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7Vigselrituale

Vigselritual

En katolsk vigsel kan ske antingen inom ramen för mässan eller utan mässa. 
Vigsel utan mässa kan förrättas av en präst eller diakon. Vigselförrättaren 
kallas här officiant.

När vigsel äger rum inom mässans ram, firas ritualmässan ”För äkta ma-
kar”. På en söndag eller högtid firas dock dagens mässa, men med möjlighet 
att ersätta en av dagens Bibelläsningar med motsvarande läsning ur vigsel-
ritualet (dock inte under Triduum eller på påbjudna högtider). Den högtid-
liga välsignelsen över de äkta makarna och den särskilda slutvälsignelsen 
används alltid.
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De	olika	momenten	i	en	katolsk	vigsel	
med	mässa:

1.  Ingångsprocession. Brudparet går först, därefter tärnor och best  
 man. Har man brudnäbbar går dessa först.

2. Psalmsång.

3. Inledningsord.

4.  Syndabekännelse och ”Herre, förbarma dig”, eventuellt   
 ”Ära i höjden åt Gud”.

5. Kollektbön. 

6.  Läsningar/läsning ur den heliga Skrift, på olika språk, om   
 så är lämpligt. 

7. Halleluja (eller i fastetiden vers före evangeliet) sjungs. 

8. Evangelium. 

9. Vigseltal.

10. Äktenskapslöftena:

 a. Frågorna. 

 b. Löftena. 

 c. Ringarna utväxlas. 

 (Eventuellt musik eller psalmsång.)

11. Förböner lästa av officianten, gärna tillsammans med   
 släkting eller vän till brudparet.

12. Offertorium, med musik eller psalmsång.

13. Den eukaristiska bönen, inklusive ”Helig, helig, helig…”.

14. Fader vår, läst/sjunget av alla.

15. Fridshälsningen.

16. ”Guds lamm”.

17. Kommunion. Efter kommunionen tystnad, musik eller   
 psalmsång.

18. Officianten välsignar brudparet.

19. Officianten ger slutvälsignelsen. 

20. Psalmsång.

21. Utgångsprocession till orgelmusik. Brudparet går först, därefter  
 tärnor och best man. Har man brudnäbbar går dessa först.

De	olika	momenten	i	en	katolsk	vigsel	
utan	mässa:

1.  Ingångsprocession. Brudparet går först, därefter tärnor och best  
 man. Har man brudnäbbar går dessa först.

2. Psalmsång. 

3. Inledningsord.

4. Kollektbön. 

5.  Läsningar/läsning ur den heliga Skrift, på olika språk om så är  
 lämpligt. 

6. Halleluja (eller i fastetiden vers före evangeliet) sjungs. 

7. Evangelium. 

8. Vigseltal.

9. Äktenskapslöftena:

 a. Frågorna. 

 b. Löftena. 

 c. Ringarna utväxlas. 

 (Eventuellt musik eller psalmsång.)

10. Förböner läses av officianten, gärna tillsammans med släkting  
 eller vän till brudparet.

11. Officianten välsignar brudparet.

12. Fader vår, läst/sjunget av alla.

13. Officianten ger slutvälsignelsen. 

14. Psalmsång.

15. Utgångsprocession till orgelmusik. Brudparet går först, därefter  
 tärnor och best man. Har man brudnäbbar går dessa först. 
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Ordning	för	vigsel	med	mässa

Inledning
Prästen inväntar brudparet vid altaret, eller möter brud och brudgum vid 
kyrkporten. Om han möter brudparet vid kyrkporten går man därifrån i 
procession med officianten i spetsen. Under tiden spelas musik. Om musi-
ken under vigsel, se sidan 72.

Psalmsång	eller	ingångsantifon
A

Må Herren sända er hjälp från helgedomen och 
stödja er från Sion. Må han ge er vad ert hjärta begär 
och fullborda alla era rådslag. Ps 20:3, 5 

Eller:

B
Du mättar oss, Herre, med din nåd, när morgonen 
gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra 
livsdagar. Må Herrens ljuvlighet komma över oss, 
må du främja våra händers verk. Jfr Ps 90:14, 17

Eller:

C
Jag vill dagligen lova dig, Herre, och prisa ditt namn 
i evighet, ty du är god mot alla och förbarmar dig 
över alla dina verk. Jfr Ps 145:2, 9

Hälsningsord
Alla står.

Prästen:  I Faderns + och Sonens och den helige  
 Andes namn. 

Alla:  Amen.

eller: 

Prästen:  Herren vare med er. 

Alla:  Och med din ande. 
Prästen riktar dessa eller liknande ord till brudparet och församlingen:

Med stor glädje har vi samlats kring   
N. och N. och kommit till Herrens   
hus för att fira gudstjänst på den dag de 
vill ingå sitt äktenskap.
För dem är denna stund av enastående 
betydelse. 
Låt oss därför som deras vänner och 
släktingar med hjärtats värme, vår vän-
skap och vår bön bistå dem. 
Låt oss lyssna till det ord som Gud i dag 
talar till oss. 
Låt oss sedan med den heliga Kyrkan ge-
nom Jesus Kristus, vår Herre, ödmjukt be 
till Gud vår Fader, att han i nåd tar emot 
dessa sina tjänare (dessa båda) och att 
han välsignar dem och för alltid förenar 
dem till ett.

Se även alternativa texter s. 36. 

Han hälsar församlingen med ett av följande alternativ: 

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek 
och den helige Andes gemenskap vare 
med er alla. 

Alla:  Och med din ande. 
eller: 

 Nåd och frid från Gud, vår Fader, och  
 Herren Jesus Kristus, vare med er alla.

Alla:  Och med din ande. 
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Lovsången	(Gloria)
När så är föreskrivet, sjungs eller läses lovsången:

Ära i höjden åt Gud
och på jorden frid
åt människor som har hans välbehag.
Vi lovar dig,
vi välsignar dig,
vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig,
vi tackar dig för din stora härlighet.
Herre Gud, himmelske konung,

Bön	om	förlåtelse
Prästen:  Bröder och systrar i Herren, låt oss be-

sinna oss och bekänna vår synd och 
skuld, så att vi rätt kan fira de heliga 
mysterierna.

Efter en stunds tystnad för eftertanke läser alla gemensamt syndabekän-
nelsen:

Jag bekänner inför Gud allsmäktig 
och er alla
att jag har syndat
i tankar och ord, 
gärningar och underlåtelse.

(Man slår sig för bröstet:)

genom min skuld, min skuld, min egen 
stora skuld.
Därför ber jag den saliga, alltid rena 
jungfrun Maria, alla änglar och helgon 
och er alla att be för mig till Herren, vår 
Gud.

Prästen:  Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i  
sin stora barmhärtighet och före oss till 
det  eviga livet. 

Gud Fader allsmäktig.
Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus.
Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son.
Du som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
Du som borttager världens synder,
tag emot vår bön.
Du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss.
Ty du allena är helig,
du allena Herre,
du allena den högste, Jesus Kristus,
med den helige Ande,
i Guds Faderns härlighet.
Amen.

Kollektbön

Officianten: Låt oss bedja. 
Gud, vår Skapare, du har helgat förbun-
det mellan man och kvinna till ett sakra-
ment, en avbild av Kristi förening med 
kyrkan. 

Ge din nåd till dessa dina tjänare (N. och  
N.), så att de kan uppfylla det löfte 
som de nu avlägger i tro. 

Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre 
och Gud, som med dig, Fader, och den 
helige Ande lever och råder från evighet 
till evighet. 

Alla:  Amen.
Alternativa kollektböner, se sidan 36.
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Ordets liturgi
Alla sitter ned. Ordets liturgi firas på sedvanligt sätt. Man läser en eller 
två läsningar. Alternativa läsningar, responsoriepsalmer och evangelier, se 
sidan 37.

Första	läsningen
Läsning ur första Moseboken. 

Gud sade: “Vi skall göra människor som är vår av-
bild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, 
himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla 
kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade män-
niskan till sin avbild, till Guds avbild skapade han 
henne. Som man och kvinna skapade han dem. 
Gud välsignade 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. (1 Mos 1:26-28, 31a)

Så lyder Herrens ord. 

Alla:  Gud, vi tackar dig.

Responsoriepsalm	
Responsoriespsalmen kan sjungas eller läsas.

Psalm	33
R:  Herrens kärlek fyller hela jorden. 

Alla:  Herrens kärlek fyller hela jorden.

 Saligt det folk som har Herren till Gud, 
 det folk han valt till sin egendom! 
 Herren vakar över dem som fruktar   
 honom, över dem som hoppas på hans nåd

Alla:  Herrens kärlek fyller hela jorden.

 Vår själ väntar efter Herren, 
 han är vår hjälp och vår sköld. 
 I honom har våra hjärtan sin glädje, 
 vi förtröstar på hans heliga namn. 

Alla:  Herrens kärlek fyller hela jorden.
 Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hop- 
 pas på dig. 

Alla:  Herrens kärlek fyller hela jorden.

Andra	läsningen	
Läsning ur Paulus första brev till korinthierna. 

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 skräl-
lande 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. Kärle-
ken upphör aldrig. 1 Kor 12:31-13:8a 

Alla:  Gud, vi tackar dig. Alla reser sig.
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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 var-
andra så som jag har älskat er.” Joh 15:9-12

Så lyder Herrens evangelium. 

Alla: Lovad vare du, Kristus.
Alla sätter sig. Efter evangeliet håller officianten ett vigseltal, som utifrån 
den heliga Skrift belyser det kristna äktenskapets mysterium, den äkten-
skapliga kärlekens värdighet, sakramentets nåd och de bådas uppgift som 
gifta.

Halleluja	(eller	i	fastetiden	vers	före	evangeliet)
R: Halleluja, halleluja.

Alla:  Halleluja, halleluja.

R:  Om vi älskar varandra, är Gud alltid i  
 oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i  
 oss. 

Alla:  Halleluja, halleluja.

Evangelium	
Officianten: Herren vare med er. 

Alla:  Och med din Ande. 

Officianten: + Läsning ur det heliga evangeliet enligt  
 Johannes. 
   
Alla:  Ära vare dig, Herre.

Äktenskapslöftet 
Alla reser sig.

Officianten frågar brudparet: 

N. och N. , ni har kommit hit för att av  
Herren få er kärlek bekräftad med ett he-
ligt sigill inför mig som kyrkans tjänare 
och inför denna församling. I rikt mått 
välsignar Kristus er kärlek. Ni har en 
gång blivit helgade i dopet. Nu vill han 
berika och stärka er med ett särskilt sa-
krament, så att ni i uppriktig trohet kan 
ta på er det ansvar äktenskapet medför. 

Därför frågar jag er nu inför kyrkan: Har  
utan förbehåll för att ingå ert äktenskap? 

Brudparet:  Ja. 

Officianten:  Är ni beredda att under hela ert liv leva  
tillsammans som äkta makar i ömsesidig  
kärlek och respekt? 

Brudparet:  Ja. 

Följande fråga kan i vissa fall utelämnas. 

Officianten:  Är ni beredda att i kärlek ta emot de   
 barn som Gud låter er få och att fostra  
 dem enligt Kristi och hans Kyrkas bud? 

Brudparet:  Ja.

Parets vigsellöfte
Officianten:  Då ni alltså vill ingå äktenskapets   
 heliga förbund uppmanar jag er att fatta  
 varandras händer och så inför Gud och 
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 hans kyrka ge uttryck åt ert samtycke. 
Officianten förestavar äktenskapslöftet:

Brudgummen: Jag, N., tar emot dig, N., som min äkta  
hustru och lovar att vara dig trogen i   
medgång och motgång, i sjukdom och  
hälsa och att älska och ära dig så länge 
jag lever. 
 

Bruden:  Jag, N., tar emot dig, N., som min äkta  
man och lovar att vara dig trogen i med 
gång och motgång, i sjukdom och hälsa  
och att älska och ära dig så länge jag   
lever. 

Mottagandet av samtycket
Officianten kan här lägga sin stola över parets händer.

Officianten: Må Gud i sin godhet bekräfta och väl- 
 signa det samtycke som ni inför Kyrkan  
 klart och öppet har uttalat. Vad Gud har  
 fogat samman får människan inte skilja  
 åt. 

Ringväxlingen
Officianten välsignar ringarna. 

Officianten: Herren välsigne + dessa ringar som ni  
skall ge varandra som tecken på er ömse-

 sidiga kärlek och trohet. 

Alla:  Amen.

Officianten kan bestänka ringarna med vigvatten. Han räcker ringarna till 
brudparet.

Ringarna	utväxlas
Brudgummen trär ringen på brudens finger och säger:

N., ta emot denna ring och bär den som  
ett tecken på min kärlek och trohet. 
I Faderns och Sonen och den helige   
Andes namn.

Bruden trär ringen på brudgummens finger och säger:

N., ta emot denna ring och bär den som  
ett tecken på min kärlek och trohet. 
I Faderns och Sonens och den helige   
Andes namn.

Kyrkans allmänna förbön 
Nedanstående exempel anpassas efter den konkreta situationen. Se även 
alternativa texter s.38.

Alla står.

Officianten: N. och N. har nu inför Herrens altare   
 ingått sitt äktenskap. Låt oss be till Gud,  
 vår Fader, för hela deras liv tillsammans. 

Lektor:  Herre, du har skapat N. och N. till din av 
bild. Hjälp dem att som äkta makar bli ett  
tecken på din livgivande kärlek till män-
niskan. 

Alla:  Herre, hör vår bön.

Lektor:  Herre, du har utgivit din Son för dem.  
Lär dem att med honom leva i självutgi-
vande kärlek till varandra. 

Alla:  Herre, hör vår bön.
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Lektor:  Herre, du sänder din helige Ande att full- 
borda allt. Låt deras liv tillsammans för  
dem bli en väg till helgelse. 

Alla:  Herre, hör vår bön.

Lektor:  Herre, du är vår glädje och tröst. Låt den  
familj de bildar bli trygghet, glädje och  
tröst för dem själva och andra. 

Alla:  Herre, hör vår bön.

Lektor:  Herre, du är ständigt verksam i din ska-
pelse. Låt dem bli dina medarbetare och 
låt dem fostra de barn du vill ge dem till 
goda människor och övertygade kristna. 

Alla:  Herre, hör vår bön. 

Lektor:  Herre, du är nära alla dem som ber till  
dig. Ge N. och N. din nåd och styrka i  
allt vad livet medför. 

Alla:  Herre, hör vår bön. 

Officianten:  Fader i himlen, du som hör vår bön i   
 Jesu namn, vi tackar och prisar dig   
 genom Jesus Kristus vår Herre. 

Alla:  Amen. 

Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor
och för vår frälsnings skull
steg ner från himlen
Under följande ord, till och med och ”blev människa”, gör alla en djup bug-
ning.

och blev kött genom den helige Ande
av jungfru Maria
och blev människa;
och som blev korsfäst för oss
under Pontius Pilatus,
led och blev begravd,
som uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återkomma i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars rike aldrig skall ta slut.

Trosbekännelse
På sön- och högtidsdagar sjungs eller läses trosbekännelsen:

Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt, både synligt och osynligt.
Och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid,
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Och på den helige Ande,
som är Herre och ger liv,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillsammans med Fadern och Sonen
blir tillbedd och förhärligad
och som talade genom profeterna.
Och på en enda, helig,
katolsk och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop
till syndernas förlåtelse
och väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

Amen.

Eukaristins liturgi
Medan gåvorna bärs fram kan man sjunga en psalm eller lyssna till musik. 

Offergåvornas tillredelse
Celebranten: Välsignad är du, Herre, världsalltets   
 Gud, ty av din givmildhet har vi tagit  
 emot det bröd som vi bär fram till dig, en  
 frukt av jorden och av människors arbete  
 som för oss blir livets bröd.

Om psalmsång eller musik inte förekommer svarar man:

 Välsignad vare Gud i evighet.

Celebranten: Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud  
 ty av din givmildhet har vi tagit emot  
 det vin som vi bär fram till dig, en frukt  
 av vinstocken och av människors arbete  
 som för oss blir andlig dryck.
Om psalmsång (eller musik) inte förekommer svarar man:

Välsignad vare Gud i evighet. 

Bön över offergåvorna
Prästen:  Herre, mottag våra gåvor och böner för  
 detta heliga äkta förbund, och led N:s   
 och N:s öden, du som själv har fört dem  
 samman. 

 Genom Jesus Kristus, vår Herre.  

Eller:

 Herre, ta emot vår offergåva, framburen i  
 glädje, och bevara i din faderliga kärlek  
 N. och N., som här blivit förenade med  
 sakramentets band. 

 Genom Jesus Kristus, vår Herre.  

Eller:

Herre, hör våra böner, och vänd din blick 
till de gåvor som vi frambär för dina 
tjänare N. och N., som nu slutits samman 
i ett heligt förbund. 

Låt dem i denna kärlekens måltid genom 
din nåd stärkas i sin kärlek till varandra. 

 Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla:  Amen. 

Alla: Och med din ande.

Prästen:  Upplyft era hjärtan.
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Alla: Vi har upplyft dem till Herren. 

Prästen:  Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.

Alla: Det är tillbörligt och rätt.
Prästen sjunger eller läser en av följande lovprisningar (prefationer):

Om äktenskapets värdighet
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt 
att vi frambär lovets offer och förkunnar 
din ära, allsmäktige, evige Gud, barm-
härtige himmelske Fader. 

Du har instiftat äktenskapets förbund 
och helgat dess oupplösliga band, för att 
nya människor skall födas och bli dina 
barn som en frukt av trogen och obrotts-
lig kärlek. 

Ty i din försyn, o Gud, låter du ofattbara 
under ske: du låter människor födas 
till att förvalta jorden, och du låter dem 
födas på nytt i din kyrka genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 

Genom honom sjunger vi din ära med 
änglarna och alla dina heliga:

Helig, helig, helig…

I den romerska kanonbönen läser man följande förbön (orden inom parentes 
kan utelämnas, om så är lämpligt):

Herre, se i nåd till den offergåva som vi 
med dina tjänare N. och N. och med hela 
din familj frambär till dig. 

Du har lett dessa båda fram till denna 
dag. Låt dem också (glädja sig åt barn 
och) tillsammans få leva ett långt liv i din 
välsignelse. 

Eller:

Om äktenskapets höga sakrament
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt 
att vi frambär lovets offer och förkunnar 
din ära. Ja, sannerligen är det tillbörligt 
och rätt att vi tackar och lovar dig alltid 
och överallt, helige Fader, allsmäktige, 
evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 

I honom har du slutit ett nytt förbund 
med ditt folk, du har befriat oss genomdu har befriat oss genom 
hans död och uppståndelse, gjort oss 
delaktiga av gudomlig natur och gjort 
oss till medarvingar i hans himmelska 
härlighet. 

I förbundet mellan man och kvinna har 
du givit oss ett tecken på hans överflö-
dande kärlek och nåd, för att i äktenska-
pets sakrament låta oss se vad som från 
början varit din outsägliga kärleks tanke.

Därför tillber vi dig med änglarna och 
alla de heliga, vi prisar ditt namn och 
stämmer in i den eviga jubelhymnen 
inför tronen: 

Den	eukaristiska	bönen
Prästen:  Herren vare med er.

Alla: Och med din ande.

Prästen: Upplyft era hjärtan.



26 Vigselrituale 27Vigselrituale

Helig, helig, Helig…

I den romerska kanonbönen läser man en särskild förbön för makarna, se 
ovan.

Eller:

Om äktenskapet som ett tecken på gudomlig kärlek
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt 
att vi frambär lovets offer och förkunnar 
din ära, allsmäktige, evige Gud, barm-
härtige himmelske Fader. 

I din godhet skapade du människan och 
gav henne den höga värdigheten att vara 
dig lik, ty mannens och kvinnans fören-
ing är en sann avbild av din kärlek. 

Dem som du har skapat i kärlek upphör 
du inte att kalla till kärlek, för att ge dem 
del av din eviga kärlek. 

Äktenskapets höga sakrament är ett 
tecken på hur du ger ut dig själv och 
helgar så den mänskliga kärleken genom 
Jesus Kristus, vår Herre. 

Genom honom ärar vi dig med alla 
änglar och helgon, vi stämmer in i deras 
lovsång, som ljuder utan ände:

Helig, helig, helig…

I den romerska kanonbönen läser man en särskild förbön för makarna, se 
ovan.

Helig
Lovprisningen utmynnar i följande sång som alla instämmer i:

Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. 
Himlarna och jorden är fulla av din här-
lighet. 
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer
Hosianna i höjden. 

Man faller på knä under den eukaristiska bönen.

Efter förvandlingen sjunger eller säger prästen:

Trons mysterium.

Alla svarar:

Din död förkunnar vi, Herre, 
och din uppståndelse bekänner vi, 
till dess du återkommer i härlighet.

Vid den eukaristiska bönens avslutning lyfter prästen hostian och kalken 
och sjunger eller säger:

Genom honom och med honom och i 
honom tillkommer dig, Gud Fader alls-
mäktig, i den helige Andes enhet, all ära 
och härlighet i alla evigheters evighet.

Alla svarar:

Amen.

Kommunionen

Fader	vår
Prästen:  På Frälsarens befallning och vägledda av  
 hans gudomliga undervisning vågar vi  
 säga:
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Alla ber tillsammans Herrens bön:

Fader vår, som är i himmelen. 
Helgat varde ditt namn. 
Ske din vilja, såsom i himmelen, 
så ock på jorden. 
Vårt dagliga bröd giv oss i dag. 
Och förlåt oss våra skulder, 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 
Och inled oss icke i frestelse, 
utan fräls oss ifrån ondo.

Prästen tillägger:

Ja, fräls oss Herre, från allt ont,
och ge oss frid i våra dagar,
så att vi genom din barmhärtighet
går fria från all synd
och är trygga i all oro och förvirring,
medan vi lever i hoppet om saligheten
och väntar på vår frälsares Jesu Kristi 
återkomst.

Alla svarar:

Ty riket är ditt och makten och härlighe-
ten i evighet. Amen.

Välsignelse	av	brudparet
Efter Fader vår läser officianten vänd mot brudparet följande välsignelse. 
Brudparet faller på knä, alla andra står.

Låt oss nedkalla Guds välsignelse över 
N. och N., 
och be att han som förenat dem i äkten-
skapets sakrament
också beskyddar deras liv tillsammans. 

Alla ber en stund i tystnad. Sedan fortsätter officianten med lyfta händer 
och säger: 

Helige Fader, universums skapare, 
du har skapat mannen och kvinnan till 
din avbild 
och välsignar deras liv tillsammans. 
Vi ber dig nu för N. och N., som i dag 
förenas i äktenskapets sakrament. 
Låt din rika välsignelse komma över 
dem, så att deras ömsesidiga gåva 
av sig själva bär frukt i ett nytt släkte 
och nya lemmar i din kyrka. 
Må de prisa dig, Herre, i lyckliga dagar,
må de söka dig i sorgen, 
må de erfara din hjälp i arbetet, 
din närvaro och tröst i motgången, 
må de förena sina böner med församling-
ens och bli dina vittnen i världen, 
må de leva ett långt och lyckligt liv 
och tillsammans med sina vänner, 
som nu delar deras glädje, 
nå fram till ditt himmelska rike. 
Genom Jesus Kristus, vår herre. 

Alla:  Amen. 
I vigsel med mässa fortsätter man nu med

Fridshälsningen
Prästen ber:

Herre Jesus Kristus,
du som sade till dina apostlar:
Frid lämnar jag efter mig åt er,
min frid ger jag er, vi ber dig:
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Se inte till våra synder utan till din kyr-
kas trohet, och ge henne frid och enhet 
efter din vilja, du som lever och råder 
i evigheters evighet.

Alla:  Amen.

Prästen: Herrens frid vare alltid med er.

Alla:  Och med din ande.

Alla ger varandra ett tecken på ömsesidig frid, gemenskap och kärlek.

Under tiden sjungs eller sägs:

Guds lamm, som borttager världens 
synder, förbarma dig över oss.
Guds lamm, som borttager världens
synder, förbarma dig över oss.
Guds lamm, som borttager världens 
synder, giv oss din frid.

Prästen böjer knä i tillbedjan, lyfter Kristi kropp och säger:

Se Guds lamm, som borttager världens 
synder.
Saliga de som blivit kallade till Lammets 
måltid.

Alla svarar

Herre, jag är inte värdig 
att du går in under mitt tak, 
men säg bara ett ord, så blir min själ 
helad.

Kommunionsången börjar då prästen tar emot Kristi kropp.

Kommunionantifon
Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för 
den, för att låta kyrkan träda fram till sig i härlighet, 
som en ren och helig brud.  Jfr Ef 5:25, 27

Eller:

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så 
som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 
Joh 13:34

Eller:

Jag vill lova Herren alltid, hans pris skall ständigt 
vara i min mun. Smaka och se att Herren är god; 
salig är den som tar sin tillflykt till honom. Ps 34:2, 9

Bön efter kommunionen
Herre, välsigna med kraften i Kristi offer 
det äktenskap som nu har ingåtts i enlighet med 
din vilja. 
Låt N. och N., som nu har blivit förenade 
i ett heligt, äkta förbund 
(och som har ätit av ett och samma bröd 
och druckit av en och samma kalk), 
bli ett hjärta och en själ i kärleken. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Eller:

Du har mättat oss, Herre, vid ditt bord. 
Låt N. och N., som förenats i 
äktenskapets sakrament,
alltid leva i din gemenskap 
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och bli ett tecken på din närvaro 
för alla som de möter på sin väg. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Eller:

Barmhärtige, evige Gud, 
låt dessa dina tjänare (N. och N.) 
erfara kraften av din kärleks sakrament, 
och låt oss alla få känna verkan 
av den offergåva vi framburit. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Högtidlig	slutvälsignelse

Officianten ger slutvälsignelsen. Alternativa texter, se s. 68 

Officianten: Må Gud, den evige Fadern, 
bevara er i kärlek till varandra, 
så att Kristi frid bor hos er 
och alltid fyller ert hem. 

Alla:  Amen.

Må ni bli välsignade med barn, 
må ni finna tröst hos era vänner, 
må ni leva i fred med alla. 

Alla:  Amen.

Må ni bli vittnen om Guds kärlek inför 
världen, och må olyckliga och ensamma 
finna att ert hem står öppet för dem, 
så att de en gång med glädje 
tar emot er i evighetens boningar. 

Alla:  Amen.

Gud allsmäktig välsigne er alla, 
Fadern och Sonen + och den helige Ande.

Eller:

 Må Gud allsmäktig skänka er sin glädje  
 och välsigna er med barn.

Alla:  Amen.
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 Må Kristus, Guds enfödde Son,   
 vara er nära i medgång och motgång.

Alla:  Amen.

Må den helige Ande alltid utgjuta sin 
kärlek i era hjärtan.

Alla:  Amen.

Gud allsmäktig välsigne er alla, Fadern 
och Sonen + och den helige Ande.

Alla: Amen.

Eller:

Må Herren Jesus, som ville närvara vid 
bröllopet i Kana, välsigna er och era släk-
tingar och vänner.

Alla:  Amen.

Må han, som älskade sin kyrka till det yt-
tersta, alltid fylla era hjärtan med sin
kärlek. 

Alla:  Amen.

Må han göra er till vittnen om sin upp-
ståndelse och låt er med glädje vänta på 
hans återkomst i härlighet. 

Alla:  Amen.

Gud allsmäktig välsigne er alla, 
Fadern och Sonen + och den helige Ande.

Alla:  Amen.

Psalmsång	och/eller	utgångsmusik.
Brudparet vänder sig om, står en stund vid altaret och tågar sedan ut. 
Officianten står kvar vid altaret.

Efter vigselakten skall vittnena skriva under vigselblanketten. 
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Alternativa	texter	

Kollektbön 
Gud, när du skapade människan ville du att man 
och kvinna skulle höra samman. 
Förena dessa dina tjänare (N. och N.) med endräk-
tens band, så att deras äktenskap bär frukt i kärle-
ken, vars källa och upphov du är. 
Genom din Son…
eller: 

Lyssna, Herre, till våra böner, 
och utgjut din välsignelse 
över dessa dina tjänare (N. och N.). 
Må de, som förenas vid ditt altare, 
stärkas i ömsesidig kärlek. 
Genom din Son … 
eller: 

Allsmäktige Gud, 
låt dessa dina tjänare (N. och N.), 
som nu skall förenas i äktenskapets sakrament, 
växa i den trohet som de lovar varandra 
och fostra nya människor för ditt rike. 
Genom din Son …
eller:

Gud, vår Skapare, 
du har helgat förbundet mellan man och kvinna
till ett sakrament, en avbild av Kristi förening med 
kyrkan. Ge din nåd till dessa dina tjänare (N. och 
N.), så att de kan uppfylla det löfte 
som de nu avlägger i tro. 
Genom din Son…  

Alternativa läsningar 
Läsningarna kan kombineras valfritt. 

Läsningar ur Gamla testamentet.

1
Läsning ur första Moseboken 

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 Her-
ren 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 byg-
gde 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. 1 Mos 2:18-24

Så lyder Herrens ord.
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2
Läsning ur första Moseboken 

Abrahams tjänare föll ner och tillbad Herren och 
sade: 

”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 god-
het 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 hus-
bondes 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 frå-
gade tjänaren: “Vem är den där mannen som kom-
mer 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 hus-
tru, och han älskade henne. Så fann Isak tröst i sor-
gen efter sin mor. 1 Mos 24:48-51

Så lyder Herrens ord.

3
Läsning ur Tobits bok 8:4 8

När de andra hade gått ut ur kammaren och stängt 
dörren, steg Tobias upp ur sängen och sade: ”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 be-
skydd. 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 upprik-
tigt, 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.” Tobit 8:4 8

Så lyder Herrens ord.
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4
Läsning ur Höga visan. 

Hör, där är min vän! 
Ja, där kommer han, springande över bergen, 
hoppande fram på höjderna.  
Lik en gasell är min vän eller lik en ung hjort. 
Se, nu står han där bakom vår vägg, 
han blickar in genom fönstret, 
han skådar genom gallret. 
Min vän börjar tala, han säger till mig: 
Du min duva i bergsklyftan, 
i klippväggens gömsle, 
låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst; 
ty din röst är så ljuv, och ditt ansikte är så vackert.
Min vän är min, och jag är hans.
Ha mig såsom en signetring vid ditt hjärta,
såsom en signetring på din arm. 
Ty kärleken är stark såsom döden, 
dess trängtan obetvinglig såsom dödsriket; 
dess glöd är såsom eldens glöd, 
en Herrens låga är den.
De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, 
strömmar kan icke dränka den. 
Höga visan 2:8-10, 14, 16a; 8:6-7a

Så lyder Herrens ord. 

5
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 han-den och förde dem ut ur 
Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän 
jag var deras herre, säger Herren. 

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.

Jer 31:31-34

Så lyder Herrens ord.

Andra	läsningen	
1

Läsning ur Paulus brev till romarna 

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 väd-
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jar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? 
Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, 
fara eller svärd? 

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, var-
ken något som finns eller något som kommer, var-
ken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något 
annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8:31-35, 37 39 

Så lyder Herrens ord.

2
Läsning ur Paulus brev till romarna 

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, 
att frambära er själva som ett levande och heligt of-
fer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gud-
stjänst. Anpassa er inte ef-ter denna världen, utan 
låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så 
att ni kan av-göra 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. 

Den kortare läsningen slutar här.

[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.] Rom 12:1-2, 9-18

Så lyder Herrens ord.
3

Läsning ur Paulus brev till efesierna.

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 kyr-
kans 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 äl-
skat 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 bil-
dar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far 
och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två 
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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 hus-
tru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för 
sin man. Ef 5:21-33 

Så lyder Herrens ord.

4
Läsning ur Paulus brev till kolosserna 

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 el-
ler handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud 
fadern genom honom. Kol 3:12 17

Så lyder Herrens ord.

5
Läsning ur första Petrusbrevet   

Och ni kvinnor, underordna er era män, så att ock-
så de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord 
tack vare sina hustrur, när de ser hur ni lever i lyd-
nad 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 Ab-
raham 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 öd-
mjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med 
skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva ka-
llade att få välsignelse. 1 Pet 3:1-9

Så lyder Herrens ord.
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6
Läsning ur första Johannesbrevet   

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 hjär-
tat 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. 1 Joh 3:18-24

Så lyder Herrens ord.

7
Läsning ur första Johannesbrevet 

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kom-
mer 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 någon-
sin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud 
alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.  
1 Joh 4:7-12 

Så lyder Herrens ord.

8
Läsning ur Uppenbarelseboken  

Sedan hörde jag 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.” Och han 
sade till mig: “Detta är Guds sanna ord.” 
Upp 19:1, 5-9

Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalmer
1

Försångare: Välsignat vare Herrens namn. 

Prisa Herren i himlen, 
prisa honom i höjden. 
Prisa honom, alla hans änglar, 
prisa honom, hela hans här.

Alla:  Välsignat vare Herrens namn.

Prisa honom, sol och måne, 
prisa honom, alla strålande stjärnor. 
Prisa honom, du himlarnas himmel, 
och du vatten ovanför himlen.

Alla:  Välsignat vare Herrens namn.

Prisa honom alla höjder och berg, 
alla fruktträd och cedrar, 
vilda djur och boskap, 
kräldjur och flygande fåglar.

Alla:  Välsignat vare Herrens namn.

Prisa honom alla jordens kungar och folk, 
alla dess furstar och domare, 
ynglingar och flickor, 
gamla och unga. 

Alla:  Välsignat vare Herrens namn.

De skall prisa Herrens namn, 
hans namn är det enda upphöjda, 
över jord och himmel är hans majestät. 

Alla:  Välsignat vare Herrens namn. 
Ps 148:1-4, 9-13a

2
Försångare: Salig den som fruktar Herren.

Salig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Du skall njuta frukten av din möda.
Salig du! Ja, det skall gå dig väl.

Alla:  Salig den som fruktar Herren.

Som en vinstock som bär frukt
är hustrun i ditt hus,
som plantor av olivträd
är barnen kring ditt bord.

Alla:  Salig den som fruktar Herren.

Så blir den man välsignad
som fruktar Herren.
Må Herren välsigna dig från Sion,
så att du får se Jerusalems välgång i alla 
dina dagaroch får se barn till dina barn.

Alla:  Salig den som fruktar Herren.
Ps 128:1-6
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Halleluja
1

Försångare: Gud är kärlek; låt oss älska varandra,
 liksom Gud har älskat oss.

Evangelium
1

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus  

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. 
Matt 5:1-12

2
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus 

Vid den tiden sade Jesus: ”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.”Matt 5:13-16 

3
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus 

Vid den tiden sade Jesus : 

”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 berggr-
und. 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 
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4
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 hus-
tru 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.” 
Matt 19:3-6

5
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus

Vid den tiden kom en laglärd till Jesus, och för att 
sätta honom på prov frågade han: “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 för-
sta budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du 
skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda 
bud vilar hela lagen och profeterna.” Matt 22:35 40

överväldigat av hans undervisning, för han under-
visade med makt och inte som deras skriftlärda. 

Matt 7:21, 24-29

6

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 hus-
tru, och de två skall bli ett. De är inte längre två 
utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan 
alltså inte skilja åt.” Mark 10:6-9

7

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 ock-
så 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 kom-
mit 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 Gali-
leen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lär-
jungar trodde på honom. Joh 2:1-11
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8
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.” Joh 15:12-16

9
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes 

Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och 
sade: ”Men 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 ska-
ll 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 här-
lighet, den som du har gett mig, eftersom du har äl-

skat 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.” Joh 17:20-26
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Kyrkans allmänna förbön 

Alternativ	1:
Officianten: Efter att ha lyssnat till Herrens glada   

budskap och att ha bevittnat äkten-  
skapslöftena, låt oss be till Gud den   
allsmäktige för kyrkan och alla 

 människor. 

Lektor:  För kyrkans ledning, påven N., vår bi  
 skop N., alla biskopar, präster och dia  
 koner: att de hjälper oss till en starkare  
 tro på Gud och större kärlek till varan  
 dra. Om detta ber vi dig, Herre. 

Alla:  Herre, hör vår bön. 
 Upprepas efter varje förbön.

Lektor:  För alla äkta makar: att de älska varandra 
och förlåter varandras fel. Om detta ber vi 
dig, Herre. 

Lektor:  För N. och N. som nu börjar sitt liv som 
gifta: att de lever i kyrkans gemenskap, 
att de får stöd av vänner och släktingar 
och att de blir välsignade med barn. Om 
detta ber vi dig, Herre. 

Lektor:  För de sorgsna och sjuka, för alla över-
givna och förtryckta: att de erfar Guds 
hjälp och finner vänner som kan stödja 
dem. Om detta ber vi dig, Herre. 

Lektor:  För våra avlidna: att de fullkomnas i den 
eviga härligheten. Om detta ber vi dig, 
Herre.

Officianten: Fader i himlen, du som hör vår bön i Jesu 
namn, vi tackar och prisar dig genom 
honom, Jesus Kristus vår Herre. 

Alla:  Amen.

Alternativ	2:
Officianten: Efter att ha lyssnat till Herrens glada 

budskap och att ha bevittnat äktenskaps-
löftena, låt oss be till Gud den allsmäk-
tige för människorna i världen av i dag:
För kyrkans ledning, påven N., vår bi-
skop N., alla biskopar, präster och diako-
ner: att de hjälper oss att stärka vår tro på 
Gud och vår kärlek till varandra. 
Om detta ber vi dig, Herre.

Alla:  Herre, hör vår bön. 
 Upprepas efter varje förbön.

För Sveriges och alla nationers ledare: att 
de blir framgångsrika i sina ansträng-
ningar för fred och rättvisa. 
Om detta ber vi dig, Herre.

För alla äkta makar: att de kan fortsätta 
med att älska och att förlåta varandra. 
Om detta ber vi dig, Herre.
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För N. och N., som nu börjar sitt liv som 
gifta: att de alltid lever i Kyrkans ge-
menskap, att de får stöd av vänner och 
släktingar och att de blir välsignade med 
barn. 
Om detta ber vi dig, Herre.

För de ensamma, bedrövade, sjuka och 
betryckta: att de erfar Guds hjälp och 
vännernas bistånd. 
Om detta ber vi dig, Herre.

För våra döda, särskilt för N.:s och N.:s 
släktingar och vänner: att de fullkomnas 
i den eviga härligheten. 
Om detta ber vi dig, Herre.

Låt oss en stund i tystnad tänka på 
någon eller något som ligger oss särskilt 
varmt om hjärtat. 

 En stunds tyst bön.

Om detta ber vi dig, Herre.

Officianten: Fader i himlen, din Son lärde oss att bed-
ja, att söka och att bulta på dörren för att 
bli bönhörda. Det gör vi i Jesu namn, och 
vi litar på att du ser på oss med kärlek. 
Därför tackar och prisar vi dig, genom 
honom, Jesus Kristus vår Herre.

Alla:  Amen.

Alternativ	3:
Officianten: Kära vänner, vi har lyssnat till Guds ord.  
 Låt oss nu be Gud att han lyssnar till oss.

Herre vår Gud, i begynnelsen har du 
genom ditt skapande ord givit man och 
kvinna till varandra. I tidernas mitt har 
du än en gång talat till oss genom ditt 
eviga Ord, som blivit människa i Jesus 
Kristus. Vi ber dig att välsigna våra ord 
och böner i dag:
För N. och N., att de varje ny dag lever 
inför ditt ansikte i kärleksfull gemenskap 
som välsignas med barn och barnbarn. 
Så ber vi dig, Herre.

Alla:  Herre, hör vår bön. 
 Upprepas efter varje förbön.

För våra ungdomar: att de är lyhörda för 
Guds kallelse till äktenskap, till ordensliv 
eller det som Gud håller i beredskap, och 
att de går framtiden till mötes med mod 
och osjälviskhet. 
Så ber vi dig, Herre.

För de ensamma, gamla eller unga, för de 
hungriga och förtryckta, för de sjuka och 
för dem som vandrar på vilsna vägar, att 
de känner din närhet i sitt liv. 
Så ber vi dig, Herre.
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För våra släktingar och vänner som följer 
oss på livets väg och för dem som redan 
har lämnat oss, att vi alla når vårt mål 
hos dig. 
Så ber vi dig, Herre.

Officianten: Fader i himlen, vi ber i dag för N. och N., 
för oss själva och för alla människor. Vi 
vet att du hör oss i din nåd och kärlek. 
Därför lovar och prisar vi dig genom 
Jesus Kristus vår Herre.

Alla:  Amen.

Alternativ	4
Officianten: Gud har gett oss sina orubbliga löften 

och bekräftat dem i Kristus. N och N har 
i dag gett varandra sina löften i äktenska-
pets sakrament. Låt oss nu be till Herren 
för dem och för alla:

 
 För den heliga kyrkan, att hon infriar 

Guds löfte om frälsning och befrielse, ber 
vi till Herren.

Alla:  Herre, hör vår bön. 
Upprepas efter varje förbön.

För våra politiker, att de infriar löftena 
om fred, frihet och rättvisa, ber vi till 
Herren.

För de kristna, att de infriar sina doplöf-
ten att följa Kristus, ber vi till Herren.

För våra hjärtan, att de infriar Guds löfte 
om kärlekens gåva, ber vi till Herren.

För våra händer, att de infriar Guds löfte 
om godhet, ber vi till Herren.

För våra själar, att de förverkligar Guds 
löfte om fullkomning, ber vi till Herren.

För vårt brudpar, att de infriar sina äk-
tenskapslöften under ett långt liv tillsam-
mans, ber vi till Herren.

Officianten: Fader i himlen, du har kallat oss och gett 
oss din kärlek genom den Helige Ande. 
Hör våra böner. Gör oss öppna och mot-
tagliga för dig, så att vår tro blir synlig i 
handling, vår kärlek blir kännbar i när-
varo och vårt hopp blir märkbart som 
tillförsikt och mod. Och detta ber vi dig 
genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla:  Amen.
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Alternativ	5
Officianten: Kära vänner. Dessa båda makar, N. och 

N., har här, inför Herrens altare, ingått 
sitt äktenskap. Låt oss be att Gud, vår 
Fader, som har fört dem samman, också 
fullkomnar deras förening.

Herre, du har skapat N. och N. till din 
avbild. Hjälp dem att som äkta makar bli 
ett tydligt tecken på din kärleks gemen-
skap.

Alla:  Herre, hör vår bön. 
Upprepas efter varje förbön.

Herre, du har utgivit din Son för dem. 
Lär dem att med honom leva i trogen 
kärlek till varandra.

Herre, du sänder din helige Ande att full-
borda allt. Låt deras liv tillsammans för 
dem bli dem en väg till fullkomlighet.

Herre, du är vår glädje och tröst. Lär dem 
att glädja och trösta sina barn och vän-
ner.

Herre, du verkar alltjämt och kallar oss 
att vara dina medarbetare. Hjälp dem att 
fostra sina barn till gemenskapen i ditt 
folk.

Herre, du är nära alla dem, som söker 
dig. Ge dem kraft och styrka i livets 
prövningar.

Alternativ	6
Officianten: Gud, vår Fader och Herre! Du kallar alla 

människor att leva i din kärlek. Vårt liv 
skall vittna om din barmhärtighet och 
godhet. Vi ber dig för detta brudpar:

Uppfyll dem med din godhet och kärlek.

Alla:  Herre, hör vår bön. 
Upprepas efter varje förbön.

Skänk dem osjälviskhet och tålmodig 
omsorg om andra.

Ge dem ett långt och lyckligt liv tillsam-
mans.

Låt deras kärlek växa från år till år.

Välsigna dem med barn och barnbarn, 
och gör dem till goda föräldrar och före-
bilder.

Låt deras hem bli en fridens hemvist.

Låt dem utstråla glädje och hopp i varda-
gen.

Skänk din nåd och hjälp åt alla makar 
som är besvikna i sitt äktenskap.

Låt barnen och ungdomarna i vår tid 
finna trygghet och fasthet i sina hem.
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Låt oss alla en gång sitta till bords vid 
din himmelska bröllopsfest.

Officianten: Fader i himlen, du har kallat oss till 
evig gemenskap med dig. Din Son Jesus 
Kristus har gett oss en förebild i osjäl-
visk kärlek. I hans efterföljelse lovar och 
prisar vi dig genom Honom, Kristus vår 
Herre.

 

Välsignelse	av	brudparet

Officianten: Låt oss be att Gud välsignar N. och N., 
som nu har förenats i äktenskapets sa-
krament. 

Låt oss be att Herren välsignar dem med 
sin rika nåd och låter dem leva i trogen 
kärlek till varandra.

Alla ber en kort stund under tystnad. Officianten inleder välsignelsen på 
något av följande tre sätt. Han ber med lyfta händer:

1
Gud, i din allsmäktiga kraft har du 
skapat allt ur intet. 
När du hade givit universum dess ordning 
skapade du människan till din avbild, 
till man och kvinna skapade du dem. 
De skulle stödja och hjälpa varandra, 
de skulle inte längre vara två utan ett. 
Vad du så hade förenat, 
det skulle aldrig skiljas åt. 

2
Gud, du har upphöjt detta heliga förbund 
mellan man och kvinna till ett sakrament, 
en avbild av Kristi förbund med Kyrkan.
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3
Gud, i dig förenas man och kvinna, 
och det mänskliga samhället, 
som har sin grund i dina ordningar, 
blir välsignat av dig 
med din välsignelse 
som varken syndafall 
eller syndaflod har upphävt. 
Officianten fortsätter: 

Vänd nu din blick till din tjänarinna N., 
som ber om din välsignelse 
i dag när hon förenas med N. 
Skydda henne, 
ge henne kärlekens och fridens gåvor, 
och låt henne efterlikna de heliga kvinnor 
som prisas lyckliga i den heliga Skrift. 
Må hennes mans hjärta förlita sig på henne, 
må han i henne se en jämlike 
och medarvinge till nådens liv, 
må han älska och hedra henne 
med samma kärlek som Kristus 
har älskat kyrkan med. 
Vi ber dig, Herre, för båda dessa dina tjänare, 
att de förblir förenade med trons och dina bud-
ords band i uppriktig trohet mot varandra. 
Må de behaga dig med sina liv, 
må de stärkas av Kristi evangelium 
och bli hans vittnen inför alla. 
(Må de bli goda föredömen för sina barn 
och båda få se sina barnbarn.) 
Må de leva ett långt och lyckligt liv tillsammans 
och till sist nå fram till saligheten 
i ditt himmelska rike. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Eller:

Låt oss be om Herrens välsignelse över N. och N.,
som har kommit inför hans altare 
för att förenas i ömsesidig kärlek. 

Alla ber en kort stund under tystnad. Välsignelsebönen inleds på ett av 
följande två sätt. 

1
Helige Fader, du har gjort människan 
till din avbild, 
till man och kvinna har du skapat dem, 
för att man och kvinna skulle förenas 
till kropp och själ 
och så utföra det uppdrag i världen 
du har givit dem. 

2
Gud, för att uppenbara din kärleks plan 
har du i kärleken mellan man och kvinna 
gett oss en bild av det förbund 
du har slutit med ditt folk; 
du har upphöjt äktenskapet till ett sakrament 
som avbildar Kristi förening med kyrkan. 
Officianten fortsätter: 

Nu ber vi dig: räck ut din hand 
och välsigna dessa dina tjänare N. och N.
Herre, låt dem skänka varandra din kärleks gåva 
i detta sakrament, 
så att de för varandra blir ett tecken på din närvaro 
och förenas till ett hjärta och en själ. 
Bevara och skydda deras hem, 
och låt deras barn växa upp i evangeliets anda 
och beredas för ditt himmelska rike. 
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Skänk din rika välsignelse 
åt dina tjänare N. och N.
och hjälp dem bli goda makar och föräldrar.
Helige Fader, ge dem som här förenats inför dig 
en innerlig längtan till ditt altare, 
så att de en gång med glädje 
får delta i det himmelska gästabudet. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla:  Amen

Slutvälsignelsen	

Officianten: Må Gud allsmäktig skänka er sin glädje 
och välsigna er med barn. 

Alla:  Amen.

Officianten: Må Kristus, Guds enfödde Son, vara er 
nära i medgång och motgång. 

Alla:  Amen. 

Officianten: Må den helige Ande alltid utgjuta sin 
kärlek i era hjärtan. 

Alla:  Amen. 

Officianten: Gud allsmäktig välsigne er alla, Fadern 
och Sonen + och den helige Ande. 

Alla:  Amen. 

Officianten: Gå i Herrens frid. 

Alla:  Gud vi tackar dig.

Alternativ	brudvälsignelse

Brudparet faller på knä. Prästen (eller diakonen) vänder sig till de nygifta 
och nedkallar Guds välsignelse över dem. Man kan använda nedanstående 
formel, eller någon av dem som anges i vigselritualet ovan, s.65ff.

Kära vänner, låt oss nedkalla Guds välsignelse över 
dessa nygifta, N. och N., att Herren, som i dag har 
välsignat dem med äktenskapets sakrament, allt 
framgent följer dem med sitt beskydd och sin väl-
signelse.

Man ber en stund i tystnad. Därefter sträcker prästen (eller diakonen) ut 
händerna över brudparet och läser denna välsignelse:



70 Vigselrituale 71Vigselrituale

Fader, all godhets källa,
i din kärleks plan har du skapat man och kvinna,
för att de skulle bli en gåva till varandra
och leva i ömsint och fruktbärande gemenskap.

När tiden var inne
sände du Kristus, din Son, född av kvinna.
I Nasaret erfor han glädjen och delade mödorna
som kommer varje familj till del.
Där växte han i vishet och nåd.

I Kana i Galileen
förvandlade han vatten till vin
och blev med sin närvaro 
glädjens källa för brud och brudgum.

På korset
utblottade han sig till det yttersta,
för att dela människans utsatthet,
och du, Fader, uppenbarade där den kärlek
som dittills hade varit okänd:
den kärlek som är beredd att skänka allt,
utan att kräva något i gengäld.

Vid pingsten utgöt du 
den Uppståndnes Ande
över din kyrka,
för att välsigna varje tid och tillfälle med din nåd
och helga människans dagar på jorden.

Låt din välsignelse stiga ner över dem,
så att de med Andens eld
blir ett levande evangelium för sin omgivning.
Ge dem vishet och kraft
att gå före sina barn på dina vägar,
till välsignelse för de sina 
och för hela den mänskliga familjen.

Må de glädja sig i hoppet,
få kraft i prövningen,
hålla ut i bönen,
vara uppmärksamma på andras behov
och öppna sitt hem för alla som behöver dem.
Må de aldrig löna ont med ont,
utan be för alla 
och leva i frid med alla.

Må deras kärlek bli ett utsäde för ditt Rike.
Må de vårda sina hjärtans längtan efter dig,
till dess att de, tillsammans med sina kära,
får lovprisa ditt namn i evighet.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla:  Amen.

Helige Fader, se till dessa två, N. och N., 
som anförtror sitt liv till dig:
beskydda det som tagit sin början i dem
och gör deras liv tillsammans till ett tydligt uttryck 
för din kärlek.
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Musikförslag

O Kristus, du föddes av kvinna (191)
Vi lyfter våra hjärtan (190)
O, Guds kärlek, dina höjder (194)
Gud, vår Gud, vi lovar dig (1)
O liv, som blev tänt (429)
Kom inför Herren med tacksamhet (14)
Så älskade Gud världen all (40)
Helige Ande, låt nu ske (341)
Som sol om våren stiger (340)
Du Guds Ande, var vår styrka (83)
Stjärna över haven (103)
Öppna ditt hjärta (351)
En mänska är från början (192)

Numren hänvisar till den katolska psalmboken Cecilia. Katolsk gudstjänst-
bok (2012)


