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SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

SEXAGESIMA-SUNNUNTAI

INTROITUS (Ps. 43: 23-26, 2)
 Nouse, Herra, miksi nukut? Nouse, älä ainiaaksi 
hylkää. Miksi käännät kasvosi pois ja unohdat meidän 
ahdistuksemme? Ruumiimme on painunut maata vasten: 
nouse, Herra, auta meitä ja vapahda meidät.
 Jumala. Olemme omin korvin kuullet, isämme ovat 
meille kertoneet.
 Kunnia Isälle. Nouse.

ORATIO
 Jumala, joka näet, ettemme voi turvautua omaan 
tekoomme, suo laupiaasti, että me pakanain opettajan 
varjeluksessa saisimme suojan kaikkia vastuksia vastaan. 
Herramme.

EPISTOLA (2. Kor. 11:19-12:9)
 Veljet, mielellännehän te siedätte järjettö-
miä, te jotka itse olette niin järkeviä. Tehän 
siedätte sen, että teidät orjuutetaan, teitä 
riistetään, teidät alistetaan, teitä kohdellaan 
tylysti ja lyödään kasvoihin. Häpeäkseni 
totean, että olemme olleet heikkoja. Mutta 
mitä joku toinen uskaltaa — puhun nyt kuin 
järjetön — uskallan minäkin. He ovat siis 
heprealaisia? Niin minäkin. He ovat israe-
lilaisia? Niin minäkin. He ovat Abrahamin 
jälkeläisiä? Niin minäkin. He ovat Kristuksen 
palvelijoita? Minä vielä enemmän — puhun 
kuin järjetön. Olen saanut raataa kovemmin 
kuin he, olen ollut enemmän vankeudessa, 
minua on ruoskittu ylen määrin, monesti 
olen ollut kuolemanvaarassa. Olen juutalai-
silta viisi kertaa saanut ”yhtä vaille neljä-
kymmentä” ruoskaniskua, kolmesti olen saanut raippoja, 
kerran minua on kivitetty, kolme kertaa olen joutunut 
haaksirikkoon, olen ajelehtinut meressä vuorokauden. 
Olen yhtenään ollut matkoilla, olen ollut vaarassa hukkua 
jokiin ja joutua rosvojen käsiin, vaarassa niin maanmieste-
ni kuin vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa 
ja autiomaassa, vaarassa merellä, vaarassa valeveljien 
parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, 
kärsinyt nälkää ja janoa, paastonnut usein, palellut vähissä 
vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua 
joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku 
on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se 
polttaa minua. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkou-
destani. Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ikuisesti 
ylistetty, tietää etten valehtele.  Damaskoksessa kuningas 
Aretaksen alainen päällikkö antoi vartioida kaupunkia pi-
dättääkseen minut, mutta minut laskettiin muurinaukosta 
korissa alas, ja niin pääsin pakenemaan hänen käsistään. 
inun on pakko kerskailla, vaikkei siitä hyötyä olekaan. 
Siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin .Tunnen erään 
Kristuksen oman, joka neljätoista vuotta sitten temmattiin 
kolmanteen taivaaseen. Oliko hän silloin ruumiissaan vai 
poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala.  Ja tästä miehes-
tä tiedän, että hänet temmattiin paratiisiin ja hän kuuli 
sanoja, joita ihminen ei voi eikä saa lausua. Oliko hän 
ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala. 
Tästä miehestä minä kerskailen, itsestäni en, paitsi heik-
koudestani. Vaikka tahtoisinkin ylpeillä, en olisi mieletön, 
sillä puheeni on totta. Sitä en kuitenkaan tee, jottei kukaan 
ajattelisi minusta enempää kuin hän minusta näkee tai 
kuulee. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua 
ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, Saa-
tanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 
kolme kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta 
hän on vastannut minulle: ”Minun armoni riittää sinulle. 

Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden yl-
peilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi 
Kristuksen voima.

GRADUALE (Ps. 82: 19, 14)
 Tietäkööt pakanat, että sinun nimesi on Jumala; sinä 
ainoa olet. Korkein kaikessa maassa, Jumalani, tee heidät 
korreksi, jota tuuli kehässä lennättää.

TRACTUS (Ps. 59:4-6)
 Herra, olet järkyttänyt maan ja hämmentänyt sen. Pa-
ranna sen haavat, sillä se horjuu. Paetkoot jouset kasvojesi 
edestä, jotta valittusi vapautuisivat.

EVANGELIUM (Luuk. 8:4-15)
 Siihen aikaan, kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista 
kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille 
vertauksen: ”Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän 

kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä 
jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne. 
Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta 
oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta 
kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja 
kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja 
tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään 
maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon.” 
Tämän sanottuaan Jeesus huusi: ”Jolla on 
korvat, se kuulkoon!” Opetuslapset kysyivät 
Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi: 
”Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan 
valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne 
esitetään vertauksina, jotta he nähdessään-
kään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan 
ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä: Siemen 
on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut sie-

men tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden 
sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta 
he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen 
tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten 
vastaan mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole 
juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Oh-
dakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat 
sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen 
ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään 
maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan 
kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestä-
vinä tuottavat satoa.

Credo

OFFERTORIUM (Ps. 16:5-7)
 Auta minua astumaan polullasi, etteivät jalkani horjuisi; 
kallista korvasi puoleeni, ja kuule sanani: osoita ihmeelli-
nen laupeutesi, Herra, sinä joka vapahdat ne, jotka sinuun 
luottavat.

SECRETA
 Uhri, jonka sinulle kannamme, Herra, elähdyttäkööt ja 
varjelkoot meitä aina. Herramme.

P. Kolminaisuuden prefaatio

COMMUNIO (Ps. 42:4)
 Astun Jumalan alttarin eteen, Jumalan eteen, joka on 
nuoruuteni ilo.

POSTCOMMUNIO
 Nöyrästi rukoilemme sinua, kaikkivaltias Jumalan, että 
sallisit meidän, joita sakramnettisi ravitsivat, myös kelvol-
lisilla tavoilla otollisesti palvella sinua. Herramme.
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SEXAGESIMA SUNDAY

INTROIT Ps. 43:23-26
 Awake! Why are you asleep, O Lord? Arise! Cast us 
not off forever! Why do you hide your face and forget our 
troubles? Our bodies are pressed to the earth. Arise, O 
Lord, help us, and free us!
 Ps. 43:2. O God, our ears have heard, our fathers have 
spoken to us.
 V. Glory be . . .

COLLECT
 O God, You see that we place no trust in our ability 
and actions. May the prayers of the Doctor of the Gentiles 
defend us against all adversity. Through Our Lord . . .

EPISTLE II Cor. 11:19-33; 12:1-9
 Brethren: For you gladly suffer the foolish: whereas 
yourselves are wise. For you suffer if a man bring you into 
bondage, if a man devour you, if a man take 
from you, if a man be lifted up, if a man strike 
you on the face.
I seek according to dishonour, as if we had 
been weak in this part. Wherein if any man 
dare (I speak foolishly), I dare also. They 
are Hebrews: so am I. They are Israelites: so 
am I. They are the seed of Abraham: so am 
I. They are the ministers of Christ (I speak 
as one less wise): I am more; in many more 
labours, in prisons more frequently, in stripes 
above measure, in deaths often. Of the Jews 
five times did I receive forty stripes save one. 
Thrice was I beaten with rods: once I was 
stoned: thrice I suffered shipwreck: a night 
and a day I was in the depth of the sea.
 In journeying often, in perils of waters, in perils of 
robbers, in perils from my own nation, in perils from the 
Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in 
perils in the sea, in perils from false brethren: In labour and 
painfulness, in much watchings, in hunger and thirst, in 
fastings often, in cold and nakedness: Besides those things 
which are without: my daily instance, the solicitude for 
all the churches. Who is weak, and I am not weak? Who is 
scandalized, and I am not on fire?
 If I must needs glory, I will glory of the things that 
concern my infirmity. The God and Father of our Lord 
Jesus Christ, who is blessed for ever, knoweth that I lie not. 
At Damascus, the governor of the nation under Aretas the 
king, guarded the city of the Damascenes, to apprehend 
me. And through a window in a basket was I let down by 
the wall: and so escaped his hands. If I must glory (it is not 
expedient indeed) but I will come to visions and revela-
tions of the Lord. I know a man in Christ: above fourteen 
years ago (whether in the body, I know not, or out of the 
body, I know not: God knoweth), such a one caught up to 
the third heaven. And I know such a man (whether in the 
body, or out of the body, I know not: God knoweth): That 
he was caught up into paradise and heard secret words 
which it is not granted to man to utter.
 For such an one I will glory: but for myself I will glory 
nothing but in my infirmities. For though I should have a 
mind to glory, I shall not be foolish: for I will say the truth. 
But I forbear, lest any man should think of me above that 
which he seeth in me, or any thing he heareth from me.
And lest the greatness of the revelations should exalt me, 
there was given me a sting of my flesh, an angel of Satan, 
to buffet me. For which thing, thrice I besought the Lord 
that it might depart from me. And he said to me: My grace 
is sufficient for thee: for power is made perfect in infirmity. 

Gladly therefore will I glory in my infirmities, that the 
power of Christ may dwell in me.

GRADUAL Ps. 82:19, 14
 Let the nations know that You whose name is God, 
alone are the Most High over all the earth. 
 V. O my God, whirl them about like chaff before the 
wind!

TRACT Ps. 59:4, 6
 You have shaken the earth, O Lord, and thrown it into 
confusion. 
 V. Repair the cracks in it, for it is tottering.
 V. That they may flee out of bowshot; that Your chosen 
ones may escape.

GOSPEL Luke 8:4-15
 At that time, when a very great multitude was gathered 
together and hastened out of the cities, unto him, he spoke 

by a similitude. “The sower went out to sow 
his seed. And as he sowed, some fell by the 
way side. And it was trodden down: and the 
fowls of the air devoured it. And other some 
fell upon a rock. And as soon as it was sprung 
up, it withered away, because it had no mois-
ture. And other some fell among thorns. And 
the thorns growing up with it, choked it. And 
other some fell upon good ground and, being 
sprung up, yielded fruit a hundredfold.” Say-
ing these things, he cried out: “He that hath 
ears to hear, let him hear.”
 And his disciples asked him what this par-
able might be. To whom he said: “To you it is 
given to know the mystery of the kingdom of 
God; but to the rest in parables, that ‘seeing 

they may not see and hearing may not understand.’ Now 
the parable is this: The seed is the word of God. And they 
by the way side are they that hear: then the devil cometh 
and taketh the word out of their heart, lest believing they 
should be saved. Now they upon the rock are they who 
when they hear receive the word with joy: and these have 
no roots: for they believe for a while and in time of temp-
tation they fall away. And that which fell among thorns 
are they who have heard and, going their way, are choked 
with the cares and riches and pleasures of this life and 
yield no fruit. But that on the good ground are they who 
in a good and perfect heart, hearing the word, keep it and 
bring forth fruit in patience.”

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 16:5, 6-7
 Keep my steps steadfast in Your paths, that my feet 
may not falter. Incline Your ear and hear my words. Show 
Your wondrous kindness, O Savior of those who trust in 
You, O Lord.

SECRET
 May the sacrifice we offer You, O Lord, bring us new 
life and keep us safe. Through our Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON Ps. 42:4
 I will go in to the altar of God, to God who gives joy to 
my youth.

POSTCOMMUNION
 Almighty God, we humbly ask that those who are 
nourished with Your Sacrament may live a life of worthy 
service pleasing to You. Through Our Lord . . .


