HÁZASSÁGKÖTÉS
MEGÁLDÁSA

BEVONULÁS
A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelõen történjék.
1. Orgonaszó közben
vagy
2. A gyülekezet éneklése alatt: 162. ének:
Ím, béjöttünk nagy örömben…
vagy
3. A szolgálattevõ vagy a gyülekezet képviselõje a templom kapujában fogadja az
esketendõket és orgonaszó vagy gyülekezeti ének közben vezeti be õket.
KÖSZÖNTÉS

A gyülekezet áll

Az esketendõ pár és a násznagyok az úrasztala elé állnak, a szolgálattevõ igével
köszönti õket:

1. Kegyelem néktek és békesség, Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr
Jézus Krisztustól. Ámen.
vagy
2. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Ámen (Zsolt
90,17a).
vagy
3. Békesség néktek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké
tart szeretete! Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünkben. Ez az
a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ámen
(Zsolt 118,1.23–24).
ÉNEK
Ahol olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely
tud szépen és áhítatosan énekelni, ott hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet.
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A gyülekezet ül

1. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Énekeljük
a…
vagy
2. Milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét, óh,
Felséges (Zsolt 92,2). Legyen énekünk boldog hálaadás, énekeljük
a:…
vagy
3. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr elõtt, menjünk elé hálaadással,
ujjongjunk elõtte énekszóval! Énekelve a…
FOHÁSZ

1. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Ámen.
vagy
2. Légy a mi segítségünk, Urunk, és szólj hozzánk most és életünk
minden idejében, s adj engedelmes szívet, hogy kövessük akaratodat.
Ámen.
TEXTUS

A gyülekezet áll

Midõn Isten áldását kéritek házassági szövetségetekre, halljátok
az Õ hozzátok szóló üzenetét a…
IGEHIRDETÉS

A gyülekezet ül

HÁZASSÁGI ESKÜ

Kedves Testvéreim!
Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe elõtt, hogy
szövetségeteket az Õ segítségül hívásával is megerõsítsétek, és arra
áldást kérjetek, fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a házassági esküt. A gyülekezet állva legyen tanúja az eskütételnek.
A gyülekezet áll

Mondjad elõször te, keresztyén férfitestvérem:
Én… esküszöm az élõ Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes
Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t*, akinek most Isten színe
*
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A menyasszony nevét kell mondani.

elõtt kezét fogom, szeretem. Szeretetbõl veszem el õt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hû leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tûrök, vele szenvedek, és õt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig
vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hûséges gondviselõje leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.
Mondjad te is, keresztyén nõtestvérem:
Én… esküszöm az élõ Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes
Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t*, akinek most Isten színe
elõtt kezét fogom, szeretem. Szeretetbõl megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hû leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tûrök, vele szenvedek, és õt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig
vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hûséges segítõtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.
INTELEM

Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe elõtt szent
esküvel is megerõsítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek
fogadásotokat maradéktalanul, és az Isten békessége meg fogja
õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
IMÁDSÁG

Akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, könyörögjünk érettük:
Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándék szerzõje, Rád bízzuk ezt a házaspárt. Adj nekik hosszú
életet, örömmel és hûséggel, kegyelemmel és békességgel teljeset.
Tedd, hogy mindegyikük a másik javát keresse, és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában.
Ajándékozd meg õket a Te Szentlelkeddel, a bölcsesség és szeretet lelkével a gyülekezet közösségében. (Áldd meg õket gyermekekkel. Segítsd meg õket, hogy gyermekeiket testben egészségben, szilárd jellemû és hitben élõ emberekké nevelhessék.)** Ajándékozd
meg õket élõ reménységgel, igaz szeretettel, hogy családi otthonuk
**
**

A võlegény nevét kell mondani.
A zárójelben lévõ szöveg idõs pár házasságkötése esetén elhagyandó.

101

tanúbizonysága lehessen a Te szentségednek és szeretetednek. Mindenható Atyánk, õrizd meg õket mind e földön, mind az örökkévalóságban a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, a világ Megváltójának
nevében kérünk. Ámen.
ÚRI IMÁDSÁG
Fennhangon, közösen mondja a gyülekezet.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
ÁLDÁS

1. Áldjon meg titeket az Úr, és õrizzen meg titeket. Világosítsa
meg az Úr az Õ orcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa
az Úr az Õ orcáját tireátok, és adjon békességet néktek. Ámen
(4Móz 6,24–26).
vagy
2. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben
egymás iránt és mindenki iránt. Erõsítse meg a szíveteket és tegyen
feddhetetlenné a szent életben. Ámen (1Thessz 3,12–13).
vagy
3. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és
az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja
õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen (Fil
4,6–7).
vagy
4. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülrõl a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ámen (Jak 1,17).
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BIBLIA, EMLÉKLAP ÁTADÁSA

A mai nap emlékéül fogadjátok el egyházunk nevében ezt a Bibliát. Isten igéje legyen családi olvasmányotok, merítsetek belõle az
élet minden körülményei között erõt, vigasztalást, bátorítást.
ÉNEK-* VAGY ZENESZÁM
Ha a helyi adottságok lehetõvé teszik, adjunk lehetõséget énekkar, szólóének vagy
más, az istentisztelet áhítatát emelõ zeneszám elõadására.
KIVONULÁS

* Ajánlott énekek: 434: Vezess Jézusunk…, 25. zsoltár: Utaid, Uram, mutasd meg…,
90. zsoltár 9. v.: Szolgáidon láttassad dolgaidat…, 462. dicséret: Csak vezess, Uram,
végig…
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