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A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSÁBAN ÉS A NÁSZMISÉBEN 

ELŐFORDULÓ BIBLIAI OLVASMÁNYOK 

A nászmisében és a misén kívül tartandó házasságkötési szertartásban vehetők az 

alábbi szentírási szakaszok. Kiválasztandó egy ószövetségi olvasmány vagy egy 

újszövetségi szentlecke és egy evangéliumi szakasz. Mindig ki kell választani legalább egy 

olyan olvasmányt, amely kifejezetten a házasságról szól. Ezeket az olvasmányokat csillag 

(*) jelöli.  
 

Ószövetségi Olvasmányok 
 
* 1.  

OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből       1, l. 26-31a  

 

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. 

 

Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. 

Isten így szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő 

uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes 

csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert saját 

képmására: Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. 

Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, 

szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger 

halain, az ég madarain és minden állat felett, amely a földön mozog.” Azután ezt mondta 

Isten: "Íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden 

fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az 

ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul 

adok." úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. 

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

* 2.  

OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből       2, 18-24 

 

A férj és felesége: egy emberpár. 

 

Így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki hozzá illő 

segítőtársat.” 

Megalkotta ugyanis az Úristen a földből a föld minden állatát és az ég minden 

madarát. Odavezette őket Ádámhoz, hogy lássa, minek nevezi el őket. Mert Ádám adott 

nevet minden élőlénynek. Meg is adta Ádám a nevét minden háziállatnak meg az ég 

minden madarának és a föld minden vadállatának. Ádámnak azonban nem akadt 

magához illő segítő társa. 

Az Úristen tehát mély álmot bocsátott Ádámra, és amikor elaludt, kivette az egyik 

bordáját, majd hússal töltötte ki a helyét. Azután asszonnyá építette az Úristen az 

oldalbordát, amelyet Ádámból kiemelt, és odavezette az asszonyt Ádámhoz. 
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Így szólt ekkor Ádám: „Ez most csont az én csontomból, és hús az én húsomból. 

Nevezzék őt a férfi feleségének, mert a férfiúból vétetett!” 

Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy 

emberré lesznek. 

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

* 3.  

OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből      24, 48-51. 58-67 

 

A szeretett hitvestárs feledteti gondunkat és bánatunkat. 

 

Amikor Ábrahám elküldötte szolgáját rokonaihoz, hogy feleséget szerezzen 

fiának, Izsáknak, a szolga így szólt a kiszemelt leány fivéréhez, Lábánhoz:  

„Áldottam az Urat, gazdámnak, Ábrahámnak Istenét, aki a helyes úton vezérelt 

engem, hogy gazdám rokonának leányát kérjem feleségül a fiának. Ezért tehát, ha 

szeretetet és hűséget akartok tanúsítani gazdám iránt, adjátok tudtomra! Ha pedig mást 

akartok, mondjátok meg azt is, hadd mehessek akár jobbra, akár balra!” 

Erre Lábán meg az atyja, Bátuel így felelt: „Az Úr akarta így. Mi nem 

mondhatunk neked egyebet, csak azt, ami neki tetszik. Rebeka itt áll előtted. Vedd, és 

menj! Legyen felesége a gazdád fiának, ahogyan az Isten rendelte!” 

Odahívatták tehát Rebekát, és amikor eléjük állt, megkérdezték tőle: „El akarsz-e 

menni ezzel az emberrel?” Azt felelte: „Elmegyek.” Elbocsátották tehát őt és vele a 

dajkáját Ábrahám szolgájával meg a kísérőivel. Isten áldását kérték nővérükre, és így 

szóltak: „Nővérünk, sokasodjál ezerszer ezerre, és ivadékod hódítsa meg ellenségeinek 

kapuit!” 

Erre Rebeka meg szolgálóleányai tevékre szálltak, és követték a férfiút. A szolga 

átvette Rebekát, és haza indult gazdájához.  

Ez idő tájt Izsák épp azon az úton sétált, amely az úgynevezett „Élő és látó 

kútjához” vezet. A Délvidéken lakott ugyanis. Minthogy már esteledett, kiment a mezőre, 

és ott búsongott (anyja halála miatt). Amint felemelte szemét, látta, hogy tevék jönnek a 

távolban.  

Rebeka is megpillantotta Izsákot. Leszállt a tevéről, és megkérdezte a szolgát: 

„Kicsoda az az ember, aki elénk jön a mezőn?” „Az én gazdám az” - válaszolta a szolga. 

Rebeka erre hamar fátylat vett elő, és eltakarta magát vele. A szolga pedig beszámolt 

Izsáknak mindarról, amit végzett. 

Izsák aztán bevezette Rebekát anyjának, Sárának sátrába. Feleségül vette, és 

annyira megszerette. hogy enyhült a fájdalma is, melyet anyja halála miatt érzett.  

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

* 4.  

OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből       7, 6-14  

 

Az ég Ura legyen hozzátok irgalmas, s árassza rátok irgalmát és békéjét! 

 

Amikor az ifjú Tóbiás - Rafael főangyal társaságában - betért apja testvérének, 

Ráguelnak házába, Ráguel megcsókolta Tóbiást, és könnyek között így szólt: 
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„Légy áldott, gyermekem, aki jó és kiváló apa fia vagy! Milyen kár, hogy apád, ez 

a becsületes és jószívű ember megvakult!'” Azzal testvére fiának, Tóbiásnak a nyakába 

borult, és úgy zokogott. Edna, a felesége és Sára, a leánya is sírt vele együtt. 

Majd a nyájból levágatott egy kost, és szíves fogadtatásban részesítette őket. 

Miután megmosakodtak és megfürödtek, asztalhoz telepedtek. Tóbiás így szólt 

Rafaelhez: „Azarja testvér, kérd meg Ráguelt, adja hozzám a nővéremet, Sárát 

feleségül!” 

Meghallotta ezeket a szavakat Ráguel, és ezt mondta az ifjúnak: „Egyél, igyál, és 

örülj ezen az estén. Nincs más, aki feleségül vehetné leányomat, Sárát, csak te, testvér. 

Nekem nem szabad más férfihez adnom, mint hozzád, mert te rokonom vagy. De 

megmondom neked az igazat, fiam. Hét férfinek adtam testvéreink közül, és mindnyájan 

meghaltak azon az éjjelen, amikor beléptek hozzá. De most egyél és igyál, fiam, és az Úr 

cselekedjen javatokra.” 

Tóbiás azonban ezt mondta neki: „Itt én addig nem eszem és nem iszom, amig 

meg nem erősíted reám vonatkozó szándékodat.” Ráguel azt mondta neki: „Megteszem, 

tiéd lesz Ő, Mózes könyvének törvénye szerint, és az égben is úgy határoztak. hogy 

neked adjam őt. Vedd tehát nővéredet: mostantól testvére vagy, ő pedig nővéred neked. 

Mától kezdve örökre a tied. Az ég Ura legyen hozzátok irgalmas ezen az éjszakán, fiam, s 

árassza rátok irgalmát és békéjét!” 

Ráguel ekkor hívta a leányát, Sárát, s az bejött hozzá. Ő megfogta leánya kezét, 

átadta Tóbiásnak. és azt mondta: „Vedd őt feleségül a törvény és parancs szerint, amely 

írva van Mózes könyvében. Vedd, és vezesd tiszta szándékkal atyádhoz. Az ég Istene 

adjon nektek békét és jó utat!”  

Majd hívta a leány anyját, írólapot hozatott, hogy elkészítsék a házassági 

szerződést, amely szerint feleségül adja leányát Mózes törvényének parancsa szerint. 

Felesége hozta a lapot, ő pedig elkészítette és aláírta. Csak ezután láttak neki az evésnek 

és az ivásnak.  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

* 5.  

OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből       8,4b-8 

 

Együtt öregedjünk meg egészségben mind a ketten! 

 

A menyegző estéjén így szólt Tóbiás Sárához: „Kelj föl, nővérem! Imádkozzunk 

és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük oltalmát és kegyelmét.” Sára fölkelt, és 

elkezdtek imádkozni és könyörögni az Úrhoz, hogy oltalmat nyerjenek. Így imádkoztak:  

„Áldott vagy, atyáink Istene, és áldott a te neved örökkön-örökké! Áldjon téged az 

ég és minden teremtményed mindörökké. Te alkottad Ádámot, és segítőtársul adtad neki 

Évát. Kettőjüktől származik az emberi nem. Azt mondtad: »Nem jó az embernek egyedül 

lennie. Alkossunk neki hozzá hasonló segítőtársat.« Íme, én most nem élvezetvágyból 

veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjak én is, meg 

ő is, és egészségben öregedjünk meg mindketten.” Majd ráfelelték: „Úgy legyen, Ámen.”  

 

Ez az Isten igéje.  
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* 6.  

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből  31, 10-13. 19-20. 30-31  

 

Az asszony igazi ékessége az, hogy istenfélő.  

 

Derék asszonyt ki talál?  

Értéke a gyöngyét messze meghaladja.  

Férje egész szívével ráhagyatkozik,  

és nem jár rosszul vele.  

Mindig javára van, sohasem kárára,  

életének minden napján.  

Előteremti a gyapjút és a kendert,  

és mindent beszerez ügyes kézzel.  

Kinyújtja karját a guzsaly után,  

és kezével megfogja az orsót.  

Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé,  

a szűkölködőnek meg karját nyújtja.  

Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó,  

de az istenfélő asszony dicséretet érdemel.  

Magasztaljátok keze munkájáért,  

és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.  

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

7.  

OLVASMÁNY az Énekek éneke könyvéből    2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a  

 

A szerelem erős, mint a halál. 

 

A kedvesem, íme, itt jön!  

Ugrál a hegyeken át és szökell a dombokon át!  

Olyan a kedvesem, mint a gazella,  

a fiatal szarvashoz hasonló.  

Nézzétek, már itt áll házunk falánál,  

benéz az ablakon, nézelődik a rácson át.  

Aztán így szól hozzám a kedvesem:  

Kelj föl, barátnőm, jöjj, galambom, szépségem!  

Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem!  

Sziklák hasadékában fészkelő galambom,  

rejtekhelyeden. a szirtek szegélyezte ösvényen  

mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat,  

mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod.  

A kedvesem az enyém, s én az övé vagyok.  

Tégy engem mint pecsétet a szívedre,  

mint pecsétet a karodra!  

Mert a szerelem erős, mint a halál,  

könyörtelen a féltékenység, mint az alvilág.  

Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja.  
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Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet,  

egész folyamok sem tudnák elsodorni. 

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

* 8.  

OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből      26, 1-4. 16-21 

 

Mint a felkelő nap, olyan a derék asszony. 

 

A jó asszonynak boldog a férje, s kétszer annyi lesz éveinek száma. A derék 

asszony jóltartja férjét, és az békességben töltheti be éveit.  

A jó feleség nagy ajándék: aki féli Istent - jótettei jutalmául - az részesül benne. 

Akár gazdag, akár szegény, a szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik arcán.  

A szorgos asszony kedvessége elbájolja férjét, okossága erőt önt tagjaiba. Az 

értelmes és hallgatag asszony Isten ajándéka, a derék asszonyt nem lehet megfizetni.  

A szent és szemérmes asszony igen nagy kegyelem, és a mértékletes asszonynak 

nincs ellenértéke.  

Ami a felkelő nap Isten magas egén a világnak, olyan a jó asszony szépsége, 

házának ékességére.  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

9. 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből    31, 31-32a. 33-34a  

 

Új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.  

 

Íme, napok jönnek - mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és 

Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, 

amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről.  

Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a 

napok - mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük 

leszek, ők meg az én népem lesznek.  

Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét 

így tanítsa: „Ismerd meg az Urat,” mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a 

legnagyobbig - mondja az Úr.  

 

Ez az Isten igéje.  
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Szentleckék 
 

 

1.  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből  8, 31b-35. 37-39  

 

Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. 

 

Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem 

mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?  

Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? 

Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?  

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés 

vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk az 

által, aki szeret minket.  

Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, 

sem mélység, sem egyéb teremtményei nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely 

Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

2.  

 

Hosszabb:  

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből  12, 1-2. 9-18  

 

Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul! 

 

Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, 

Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata!  

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, 

hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!  

Szeressetek tettetés nélkül. Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A 

testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg 

egymást. A buzgóságban ne lankadjatok! Legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak 

szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban 

állhatatosak.  

Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 

Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzatok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, 

és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem 

alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve.  

Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember 

szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben.  

 

Ez az Isten igéje.  
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Vagy rövidebb:  

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből  12, 1-2. 9- 13  

 

Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul!  

 

Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, 

Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolattal  

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, 

hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!  

Szeressetek tettetés nélkül. Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A 

testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg 

egymást. A buzgóságban ne lankadjatok! Legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak 

szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban 

állhatatosak.  

Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

3.  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből  15, 1b-3a. 5- 7. 13  

 

Szeressétek egymást, amint Krisztus is szeretett benneteket. 

 

Testvéreim! Ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa 

javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste.  

Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata 

szerint egyetértsetek. és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk Jézus 

Krisztus Atyját! Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten 

dicsőségére!  

Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy 

a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.  

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

4.  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből   

          6, 13c-15a. 17-20  

 

Testetek Krisztus tagja és a Szentlélek temploma. 

 

Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a 

testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.  

Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy 

lélek vele.  

Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül 

van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.  
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Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől 

kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. 

Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!  

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

5.  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből   

          12, 31 - 13, 8a  

 

Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 

 

Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél 

magasztosabb utat mutatok nektek.  

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak 

zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az 

összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet 

nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, 

odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ 

nekem.  

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, 

nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat 

nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent 

eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.  

A szeretet nem szűnik meg soha.  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

6.  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből   4, 1-6  

 

Egy a Test és egy a Lélek. 

 

Testvéreim! Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek 

méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok: teljes alázatban, szelídségben és 

türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével 

fenntartsátok a lelki egységet, Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy 

reményre szól.  

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki 

minden fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van.  

 

Ez az Isten igéje. 
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* 7.  

Hosszabb:  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből   5, 2a. 21-33  

 

A házastársak látható egysége szent dolog,  

mert Krisztus és az Egyház láthatatlan kapcsolatát jelképezi.  

 

Testvéreim! Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta 

magát értünk.  

Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony 

engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy 

Krisztus feje az Egyháznak: ő ugyanis testének megváltója. Amint tehát az Egyház alá 

van vetve Krisztusnak, úgy az asszony is mindenben férjének.  

Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és 

feláldozta magát érte, hogy a keresztségben igéje által megtisztítsa és megszentelje. 

Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle 

nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint a saját 

testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem 

táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mi ugyanis tagjai vagyunk testének.  

„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test 

lesz.” Nagy titok ez: én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.  

Szeresse tehát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg 

tiszteljék férjüket!  

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

Vagy rövidebb:  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből   5, 25-32  

 

A házastársak látható egysége szent dolog,  

mert Krisztus és az Egyház láthatatlan kapcsolatát jelképezi.  

 

Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és 

feláldozta magát érte, hogy a keresztségben igéje által megtisztítsa és megszentelje. 

Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle 

nincsen, hanem szent és szeplőtelen. így a férj is köteles szeretni feleségét, mint a saját 

testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem 

táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mi ugyanis tagjai vagyunk testének.  

„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test 

lesz.” Nagy titok ez: én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.  

 

Ez az Isten igéje. 
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8.  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből   4, 4-9  

 

Isten békéje őrizzen meg benneteket! 

 

Testvéreim! Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. 

Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok 

semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket 

hálaadással az Úr elé.  

Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és 

értelmeteket Krisztus Jézusban.  

Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és 

igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit 

tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, 

és veletek lesz a béke Istene!  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

9.  

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből   3, 12-17  

 

Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 

 

Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az 

irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és 

bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti 

is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert 

ez a tökéletesség köteléke.  

Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test 

közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és 

intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, 

himnuszokat és szent énekeket!  

Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok 

hálát általa az Atyaistennek!  

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

10.  

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből     13, 1-4a. 5-6b 

 

A házasságot mindenki tartsa tiszteletben! 

 

Testvéreim! Maradjon meg köztetek a testvéri szeretet! El ne hanyagoljátok a 

vendégszeretetet, hiszen ezáltal némelyek, tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. 

Gondoljatok a foglyokra. mintha magatok is foglyok volnátok; az üldözést szenvedőkre, 

hiszen magatok is testben éltek!  
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A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, a házasélet pedig legyen tiszta! Éljetek 

kapzsiság nélkül, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen Isten maga ígérte: „Nem 

hagylak el, és nem hagylak cserben.”  

Ezért bizalommal mondhatjuk: „Az Úr velem van, nincs bennem félelem!”  

 

Ez az Isten igéje. 

 

 

* 11.  

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből     3, 1-9  

 

Legyetek egyetértők és együttérzők! 

 

Szeretteim! Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek 

közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is 

megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne 

külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak 

magukra vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, 

a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában.  

Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek az Istenben és 

engedelmeskedtek a férjüknek. így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának 

nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok 

vissza.  

Hasonlóképpen, ti, férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a 

gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben 

örököstársatoknak. hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.  

Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők. a testvériség szeretői, irgalmasok, 

szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, 

hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás 

legyen az örökségtek.  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

12.  

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből     3, 18-24  

 

Szeressünk tettel és igazsággal!  

 

Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről 

ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe előtt a 

szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.  

Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit 

kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik.  

Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük 

egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. 

Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk.  

 

Ez az Isten igéje. 
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13.  

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből     4, 7-12  

 

Isten a szeretet.  

 

Testvéreim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, 

Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a 

szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött 

Fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő 

szeret minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.  

Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. 

Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete 

tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a 

Lelkéből adott nekünk.  

 

Ez az Isten igéje.  

 

 

14.  

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből       19, 1. 5-9a 

 

Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára! 

 

Én, János, látomásomban nagy sereg örömujjongását hallottam a mennyben: 

„Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek!”  

És a trónról szózat tört elő, amely így szólt: „Dicsérjétek Istenünket, ti, összes 

szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.”  

Amit hallottam, úgy hangzott, mint hatalmas tömeg moraja, mint nagy vizek 

zúgása, mint zengő mennydörgés robaja: „Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk, 

örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt, mert elérkezett a Bárány menyegzőjének 

napja; már fel is készült menyasszonya. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér gyolcsba 

öltözzék.” - A gyolcs a szentek igaz tetteit jelenti.  

Akkor így szólt hozzám az angyal: „Jegyezd fel! Boldogok, akiket meghív 

menyegzős lakomájára Jézus, az Isten Báránya!”  

 

Ez az Isten igéje. 
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Evangéliumok 
 

 

1.  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből       5, 1-12a 
 

Abban az időben:  

Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. 

Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:  

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.  

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.  

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.  

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.  

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.  

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.  

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.  

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva 

mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti 

jutalmatok az égben.” 

  

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

2.  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből       5, 13-16 

 

Ti vagytok a világ világossága. 

 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:  

Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az 

egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.  

Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát 

sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy 

világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, 

hogy látva jótetteiteket, magasztaljak mennyei Atyátokat!  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

3.  

 

Hosszabb:  

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből       7, 21. 24-29 

 

Az okos ember a házát sziklára építette. 

 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:  
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A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! 

Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi.  

Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 

emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a 

szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.  

Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez 

hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, 

nekizúdult a háznak, az összedőlt. és nagy romhalmaz lett belőle.  

Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy 

tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Vagy rövidebb: 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből      7, 21. 24-25 

 

Az okos ember a házát sziklára építette. 

 

Abban az időben jézus így szólt tanítványaihoz:  

A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! 

Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi.  

Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 

emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a 

szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

*4.  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből       19, 3-6 

 

Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza.  

 

Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni jézust. Megkérdezték tőle: 

„Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Jézus ezt felelte:  

„Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az 

embert, és azt mondta: »A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és 

ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test.‹‹ Amit tehát 

Isten egybekötött, ember szét ne válassza.”  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

5.  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből      22, 35-40 

 

Szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint saját magadat.  
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Abban az időben:  

Egy törvénytudó a következő kérdést tette fel jézusnak: ”Mester, melyik a legfőbb 

parancs a törvényben?”  

Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes 

lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló 

ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész 

törvény és a próféták.”  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

*6.  

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből      10, 6-9 

 

Jézus a házasság felbonthatatlanságáról ad tanítást. 

 

Egy alkalommal jézus így tanított:  

„Isten kezdetben, a teremtéskor férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja 

apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem 

két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!”  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

*7.  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből       2, 1-11  

 

Jézus a galileai Kánában kezdte meg csodajeleit.  

 

Abban az időben:  

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen jézus anyja is ott volt. jézust is 

meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.  

Amikor fogytán volt a bor, jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus 

azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a 

szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”  

Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-

három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is 

töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek 

oda a násznagynak.” Odavitték.  

Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A 

szolgák azonban, akik a vizet merítettek, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s 

szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, 

akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”  

Ezzel kezdte meg jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, 

s tanítványai hittek benne.  

 

Ezek az evangélium igéi. 
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8.  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből       15, 9-12 

 

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást,  

amint én szerettelek titeket! 

 

Jézus így tanított az utolsó vacsorán:  

„Amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg az 

én szeretetemben!  

Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is 

megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.  

Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök 

ezzel teljes legyen.  

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!”  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

9.  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből       15, 12-16 

 

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást!  

 

Jézus így tanított az utolsó vacsorán:  

„Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! 

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti 

barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.  

Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. 

Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam 

nektek.  

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, 

hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az 

Atyától az én nevemben, megadja nektek.”  

Ezek az evangélium igéi.  

 

 

10.  

 

Hosszabb: 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből      17, 20~26 

 

Egyek legyenek mindnyájan!  

 

Az utolsó vacsorán Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:  

„Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a 

szavukra hinni fognak bennem.  

Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy 

legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam 

velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: 
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én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, 

hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.  

Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én 

vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt 

szerettél.  

Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, 

hogy te küldtél engem.  

Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, 

amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek."  

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Vagy rövidebb:  

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből      17, 20-23 

 

Egyek legyenek mindnyájan!  

 

Az utolsó vacsorán Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:  

„Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a 

szavukra hinni fognak bennem.  

Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy 

legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam 

velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: 

én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, 

hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.”  

 

Ezek az evangélium igéi. 


