Amit egy jegyespárnak tudnia kell, ha a Hajdúböszörmény Kálvin téri
Református Egyházközségben szeretne házasságot kötni:
1./ Isten Igéje szerint a házasság két, egymást szerető ember életre szóló szövetsége.
Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele
életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként
tervezte a házasságot, annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a
felelősség. Isten azonban segítségét ajánlja fel mindazoknak, akik erre hűségesen kérik
Őt, hogy e kapcsolat örömet, formálódást és áldást jelentsen mindkét félnek, s majdani
gyermekeiknek.
A házassági szent szövetséget tehát két ember köti meg egymással, úgy azonban,
hogy mindketten hozzák az Ádámtól és Évától örökölt alaptermészetüket. (1. Péter
1,18) Az élő Isten újjáteremtő szeretetére van szükségük, hogy a házasságban
mindvégig megmaradhassanak, folyamatosan bocsánatot kérjenek, és bocsánatot
adjanak egymásnak, ahogyan az élő Isten is megbocsát a bűnbánó embernek. (vö.: János
3,7; 2. Korinthus 5,17; 1. János 1,9)
2./ Ebből következik, hogy az egyházi esküvő nem „csodaszer”: ha valaki nem bízik
meg Isten segítő szeretetében, a szertartás önmagában nem segít rajta. Mégis óriási a
jelentősége, hogy az Urat segítségül hívva, vagy anélkül indul-e el egy házasság!
Jézus Krisztus teljes isteni hatalmát, szeretetét és bölcsességét kínálja fel ma is minden
Hozzá forduló embernek. (János 6,37; 15,5)
3./ Ezért valljuk, nem az a döntő kérdés, hogy valaki meg van-e keresztelve, hanem az,
hogy hisz-e a feltámadott Jézus Krisztusban, van-e élő kapcsolata Vele vagy még
nincs. (János 1,12)
- Hogy erről beszélgethessünk, minden jegyespárt legalább két jegyesoktatásra,
és minimum két vasárnapi istentiszteletre (a Kálvin téren 10:10, Középkertben
9:00) elvárunk az esküvő előtt. Az időpontokat a lelkipásztorokkal kell egyeztetni.
- Bár Jézus a hit mindenekelőtti fontosságát mondja ki a Márk 16,16-ban,
hangsúlyozza a keresztség jelentőségét is. Ezért mi azt a felet, aki nincs
megkeresztelve vagy nem konfirmált (= a hitvallás első nyilvános lehetősége, vö.:
Máté 10,32), szeretettel meghívjuk és rábírjuk, hogy ha előbb nem tudja, akkor az
esküvő utáni hónapokban pótolja életének ezeket a hiányosságait. Fél éven át
heti egy esti óra odaszánásával fel lehet készülni a felnőtt keresztségre, illetve a
konfirmációra. Természetesen, ha valaki más keresztyén közösségben
gyakorolja a hitét, őt nem kívánjuk konfirmálni.
- A korábban említett jegyesoktatás alkalmain szó esik a szertartás helyi
jellemzőiről, az eskü szövegéről és minden egyéb tudnivalóról. (templomdíszítés,
kántori, ill. lelkészi tiszteletdíj, stb.)
Szeretettel várunk mindenkit, aki Isten áldását szeretné kérni házasságára!
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A vőlegény esküje:

Én ........................... kijelentem az élő Isten előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes
Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ................................. -t, akinek most Isten színe előtt kezét
fogom, szeretem.
Szeretetből veszem el őt, 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 , hűtlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben
hűséges gondviselője leszek.
Ehhez Isten segítségét kérem! Ámen.
A menyasszony esküje:

Én ....................... kijelentem az élő Isten előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,
egy, örök Isten, hogy ....................... -t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem.
Szeretetből 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, hűtlenül el nem hagyom, hanem teljes
életemben hűséges segítőtársa leszek.
Ehhez Isten segítségét kérem! Ámen.
Az élő Isten útmutatásai a boldog házassághoz:
"Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat...
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté."
( 1. Mózes 2,18.24 )
"... Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, azt ember el ne
válassza."
( Máté 19,6 )
"Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az 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!"
( Efézus 5,21-25 )
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