
Ni har ingått äktenskap – Grattis!

I dag har ni sagt ja till varandra och till er vilja att leva tillsammans.
Det är gåva och ansvar.
Det är kärlek.

Gud är kärlek

Bibeln beskriver att Gud och kärleken hör samman. Att leva i kärlek 
är att leva nära Gud. Äktenskapet är Guds tanke för kärleken, som 
en form som kan ge relationen trygghet och struktur. Gud vill vara en 
del i ert äktenskap, inte bara den här dagen. 

Kom ihåg den här dagen. Vårda minnet av den. Och vårda vararan-
dra, genom ärlighet och uppriktighet, nyfikenhet och lust, tålamod 
och förlåtelse. Glöm inte att kärleken växer när den delas och räcks 
vidare. Som en ring på ett finger. Som en blomma åt varandra. Se 
kärleken som gåva och ansvar. Då kan ni, i ert äktenskap, bli Guds 
medskapare.

Bön för livet tillsammans:

Tack Gud, för kärlekens kraft som kommer från dig.
Tack för kärlekens gåva som du har gett till oss. 
Hjälp oss att leva i kärlekens ansvar. Varje dag. 
Amen
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