
Hétfő – (Ön)értékelés napja 
Három dolog van, amit szeret a szívem: a testvérek közt az egység, a baráti szeretet, feleség és férj, akik jól megértik 
egymást. (Sir 25,1)
Nevezz meg házastársadnak egy olyan tulajdonságát, ami miatt ő a legjobb feleség / férj.
Kedd – Szeretet napja
Tehát mindegyiktek úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. (Ef 5,33)
Fogalmazzátok meg egymásnak saját szeretet-nyelveiteket, és gyakoroljátok is ezt a hét folyamán. 
Szerda – Engedelmesség napja
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az 
egyháznak… Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat! (Ef 5,24-25)
A mai napon tegyél meg valamit házastársad kedvéért, amihez különben nem lenne kedved. 
Csütörtök – Megajándékozottság napja
Aki feleséget lel, boldogságot talál, részesült az Úr kegyében. (Péld 18,22)
Készíts saját kezűleg egy apró ajándékot, ami megmosolyogtatja házastársad szívét-lelkét.
Péntek – Önmegtartóztatás napja 
Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy testté lesznek. (Mt 19,5)
Mi az, amiről ma is lemondanál házastársadért? 
Szombat – Összetartozás napja 
Igaz ugyan, hogy az Úrban sem férfi nincs asszony nélkül, sem asszony nincs férfi nélkül… (1Kor 11,11)
Ismételjétek meg házassági hűségeskütöket egymásnak: N., – Isten szent színe előtt – feleségül veszlek. / N., – Isten szent 
színe előtt – feleségül megyek hozzád.
Vasárnap – Hálaadás napja
Más szívet adok nekik és más viselkedést, hogy minden időben féljenek engem, és így jó dolguk legyen, nekik és 
gyermekeiknek is. (Jer 32,38)
Imádkozzatok együtt egymásért – fogalmazzátok meg a hála szavait egymásért saját gondolataitokkal. 

Feladat: A hét minden napja egy-egy tematikus nap egy bibliai idézettel a feleségre és férjre vonatkozólag. Minden nap 
teljesíteni kell a megadott feladatot, majd a mellékelt ábrán egy-egy vonalívet meghúzni az 1-2-3-4-5-6-7 szakaszon; a 
feleség piros színnel az 1-től balra, a férj pedig zöld színnel az 1-től jobbra indulva. A hét végére egy egymásra fekvő szív 
alakzatot kapunk, melynek vonalai hol különállóan, hogy együtt haladnak. A házaséletben is vannak közös és vannak 
egyéni utak, véleménykülönbségek és egyetértések. Így teljes a házasélet is: egymást kiegészítve, de ketten egy egészet 
alkotva. 
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