
A férfi szerepe a család 
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Mózes ötödik könyve 6. rész 2-9. vers
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Mózes ötödik könyve 6. rész 2-9. vers

Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendel kezését és 
parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad , a 
fiad és unokád , életed minden napján , hogy hosszú ideig élhess .

Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket , hogy jó 
dolgod legyen , és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó 
földön , ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az ÚR.

Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!

Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedb ől, teljes Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedb ől, teljes 
lelkedb ől és teljes er ődből!

Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma 
parancsolok neked.

Ismételgesd azokat fiaid el őtt, és beszélj azokról, akár a 
házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár f ölkelsz!

Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként  a 
homlokodon.

Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!



Péter els ő levele 3. rész 7. vers

És ugyanígy, ti férfiak is,
megért ően éljetek együtt feleségetekkel,

mint a gyengébb féllel,
adjátok meg nekik a tiszteletetadjátok meg nekik a tiszteletet

mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében…

…hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.



Pál első levele Timóteushoz 2. rész 8. vers

Azt akarom tehát,
hogy a férfiak mindenütt

bűntől tiszta kezeket felemelve
imádkozzanakimádkozzanak

harag és kételkedés nélkül.



Pál első levele a korinthusiakhoz
11. rész 3. vers

Szeretném, ha tudnátok,
hogy minden férfinak feje a Krisztus ,

az asszony feje a férfi ,
a Krisztus feje pedig az Isten. a Krisztus feje pedig az Isten. 



Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 25 -28. vers

Férfiak!
Úgy szeressétek feleségeteket,

ahogyan Krisztus is szerette az egyházat,
és önmagát adta érte ,

hogy a víz fürd őjével az ige által
megtisztítva megszentelje,megtisztítva megszentelje,

így állítja maga elé az egyházat dics őségben,
hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc,

vagy bármi hasonló,
hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.

Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket…



A férfi szerepe a család szellemi jólétében

Önfeláldozó
Ef 5:25-28

Lelki társ
1Pt 3:7
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Pap
1Kor 11:3

Imaharcos
1Tim 2:8
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Szellemi 

gondoskodó
5Móz 6:2-9



Milyen az Isten szerinti férfi?
• Imaharcos

(rendszeresen 
imádkozik)

• Lelki társ
(megért ő feleségével)

• Önfeláldozó
(agapé szeretettel (agapé szeretettel 
szereti feleségét)

• Pap
(igét tanulmányoz és 
azt tovább adja 
családjának)

ÁMEN


