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PÄÄSIÄISAIKA

HERRAN YLÖSNOUSEMUKSEN
PÄÄSIÄISSUNNUNTAI

PYHÄN YÖN PÄÄSIÄISVIGILIA

1. Kirkon vanhimman tradition mukaan tämä yö on Herralle pyhitetty valvomisyö
(vert. 2. Moos. 12:42). Tänä yönä uskovat evankeliumin kehotusta seuraten  (Lk. 12:35)
kantavat palavia kynttilöitä käsissään ollakseen niiden ihmisten kaltaisia, jotka
odottavat Herransa saapumista, niin että hän tullessaan löytäisi heidät valvovina ja
kutsuisi heidät aterioimaan omaan pöytäänsä.

2. Tämän yön vigilia koostuu seuraavista osista: lyhyen valon juhlan jälkeen (vigilian
ensimmäinen osa) pyhä kirkko Jumalan sanaan ja lupauksiin luottaen mietiskelee
niitä ihmetekoja, joita Jumala alkuajoista lähtien on tehnyt kansansa hyväksi (vigilian
toinen osa eli sanan jumalanpalvelus). Sen jälkeen kirkko ylösnousemuksen päivän
jo lähestyessä vastaanottaa kasteen uudestisyntymisen kautta uusia jäseniä (kolmas
osa), ja yhdessä heidän kanssaan saa kutsun astua pöytään, jonka Herra itse on
valmistanut kansalleen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta (neljäs osa).

3. Pääsiäisyön vigilia vietetään yöllä; se voidaan aloittaa vasta yön alettua ja sen tulee
olla päättynyt ennen sunnuntaiaamun alkua.

4. Yömessu on silloinkin, kun se toimitetaan ennen keskiyötä, Herran ylösnousemus-
sunnuntain messu.
Se, joka osallistuu yömessuun, voi uudelleen käydä ehtoollisella toisessa  pääsiäis-
messussa.

5. Pappi, joka selebranttina tai konselebranttina on viettänyt yömessua, voi selebroi-
da tai konselebroida myös toisessa pääsiäismessussa.

6. Pappi ja diakoni pukeutuvat valkoisiin messuvaatteisiin.

Kaikkia vigiliaan osallistuvia varten varataan kynttilä.
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Ensimmäinen osa

VIGILIAN JUHLALLINEN ALKU ELI VALON JUHLA

Tulen siunaaminen ja pääsiäiskynttilän valmistaminen

7. Kirkon lamput sammutetaan.
Sopivaan paikkaan kirkon ulkopuolelle valmistetaan nuotio. Kansan kokoonnuttua
sen luokse pappi saapuu paikalle avustajineen, joista yksi kantaa pääsiäiskynttilää.
Siellä missä kirkon ulkopuolella ei voida sytyttää nuotiota, seurataan ohjeita nume-
rossa 13.

8. Pappi tervehtii paikalle kokoontunutta kirkkokansaa tavalliseen tapaan ja lausuu
muutamia sanoja johdannoksi vigilian viettoon seuraavin tai samantapaisin sanoin:

Rakkaat kristityt,
Tämä on se pyhä yö,

jona Herramme Jeesus Kristus nousi kuolleista.
Tänä yönä kaikkialla maailmassa

kirkko kutsuu hajallaan eläviä lapsiaan
kokoontumaan yhteen, valvomaan ja rukoilemaan.

Jos me näin vietämme Herran pääsiäistä
hänen sanaansa kuunnellen
ja hänen sakramenttejaan viettäen,
me voimme toivoa,
että kerran pääsemme osalliseksi myös siitä riemuvoitosta,
jonka hän sai kuolemasta,
ja saamme elää hänen kanssaan Jumalassa.

9. Sen jälkeen siunataan tuli:

Rukoilkaamme.

I sä Jumala,
   Poikasi Kristuksen kautta

   sinä olet lahjoittanut uskoville
   jumalallisen kirkkautesi tulen.

Pääsiäisyön vigilia
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Siunaa + tämä uusi tuli
ja  anna taivaallisen kaipauksen sytyttää meidät,
jotta puhdistunein mielin kerran pääsisimme
sinun ikuisen kirkkautesi juhlaan.

Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen

Uudesta tulesta sytytetään pääsiäiskynttilä.

10. Kun uusi tuli on siunattu,  joku avustajista kantaa pääsiäiskynttilän papin eteen,
joka veitsellä piirtää kynttilään ristin. Sitten hän piirtää sen yläpuolelle kreikkalaisen
alfa-kirjaimen ja sen alapuolelle omegan. Ristin sakaroiden väliin  hän piirtää neljä
numeroa, jotka ilmaisevat vuosiluvun, samalla lausuen:

1. Kristus eilen ja tänään (piirtää ristin pystyviivan);
2. Alku ja loppu (piirtää ristin poikkiviivan);
3. Alfa (piirtää pystyviivan yläpuolelle kirjaimen alfa);
4. ja Omega (piirtää pystyviivan alapuolelle kirjaimen omega).
5. Hänen ovat ajat (piirtää vuosiluvun ensimmäisen numeron ristikuvion

vasempaan yläkulmaan);
6. ja vuosisadat (piirtää toisen numeron oikeaan yläkulmaan).
7. Hänen olkoon kunnia ja valta (piirtää kolmannen numeron vasempaan

alakulmaa);
8. kaikkina iäisyyden aikoina. Aamen (piirtää neljännen numeron oikeaan

alakulmaan).

11. Kun pappi on piirtänyt ristin ja muut merkit kynttilään, hän voi kiinnittää siihen
viisi suitsukejyvää ristin muotoisesti, samalla sanoen:

1. Pyhien ja kunniakkaiden
2. haavojensa kautta
3. suojelkoon
4. ja varjelkoon meidät
5. Kristus Herra. Aamen.

Pääsiäisyön vigilia
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12. Pappi sytyttää pääsiäiskynttilän uudella tulella sanoen:

Kunniakkaasti kuolleista nousevan Kristuksen valo
karkottakoon sydänten ja mielten pimeyden.

Edellä kuvattuja juhlamenoja voidaan käyttää joko kokonaan tai osittain, sen mukaan
kuin olosuhteisiin sopii. Piispa voi säätää myös muita liturgisia muotoja, jotka pa-
remmin vastaavat kunkin alueen ajattelutapaa ja perinnettä.

13. Jos jotkin vaikeudet ovat esteenä nuotion sytyttämiselle, tulen siunaaminen
sovitetaan vallitseviin olosuhteisiin. Kun kansa on kokoontunut kirkkoon, pappi
saapuu kirkon ovelle avustajineen, joista yksi kantaa pääsiäiskynttilää. Kirkkokansa
kääntyy mikäli mahdollista  pappiin päin. Papin tervehdyksen ja johdantopuheen
jälkeen siunataan tuli (numero 9) sekä valmistetaan ja sytytetään pääsiäiskynttilä
(numerot 10-12).

Kulkue

14. Sitten diakoni, tai jos häntä ei ole, pappi ottaa pääsiäiskynttilän, kohottaa sen
korkealle ja laulaa yksinään:

Kristuksen valkeus. (Lumen Christi.)

Kaikki vastaavat:

Kiitos Jumalalle. (Deo gratias.)

Piipainkokous voi määrätä rikkaamman akklamaation.

Kaikki astuvat sisälle kirkkoon seuraten pääsiäiskynttilää kantavaa diakonia. Jos
suitsutusta  käytetään, suitsuttaja kulkee diakonin edellä kantaen palavaa suitsutus-
astiaa.

15. Kirkon ovalla diakoni pysähtyy, kohottaa kynttilän ja laulaa jälleen:

Kristuksen valkeus. (Lumen Christi.)

Kaikki vastaavat:

Kiitos Jumalalle. (Deo gratias.)

Pääsiäisyön vigilia
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Kaikki sytyttävät oman kynttilänsä pääsiäiskynttilän tulesta ja menevät kirkkoon.

16. Saavuttuaan alttarin eteen diakoni kansaan päin kääntyneenä laulaa kolmannen
kerran:

Kristuksen valkeus. (Lumen Christi.)

Kaikki vastaavat:

Kiitos Jumalalle. (Deo gratias.)

Kirkossa sytytetään kaikki valot palamaan.

Pääsiäisen ylistys

17. Saavuttuaan alttarin eteen pappi menee istuimelleen. Diakoni asettaa pääsiäis-
kynttilän sille varatulle jalustalle keskelle kuoria tai ambon viereen. Jos suitsutusta
käytetään, pappi  panee suitsuketta suitsutusastiaan samalla tavoin kuin ennen
evankeliumin lukemista messussa. Sitten diakoni pyytää ja saa siunauksen papilta,
joka antaa sen lausuen hiljaa:

H erra täyttäköön sydämesi ja suusi,
jotta hyvin ja kelvollisesti julistaisit

hänen pääsiäisensä ylistystä.
Isä ja Pojan ja + Pyhän Hengen nimeen.

V. Aamen.

Tämä siunaus jää pois, jos pääsiäisen ylistyksen laulaa joku, joka ei ole diakoni.
Diakoni tai, jos häntä ei ole, pappi voi suitsuttaa sekä kirjan että pääsiäiskynttilän,
minkä jälkeen hän laulaa pääsiäisen ylistyksen ambolta tai lukupulpetilta. Kaikki
seisovat palava kynttilä kädessään.
Tarvittaessa voi pääsisäisen ylistyksen laulaa esimerkiksi kanttori, joka ei ole diakoni.
Tällöin jäävät pois sanat  "Pyydän teitä, rakkaat veljet"  aina sanoihin "tätä pääsiäis-
kynttilää" asti, sekä vuorotervehdys "Herra olkoon" ja vastaus siihen, eli suluissa
olevat kohdat.

Pääsiäisen ylistyksestä voidaan käyttää myös lyhyempää muotoa. Lisäksi voidaan
lisätä kansan osallistumista sisällyttämällä pääsiäisen ylistykseen joitakin piispan
hyväksymiä akklamaatioita.

Pääsiäisyön vigilia
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Pääsiäisen ylistyksen pitempi muoto

18. R iemuitkoot taivaassa enkelten joukot.
Riemuitkoot korkeuksissa Jumalan salaisuudet.

Soikoon pelastuksen torvi kuninkaamme voiton kunniaa.
Riemuitkoon myös maa jumalallisen loisteen valaisemana

ja tietäköön ikuisen kuninkaan kirkastamana,
että koko maailmasta on pimeys hälvennyt.

Iloitkoon äitimme kirkko
sädehtien ihanasti valkeuden loistoa
ja kaikukoon tämä Jumalan huone
kansan riemulaulun äänistä.

(Pyydän teitä, rakkaat veljet, jotka seisotte
tämän pyhän valon loisteessa,
rukoilemaan kanssani kaikkivaltiaan Jumalan laupeutta,
jotta hän, joka ansiottani on liittänyt minut
diakonien joukkoon, tekisi minut kykeneväksi
arvollisesti ylistämään tätä pääsiäiskynttilää.)

(Herra olkoon teidän kanssanne.

V. Niin myös sinun henkesi kanssa.)

Ylentäkää sydämenne.

V. Ylennämme ne Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.

V. Se on arvokasta ja oikein.

T otisesti on arvokasta ja oikein
 koko sydämellään, sielullaan ja äänellään

ylistää näkymätöntä Jumalaa, kaikkivaltiasta Isää,
ja hänen ainokaista Poikaansa,
Herraamme Jeesusta Kristusta.

Hän on meidän puolestamme maksanut iankaikkiselle Isälle
Aadamin velan ja hävittänyt muinaisen synnin velkakirjan

omalla kalliilla verellään.
Tämä on se pääsiäisjuhla,

jolloin uhrataan se tosi Karitsa,

Pääsiäisyön vigilia
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jonka veri pyhittää uskovaisten ovet.
Tämä on se yö,

jolloin sinä muinoin johdatit meidän isämme,
Israelin lapset, pois Egyptistä
ja kuljetit heidät kuivin jaloin halki Punaisen meren.

Tämä on se yö,
jona tulipatsaan hohde karkotti synnin pimeyden.

Tämä on se yö,
joka tänään erottaa kaikkialla
koko maan piirissä Kristukseen uskovat
maailman paheista ja synnin pimeydestä,
palauttaa heidät armoon ja yhdistää heidät pyhyyteen.

Tämä on se yö,
jona Kristus murrettuaan kuoleman kahleet
astui voittajana ylös tuonelasta.

Sillä mitä olisi syntymämme meitä hyödyttänyt,
ellei osaksemme olisi tullut lunastus?

Oi ihmeellistä laupeuttasi meitä kohtaan!
Oi äärettömän suurta rakkauttasi,

kun lunastaaksesi orjan annoit alttiiksi Poikasi.

Oi miten välttämätön olikaan Aadamin synti,
joka Kristuksen kuoleman kautta pyyhittiin pois.

Oi onnellinen syyllisyys,
joka ansaitsi tällaisen Lunastajan.

Oi totisesti autuas yö,
joka yksin sai tietää ajan ja hetken,
jolloin Kristus nousi ylös tuonelasta.

Tämä on se yö, josta on kirjoitettu:
"Yö on oleva valoisa kuin päivä"
ja "Yö kirkastuu riemukseni".

Tämän yön pyhyys karkottaa rikokset,
pesee pois synnit, antaa langenneille
takaisin viattomuuden, tuo murheellisille ilon,
karkottaa vihan, luo yksimielisyyden
ja murtaa pahan vallat.

Tänä armon yönä ota vastaan, pyhä Isä,

Pääsiäisyön vigilia
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tämä ylistyksen iltauhri, jonka pyhä kirkko
kantaa sinulle palvelijoittesi kätten kautta
uhratessaan juhlallisesti
tämän mehiläisen vahasta tehdyn kynttilän.

Sen liekki kohoaa Jumalan kunniaksi,
ja vaikka se kaikille jaetaan,
ei sen loiste siitä heikkene.

Se saa ravintonsa vahasta,
jonka ahkera mehiläinen on tuottanut
tämän kalliin soihdun aineeksi.

Oi tämä autuas yö,
joka yhdistää taivaan ja maan,
Jumalan ja ihmiset.

Rukoilemme siis sinua, Herra,
että tämä nimesi kunniaksi siunattu kynttilä
heikkenemättä alati loistaisi
karkottaen tämän yön pimeyden.

Ota se vastaan suloisena tuoksuna,
sen valo yhtyköön taivaallisiin valoihin.

Sen liekkiä tervehtiköön aamutähti,
se aamutähti, joka ei koskaan sammu,
Kristus, sinun Poikasi, joka palattuaan
tuonelasta on alkanut kirkkaana
valaista ihmiskuntaa
ja joka elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.

V. Aamen.

Pääsiäisen ylistyksen lyhyempi muoto

19. R iemuitkoot taivaassa enkelten joukot.
Riemuitkoot korkeuksissa Jumalan salaisuudet.

Soikoon pelastuksen torvi kuninkaamme voiton kunniaa.
Riemuitkoon myös maa jumalallisen loisteen valaisemana

ja tietäköön ikuisen kuninkaan kirkastamana, että
koko maailmasta on pimeys hälvennyt.

Pääsiäisyön vigilia
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Iloitkoon äitimme kirkko sädehtien
ihanasti valkeuden loistoa ja kaikukoon
tämä Jumalan huone kansan riemulaulun äänistä.

(Herra olkoon teidän kanssanne.

V. Niin myös sinun henkesi kanssa.)

Ylentäkää sydämenne.

V. Ylennämme ne Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.

V. Se on arvokasta ja oikein.

Totisesti on arvokasta ja oikein
koko sydämellään, sielullaan ja äänellään
ylistää näkymätöntä Jumalaa, kaikkivaltiasta Isää,
ja hänen ainoaa Poikaansa, Herraamme Jeesusta Kristusta.

Hän on meidän puolestamme
maksanut iankaikkiselle Isälle Aadamin velan
ja hävittänyt muinaisen synnin velkakirjan
omalla kalliilla verellään.

Tämä on se pääsiäisjuhla,
jolloin uhrataan se tosi Karitsa,
jonka veri pyhittää uskovaisten ovet.

Tämä on se yö,
jolloin sinä muinoin johdatit
meidän isämme, Israelin lapset, pois Egyptistä
ja kuljetit heidät kuivin jaloin halki Punaisen meren.

Tämä on se yö,
jona tulipatsaan hohde karkotti synnin pimeyden.

Tämä on se yö, joka tänään erottaa kaikkialla koko
maan piirissä Kristukseen uskovat
maailman paheista ja synnin pimeydestä,
palauttaa heidät armoon ja yhdistää heidät pyhyyteen.

Pääsiäisyön vigilia
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Tämä on se yö,
jona Kristus murrettuaan kuoleman kahleet
astui voittajana ylös tuonelasta.

Oi ihmeellistä laupeuttasi meitä kohtaan!
Oi äärettömän suurta rakkauttasi,

kun lunastaaksesi orjan annoit alttiiksi Poikasi.
Oi miten välttämätön olikaan Aadamin synti,

joka Kristuksen kuoleman kautta pyyhittiin pois.

Oi onnellinen syyllisyys,
joka ansaitsi tällaisen Lunastajan.

Tämän yön pyhyys karkottaa rikokset,
pesee pois synnit, antaa langenneille
takaisin viattomuuden, tuo murheellisille ilon,
karkottaa vihan, luo yksimielisyyden
ja murtaa pahan vallat.

Oi tämä autuas yö,
joka yhdistää taivaan ja maan,
Jumalan ja ihmiset.

Tänä armon yönä ota vastaan,
pyhä Isä, tämä ylistyksemme iltauhri,
jonka pyhä kirkko kantaa sinulle
palvelijoittesi kätten kautta
uhratessaan juhlallisesti tämän
mehiläisen vahasta tehdyn kynttilän.

Rukoilemme siis sinua, Herra, että
tämä nimesi kunniaksi siunattu kynttilä
heikkenemättä alati loistaisi
karkottaen tämän yön pimeyden.

Ota se vastaan suloisena tuoksuna,
sen valo yhtyköön taivaallisiin valoihin.
Sen liekkiä tervehtiköön aamutähti,
se aamutähti, joka ei koskaan sammu,

Pääsiäisyön vigilia
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Kristus, sinun Poikasi, joka palattuaan
tuonelasta on alkanut kirkkaana valaista
ihmiskuntaa ja joka elää  ja hallitsee
iankaikkisesta iankaikkiseen.

V. Aamen.

Toinen osa

SANAN JUMALANPALVELUS

20. Tähän vigiliaan, joka on kaikkien vigilioitten äiti, kuuluu yhdeksän lukukappalet-
ta: seitsemän Vanhasta testamentista ja kaksi Uudesta testamentista (epistola ja evan-
keliumi).

21. Jos pastoraaliset olosuhteet vaativat, voidaan Vanhan testamentin lukukappaleit-
ten määrää vähentää; kuitenkin on muistettava, että Jumalan sanan lukeminen on
pääsiäisvigilian olennainen osa.
Vanhasta testamentista on luettava vähintään kolme lukukappaletta ja vaikeimmis-
sakin tapauksissa vähintään kaksi. Lukukappaletta  2. Moos. 14 ei  koskaan saa jättää
pois.

22. Kaikki laskevat kynttilät kädestään ja istuutuvat. Ennen lukukappaleitten luke-
mista pappi kehottaa kansaa seuraavaan tapaan:

Rakkaat kristityt.
Aloitettuamme juhlallisesti tämän pyhän vigilian

hiljentykäämme nyt kuuntelemaan Jumalan sanaa.
Mietiskelkäämme, kuinka Jumala muinaisina aikoina

pelasti kansansa ja kuinka hän vihdoin
lähetti meille vapahtajaksi oman Poikansa.

Rukoilkaamme Jumalaa,
että hän veisi päätökseen pääsiäisen lunastustyön.

23. Tämän jälkeen luetaan Raamatun lukukappaleet. Lukija menee ambolle ja lukee
ensimmäisen lukukappaleen. Sitten psalmilaulaja tai kanttori laulaa psalmin, kansan
toistaessa kertosäkeen. Tämän jälkeen kaikki nousevat. Pappi sanoo: "Rukoilkaam-
me", ja kaikkien rukoiltua hetken hiljaa hän lukee rukouksen.
Psalmi voidaan korvata hetken hiljaisuudella, jolloin Rukoilkaamme-sanan jälkeen ei
pidetä taukoa.

Pääsiäisyön vigilia
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Rukoukset lukukappalaiden jälkeen

24. Ensimmäisen lukukappaleen jälkeen (luomistyö:  1. Moos. 1:1 - 2:2 tai ihmisen luo-
minen: 1. Moos. 1:1, 26-31a).

Rukoilkaamme.

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
sinä olet suuri kaikissa teoissasi.

Opeta meitä ymmärtämään,
että yhtä ihmeellinen
kuin maailman luominen aikojen alussa
on meidän pääsiäislampaamme Kristuksen uhri
aikojen lopussa,
hänen, joka elää ja hallitsee
iankaikkisesta iankaikkiseen.

V. Aamen.

tai: (ihmisen luominen)

Rukoilkaamme.

J umala, ihmeellisesti
   sinä olet luonut ihmisen,

   ja vielä ihmeellisemmin olet hänet pelastanut.
Anna meidän hengen voimalla

   torjua synnin viettelykset
   ja niin päästä kerran iankaikkiseen iloon.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.
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25. Toisen lukukappaleen jälkeen  (Abrahamin uhri: 1. Moos. 22:1-18 tai 1. Moos. 22:1-
2, 9a, 10-13, 15-18).

Rukoilkaamme.

J umala, kaikkien uskovien Isä,
ottamalla ihmisiä lapsiksesi

sinä lisäät kaikkialla maailmassa lupaustesi perillisiä,
ja pääsiäisen salaisuuden kautta
sinä teet sanasi mukaan
Abrahamista kaikkien kansojen isän.

Suo kansojesi päästä runsaasti osallisiksi
sinun kutsumuksesi armosta.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V.  Aamen.

26. Kolmannen lukukappaleen jälkeen (kulku Punaisen meren halki: 2. Moos. 14:15
- 15:1).

Rukoilkaamme.

J umala, vielä näinäkin päivinä
me tunnemme sinun muinaisten voimatekojesi loiston.

Sillä minkä silloin oikean kätesi voimalla teit yhdelle kansalle
pelastaaksesi sen egyptiläisten käsistä,
sen teet kaikkien kansojen pelastukseksi
kasteen uudestisyntymisen kautta.

Johdata maailman kaikki kansakunnat
Abrahamin lasten ja Israelin perillisten arvoon.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

Pääsiäisyön vigilia
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tai:

Rukoilkaamme.

J umala, uuden liiton valossa
   sinä annoit meidän ymmärtää muinaiset ihmetekosi

   ja opetit meidät näkemään
   Punaisessa meressä kasteen vertauskuvan
   sekä orjuudesta vapautuvassa kansassa kristikansan.

Suo kaikkien kansojen päästä uskon kautta
   osallisiksi Israelin etuoikeuksista
   ja syntyä uudestaan sinun Henkesi voimasta.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

27. Neljännen lukukappaleen jälkeen (uusi Jerusalem: Jes. 54:5-14).

Rukoilkaamme.

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
oman nimesi kunniaksi

täytä moninkertaisesti isille antamasi lupaukset
ja lisää kasteen kautta lastesi lukua,
jotta sen, minkä vanhan liiton isät
horjumatta uskoivat kerran toteutuvaksi,
kirkkosi jo nyt saa nähdä suurelta osalta täyttyneeksi.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

Tai jokin niistä rukouksista, jotka kuuluvat poisjätettyihin lukukappaleisiin.

28. Viidennen lukukappaleen jälkeen (Jumalan kaikille tarjoama pelastus: Jes. 55:1-11).

Rukoilkaamme.

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
maailman ainoa toivo,

profeettojen suulla sinä olet julistanut meille
pelastuksen salaisuudet, jotka nyt toteutuvat.

Pääsiäisyön vigilia
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Anna kansallesi kestävyyttä rukouksessa,
sillä vain sinun innoittamanasi
se voi edistyä hyveiden harjoittamisessa.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

29.  Kuudennen lukukappaleen jälkeen (viisauden lähde: Baar. 3:9-15, 31 - 4:4).

Rukoilkaamme.

J umala, sinä laajennat jatkuvasti Kirkkoasi
   kutsumalla siihen kaikkia kansoja.

Varjele rakastavalla huolenpidollasi niitä,
   jotka kasteen vedessä olet puhdistanut kaikesta synnistä.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

30. Seitsemännen lukukappaleen jälkeen (uusi sydän ja uusi henki: Hes. 36:16-28).

Rukoilkaamme.

J umala, ikuinen valkeus ja vähentymätön voima,
   katso laupiaasti kirkkosi puoleen

   ja toteuta siinä lempeästi
   iankaikkinen pelastussuunnitelmasi.

Saakoon koko maailma nähdä ja kokea,
   että maahan painetut nousevat,
   vanhaksi käynyt uudistuu
   ja kaikki saa täyteytensä Kristuksessa,
   joka on myös kaiken alku,
   hän, joka elää ja hallitsee
   iankaikkisesta iankaikkiseen.

V. Aamen.
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tai:

Rukoilkaamme.

J umala,
   sekä Vanhan että Uuden testamentin sanoilla
sinä opetit meitä viettämään pääsiäisjuhlaa.

Anna meidän syvemmin ymmärtää laupeuttasi,
ja koska sinä jo nyt teet meidät osallisiksi lahjoistasi,
suo meille myös luja luottamus sinun lupauksiisi.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

tai: (jos kastettavia on läsnä)

Rukoilkaamme.

K aikkivaltias, iankaikkinen Jumala,
ole voimallasi läsnä sakramenteissa,

joita annat meidän tänään viettää.
Uudista hengelläsi ne, jotka synnytät lapsiksesi kasteessa,

ja täytä heissä työ, jonka armossasi olet aloittanut.
Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta.

V. Aamen.

31. Kun viimeinen Vanhan testamentin lukukappale  psalmeineen ja rukouksineen on
luettu, sytytetään alttarin kynttilät ja pappi aloittaa hymnin Kunnia Jumalalle korke-
uksissa, johon kaikki yhtyvät. Kirkonkelloja soitetaan, jos se on tapana.

32. Hymnin päätyttyä pappi lukee päivän rukouksen tavalliseen tapaan.

Rukoilkaamme.

Jumala, sinä valaiset tämän pyhän yön
   Poikasi Kristuksen ylösnousemuksen  kirkkaudella.

Herätä kirkossasi lapseuden henki,
   jotta me kaikki ruumiiltamme ja sielultamme uudistuneina
   aina voisimme kelvollisesti palvella sinua.
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Tätä pyydämme saman Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
   meidän Herramme, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
   Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
   iankaikkisesta iankaikkiseen.

V. Aamen.

33. Lukija lukee epistolan.

34. Epistolan jälkeen kaikki nousevat ja pappi aloittaa juhlallisesti Hallelujan, jonka
kaikki toistavat.
Sitten psalmilaulaja tai kanttori laulaa psalmin, johon kansa vastaa laulamalla Halle-
lujan. Jos on tarpeen, psalmilaulaja aloittaa itse Hallelujan.

35. Evankeliumia varten ei tuoda kynttilöitä, mutta suitsutusta voidaan käyttää.

36. Evankeliumia seuraa välittömästi saarna. Sen jälkeen alkaa kasteen vietto.

Kolmas osa

KASTEEN VIETTO

37. Pappi avustajineen menee kastemaljan ääreen, jos se on sellaisessa paikassa, että
uskovat voivat sen nähdä. Muussa tapauksessa asetetaan vettä sisältävä astia kirkon
kuoriin.
Jos on kastettavia katekumeeneja, heidät kutsutaan kokoontuneen seurakunnan
eteen ja kummit esittelevät heidät. Pikkulapsia tuovat heidän vanhempansa ja
kumminsa.

38. Pappi kääntyy läsnäolevien puoleen seuraavin tai seuraavanlaisin sanoin:

Jos paikalla on kastettavia:

Rakkaat kristityt.
Auttakaamme rukouksillamme sisariamme /veljiämme,

jotka  ovat tulleet uudestisyntymisen lähteelle,
ja pyytäkäämme, että kaikkivaltias Jumala
suuressa rakkaudessaan armahtaisi heitä.

Jos kastettavia ei ole, vaan seuraa ainoastaan kastemaljan siunaaminen:

Rakkaat kristityt.
Rukoilkaamme yhdessä kaikkivaltiasta Isää,

että hän vuodattaisi armonsa tämän kastemaljan ylitse,
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jotta kaikki, jotka siitä uudestisyntyvät,
otettaisiin Kristuksessa hänen lapsiensa joukkoon.

39. Seuraa litania. Sen laulaa kaksi kanttoria ja kaikki vastaavat (pääsiäisajan takia
kaikki seisovat).

Jos seuraa jonkin aikaa kestävä kulkue kastekappeliin, litania lauletaan tämän
kulkueen aikana. Siinä tapauksessa kastettavat kutsutaan esiin ennen kulkueen
lähtöä. Ensimmäisenä kannetaan pääsiäiskynttilää, sitten tulevat katekumeenit kum-
meineen ja pappi avustajineen. Pappi lausuu kehotussanat välittömästi ennen kaste-
veden vihkimistä.

40. Jos paikalla ei ole kastettavia eikä toimiteta kastemaljan siunaamista, litania jää
pois, ja ryhdytään heti veden siunaamiseen (n:o 45).

41. Litaniaan voidaan lisätä muutamia nimiä, erityisesti kirkon nimikkopyhän ja
paikallisten suojeluspyhien sekä kastettavien nimikkopyhien nimiä.

Herra armahda. Herra armahda.

Kristus armahda. Kristus armahda.

Herra armahda. Herra armahda.

Pyhä Maria, Jumalan äiti,
Pyhä Mikael,
Pyhät Jumalan enkelit,
Pyhä Johannes Kastaja,
Pyhä Joosef,
Pyhät Pietari ja Paavali,
Pyhä Andreas,
Pyhä Johannes,
Pyhä Maria Magdaleena,
Pyhä Stefanos,
Pyhä Ignatios Antiokialainen,
Pyhä Laurentius,
Pyhät Perpetua ja Felicitas,
Pyhä Agnes,
Pyhä Olavi,
Pyhä Henrik,
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Pyhä Gregorius,
Pyhä Augustinus,
Pyhä Athanasios,
Pyhä Basileios,
Pyhä Martinus,
Pyhä Benedictus,
Pyhät Kyrillos ja Methodios,
Pyhä Ansgar,
Pyhät Franciscus ja Dominicus,
Autuas Hemming,
Pyhä Francisco Xavier,
Pyhä Jean Marie Vianney,
Pyhä Katariina Sienalainen,
Pyhä Birgitta
Pyhä Jeesuksen Teresa,
Autuas Ursula,
Kaikki Jumalan pyhät,
Herra, ole meille armollinen,
Kaikesta  pahasta
Kaikesta synnistä
Iankaikkisesta kuolemasta
Ihmiseksi tulosi kautta
Kuolemasi ja ylösnousemuksesi kautta
Pyhän Hengen vuodattamisen kautta

Me syntiset

Jos kastettavia on paikalla:

Synnytä uudelleen nämä valittusi
kasteen armon kautta.

Jos ei ole kastettavia:

Pyhitä armollasi tämä kastemalja
uudestisyntyneitä lapsiasi varten.

Jeesus, elävän Jumalan Poika,

Kristus, kuule meitä.

Kristus, kuule rukouksemme.
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Jos kastettavia on läsnä, pappi kädet yhteen liitettyinä lausuu seuraavan rukouksen:

Kaikkivaltias  iankaikkinen Jumala,
ole voimallasi läsnä sakramenteissa,

joita annat meidän tänään viettää.
Uudista hengelläsi ne,

jotka synnytät lapsiksesi pyhässä kasteessa,
ja täytä heissä työ, jonka armossasi olet aloittanut.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

Veden siunaaminen

42. Pappi siunaa nyt kasteveden lausumalla kädet yhteen liitettyinä seuraavan
rukouksen:

J umala, näkyvien sakramenttien kautta
sinun näkymätön voimasi

aikaansaa ihmeellisen vaikutuksen,
ja luomasi veden sinä valmistit
monin tavoin ilmaisemaan kasteen armoa.

Sinun Henkesi liikkui maailman alussa vetten päällä,
jotta vesi jo silloin vastaanottaisi
itseensä pyhittävän voiman.

Sinä annoit meille vedenpaisumuksessa
kuvan uudestisyntymisestä,
niin että saman aineen ihmeellinen vaikutus
oli samalla paheitten loppu ja hyveitten alku.

Sinä kuljetit Abrahamin lapset
kuivin jaloin Punaisen meren poikki,
jotta faaraon orjuudesta vapautettu kansa
ennalta kuvaisi kastettujen suurta joukkoa.

Sinä halusit Johanneksen kastavan Poikasi Jordanin vedessä
ja voitelit hänet Pyhällä Hengellä.
Ristillä riippuen hän vuodatti kyljestään verta ja vettä,
ja noustuaan kuolleista hän antoi opetuslapsilleen käskyn:
"Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."
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Katso kirkkosi puoleen ja avaa sille kasteen lähde.
Vastaanottakoon tämä vesi Pyhän Hengen kautta

sinun ainokaisen Poikasi armon,
jotta sinun kuvaksesi luotu ihminen
kaikesta vanhan ihmisen tahraisuudesta pestynä
saisi vedestä ja hengestä
syntyä uuteen lapsuuden puhtauteen.

Pappi laskee pääsiäiskynttilän veteen,  joko kerran tai kolmasti, ja lausuu:

Jumala,
  laskeutukoon sinun Poikasi kautta

tähän runsauden lähteeseen Pyhän Hengen voima.

Pitäen kynttilää vedessä hän jatkaa:

Jotta kaikki, jotka kasteessa ovat haudatut
  Kristuksen kanssa kuolemaan,
  myös yhdessä hänen kanssaan nousisivat uuteen elämään.

Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

43. Sitten pappi nostaa pääsiäiskynttilän vedestä,  samalla kun kansa laulaa:

Kiittäkää kaikki lähteet Herraa,
ylistäkää ja korottakaa häntä iankaikkisesti.

Voidaan käyttää myös muuta akklamaatiota.

44. Kastettavat, kukin erikseen, vakuuttavat nyt luopuvansa saatanasta ja vastaavat
uskoaan koskeviin kysymyksiin, minkä jälkeen heidät kastetaan.

Aikuiset katekumeenit saavat vahvistuksen sakramentin heti kasteen jälkeen,
jos paikalla on piispa tai vahvistuksen antamiseen valtuutettu pappi.

45.  Jos paikalla ei ole kastettavia eikä myöskään toimiteta kastemaljan siunausta,
pappi siunaa veden seuraavin sanoin:

Rakkaat kristityt.
Rukoilkaamme nöyrästi Herraa, Jumalaamme,

että hän laupeudessaan siunaisi tämän veden,
jolla meidät vihmotaan kasteemme muistoksi.
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Hän itse uudistakoon meidät,
jotta aina pysyisimme uskollisina Pyhälle Hengelle,
jonka kerran vastaanotimme.

Kaikkien rukoiltua hetken hiljaa pappi jatkaa kädet yhteen liitettyinä:

H erra, meidän Jumalamme,
viettäessämme tätä pyhää pääsiäisyötä

me muistelemme sinun ihmeellistä luomistyötäsi
ja vielä ihmeellisempää pelastustekoasi.

Kuule laupiaasti rukouksemme ja siunaa + tämä vesi.
Sinä loit sen antamaan kasvun maalle,

sekä virkistämään ja puhdistamaan meitä.
Sinä otit sen myös palvelemaan laupeutesi suunnitelmaa,

sillä sen kautta sinä vapautit kansasi Egyptin orjuudesta
ja sillä sinä sammutit Israelin lasten janon erämaassa.

Sen kautta sinä olit tekevä ihmisten kanssa uuden liiton,
niin kuin profeetat olivat ilmoittaneet.

Sen Kristus Jordanilla pyhitti
ja sen kautta sinä kasteessa uudistit
meidän turmeltuneen luontomme.

Muistuttakoon tämä vesi meitä aina kasteestamme
ja yhdistäköön se meidät yhteisessä ilossa
kaikkiin niihin veljiimme ja sisariimme,
jotka tänä pääsiäisyönä kastetaan.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.
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Kasteen lupausten uudistaminen

46. Kun kaste (ja vahvistus) on toimitettu, tai jos sitä ei vietetä, veden siunaamisen
jälkeen kaikki uskovat uudistavat kasteen lupaukset. Kaikki seisovat ja pitävät
sytytettyä  kynttilää kädessään.

Pappi puhuu uskoville seuraavin tai samantapaisin sanoin:

Rakkaat kristityt.
Pääsiäisen salaisuudessa

meidät on kasteessa haudattu Kristuksen kanssa,
jotta vaeltaisimme yhdessä hänen kanssaan
uuden elämän tietä.

Nyt kun neljänkymmenen päivän valmistusaika on päättynyt,
uudistakaamme pyhän kasteemme lupaukset,
joilla silloin
luovuimme Paholaisesta ja hänen töistään
sekä lupasimme uskollisesti palvella Jumalaa
pyhässä katolisessa kirkossa.

Siis:

Pappi: Luovutteko Saatanasta?

Kaikki: Minä luovun.

Pappi: Ja kaikista hänen töistään?

Kaikki: Minä luovun.

Pappi: Ja kaikista hänen viettelyksistään?

Kaikki: Minä luovun.

Tai:

Pappi: Luovutteko synnistä eläkseenne Jumalan lasten vapaudessa?

Kaikki: Minä luovun.

Pappi: Luovutteko pahan viettelyksistä,
jottei synti pääsisi teitä vallitsemaan?

Kaikki: Minä luovun.



286

Pappi: Luovutteko Saatanasta, joka on synnin alkulähde ja ruhtinas?

Kaikki: Minä luovun.

Jos nähdään aiheelliseksi, piispa voi muuttaa tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa paikalli-
sia olosuhteita paremmin vastaavaksi.

Sitten pappi jatkaa:

Uskotteko Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan luojaan?

Kaikki: Minä uskon.

Pappi: Uskotteko Jeesuksen Kristukseen,
hänen ainoaan Poikaansa, meidän Herraamme,
joka syntyi Neitsyt Mariasta,
kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista
ja istuu Isän oikealla puolella?

Kaikki: Minä uskon.

Pappi: Uskotteko Pyhään Henkeen,
pyhän katolisen kirkon, pyhäin yhteyden,
syntien anteeksi antamisen,
ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän?

Kaikki: Minä uskon.

Lopuksi pappi sanoo:

Kaikkivaltias Jumala,
Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä,

joka on synnyttänyt meidät uudestaan
vedestä ja Pyhästä Hengestä
sekä antanut meille syntimme anteeksi,
hän itse armollaan varjelkoon meidät
Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa
ja vieköön meidät iankaikkiseen elämään.

Kaikki: Aamen.
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47. Pappi pirskottaa kansan siunatulla vedellä, samalla kun kaikki laulavat:

Antifoni:

V idi aquam egredientem
 de templo,

a latere dextro, alleluia;
et omnes, ad quos pervenit
aqua ista, salvi facti
sunt et dicent:
Alleluia, alleluia.

Voidaan myös laulaa jokin toinen kasteen luonnetta kuvaava laulu.

48. Sen jälkeen vastakastetut saatetaan paikoilleen uskovan kansan joukkoon.

Jos kasteveden siunaaminen on tapahtunut kastekappelin ulkopuolella, avustajat
vievät vasta siunatun kasteveden kunnioittavasti kastekappelin pysyvään kastemal-
jaan.
Jos kastemaljan siunausta ei ole tapahtunut, siunattu vesi asetetaan johonkin sopi-
vaan paikkaan.

49. Pirskotettuaan kansan pappi palaa istuimelleen. Uskontunnustusta ei lueta.
Pappi johtaa yleiset esirukoukset, joihin vastakastetut nyt ensimmäisen kerran
osallistuvat.

Neljäs osa

EUKARISTIAN LITURGIA

50. Pappi menee alttarille ja aloittaa eukaristian vieton tavalliseen tapaan.

51. On suositeltavaa, että vastakastetut kantavat leivän ja viinin alttarille.

52. Uhrilahjarukous

Kaikkivaltias Jumala,
ota laupiaasti vastaan kansasi rukoukset ja uhrilahjat,

joiden alku on Kristuksen pääsiäisen salaisuudessa.
Tee niistä meille tie iankaikkiseen elämään.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
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M inä näin veden virtaavan
temppelistä,

sen oikealta puolelta, halleluja;
ja kaikki, joihin tämä vesi
ulottui, pelastuivat ja sanoivat:
Halleluja, halleluja.
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53.  Pääsiäisen  I prefaatio  ("Tänä yönä")

Kun käytetään roomalaista kaanonia, luetaan tähän messuun kuuluvat  "Yhdessä
koko kirkon kanssa" ja "Ota, Herra, vastaan". Käytettäessä III eukaristista rukousta
luetaan tähän messuun kuuluva "Sen vuoksi me kokoontuneina".

54.  Ehtoollisvirsi                                                                                                1. Kor. 5:7-8

M eidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu.
Meidän on siis aika viettää juhlaa happamattomina,

vilpittömyydessä ja totuudessa.
Halleluja.

55. Päätösrukous

Kaikkivaltias Isä,
   vuodata sydämiimme rakkautesi henki

   ja tee laupeudessasi yksimielisiksi meidät,
   jotka olet ruokkinut pääsiäissakramenteillasi.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

56. Lähettäessään kansan diakoni tai pappi itse sanoo:

M enkää Herran rauhassa, halleluja, halleluja.

V. Kiitos Jumalalle, halleluja, halleluja.
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