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„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 
nővé teremtette őket.” 1 Mózes 1, 27-28  



 

„Megteremtette Isten az embert  

a maga képmására, Isten képmására teremtette, 

férfivá és nővé teremtette őket.”  

I Mózes 1, 27-28. 



 

„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, 

ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy 

testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy.” 

Máté 19, 5-6. 



„Amit tehát az Isten 

egybekötött, ember 

el ne válassza.” 

Márk 10, 9. 

 



 

„Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös 

megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az 

imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy 

megkísértsen a Sátán….” 

I Korinthus 7, 5. 



 

„Szeretném, ha tudnátok, 

hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje 

a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.” 

I Korinthus 11, 3. 



 

„Jobban boldogul kettő, mint 

egy…. Mert ha elesnek, az egyik 

ember fölemeli a társát… Éppígy, 

ha ketten fekszenek egymás 

mellett, megmelegszenek… Ha az 

egyiket megtámadják, ketten 

állnak ellent. A hármas fonál nem 

szakad el egyhamar.” 

Prédikátor 4, 9-12. 



„Ha haragusztok is, 

ne vétkezzetek: a nap 

ne menjen le  

a ti haragotokkal.” 

Efezus 4, 26. 

 



„Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. 

Asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi 
feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test 

üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy 
engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. 

Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az 
egyházat, és önmagát adta érte…... 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. 

De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az 
asszony pedig tisztelje a férjét.” 

Efezus 5, 22-33. 



„A házastársak becsüljék meg egymást. 

Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha 
közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük 

magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és 
tiszta életetekre. 

……… 

És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint 
a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint 

örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne 
ütközzék akadályba.” 

 

I Péter 3, 1-7. 



„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. 

Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. 

Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, 
mert ez kedves az Úrban. 

Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká 
legyenek.” 

 

Kolossé 3, 18-21. 



 

Folytatás a Bibliában…… 


