[tekst w nawiasach kwadratowych należy odpowiednio zastąpić]
Warszawa, dnia [1 stycznia 2000] roku

ŚLUBOWANIE
[Adama] i [Ewy]
	pieśń
	zgromadzenie siedzi, młodzi stoją:
	P:	Bracie [Adamie]! czy chcesz pojąć [Ewę] za swoją żonę i żyć z nią według przykazań Bożych w świętym stanie małżeńskim? Czy będziesz ją kochał, dbał o nią, szanował i opiekował się w całym swoim życiu i nie zważając na nic nie opuścisz jej aż do śmierci?
	O:	TAK, CHCĘ, ŚLUBUJĘ WIERNOŚĆ, MIŁOŚĆ, UCZCIWOŚĆ.
	P:	Siostro [Ewo]! czy chcesz pojąć [Adama] za swojego męża i żyć z nim według przykazań Bożych w świętym stanie małżeńskim? Czy chcesz być mu posłuszną, wierną; czy będziesz go kochała i szanowała i nie opuścisz go w całym życiu, lecz będziesz żyć z nim aż do śmierci?
	O:	TAK, CHCĘ, ŚLUBUJĘ WIERNOŚĆ, MIŁOŚĆ, UCZCIWOŚĆ.

	podają sobie prawe dłonie:
	M:	Ja, [Adam] biorę sobie Ciebie, [Ewę] za żonę i przyrzekam nie opuścić cię, dopóki Bóg Wszechmogący nie rozłączy nas przez śmierć. Ślubuję ci dozgonną  miłość, wierność, uczciwość. Wyznaję, że będę żyć w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Ślubuję Ci zainteresowanie, opiekę i troskę w każdej sytuacji. Zrobię wszystko, z Bożą pomocą, by uczynić Cię szczęśliwą w naszym Związku Małżeńskim, w który wstępuję z wielką radością.
	K:	Ja, [Ewa] biorę sobie ciebie, [Adamie] za męża i przyrzekam nie opuścić cię, dopóki Bóg Wszechmogący nie rozłączy nas przez śmierć. Ślubuję ci dozgonną  miłość, wierność, uczciwość. Ślubuję Ci zainteresowanie, opiekę i troskę w każdej sytuacji. Zrobię wszystko, z pomocą Bożą, by uczynić Cię szczęśliwym w naszym Związku Małżeńskim, w który wstępuję z wielką radością.

	klękają, zgromadzenie powstaje – błogosławieństwo Pastora
	modlitwa dziękczynna nowożeńców
	wstają, zatwierdzają związek poprzez założenie obrączek
	składają sobie wzajemne życzenia poprzez pocałunek święty
	ogłoszenie zawarcia związku małżeńskiego:
P:	Ponieważ [Adam] i [Ewa] połączyli się świętym związkiem małżeńskim, co potwierdzili wzajemnym przyrzeczeniem‑ślubowaniem przed Bogiem i Kościołem w naszej obecności, ja jako sługa Boży ogłaszam iż odtąd [Adam] i [Ewa] są przed Bogiem i ludźmi małżeństwem!


	siadają, pouczenie ze Słowa Bożego dla małżonków
	pouczenie skierowane do mężów:

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i nie-pokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.		(Efez.5,25-31)
Podobnie wy, mężowie postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.		(I Piotra 3,7)

	pouczenie skierowane do żon

Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim.
(Efez.5,22-24)
Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niez-niszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom; tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.
(I Piotra 3,1-6)

	wszyscy wstają, ogólne błogosławieństwo i modlitwa kończąca
	zespół śpiewa, młodzi przyjmują życzenia, najpierw od Pastora

