Vielse

Hvorfor bryllup i kirken?
Som brudepar har I formentlig gjort jer
www.koegekirke.dk

nogle tanker om, hvorfor I vil giftes og
hvorfor i kirken.
Det kan være, I ønsker en særlig og
traditionsrig markering af, at I hører
sammen. Det kan være, I søger
højtideligheden ved, at I i kirken træder
i forbindelse med noget, der på én gang
er større end jer selv og tættere på jer
end nogen anden - nemlig Gud.

Hvorfor bryllup i kirken
Tillykke med jeres beslutning om at ville giftes i kirken. Når en vielse find
er sted i kirken, er det en festlig fejring af jeres beslutning om at ville leve
sammen som ægtepar.
Når vi er allermest glade eller allermest triste, går vi ind i kirken. Her ses
menneskelivet i et langt større perspektiv, nemlig det, den kristne tro by
der på.
Som brudepar har I formentlig gjort jer nogle tanker om, hvorfor I vil gif
tes og hvorfor i kirken. De er naturligvis meget forskellige fra par til par og måske også imellem jer indbyrdes.
Det kan være, I ønsker en særlig og traditionsrig markering af, at I hører
sammen. Det kan være I søger højtideligheden ved, at I i kirken træder
i forbindelse med noget, der på én gang er større end jer selv og tættere
på jer end nogen anden - nemlig Gud.
En vielse er en gudstjeneste, vi holder sammen. Anledningen er, at I to
skal giftes; men den egentlige grund er, at kærlighed, håb og tro er noget
fælles. Det, der skal siges til en vielse, handler altid om mere end jer og
jeres kærlighed. Kristendommen handler nemlig om hele vores liv. Den
handler om, hvordan vi tager imod dét, livet bringer os, hvad enten det er
godt eller skidt. Og kristendommen handler grundlæggende om at være
menneske - og at være medmenneske for hinanden.
Ægteskabet er det sted, hvor vi først og fremmest og mest intimt og for
pligtende lever sammen med et medmenneske - med de særlige glæder
og udfordringer det indebærer.

Skal man tro på det hele?
Nej! Mange brudepar kan være bekymrede for, at de ikke tror nok. Oftest
siger de: ”Ja, jeg tror på Gud, men jeg køber altså ikke alt det med jom
frufødsel, himmelfart, skabelse osv. Så jeg tror nok ikke helt rigtigt.”
Om man køber hele pakken eller ej, er ikke det afgørende for troen. Den
enkeltes tro hverken kan eller skal være en tjekliste ud fra trosbekendel

sen. Den enkeltes tro er i højere grad foranderlig og vil til stadighed blive
udfordret med anfægtelse og tvivl. Jeg vil vove den påstand, at sige, at
man ikke kan tro forkert på Gud. Hvad du tror, er en sag mellem dig og
Gud. Det som man får med sig ved en vielse i kirken er en velsignelse af
sit ægteskab.

Velsignelse - hvad er det?
Når man bliver gift i kirken, får man en velsignelse fra Gud. En velsignelse
kan betyde flere ting bl.a.:
• At der ”siges god os”. Vi anerkendes.
• At vi får en kraft med os. Vi styrkes.
• At Gud altid er med os med sin kærlighed og nåde.
Den velsignelse, som lyder over brudeparret, når de knæler, markerer,
at de nu tager imod, og ikke selv yder - som når en ridder knæler for
at modtage et ridderslag. Præsten lægger sine hænder på brudeparrets
hoveder som et gammelt udtryk for kraftoverføring og løfte. Og ordene
lyder: ”Velsign denne brud og brudgom; lad dem altid leve af din nåde og
i indbyrdes kærlighed.” Brudeparret velsignes i den særlige situation og til
det særlige vilkår at være brudepar og derefter ægtepar.
Man kan sige at brudeparret får Gud med sig på deres fælles rejse sam
men i livet. Det betyder ikke, at man får et problemfrit liv som ægtepar.
Men det betyder, at lige meget hvad der sker i livet sammen, så lover
Gud, at han vil være med jer, alle dage indtil verdens ende.
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