei is ugyanezt tehessék. Egy olyan házasságban, ahol a férj nem él a vezetés 
felelősségével, nagyobb valószínűséggel válik a feleség (vagy épp a gyermek) a hangadóvá. (3) A 
vezetés nem rangot vagy megtiszteltetést jelent, hanem munkát és szolgálatot. A férjnek ugyanúgy 

3 Uo. p. 84. 
4 Uo. p. 87.
5 Pálhegyi Ferenc nyomán (uo. pp. 89-92.)



kell viszonyulnia a szolgálat terén a feleségéhez, ahogy Jézus viszonyul az egyházhoz (vö. Mk 10:45, 
Lk 22:25-26). A férjnek le kell mondania a saját kényelméről és elképzeléseiről annak érdekében,  
hogy a feleségét és a gyermekeit szolgálja. (4) A vezetés hasonló a kertészkedéshez. Ahogyan egy 
kertész  keze  alatt  fejlődnek  és  kibontakoznak  a  növények,  úgy  a  férjnek  úgy  kell  vezetnie  a 
családját, hogy mind a felesége, mind pedig a gyermekei személyiségében kibontakozhasson az,  
hogy ők is Isten képmására lettek megteremtve (1Móz 1:26-27, 2Kor 3:18). 

Szeretet

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta 
érte” (Ef 5:25).  Mivel  Isten egyik legfőbb tulajdonsága a szeretet (1Jn 4:8, 16),  ezért ő a példa 
abban, ahogyan a férjeknek szeretniük kell a feleségüket (1Pt 2:21). Ezért felelősségre intenek Pál 
apostol  szavai:  „úgy szeressétek...  ahogyan Krisztus  is  szerette  az  egyházat”.  Ez  a  következőket 
foglalja magába: 

1. Kezdeményezés: A férj szeretete nem a feleség szeretetétől, magaviseletétől függ. A férjnek 
kezdeményeznie kell a szeretetben, tudva azt, hogy ez a leghatalmasabb eszköz a kezében, 
hogy a feleségét formálni tudja. Helytelen egy ilyen sorrendet meghatározni: „Viselkedj úgy,  
ahogy  én  elvárom  (vagy  ahogy  Isten  elvárja),  és  majd  szeretni  foglak.”  Inkább  így  kell  
gondolkodnia: „Feltétel nélkül, mindentől függetlenül szeretlek úgy, ahogy vagy, akármit is 
kapok ezért cserébe.” Ha így tesz a férj, az a feleségét arra fogja ösztönözni, hogy bízzon 
benne,  engedelmeskedjen  neki,  és  kibontakoztassa  önmagában  Isten  képmását.  A 
kezdeményező szeretetben Jézus a példa. Nem várta meg a szeretettel, hogy eleget tegyünk 
az  elvárásainak.  Ő  bűnösen  is  szeretett  minket  (Róm  5:8),  és  ezzel  változtatta  meg  a 
hozzáállásunkat.

2. Feltétel nélküli elfogadás:  Az apostoli levelek és a Jel 2-3. fejezetei alapján elmondhatjuk, 
hogy  az  egyház  a  születése  pillanatától  kezdve  tökéletlen  volt,  belső  konfliktusokkal  és 
bűnökkel terhelt volt. Ez pedig modern korunkig végigkísérte a történelmét. Jézus azonban 
mindvégig kitartott mellette, és szerette. Ehhez hasonlóan a férj sem várhatják el azt, hogy 
a felesége tökéletes legyen, és  kiérdemelje a szeretetét. A szeretete ugyanis nem függhet 
olyan külső körülményektől,  mint pl.  az,  hogy hogyan viszonyul a férjéhez,  jól  végzi-e a 
dolgát, házias-e stb. 

3. Önfeláldozás:  Jézus önmagát adta oda az egyházért, kész volt meghalni érte. Ugyanilyen 
önfeláldozó  lelkületet  kell  mutatnia  a  férjnek  abban,  hogy  kész  legyen  saját  magának 
meghalni, és a felesége javát szolgálva érte élni. A férjnek ma szó szerint nem kell meghalnia 
a feleségéért, de átvitt értelemben igen. A feleségért való önfeláldozó élet azt jelenti, hogy 
lemond a saját kényelméről, érdekeiről, vágyairól – megtagadja önmagát. 

4. Tettek:  A  szeretet  Jézusnál  nem  szavakban  merült  ki,  hanem  konkrét  és  gyakorlatias 
tettekben: tanított,  együtt  volt  velük, megmosta a lábukat,  Igével  (és sokszor kenyérrel) 
táplálta  őket.  A  férj  feladata  az,  hogy  gyakorlatias  módon mutassa  meg a  szeretetét  a 
felesége iránt:  kivigye a  szemetet,  bevásároljon neki,  elvigye valahová,  ajándékot  adjon 
neki, és ami a legfontosabb, az Igével táplálja. 

5. Akaratlagos  döntés:  Ez  a  fajta  szeretet  és  annak  kimutatása  nem  függhet  változó 
érzelmektől  és  hangulatoktól.  Szilárd  elhatározáson  kell  alapulnia.  Fel  kell  ismernie  a 
férjnek, hogy olyan helyzetben van, mint a béna, akinek Jézus ezt mondta: „Nyújtsd ki a 
kezedet!” (Mt 12:13). Isten parancsa az a férjeknek, és Isten az, aki az erre való készséget és  
engedelmességet is kimunkálja bennük (Fil 2:13), mert önmagukban „bénák” lennének ezt 
megtenni. 



Gondoskodás

„Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét az 
önmagát  szereti. Mert  a  maga  testét  soha  senki  nem  gyűlölte,  hanem  táplálja  és  gondozza, 
ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének” (Ef 5:28-30). 

1. Mint  a  saját  testét: Amennyi  időt  a  férj  a  saját  testéről  való  gondoskodásra  fordít  (pl. 
táplálékozás,  öltözködés,  tisztálkodás,  borotválkozás,  gyógyítás),  ugyanannyi  időt  eltölt-e 
azzal is, hogy a feleségét szeresse és gondoskodjon róla?

2. Táplálja és gondozza: A férj feladata az, hogy fizikailag gondoskodjon családja eltartásáról 
(1Tim 5:8). De még fontosabb, hogy a felesége hitben való növekedését is elősegítse azzal, 
hogy lelki  vezetőként áll  előtte.  Ebben kettős felelőssége van: (1)  Mutasson jó példát  a 
feleségének  a  lelki  növekedésben,  az  Istennek  való  engedelmességben  (pl.  egyéni 
csendesség, a Lélek gyümölcsének megtermése, helyes fontossági sorrend). (2) Másrészt 
pedig  aktívan  törekedjen  arra,  hogy  előmozdítsa  felesége  lelki  fejlődését.  Legyen 
kezdeményező a közös imádságban és igeolvasásban, tanítsa őt, bátorítsa jó cselekedetekre 
és célokra stb.   

Amennyiben egy férj eleget tesz ezeknek a kötelességeknek, és úgy viszonyul a feleségéhez, mintha 
ő lenne a világ legjobb felesége (miképpen a számára valóban ő az!), meg fogja látni, hogy tényleg  
azzá fog válni gondoskodó szeretete légkörében.

3. A feleség szerepe

Az 1Móz 3:16-ban leírt állapotokra másként válaszol a társadalom (emancipációval, feminizmussal),  
és másként a Biblia. Ez utóbbi helyreállítja és rendbe teszi a feleség szerepét azáltal, hogy se nem a 
férfi alá, se nem fölé helyezi, hanem mellé állítja, mint segítőtársat (1Móz 2:18), és elmondja az  
értékét (Péld 12:4, 18:22, 31:10, vö. Mt 13:45-46). 

A feleség szerepével kapcsolatban elmélkedésre ajánlott igeszakaszok: 1Móz 2:18, Péld 31:10-31, 
Kol 3:18, 1Pt 3:1-6. 

Engedelmesség 

„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek,  mint az Úrnak” (Ef  5:22).  Az engedelmesség (gr.  
hüpotasszó) kifejezés jelentése: alárendel, alávet, beilleszkedik a másik által adott sémába. Az Ef 
5:21 szerint ez mindkét fél kötelessége. A következő vers azonban különösen a feleség figyelmét 
hívja fel arra, hogy engedelmeskedjen a férjének – azaz illeszkedjen be abba a sémába, melyet a  
férje állít fel Krisztust követve. Az Ef 5:24 szerint a feleségnek úgy kell engedelmeskednie a férjnek, 
ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak.  Az egyház létérdekét szolgálja,  hogy alárendelje 
magát Jézus főségének. Ugyanígy a feleségnek is a javára válik, ha engedelmeskedni tud istenfélő 
férjének. Igazi dísze lesz ez a feleségnek – olyan jellemzők által, mint pl. a hűség, előzékenység,  
hajlandóság, rugalmasság. Ezek pedig sokkal szebbé teszik a feleséget (Isten, a férj és a gyülekezet 
szemében), mint az ékszerek és a smink (1Pt 3:3-5). 

Tisztelet
 
„...az asszony pedig tisztelje a férjét” (Ef 5:33). A férj akkor tud igazán férj lenni, és vezetni, szeretni, 



gondoskodni,  ha  a  feleség  tisztelettel  viseltetik  iránta.  A  tisztelet  nem  más,  mint  (1)  fokozott 
odafigyelés a férjre, és (2) különleges, másoktól megkülönböztető magatartás (biztatás, elismerés, 
támogatás). 

Szeretet

„...az idős asszonyok... neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket” 
(Tit 2:3-4). Ez a szeretet a feltétel nélküli elfogadásról és odaadásról szól. A feleség szeretete a férje  
iránt  nem függ  a  férj  szeretetétől  és  viselkedésétől  (vö.  1Kor  7:14,  1Pt  3:1).  A  feltétel  nélküli 
odaadás pedig magába foglalja, hogy (1) arra törekszik, hogy mindent megadjon a férjének, amire 
szüksége van; (2) ha kell, tud hallgatni is; (3) megvédi a férjét a nyilvános bírálattól, még a szüleivel 
szemben is; (4) beilleszkedve követi azt az életmódot, amit a férje hivatása és beosztása megkíván. 

Ha  a  feleség  lelkében  az  engedelmesség,  tisztelet  és  szeretet  uralkodik  a  férje  iránt,  azzal 
megkönnyíti  a  férje  dolgát,  hogy  önfeláldozó szeretettel  tudjon  az  ő érdekeiért  élni.  Így  pedig 
elősegíti azt, hogy a férje Isten akarata szerinti férjjé válhasson. 


