
Ensimmäinen kärsimyssunnuntai

Tästä päivästä pääsiäisaattoon jää 
psalmi Judica pois, samoin myös Gloria 
Patri (Kunnia Isälle) introituksessa ja 
lavabossa.

INTROITUS (Ps. 42: 1, 2, 3)
 Auta minut oikeuteeni, Jumala, ja 
aja asiani epäpyhää kansaa vastaan; 
vapahda minut väärästä ja petolli-
sesta ihmisestä, sillä sinä olet minun 
Jumalani ja voimani.
 Lähetä valkeutesi ja totuutesi. Ne 
johdattakoot minua ja viekööt minut 
pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi.
 Auta minut.

ORATIO
 Rukoilemme sinua, kaikkivaltias 
Jumala, katso laupiaasti omiesi puo-
leen, jotta sinun anteliaisuudestasi 
ruumiinne edistyisi ja sinun avullasi 
sielumme varjeltuisi. Herramme.

EPISTOLA (Hebr. 9: 11- 15)
 Kristus, meitä odottavan hyvän 
ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän 
on kulkenut suuremman ja täydel-
lisemmän teltan kautta, jota ei ole 
tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu 
tähän luomakuntaan. Hän ei ole 
tuonut uhrina pukkien eikä sonnien 
verta, hän on uhrannut oman ve-
rensä. Näin hän on kertakaikkisesti 
täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään 
kaikkeinpyhimpään ja hankkinut 
meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo 
pukkien ja härkien veri ja saastu-
neiden päälle vihmottava hiehon 
tuhka puhdistaa ihmisen ulkonai-
siin menoihin kelvolliseksi, kuinka 
paljon paremmin puhdistaakaan 
Kristuksen veri! Ikuisen henkensä 
voimalla hän on antanut itsensä 
virheettömänä uhrina Jumalalle, ja 
hänen verensä puhdistaa meidän 
omantuntomme kuoleman teoista, 
niin että voimme palvella elävää Ju-
malaa. Sitä varten Kristus on tullut 
uuden liiton välittäjäksi, että hänen 
kuolemansa vapauttaisi kaikki en-
simmäisen liiton aikana tapahtuneis-
ta rikkomuksista ja että kutsutut niin 
saisivat heille luvatun iankaikkisen 
perinnön

GRADUALE (Ps. 142: 9, 10; 17: 48, 
49)
 Pelasta minut vihollisistani, Her-
ra, opeta minua tekemään tahtosi. 
Sinä pelastat minut vihamielisistä 
pakanoista, Herra, sinä korotat mi-
nut vastustajieni ylitse. Sinä päästät 
minut väkivaltaisesta miehestä.

TRACTUS (Ps. 128: 1- 4)
 He ovat minua usein ahdista-
neet nuoruudestani asti. Sanokoon 
Israel: he ovat minua usein ahdista-
neet nuoruudestani asti. Mutta he 
eivät ole päässeet minusta voitolle. 
Synnintekijät ovat takoneet selkääni. 
Kauan he ovat jatkaneet vääryyt-
tään. Vanhurskas Herra on katkais-
sut synnintekijöitten niskat.

EVANGELIUM (Joh. 8: 46- 59)
 Siihen aikaan sanoi Jeesus juuta-
laisille: Kuka teistä voi osoittaa, että 
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos pu-
hun totta, miksi ette usko minua? Se, 
joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee 
mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, 
koska ette ole lähtöisin Jumalasta.” 
Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: 
”Sinä olet samarialainen, ja sinus-
sa on paha henki. Eikö asia olekin 
niin?” Jeesus vastasi: ”Ei minussa 
ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan 
Isääni, mutta te häpäisette minua.  
Itse en kysy kunniaani, mutta on 
toinen, joka kysyy ja tuomitsee. 
Totisesti, totisesti: joka pitää kiinni 
minun sanastani, ei milloinkaan 
näe kuolemaa.” Juutalaiset sanoivat 
hänelle: ”Nyt asia on selvä: sinussa 
on paha henki. Abraham on kuollut, 
samoin profeetat, mutta sinä sanot: 
’Joka pitää kiinni minun sanastani, 
ei milloinkaan kohtaa kuolemaa.’ 
Sinäkö muka olet suurempi kuin 
isämme Abraham? Hän on kuollut, 
ja niin ovat kuolleet myös profeetat. 
Mikä sinä luulet olevasi?” Jeesus 
vastasi: ”Jos minä itse kirkastan 
kunniaani, se kunnia ei ole minkään 
arvoinen. Mutta minun kunniani 
kirkastaa Isä, hän, jota te sanotte 
omaksi Jumalaksenne. Te ette ole 
oppineet tuntemaan häntä, mutta 
minä tunnen hänet. Jos sanoisin, 
etten tunne, olisin valehtelija niin 
kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja 

pidän kiinni hänen 
sanastaan. Teidän 
isänne Abraham 
iloitsi siitä, että saisi 
nähdä minun päivä-
ni. Hän näki sen ja 
riemuitsi.” Juutalai-
set sanoivat hänelle: 
”Et ole edes viidenkymmenen ja olet 
muka nähnyt Abrahamin!” Jeesus 
vastasi: ”Totisesti, totisesti: jo ennen 
kuin Abraham syntyi minä olin.” 
Silloin he alkoivat poimia kiviä heit-
tääkseen niillä häntä, mutta Jeesus 
poistui heidän näkyvistään ja lähti 
temppelistä.

Credo

OFFERTORIUM (Ps.118: 17, 107)
 Ylistän sinua koko sydämestäni, 
Herra. Tee palvelijallesi hyvin, että 
hän eläisi ja noudattaisi sinun sa-
naasi. Virvoita minua, Herra, sanasi 
mukaan.

SECRETA
 Rukoilemme sinua, Herra, että 
nämä lahjat irrottaisivat rikostemme 
kahleet sekä lahjoittaisivat meille 
laupeutesi armon. Herramme.

Pyhän Ristin prefaatio

COMMUNIO (1.Kor. 11:24, 25)
 Tämä on se ruumis, joka teidän 
edestänne annetaan. Tämä on uuden 
liiton malja minun veressäni, sanoo 
Herra. Tehkää tämä minun muistok-
seni.

POSTCOMMUNIO
 Ole luonamme, Herra, Jumalam-
me, ja puolusta alituisella avullasi 
niitä, joita olet salaisuuksillasi vir-
voittanut. Herramme.
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Passion Sunday

INTROIT(Ps. 42:1-2) 
	 Do	me	justice,	O	God,	and	fight	
against	a	faithless	people;	from	the	
deceitful and impious man res-
cue me. For You, O God, are my 
strength.	
	 Ps.	42:3.	Send	forth	Your	light	
and Your truth; they shall lead me 
on	and	bring	me	to	Your	holy	moun-
tain,	to	Your	dwelling	place.	Do	me	
justice, O God . . .

COLLECT
	 O	Almighty	God,	look	with	
mercy upon Your family. Guide and 
guard	us	in	body	and	soul	by	Your	
bounteous	grace	and	protection.	
Through	Our	Lord	.	.	.

EPISTLE (Heb. 9:11-15)
	 Brethren:	But	Christ,	being	come	
an	high	Priest	of	the	good	things	to	
come,	by	a	greater	and	more	perfect	
tabernacle, not made with hand, that 
is, not of this creation: Neither by 
the	blood	of	goats	or	of	calves,	but	
by his own blood, entered once into 
the	Holies,	having	obtained	eter-
nal redemption. For if the blood of 
goats	and	of	oxen,	and	the	ashes	of	
an	heifer,	being	sprinkled,	sanctify	
such	as	are	defiled,	to	the	cleansing	
of	the	flesh:	How	much	more	shall	
the blood of Christ, who by the Holy 
Ghost offered himself unspotted 
unto God, cleanse our conscience 
from	dead	works,	to	serve	the	living	
God?
 And therefore he is the mediator 
of the new testament: that by means 
of his death for the redemption of 
those	transgressions	which	were	un-
der the former testament, they that 
are called may receive the promise 
of eternal inheritance.

GRADUAL (Ps. 142:9, 10; 17:48-49)
 Rescue me from my enemies, O 
Lord. Teach me to do Your will.
 V. O Lord, who preserved me 
from the wrathful nations, You will 
exalt	me	above	my	adversaries,You	
will rescue me from the man of vio-
lence.

TRACT (Ps. 128:1-4)
	 Often	they	have	fought	against	
me from my youth. 
 V. Let Israel now say, “Often 
have	they	fought	against	me	from	
my youth. 
 V. Yet they could not prevail over 
me. The wicked have furrowed my 
back. 
 V. They have continued their in-
iquity, but the Lord, who is just, will 
humble the pride of the sinners.”

GOSPEL (John 8:46-59)
 At that time, Jesus said to the 
crowds of the Jews, “Which of you 
shall convince me of sin? If I say the 
truth to you, why do you not believe 
me: He that is of God heareth the 
words of God. Therefore you hear 
them not, because you are not of 
God.”
 The Jews therefore answered and 
said to him: “Do not we say well 
that thou art a Samaritan and hast 
a devil?” Jesus answered: “I have 
not a devil: but I honour my Father. 
And you have dishonoured me. But 
I	seek	not	my	own	glory:	there	is	
one	that	seeketh	and	judgeth.	Amen,	
amen, I say to you: If any man keep 
my word, he shall not see death for 
ever.” 
 The Jews therefore said: “Now 
we know that thou hast a devil. 
Abraham is dead, and the prophets: 
and thou sayest: If any man keep 
my word, he shall not taste death 
for	ever.	Art	thou	greater	than	our	
father Abraham who is dead? And 
the prophets are dead. Whom dost 
thou make thyself?”
	 Jesus	answered:	“If	I	glorify	my-
self,	my	glory	is	nothing.	It	is	my	Fa-
ther	that	glorifieth	me,	of	whom	you	
say that he is your God. And you 
have not known him: but I know 
him. And if I shall say that I know 
him not, I shall be like to you, a liar. 
But I do know him and do keep his 
word. Abraham your father rejoiced 
that	he	might	see	my	day:	he	saw	it	
and	was	glad.”	The	Jews	therefore	
said	to	him:	“Thou	art	not	yet	fifty	
years old. And hast thou seen Abra-
ham?” Jesus said to them:”Amen, 
amen, I say to you, before Abraham 

was made, I AM.” 
They took up stones 
therefore to cast at 
him. But Jesus hid 
himself and went 
out of the temple.

OFFERTORY  
ANTIPHON (Ps. 118:17, 107)
 I will praise You, O Lord, with 
my	whole	heart.	Be	good	to	Your	
servant, that I may live and keep 
Your	words.	O	Lord,	give	me	life	
according	to	Your	word.

SECRET 
	 O	Lord,	may	these	offerings	free	
us	from	the	bondage	of	sin	and	
win	for	us	the	gift	of	Your	mercy.	
Through	Our	Lord	.	.	.

Preface of the Holy Cross
 
COMMUNION ANTIPHON (I Cor. 
11:24, 25)
 “This is My Body which shall 
be	given	up	for	you;	this	cup	is	the	
New Covenant in My Blood,” said 
the Lord. “Do this as often as you 
receive it, in remembrance of Me.”

POSTCOMMUNION 
 Be close to us, O Lord our God, 
and	with	Your	unfailing	help	defend	
those who have been renewed 
through	Your	Sacrament.	Through	
Our Lord . . .
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