
Paaston ensimmäinen sunnuntai

INTROITUS (Ps. 90:15,16,1)
 Hän huutaa minua avuksensa ja 
minä kuulen häntä; vapahdan hänet 
ja saatan hänet kunniaan; tahdon 
antaa hänelle pitkän iän.
 Joka korkeimman suojassa asuu, 
se pysyy taivaan Jumalan varjeluk-
sessa.
 Kunnia Isälle. Hän huutaa.

ORATIO
 Jumala, joka vuotuisella neljän-
kymmenen päivän paastolla puhdis-
tat Kirkkosi, anna kansasi toteuttaa 
hyvillä töillä se, mitä se sinulta 
itsensäkieltämisellä yrittää saada. 
Herramme.

EPISTOLA (2. Kor. 6:1- 10)
 Veljet, Jumalan työtovereina me 
vetoamme teihin: ottakaa Juma-
lan armo vastaan niin, ettei se jää 
turhaksi! Hänhän sanoo: Oikealla 
hetkellä olen kuullut sinua, pelas-
tuksen päivänä olen tuonut sinulle 
avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri 
nyt on pelastuksen päivä. Me emme 
anna kenellekään missään asias-
sa loukkaantumisen aihetta, jotta 
palveluvirkaamme ei moitittaisi. 
Kaikessa me osoitamme olevamme 
Jumalan palvelijoita. Me kestäm-
me sitkeästi vaikeudet, vaivat ja 
ahdingot, ruoskimiset, vankeudet, 
mellakat, raadannan, valvomisen ja 
paastoamisen. Mielemme on puh-
das, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä 
ja ystävällisyyttä, meillä on Pyhä 
Henki, vilpitön rakkaus, totuuden 
sana ja Jumalan voima. Aseinamme 
ovat vanhurskauden miekka ja kilpi. 
Meitä kunnioitetaan ja halveksitaan, 
meitä panetellaan ja kiitellään. Meitä 
pidetään villitsijöinä, mutta me 
puhumme totta. Meitä kohdellaan 
tuntemattomina, mutta me olem-
me liiankin tunnettuja. Olemme 
lähellä kuolemaa mutta silti elossa, 
pahoinpideltyjä mutta yhä hengis-
sä, murheellisia mutta aina iloisia. 
Olemme köyhiä, mutta teemme 
monia rikkaiksi; meillä ei ole mitään, 
mutta omistamme kaiken.

GRADUALE (Ps. 90:11-12)
 Jumala antaa enkeleillensä sinus-
ta käskyn, että he varjelevat sinua 
kaikilla teilläsi. He kantavat sinua 
käsillänsä, ettet loukkaisi jalkaasi 
kiveen.

TRACTUS (Ps. 90: 1-7; 11–16)
 Joka korkeimman suojassa asuu, 
se pysyy taivaan Jumalan varje-
luksessa. Hän sanoo Herralle: Sinä 
olet auttajani ja turvani, Jumalani, 
sinuun turvaan. Sillä hän päästää 
minut pyydystäjien paulasta ja 
karvaasta sanasta. Hartioillansa 
hän sinua suojaa ja hänen siipien-
sä alla saat turvan. Kilpenä hänen 
totuutensa sinut ympäröitsee, ettei 
sinun tarvitse pelätä yön kauhuja 
eikä päivällä lentävää nuolta, eikä 
pimeässä liikkuvaa väijytystä, ei 
kaatumista tai puolipäivän paho-
laista. Vaikka tuhat kaatuisi sinun 
sivuiltasi ja kymmenentuhatta 
sinun oikealta puoleltasi, ei se sinua 
lähellekään osu. Sillä hän antaa 
enkeleillensä sinusta käskyn, että 
he sinua varjelisivat kaikilla teil-
läsi. He kantavat sinua käsillänsä, 
ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Sinä 
kuljet kyykäärmeen ja liskon päällä 
ja tallaat jalopeuraa ja lohikäärmet-
tä. Koska hän turvaa minuun, niin 
minä vapahdan hänet; minä suoje-
len häntä, koska hän tuntee minun 
nimeni. Hän huutaa minua avuksen-
sa ja minä kuulen häntä; minä olen 
hänen luonaan, kun hän on ahdis-
tuksessa. Minä vapahdan hänet ja 
saatan hänet kunniaan; täytän hänet 
päivien pituudella ja osoitan hänelle 
laupeutta.

EVANGELIUM (Matt. 4:1–11)
 Siihen aikaan Henki vei Jee-
suksen autiomaahan Paholaisen 
kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paas-
tonnut neljäkymmentä päivää ja 
neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin 
tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen 
luokseen ja sanoi hänelle: ”Jos ker-
ran olet Jumalan Poika, niin käske 
näiden kivien muuttua leiviksi.” 
Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: 
’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, 
vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee 
Jumalan suusta.’” Sitten Paholainen 

vei Jeesuksen py-
hään kaupunkiin ja 
asetti hänet temp-
pelimuurin harjalle. 
Hän sanoi Jeesuk-
selle: ”Jos kerran 
olet Jumalan Poika, 
niin heittäydy alas. 
Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enke-
leilleen käskyn. He kantavat sinua 
käsillään, ettet loukkaa jalkaasi 
kiveen.’” Jeesus vastasi hänelle: ”On 
myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, 
Jumalaasi. ’”Vielä Paholainen vei 
Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, 
näytti hänelle maailman kaikki val-
takunnat ja niiden loiston ja sanoi: 
”Kaiken tämän minä annan sinul-
le, jos polvistut eteeni ja kumarrat 
minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: 
”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 
’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kun-
nioittaa ja ainoastaan häntä palvella. 
’”Silloin Paholainen jätti Jeesuksen 
rauhaan, ja hänen luokseen tuli en-
keleitä, jotka palvelivat häntä.

Credo

OFFERTORIUM (Ps. 90: 4,5)
 Siivillänsä Herra suojaa sinut ha 
hänen sulkiensa alla saat turvan, 
kilpenä ympäröitsee sinua hänen 
totuutensa.

SECRETA
 Uhraamme sinulle, Herra, 
paaston alkajaisuhrin rukoillen, että 
vähentäessämme liha-ateriat hillitsi-
simme myös vahingolliset himom-
me. Herramme.

Paaston prefaatio

COMMUNIO (Ps. 90: 4,5)
 Siivillänsä Herra suojaa sinut ha 
hänen sulkiensa alla saat turvan, 
kilpenä ympäröitsee sinua hänen 
totuutensa.

POSTCOMMUNIO
 Sinun sakramenttisi pyhä naut-
timinen, Herra, uudistakoot meidät 
ja johdattakoot meidät vanhasta 
elämästä puhdistettuina osalliseksi 
autuaasta salaisuudesta. Herramme.
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First Sunday In Lent

INTROIT Ps. 90:15-16
 He shall call upon Me, and I will 
answer him, I will deliver him and 
glorify him with length of days.
 Ps. 90:1. He who dwells in the 
shelter of the Most High shall abide 
in the protection of the God of heav-
en.
 V. Glory be . . .

COLLECT
 O God, each year You purify the 
Church through the lenten obser-
vance. May the good works of Your 
Church obtain for us the grace we 
ask for through our self-denial. 
Through our Lord Jesus Christ, Your 
Son, who lives and rules with You in 
the unity of the Holy Spirit, one God 
forever and ever.

EPISTLE II Cor. 6:1-10
 Brethren: We do exhort you that 
you receive not the grace of God in 
vain. For he saith: In an accepted 
time have I heard thee and in the 
day of salvation have I helped thee. 
Behold, now is the acceptable time: 
behold, now is the day of salvation. 
Giving no offense to any man, that 
our ministry be not blamed. But in 
all things let us exhibit ourselves 
as the ministers of God, in much 
patience, in tribulation, in neces-
sities, in distresses, In stripes, in 
prisons, in seditions, in labours, in 
watchings, in fastings, In chastity, 
in knowledge, in longsuffering, in 
sweetness, in the Holy Ghost, in 
charity unfeigned, In the word of 
truth, in the power of God: by the 
armour of justice on the right hand 
and on the left: By honour and 
dishonour: by evil report and good 
report: as deceivers and yet true: as 
unknown and yet known: As dying 
and behold we live: as chastised and 
not killed: As sorrowful, yet always 
rejoicing: as needy, yet enriching 
many: as having nothing and pos-
sessing all things.

GRADUAL Ps. 90:11-12
 God has given his angels charge 
over you, that they guard you in all 

your ways.
 V. Upon their hands they shall 
bear you up, lest you dash your foot 
against a stone.

TRACT Ps. 90:1-7; 11-16
 He who dwells in the shelter of 
the Most High shall abide in the 
protection of the God of heaven.  
V. He shall say to the Lord, “You 
are my support and my refuge; my 
God, in You I trust.” V. For he hath 
delivered me from the snare of the 
hunters: and from the sharp word. 
V. He will overshadow thee with 
his shoulders: and under his wings 
thou shalt trust. V. His truth shall 
compass thee with a shield: thou 
shalt not be afraid of the terror of the 
night. V. Of the arrow that flieth in 
the day, of the business that walketh 
about in the dark: of invasion, or of 
the noonday devil. V. A thousand 
shall fall at thy side, and ten thou-
sand at thy right hand: but it shall 
not come nigh thee. V. For he hath 
given his angels charge over thee; to 
keep thee in all thy ways. V. In their 
hands they shall bear thee up: lest 
thou dash thy foot against a stone. 
V. Thou shalt walk upon the asp and 
the basilisk: and thou shalt trample 
under foot the lion and the dragon. 
V. Because he hoped in me I will de-
liver him: I will protect him because 
he hath known my name. V. He 
shall cry to me, and I will hear him: I 
am with him in tribulation, V. I will 
deliver him, and I will glorify him. I 
will fill him with length of days; and 
I will shew him my salvation.

GOSPEL Matt. 4:1-11
 At that time, Jesus was led by the 
spirit into the desert, to be tempt-
ed by the devil. And when he had 
fasted forty days and forty nights, 
afterwards he was hungry. And the 
tempter coming said to him: “If thou 
be the Son of God, command that 
these stones be made bread.” Who 
answered and said: “It is written, 
Not in bread alone doth man live, 
but in every word that proceedeth 
from the mouth of God.” Then the 
devil took him up into the holy city, 
and set him upon the pinnacle of the 

temple, And said 
to him: “If thou be 
the Son of God, cast 
thyself down, for 
it is written: That 
he hath given his 
angels charge over 
thee, and in their 
hands shall they bear thee up, lest 
perhaps thou dash thy foot against a 
stone.” Jesus said to him: “It is writ-
ten again: Thou shalt not tempt the 
Lord thy God.” Again the devil took 
him up into a very high mountain, 
and shewed him all the kingdoms 
of the world, and the glory of them, 
And said to him: “All these will I 
give thee, if falling down thou wilt 
adore me.” Then Jesus saith to him: 
“Begone, Satan: for it is written: The 
Lord thy God shalt thou adore, and 
him only shalt thou serve.” Then the 
devil left him; and behold angels 
came and ministered to him.

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 90:4-5
 The Lord will cover you with 
His shoulders, and under His wings 
you shall find refuge. His truth shall 
surround you with a shield.

SECRET
 O Lord, we solemnly offer You 
our sacrifice at the beginning of 
Lent, and pray that by observing ab-
stinence we may also learn to avoid 
sinful pleasures. Through our Lord . 
. .

COMMUNION ANTIPHON Ps. 
90:4-5
 The Lord will cover you with 
His shoulders, and under His wings 
you shall find refuge. His truth shall 
surround you with a shield.

POSTCOMMUNION
 May the worthy reception of 
the Blessed Sacrament give us new 
strength, O Lord. May it cleanse us 
from our old selves and bring us 
closer to our salvation. Through our 
Lord . . .
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