
KAPITEL V  
 
TEXTER VID VIGSELGUDSTJÄNST  
OCH I MÄSSA ”FÖR BRUD OCH BRUDGUM”  
 
I. BIBELLÄSNINGAR  
 
 
I mässor ”För äkta makar” (Missalet sid. 1035 ff.) och i vigselgudstjänster utan mässa kan 
nedanstående perikoper användas. Åtminstone en läsning som uttryckligen talar om 
äktenskapet skall alltid väljas. Sådana läsningar markeras med asterisk. 
 
Läsningar ur Gamla testamentet  
 
* 179. 1 Mos (Gen) 1:26-28, 31a 

 
”Till man och kvinna skapade han dem.”  
 
Läsning ur första Moseboken (Génesis). 
 
Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, 
himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan 
till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud väl-
signade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. 
Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.” 
 Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott.  
 
Så lyder Herrens ord. 
 
 
* 180. 1 Mos (Gen) 2:18-24 
 
”Och de två skall bli ett kött”  
 
Läsning ur första Moseboken (Génesis). 
 
Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom 
till hjälp.” Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem 
till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. 
Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som 
kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av 
hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren 
Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen: 

  ”Den här gången är det ben av mina ben, 
  kött av mitt kött. 
  Kvinna skall hon heta, 
  av man är hon tagen.” 



Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
* 181. 1 Mos (Gen) 24:48-51, 58-67 
 
”Isak älskade Rebecka. Så fann han tröst i sorgen efter sin mor.”  
 
Läsning ur första Moseboken. 
 
I de dagarna sade Abrahams tjänare till Laban: Jag prisade Herren, min husbonde Abrahams 
Gud, som hade fört mig på rätt väg och låtit mig finna en dotter till min husbondes frände åt 
hans son. Säg mig nu om ni vill visa min husbonde godhet och trofasthet. Om inte, säg mig då 
det, så att jag vet vad jag har att rätta mig efter.” 

Laban och Betuel svarade: ”Detta kommer från Herren, vi har ingenting att säga. 
Här är Rebecka. Ta henne med dig, må hon bli hustru åt din husbondes son, så som Herren 
har sagt.” 
De kallade på Rebecka och frågade henne: ”Vill du följa med den här mannen?” Hon svarade: ”Ja, det 
vill jag.” Då lät de sin syster Rebecka och hennes amma följa med Abrahams tjänare och hans män. De 
välsignade Rebecka och sade till henne: 

  ”Vår syster, av dig skall komma 
  tusen sinom tusen. 
  Dina ättlingar skall erövra 
  fiendens städer.” 

Rebecka och hennes tjänarinnor satt upp på kamelerna och följde med mannen. Så tog tjänaren Rebecka 
med sig och gav sig i väg. 
 Isak hade kommit till Beer Lachaj Roi och bodde nu i Negev. I kvällningen gick han ut på 
fälten. När han såg sig omkring fick han se kameler närma sig. Och när Rebecka fick se Isak satt hon av 
och frågade tjänaren: ”Vem är den där mannen som kommer emot oss över fälten?” Tjänaren svarade: 
”Det är min husbonde.” Då dolde hon sig i sin slöja. 
 Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Isak förde Rebecka till tältet, han tog 
henne till hustru, och han älskade henne. Så fann Isak tröst i sorgen efter sin mor. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
 
* 182. Tob 7:6-14 
 
”Må himlens Herre låta det gå lyckligt för er och ge er frid.”  
 
Läsning ur Tobits bok. 
 
I de dagarna sprang Raguel upp och kysste Tobias och brast i gråt. Sedan tog han till orda och sade: ”Gud 
välsigne dig, pojke, du har en god och fin man till far. Vilken förfärlig olycka att en så rättfärdig och 
givmild man har blivit blind!” Han föll sin broder Tobias om halsen och grät. Hans hustru Edna började 



också gråta över Tobit, och deras dotter Sara brast även hon i gråt. Raguel slaktade en bagge och tog med 
glädje emot sina gäster. 
 När de hade badat och tvättat sig och slagit sig ner för att äta sade Tobias till Rafael: 
”Asarja, min broder, be nu Raguel att ge mig min syster Sara till hustru.” Raguel hörde det och sade till 
den unge mannen: ”Ät och drick och ha trevligt i kväll: det tillkommer ingen annan än dig, broder, att 
äkta min dotter Sara, och jag har ingen rätt att ge henne åt någon annan man, eftersom du är min närmaste 
släkting. Men, min pojke, jag måste säga dig sanningen. Jag har gift bort henne sju gånger med bröder till 
oss, och de dog alla på bröllopsnatten när de kom in till henne. Men ät och drick nu, min pojke, er framtid 
ligger i Herrens hand.” Tobias svarade: ”Jag skall varken äta eller dricka mer förrän du ger mig ett 
bindande löfte.” Då sade Raguel: ”Nåväl, härmed ger jag henne åt dig enligt bestämmelsen i Moses bok. 
Det är himlens vilja att hon skall ges åt dig. Ta din syster: från denna stund är du hennes broder och hon 
din syster, från denna dag tillhör hon dig för alltid. Må himlens herre låta denna natt sluta lyckligt för er, 
min pojke, må han vara barmhärtig och ge er frid.” 
 Så kallade Raguel på sin dotter Sara, och hon kom in till honom. Han tog hennes 
hand och överlämnade henne åt Tobias med orden: ”Ta henne enligt lagen och enligt den 
bestämmelse i Moses bok som ger henne till hustru åt dig. Må du oskadd kunna behålla henne 
och föra henne hem till din far. Himlens Gud må låta allt gå lyckligt för er och ge er frid.” Så 
kallade han på flickans mor och sade till om papper att skriva på, så att han kunde sätta upp 
ett äktenskapskontrakt, genom vilket han skulle ge henne till hustru åt honom enligt 
bestämmelsen i Moses lag. Flickans mor hämtade det, och han skrev ut ett kontrakt och satte 
sitt sigill på det. Därefter började de äta och dricka. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
* 183. Tob 8:4b-8 

 
”Låt oss få åldras tillsammans”  
 
Läsning ur Tobits bok. 
 
På bröllopsdagens kväll sade Tobias till Sara: ”Kom, min syster, låt oss anropa vår Herre och 
be att han förbarmar sig över oss och skyddar oss.” Hon steg upp, och de anropade Gud och 
bad honom om beskydd. Tobias sade: ”Välsignad är du, våra fäders Gud, välsignat ditt namn 
genom alla släktled i evighet. Må himlarna och hela din skapelse prisa dig. Du skapade Adam, 
och till hans hjälp och stöd skapade du Eva, hans hustru, och från dem båda kom 
människosläktet. Du sade: Det är inte bra att mannen är ensam, vi skall ge honom en like till 
hjälp. Du vet, Herre, att det inte är av otuktigt begär som jag äktar denna min syster. Nej, jag 
ber dig uppriktigt, Herre, att visa godhet mot mig och henne, så att vi får åldras tillsammans 
och blir välsignade med barn.” Och tillsammans sade de: ”Amen, amen.” 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
* 184. Ords 31:10-13, 19-20, 30-31 

  
”En kvinna som fruktar Herren skall prisas.”  
 
Läsning ur Ordspråksboken. 
 



Att finna en driftig hustru, vem förunnas det? — 
  långt mer än pärlor är hon värd. 
Blint litar hennes man på henne, 
  och vinsten uteblir inte. 
Dagligen är hon honom till nytta, 
  aldrig till skada. 
Efter att ha skaffat ull och lin 
  arbetar hon med flinka händer. 
  
Lätt hanterar hon sländtrissan 
  och håller sländan i handen. 
Mot de svaga räcker hon ut handen, 
  hon öppnar sin famn för de fattiga. 
   
Älsklighet kan bedra, skönhet förgår, 
  för sin gudsfruktan skall en hustru prisas. 
Överlämna åt henne hennes mödas lön, 
  må hon prisas i portarna för sina verk. 

 
 Så lyder Herrens ord. 

 
 
185. Höga V 2:8-10, 14, 16a; 8:6-7a 
 
”Kärleken är stark som döden.”  
 
Läsning ur Höga visan. 
 

Hör, min vän kommer! 
Där är han, 
han springer över bergen, 
dansar fram över höjderna. 
Min vän är lik en gasell, 
lik en ung hjort. 
Där står han vid vår gavel, 
spanar genom fönstret, 
tittar in genom gallret. 
 
Min vän säger till mig: 

  Kom, min älskade, 
min vackra flicka, kom ut! 
  
Min duva bland bergets klyftor, 
i klipphyllans gömsle, 



låt mig se dig, 
låt mig höra din röst! 
Din röst är ljuv, 
din gestalt så skön. 

 
  Min vän är min och jag är hans. 
 

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, 
som ett sigill vid din arm. 
Stark som döden är kärleken, 
lidelsen obeveklig som graven. 
Dess pilar är flammande eld, 
en ljungande låga. 
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. 

 
Så lyder Herrens ord. 

 
 
* 186. Syr 26:1-4, 16-21  
 
”Som den uppgående solen på Herrens höga himmel är en god kvinnas skönhet i  
ett välordnat hem.”  
 
Läsning ur Syraks bok. 
 

          Lycklig den som har en god hustru, 
 hans livstid blir dubbelt så lång. 
 En duglig hustru ger sin man glädje, 

 och han njuter frid i alla sina dagar. 
 En god hustru är en dyrbar gåva; 
 den gåvan ges åt den gudfruktige. 
 Rik som fattig blir glad till sinnes 
 och har alltid en ljus uppsyn. 
 
 Som den uppgående solen på Herrens höga himmel 
 är en god kvinnas skönhet i ett välordnat hem. 
 Som den lysande lampan på helgedomens lampställ 
 är ett skönt ansikte på en kraftig gestalt. 
 Som pelare av guld på fundament av silver 
 är vackra ben på välformade fötter. 
 
 Mitt barn, håll din ungdoms blomstring frisk, 
 och ge inte din kraft åt främmande. 
 Sök ut den bördigaste åkern på slätten 
 och så din säd i förtröstan på äkta börd. 



 Då kommer dina ättlingar att få leva: 
 deras börd gör dem frimodiga, och de skall gå långt. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 

 
187. Jer 31:31-32a, 33-34a  
 
”Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och Judas hus.”  
 
Läsning ur profeten Jeremia. 
 
Det skall komma en tid, säger Herren,  
då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda,  
inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder  
när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten.  
 Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren:  
Jag skall lägga min lag i deras bröst  
och skriva den i deras hjärtan.  
Jag skall vara deras Gud  
och de skall vara mitt folk.  
De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga:  
”Lär känna Herren”,  
ty de skall alla känna mig,  
från den minste till den störste, säger Herren. 

 
Så lyder Herrens ord. 
 
Läsningar ur Nya testamentet  
 
188. Rom 8:31b-35, 37-39 
 
”Vem skall kunna skilja oss från Kristi kärlek?”  
 
Läsning ur Paulus brev till romarna. 
 
Bröder: Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade 
honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds 
utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts 
och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller 
ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens 
kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har 
visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken 
något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i 
skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. 



 
Så lyder Herrens ord. 

 
189. Rom 12:1-2, 9-18 (längre läsning) eller 1-2, 9-13 (kortare läsning) 
 
”Jag ber er att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar  
Gud.”  
 
Läsning ur Paulus brev till romarna. 
 
Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som 
behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er 
förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, 
behagar honom och är fullkomligt. 

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa 
varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna 
inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet 
och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet.  

[Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er 
med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för 
goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på 
vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och 
kommer an på er.] 

 
Så lyder Herrens ord. 
 
190. Rom 15:1b-3a, 5-7, 13 
 
”Godta därför varandra som Kristus har godtagit er.”  
 

 Läsning ur Paulus brev till romarna. 
 
 Bröder: vi får inte tänka på oss själva. Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och 

bygger upp. Kristus tänkte inte på sig själv. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter 
Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. 

 Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. 
 Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom 
den heliga Andens kraft. 

 
Så lyder Herrens ord. 
 
 
191. 1 Kor 6:13c-15a, 17-20 
  
”Er kropp är ett tempel för den helige Ande.”  
 
Läsning ur Paulus första brev till korinthierna. 



 
Bröder, kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud har 
uppväckt Herren, och genom sin makt skall han uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är 
Kristi lemmar? Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Håll 
er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men 
den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga 
anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt 
er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
 
192. 1 Kor 12:31-13:8a 
 
”Saknar jag kärlek, har jag ingenting vunnit.”  
 
Läsning ur Paulus första brev till korinthierna. 
 
Bröder, sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är 
överlägsen alla andra. 
 Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande 
brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela 
kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om 
jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. 
 Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte 
uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner 
inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar 
den. 
 Kärleken upphör aldrig. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
193. Ef 4:1-6 
  
”En enda kropp och en enda ande.”  
 
Läsning ur Paulus brev till efesierna. 
 
Bröder: Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka 
och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara 
den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. 
En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom 
allt och finns i allt. 
 
Så lyder Herrens ord. 

 
* 194. Ef 5:2a, 21-33 (längre läsning) eller 2a, 25-32 (kortare läsning) 



 
”Detta rymmer en stor hemlighet; här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.”  
 
Läsning ur Paulus brev till efesierna. 
 
Bröder: Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en 
offergåva.  

Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män 
som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud — han 
som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så 
skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. 
 Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den 
för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda 
fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är 
också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, 
ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus 
gör med kyrkan — vi är ju delarna som bildar hans kropp.  
 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall 
bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom skall 
var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
195. Fil 4:4-9 
 
”Fridens Gud skall vara med er.”  
 
Läsning ur Paulus brev till filipperna. 
 
Bröder: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma 
ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få 
veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era 
tankar skydd i Kristus Jesus. 
 Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att 
älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och 
tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
196. Kol 3:12-17  
 
”Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.”  
 
Läsning ur Paulus brev till kolosserna. 
 



Bröder: Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, 
ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå 
någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.  
 Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid 
råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt 
Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, 
hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller 
handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
197. Heb 13:1-4a, 5-6b 
 
”Äktenskapet skall alltid hållas i ära.”  
 

 Läsning ur hebreerbrevet. 
 
 Bröder: Håll broderskärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har 

haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med 
dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. 

Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. 
Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, 
aldrig överge dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig 
frukta. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
* 198. 1 Pet 3:1-9 

 
”Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek.”  
 
Läsning ur Petrus första brev. 
 
Mina kära: ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan 
ord tack vare sina hustrur, när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Er prydnad skall inte vara något 
utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre, dolda människan med sitt 
oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också förr de 
heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara lydde Abraham och 
kallade honom herre. Hennes döttrar är ni om ni gör det rätta och aldrig låter skrämma er. 
 Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den 
svagare. Visa henne aktning, ty också hon skall få del av livets gåva. Då skall ingenting stå i vägen för era 
böner. 

 Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet 
och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva 
kallade att få välsignelse. 



 
Så lyder Herrens ord. 
 
199. 1 Joh 3:18-24 
 
”Låt oss älska med handling och sanning”  
 
Läsning ur Johannes första brev. 
 
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är 
sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än 
vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad 
vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är 
hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den 
som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har 
gett oss. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
 
200. 1 Joh 4:7-12  
 
”Gud är kärlek.”  
 
Läsning ur Johannes första brev. 
 
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och 
känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds 
kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: 
inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. 
 Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har 
någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin 
fullhet i oss. 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
201. Upp 19:1. 5-9a 
 
”Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.”  
 
Läsning ur Uppenbarelseboken. 
 
Jag, Johannes, hörde liksom den starka rösten från en stor skara i himlen: ”Halleluja! Frälsningen och 
härligheten och makten finns hos vår Gud.” Och det kom en röst från tronen som sade: ”Prisa vår Gud, 
alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga.” 



 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten 
av stark åska: ”Halleluja! Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och 
ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon 
har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar.” 

Och ängeln sade till mig: ”Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets 
bröllopsmåltid.” 
 
Så lyder Herrens ord. 
 
Responsoriepsalmer  
 
202. Ps 33: 12 och 18, 20-21, 22.  
R/. (jfr 5b): Jorden är full av Herrens nåd (Cecilia 630/1). 
 
12  Saligt det folk var Gud är Herren, * 
        det folk som han har utvalt till sin arvedel. 
18  Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom, * 
        till dem som hoppas på hans nåd.   R./ 
 
20  Vår själ väntar efter Herren, * 
        han är vår hjälp och sköld. 
21  I honom gläder sig vårt hjärta, * 
        vi förtröstar på hans heliga namn.   R./ 
 
22  Må din nåd, Herre, vara över oss, * 
        så som vi hoppas på dig.   R./ 
 
203. Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9.  
R/. (2a): Jag vill alltid prisa Herren (Cecilia 631/8). 
Eller (jfr 9a): Smaka och se att Herren är god (Cecilia 631/7). 
 
2  Jag vill alltid prisa Herren, * 
        hans lov skall ständigt vara i min mun. 
3  Min själ skall berömma sig av Herren, * 
        de ödmjuka skall höra det och glädja sig.  R./ 
 
4  Lova med mig Herren, * 
        låt oss med varandra upphöja han namn. 
5 Jag sökte Herren, och han svarade mig, * 
        och räddade mig ur all min förskräckelse.  R./ 
6  Se mot honom, ta emot hans ljus, * 
         era ansikten behöver inte rodna av blygsel. 
7  Här är en betryckt som ropade, † 
         och Herren hörde honom * 
         och räddade honom ur all hans nöd.  R./ 
8  Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, ’ 
        och han befriar dem. 
9  Smaka och se att Herren är god. * 
        Salig den som tar sin tillflykt till honom.  R./ 
  



204. Ps 103:1-2, 8 och 13, 17-18a.  
R/. (8a): Barmhärtig och nådig är Herren (Cecilia 667/2). 
 Eller: (jfr 17): Herrens nåd varar från evighet till evighet (Cecilia 667/5).  
 
1  Lova Herren, min själ, * 
        allt som finns i mig, prisa hans heliga namn. 
2  Lova Herren, min själ, * 
        och glöm inte vad gott han har gjort.   R./ 
8  Barmhärtig och nådig är Herren, * 
        sen till vrede och rik på kärlek. 
13  Som en fader förbarmar sig över barnen, * 
        så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.  R./ 
17  Herrens nåd varar från evighet till evighet † 
        över dem som fruktar honom * 
        och hans rättfärdighet intill barnbarn, 
18  När man håller hans förbund * 
        och tänker på hans befallningar och gör efter dem.  R./ 
 
205. Ps 112:1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9  
R/. ( Jfr 1): Salig (är) den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar (Cecilia 672/3 eller 
672/4). 
Eller: Halleluja (Cecilia 762-791). 
 
1  Salig den man som fruktar Herren * 
      och har sin stora lust i hans bud. 
2  Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, * 
       de trognas släkte skall välsignas.   R/. 
 
3  Gods och rikedom skall finnas i hans hus, * 
       hans rättfärdighet består för evigt. 
4  För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, * 
       och barmhärtig och rättfärdig. 
5  Den som är god förbarmar sig och ger lån, * 
       pålitlig i allt han gör.    R/. 
 
6  Han skall aldrig någonsin vackla, * 
       den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt. 
7  Han fruktar inte för onda budskap, * 
       hans hjärta är frimodigt, förtröstar på Herren.  R/. 
 
8  Hans hjärta är tryggt och utan fruktan, * 
9  han strör ut, han ger åt de fattiga. 
Hans rättfärdighet varar i evighet, * 
      hans horn blir upphöjt med ära.   R/. 
 
* 206. Ps 128: 1-3, 3, 4-5 
R/. (jfr 5): Herren välsigne oss i alla våra dagar (Cecilia 683/1). 
Eller (1): Salig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar (Cecilia 683/2). 
 
1  Salig den som fruktar Herren * 



       och vandrar på hans vägar. 
2  Av dina händers möda får du njuta frukten. * 
       Salig du! Ja, det skall gå dig väl.   R./ 
3  Lik en vinstock som bär frukt * 
       är hustrun därinne i ditt hus. 
Lika plantor av olivträd * 
       är barnen kring ditt bord.   R./ 
4  Så välsignas den man * 
       som fruktar Herren. 
5  Herren välsigne dig från Sion. † 
       Må du få se Jerusalems välgång * 
       i alla dina dagar.    R./ 
 
207. Ps 145: 8-9, 10 och 15, 17-18. 
R/. (18): Herren är nära alla dem som ropar till honom (Cecilia 631/4, 648/1 eller 691/2). 
 
8  Nådig och barmhärtig är Herren, * 
       sen till vrede och rik på kärlek. 
9  Herren är god mot alla * 
       och förbarmar sig över alla sina verk.  R./ 
 
10  Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, * 
       dina heliga skall välsigna dig. 
15 Allas ögon väntar efter dig, * 
       och du ger dem deras mat i rätt tid.   R./ 
 
17 Herren är rättfärdig i alla sina vägar, * 
       och helig i alla sina verk. 
18  Herren är nära alla dem som åkallar honom, * 
       alla dem som uppriktigt åkallar honom.  R./ 
 
208. Ps 148:1-2, 3-4, 9-10, 11-13ab, 13c-14a 
R/. (jfr Ps 31:22): Lovad vare Herren, som bevisar oss sin underbara nåd (Cecilia 745).  
Eller: Halleluja.  
 
1  Lova Herren i himlen, * 
       lova honom i höjden.  
2  Lova honom, alla hans änglar, * 
       lova honom, hela hans härskara.   R./ 
 
3  Lova honom, sol och måne, * 
       lova honom, alla lysande stjärnor. 
4  Lova honom, ni himlars himlar, * 
       och ni vatten ovan himlen.   R./ 
 
9  Ni berg och alla höjder, * 
       ni fruktträd och alla cedrar. 
10  Ni vilda djur och all boskap, * 
         kräldjur och bevingade fåglar.   R./ 
 



11 Ni jordens kungar och folk, * 
         ni furstar och alla domare på jorden. 
12  Ni pojkar, ni flickor, * 
         ni gamla och ni unga.   R./ 
 
13  De skall lova Herrens namn,  
         ty endast hans namn är upphöjt, * 
         hans majestät når ut över jorden och himlen. 
14  Han låter sitt folk horn höjas upp, † 
         alla hans trogna skall lovsjunga honom, * 
         Israel, det folk som står honom nära.  R./ 
 
 
Halleluja eller Vers före evangeliet  
 
209. 1 Joh 4:7b 
Kärleken kommer från Gud,  
och den som älskar är född av Gud och känner Gud.  
 
210. 1 Joh 4:8b och 11 
Gud är kärlek;  
om Gud har älskat oss så,  
måste vi också älska varandra.  
 
211. 1 Joh 4:12b 
Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss,  
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.  
 
212. 1 Joh 4:16b 
Den som förblir i kärleken förblir i Gud  
och Gud i honom.  
 
Evangelier  
  



213. Matt 5:1-12a 
 
”Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
 
Vid den tiden, när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar 
kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: 

  ”Saliga de som är fattiga i anden, 
  dem tillhör himmelriket. 
  Saliga de som sörjer, 
  de skall bli tröstade. 
  Saliga de ödmjuka, 
  de skall ärva landet. 
  Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, 
  de skall bli mättade. 
  Saliga de barmhärtiga, 
  de skall möta barmhärtighet. 
  Saliga de renhjärtade, 
  de skall se Gud. 
  Saliga de som håller fred, 
  de skall kallas Guds söner. 
  Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, 
  dem tillhör himmelriket. 

 Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min 
skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. 
 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
214. Matt 5:13-16 
  
”Ni är världens ljus.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall 
man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. 
 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa 
sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall 
ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. 
 
Så lyder Herrens evangelium. 
  
 
215. Matt 7:21, 24-29 (längre text) eller 7:21, 24-25 (kortare text)  
 



”Han byggde sitt hus på berggrund”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall 
komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.  
 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt 
hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade 
inte, eftersom det var byggt på berggrund.  
 [Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde 
sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det 
rasade och raset blev stort.” 
 När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han 
undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.] 
 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
* 216. Matt 19:3-6 

 
”Vad Gud har fogat samman, får människan inte skilja åt.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
 
Vid den tiden kom några fariseer fram till Jesus för att sätta honom på prov och frågade: ”Är 
det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?”  

Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och 
kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med 
sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.  

Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” 
 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
217. Matt 22:35-40 
 
”Detta är det första och största budet. Sedan kommer ett av samma slag.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
 
Vid den tiden frågade en av fariseerna Jesus, en laglärd: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 
Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med 
hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska 
din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” 
 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
* 218. Mark 10:6-9 
 



”De är inte längre två, utan ett kött.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
 
Vid den tiden sade Jesus: ”Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en 
man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte 
längre två utan ett.  

Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” 
 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
* 219. Joh 2:1-11 

 
”Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen.”  
 

 Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
 
 Vid den tiden hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var 

också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus 
svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det 
han säger åt er.”  

  Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde 
omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade 
han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu 
hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som hade öst upp 
vattnet — ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det 
sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”  

  Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin 
härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 

 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
 
220. Joh 15:9-12  
 
”Bli kvar i min kärlek.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i 
min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är 
kvar i hans kärlek. 

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. 
Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.” 

 
Så lyder Herrens evangelium. 
 



221. Joh 15:12-16 
 
”Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:  

”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har 
större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag 
befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar 
er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt 
mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som 
består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” 
 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
222. Joh 17:20-26 (längre text) eller 17:20-23 (kortare text) 
 
”De skall fullkomnas och bli ett.”  
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
 
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade:  

”Helige Fader, inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord 
tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, 
också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har 
gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i 
mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem 
så som du har älskat mig. 
 Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se 
min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. 
Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag 
har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med 
skall vara i dem, och jag i dem.” 
 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
 
	  


