
MIÉRT HÁZASODJUNK? AZ ESKÜVŐ 

A házasság egy férfi és egy nő Isten előtt (is) kedves szövetségi 
kapcsolata, mely a hűségre, az őszinteségre és az elfogadó szeretetre 
épül fel. A házasságnál – valljuk – nincs jobb, biztonságot nyújtóbb és 
teljesebb módja annak, hogy egy férfi és egy nő együtt éljenek és 
gyermekeket neveljenek. Mert a házasság: 
 

- Befelé és kifelé egyaránt megteremti, illetve demonstrálja az ideális 
együttélés határait; 

- A jogi, törvényes biztonság lehetőségét nyújtja mindkét félnek és a 
születendő gyermekeknek. (Akik túl vannak már egy váláson, azok 
tudják, mit jelent ez.); 

- Lelki biztonságot ad a házasfeleknek: van valakim, tartozom 
valakihez; 

- A születendő gyermekek számára ez a családi forma a 
legmegfelelőbb az egészséges személyiségfejlődéshez; 

 

A házasság egyben Isten és az Ő népe közötti szövetséget is kiábrázolja. 
Az embernek Istentől kapott normális létformája. Éppen ezért örülünk, 
ha fiatal párok a gyülekezetünk közösségében kívánnak életre szóló 
szövetséget kötni, házastársi kapcsolatukra Isten áldását kérni. 

A református házasságkötési szertartás középpontjában (is) Isten igéje, 
az igehirdetés áll. A szertartás kiemelkedően ünnepélyes mozzanata a 
házastársi eskü nyilvános elmondása a vőlegény és a menyasszony 
részéről. 

 

A házassági eskü így szól: 

„Én, ... esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, 
egy, örök Isten, hogy ...-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. 
Szeretetből veszem el őt / megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá 
hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt 
sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, 
holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben 
hűséges gondviselője / segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen! Ámen. 



 

Gyülekezetünk közösségében házasságuk megáldását azok kérhetik, 
akik meg vannak keresztelve vagy készek a keresztség felvételére, és 
házassági szövetségüket, az Isten előtt kimondott esküt komolyan 
veszik. 

 

Házasságkötés megáldásának liturgiája (menete): 

 Bevonulás a templomba 
 Apostoli köszöntés 
 Ének 
 Fohász (imádság) 
 Textus (igeolvasás) 
 Igehirdetés 
 Házassági eskü 
 Intelem (figyelmeztetés az eskü megtartására) 
 Imádság 
 Úri imádság (Mi Atyánk ...) közös, hangos elmondása (illik, hogy 

az ifjú pár is mondja) 
 Áldás 
 Ének 
 Kivonulás a templomból 
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