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PITKÄPERJANTAI

JUHLALLINEN JUMALANPALVELUS HERRAN KÄRSIMISEN MUISTOKSI

1. Tänään ja seuraavana päivänä kirkko ei vanhinta traditiota seuraten vietä mitään
sakramentteja.

2. Alttarin on oltava aivan paljas: se on vailla ristiä, kynttilöitä ja alttariliinoja.

3. Tänään iltapäivällä kolmannen hetken vaiheilla, paitsi jos pastoraalisista syistä
valitaan myöhäisempi ajankohta, vietetään Herran kärsimistä. Tämä vietto koostuu
kolmesta osasta, jotka ovat sanan jumalanpalvelus, ristin palvonta ja pyhä kommuu-
nio.
Tänä päivänä pyhää kommuuniota jaetaan vain Herran kärsimisen jumalanpalve-
luksessa. Niille sairaille, jotka eivät voi osallistua tähän jumalanpalvelukseen, kom-
muniota voidaan viedä mihin aikaan tahansa.

4. Pappi ja diakoni saapuvat alttarille punaisiin messuvaatteisiin puettuina. Kunni-
oitettuaan alttaria he laskeutuvat pitkälleen lattialle tai jos se ei ole mahdollista,
polvistuvat,  ja kaikki rukoilevat hetken hiljaa.

5. Sitten pappi avustajineen menee istuimensa eteen, missä hän kansaan päin kään-
tyneenä kädet yhteen liitettyinä lukee jommankumman seuraavista rukouksista.

Rukous (ei sanota: "Rukoilkaamme")

J umala, muista laupeuttasi
   ja pyhitä iankaikkisella suojeluksellasi palvelijasi,

  joiden pelastuksen tähden sinun Poikasi verensä kautta
  asetti pääsiäisen salaisuuden,
  hän, joka elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.

tai:

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala,
Poikasi kärsimisen kautta sinä olet hävittänyt kuoleman,

joka on kulkenut perintönä ensimmäiseltä ihmiseltä
kaikille sukupolville.

Syntymämme kautta me kannamme itsessämme
ensimmäisen Aadamin kuvaa.

Auta meitä armollasi
tulemaan yhä enemmän uuden Aadamin,
Kristuksen, kaltaisiksi.

Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.
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ENSIMMÄINEN OSA:  SANAN JUMALANPALVELUS

6. Kaikki istuvat. Luetaan ensimmäinen lukukappale profeetta Jesajan kirjasta (52:13
- 53:12) vuoropsalmeineen.

7. Seuraa toinen lukukappale kirjeestä heprealaisille (4:14-16; 5:7-9) ja evankeliumia
edeltävä laulu.

8. Sen jälkeen luetaan kärsimyshistoria Johanneksen mukaan (18:1-19, 42) samalla
tavoin kuin edellisenä sunnuntaina.

9. Kärsimyshistorian lukemisen jälkeen voidaan pitää lyhyt homilia, jonka jälkeen
pappi voi kehottaa uskovia rukoilemaan lyhyen hetken ajan.

Yleiset esirukoukset

10.  Sanan jumalanpalvelus päätetään yleisillä esirukouksilla, jotka rukoillaan seuraa-
valla tavalla: diakoni, joka seisoo ambolla, lukee johdanto-osan, jossa mainitaan
rukouksen aihe. Sitten kaikki rukoilevat hetken hiljaa, minkä jälkeen pappi, joka
seisoo istuimensa edessä, tai jos se on aiheellista, alttarin ääressä, lausuu kädet
levitettyinä rukouksen. Uskovat voivat koko esirukousten ajan joko olla polvillaan tai
seistä.

11. Piispa voi hyväksyä jonkin akklamaation, jonka kansa sanoo ennen  papin ruko-
usta. Muutoin säilytetään perinteinen diakonin kehotus: Notkistakaamme polvem-
me, jota seuraa hetken hiljainen rukous, minkä jälkeen diakoni lausuu: Nouskaa.

12. Hyvin vakavasta julkisesta syystä paikallinen piispa voi sallia tai määrätä erityi-
sen rukousaiheen lisättäväksi näihin esirukouksiin.

13. Messukirjassa olevien joukosta pappi voi valita ne, jotka parhaiten sopivat paikal-
lisiin olosuhteisiin. Kuitenkin rukousaiheiden järjestyksen tulee noudattaa messukir-
jassa olevaa järjestystä (vert. Roomalaisen messukirjan yleinen johdanto n:o 46).

I  Kirkon puolesta

Rukoilkaamme, rakkaat veljet ja sisaret,
Jumalan pyhän kirkon puolesta:
että Herramme ja Jumalamme antaisi sille rauhan
ja yhdistäisi ja varjelisi sitä kaikkialla maailmassa
ja soisi meidän levollista ja rauhaisaa elämää viettäen
aina ylistää ja kunnioittaa Jumalaa,  Kaikkivaltiasta Isää.

Pyhä viikko
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Kaikki rukoilevat  hiljaa. Sitten pappi sanoo:

I ankaikkinen Jumala,
   Pojassasi Kristuksessa sinä olet ilmoittanut

  kunniasi kaikille kansoille.
Varjele kirkkoasi, jotta se uskossaan vahvana

  väsymättä tunnustaisi sinun nimeäsi
  kaikkialla maailmassa.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V.    Aamen

II  Paavin puolesta

Rukoilkaamme  paavimme N:n puolesta,
  että Herramme ja Jumalamme,
  joka on valinnut hänet piispan virkaan,
  varjelisi hänet pyhälle kirkollensa
  terveenä ja vahingoittumattomana
  kaitsemaan Jumalan pyhää kansaa.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
viisaudessasi sinä ohjaat koko maailman kulkua.

Katso laupiaasti rukoustemme puoleen
ja varjele meille valitsemaasi esipaimenta,
jotta kristikansa sinun  johdollasi
ja hänen ohjaamanaan aina kasvaisi
uskossa ja rakkaudessa.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V.    Aamen.

Pitkäperjantai



246

III  Kirkon eri säätyjen puolesta

Piispan nimen mainitsemisesta ja siinä käytettävästä sanamuodosta, ks. Roomalaisen
messukirjan yleinen johdanto n:o 109.

Rukoilkaamme myös piispamme N:n,
kaikkien piispojen, pappien, diakonien

ja koko kristikansan puolesta.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
Pyhällä Hengelläsi sinä pyhität ja johdatat

kirkkosi koko ruumista.
Me rukoilemme sinua kaikkien palvelijoittesi puolesta.
Suo heidän armosi voimalla aina uskollisesti palvella sinua.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

IV  Katekumeenien puolesta

Rukoilkaamme myös katekumeenien puolesta,
että Herramme ja Jumalamme
tekisi heidän sydämensä vastaanottavaisiksi
ja avaisi heille laupeudessaan pelastuksen oven,
jotta he uudestisyntymisen pesun kautta
kaikki syntinsä anteeksi saaneina
eläisivät aina Jeesuksessa Kristuksessa,
meidän Herrassamme.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
sinä lahjoitat alati kirkollesi uusia jäseniä.

Lisää katekumeenien uskoa ja ymmärrystä
ja ota heidät kasteessa uudesti syntyneinä lastesi joukkoon.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

Pyhä viikko
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V Kristittyjen ykseyden puolesta.

Rukoilkaamme myös kaikkien Kristukseen uskovien
puolesta, että he totuuden ääntä seuraten
ja Herramme ja Jumalamme johdattamina
löytäisivät tiensä hänen kirkkonsa ykseyteen.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
joka kokoat hajalleen joutuneet

ja säilytät heidän yhteytensä,
katso armollisesti Poikasi Kristuksen lauman puoleen
ja suo uskon täyteyden ja rakkauden siteen
yhdistää toisiinsa ne, jotka yksi kaste on pyhittänyt.

Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

VI  Juutalaisten puolesta

Rukoilkaamme myös kaikkien juutalaisten puolesta,
sillä heille on Herramme ja Jumalamme ensiksi puhunut.

Vahvistukoon heissä aina rakkaus hänen nimeään kohtaan
ja uskollisuus hänen liitolleen.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
sinä annoit lupauksesi Abrahamille

ja hänen jälkeläisilleen.
Kuule laupiaasti kirkkosi rukoukset,

jotta sinun ensimmäinen omaisuuskansasi
pääsisi osalliseksi sinun lunastuksesi täyteydestä.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

Pitkäperjantai
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VII  Ei-kristittyjen puolesta

Rukoilkaamme myös kaikkien niiden puolesta,
jotka eivät usko Kristukseen,
jotta hekin Pyhän Hengen valon ohjaamina löytäisivät
pelastuksen tien.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
suo että nekin, jotka eivät tunnusta Kristusta,

vaeltaisivat sinun edessäsi vilpittömin sydämin
ja löytäisivät totuuden,
ja että me aina keskinäisessä rakkaudessa kasvaen
ja sinun elämäsi salaisuudesta yhä enemmän osallisiksi
tullen voisimme olla maailmassa sinun rakkautesi
parempia todistajia.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

VIII   Ei-uskovien puolesta

Rukoilkaamme myös niiden puolesta,
jotka eivät tunne Jumalaa,
että he vilpittömästi toteuttaen sitä,
mikä on oikein, löytäisivät tien Jumalan luo.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
sinä loit ihmiset, jotta he kaivaten

etsisivät sinua  ja saisivat rauhan  sinut löytäessään.
Suo, että kaikki ihmiset vaikeuksien ja

esteidenkin keskellä osaisivat nähdä
sekä sinun rakastavan huolenpitosi merkkejä
että uskoviesi hyvien tekojen todistuksen,
ja niin voisivat iloiten tunnustaa,
että sinä olet ainoa tosi Jumala ja ihmiskunnan Isä.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V.  Aamen.

Pyhä viikko
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IX  Maallisen esivallan puolesta

Rukoilkaamme myös niiden puolesta,
jotka esivaltana meitä hallitsevat,

että Herramme ja Jumalamme itse ohjaisi
heidän ajatuksensa ja tekonsa palvelemaan
kaikkien ihmisten rauhaa ja vapautta.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
sinun käsissäsi ovat sekä ihmisten sydämet

että kansojen kohtalot.
Katso laupiaasti niiden puoleen, jotka meitä hallitsevat,

ja suo, että kaikkialla maailmassa
vallitsisi pysyvä rauha, ihmisten hyvinvointi
ja uskon vapaus.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

X  Vaikeuksissa olevien puolesta

Rakkaat veljet, rukoilkaamme vielä Jumalaa,
kaikkivaltiasta Isää, että hän vapauttaisi
ihmiskunnan kaikista erheistä,
karkottaisi taudit, poistaisi nälän,
avaisi vankilan ovet,
antaisi matkaajille turvallisen tien ja  onnellisen paluun,
sairaille parantumisen
ja kuoleville iankaikkisen elämän.

Kaikki rukoilevat hiljaa. Sitten pappi sanoo:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
sinä olet murheellisten lohdutus ja vaivattujen voima.

Kuule kaikkien vaikeuksissa olevien ihmisten rukoukset
ja suo heidän hädässään iloita sinun laupeutesi avusta.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

Pitkäperjantai
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TOINEN OSA:  RISTIN PALVONTA

14. Esirukousten jälkeen seuraa  juhlallinen ristin palvonta. Risti voidaan tuoda
nähtäväksi kahdella eri tavalla. Niistä valitaan se, joka pastoraalisista syistä näyttää
sopivimmalta.

RISTIN ESIINTUOMINEN - ENSIMMÄINEN VAIHTOEHTO

15. Verhottu risti tuodaan alttarille kahden kynttilää kantavan avustajan saattamana.
Pappi, joka seisoo alttarin edessä, ottaa ristin vastaan, paljastaa sen ylimmän osan,
kohottaa ristin kaikkien nähtäväksi ja aloittaa kehotuslaulun "Katso ristin puuta/
Ecce lignum Crucis". Laulamisessa häntä avustaa diakoni tai tarvittaessa kuoro.
Kaikki vastaavat "Tulkaa, palvokaamme/Venite adoremus", minkä jälkeen kaikki
polvistuvat ja palvovat hiljaa ristiä, jota pappi seisoen pitää kohotettuna.
Tämän jälkeen pappi paljastaa ristin oikean poikkipuun ja laulaa ristiä kohottaen
samoin kuin ensimmäisellä kerralla.
Lopuksi hän paljastaa ristin kokonaan, kohottaa sen jälleen ja laulaa kehotuslaulun
kolmannen kerran.

16. Sitten  pappi kantaa ristin kahden palavia kynttilöitä kantavan avustajan saatta-
mana kuorin portaille alttarin eteen tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan, asettaa
sen siihen tai antaa sen pideltäväksi avustajille, jotka sitä ennen ovat panneet kynttilät
ristin molemmille puolille. Nyt seuraa ristin palvonta, katso n:o 18.

RISTIN ESIINTUOMINEN - TOINEN VAIHTOEHTO

17. Pappi tai diakoni tai joku muu tehtävään sopiva avustaja menee muutaman
avustajan kanssa kirkon ovelle, missä hän vastaanottaa verhoamattoman ristin.
Avustajat ottavat sytytetyt kynttilät ja menevät kulkueena ristin edellä kirkon läpi
kuorin etuosaan. Lähellä kirkon ulko-ovea, kirkon keskellä ja alttarin edessä  se, joka
kantaa ristiä,  kohottaa sen  ja laulaa "Katso ristin puuta/Ecce lignum",  mihin kaikki
vastaavat "Tulkaa, palvokaamme/Venite adoremus"  ja jokaisen vastauksen jälkeen
kaikki polvistuvat hetkeksi hiljaiseen palvontaan.

Sen jälkeen risti ja kynttilät asetetaan paikoilleen ristin palvontaa varten, ks. n:o 16.

Kehotuslaulu ristiä kohotettaessa.

Katso ristin puuta,
jossa riippui maailman pelastus.

V. Tulkaa, palvokaamme.

Pyhän Ristin palvonta

18. Ristiä saapuvat palvomaan kulkueen tapaan pappi, muu papisto, avustajat ja
kansa. He osoittavat kunnioituksensa ristille joko yksinkertaisesti polveaan notkista-
en tai muulla sopivalla tavalla, esimerkiksi suutelemalla ristiä.
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Samaan aikaan lauletaan antifoni "Sinun ristiäsi", improperiumit eli valitussäkeet tai
jokin muu sopiva laulu, jonka aikana ristiä jo kunnioittaneet istuvat.

19. Ristin palvonnassa on käytettävä vain yhtä ristiä. Jos läsnäolijoiden suuren
lukumäärän takia kaikki eivät voi itse tulla ristiä palvomaan, pappi,  sen jälkeen kun
osa seurakuntaa on palvonut ristiä, ottaa ristin ja alttarin edessä seisten kehottaa
lyhyesti kirkkokansaa palvomaan ristiä. Sen jälkeen hän kohottaa sen kaikkien
nähtäväksi ja hiljaisesti palvottavaksi.

20. Palvonnan päätyttyä risti kannetaan paikalleen kirkon alttarin eteen ja palavat
kynttilät asetetaan sen vierelle.

Ristin palvonnassa käytettävät laulut

Laulajat muodostavat seuraavassa kaksi ryhmää. Niiden laulettavaksi tulevat osuu-
det merkitään: ensimmäinen ryhmä (1) ja toinen ryhmä (2) ja molemmat ryhmät
yhdessä (1 ja 2). Muukin laulutapa on mahdollista.

Antifoni

1 ja 2:  antifoni

C rucem tuam adoramus,
Domine, et sanctam

resurrectionem tuam
laudamus et glorificamus:
ecce enim propter lignum
venit gaudium
in universo mundo.

1    psalmi  67:2

Deus misereatur nostri,
et benedicat nobis.

Illuminet vultum suum
super nos, et misereatur nostri.

1 ja 2: antifoni

Crucem tuam adoramus,
Domine, et sanctam

resurrectionem tuam
laudamus et glorificamus:
ecce enim propter lignum
venit gaudium
in universo mundo.

Pitkäperjantai

S inun ristiäsi
me palvomme, Herra,

ja sinun pyhää ylösnousemustasi
me kiittäen ylistämme,
sillä ristinpuun kautta
tuli suuri ilo koko maailmaan.

Jumala olkoon meille
armollinen

ja siunatkoon meitä,
hän kirkastakoon meille
kasvonsa.

Sinun ristiäsi
me palvomme, Herra,

ja sinun pyhää ylösnousemustasi
me kiittäen ylistämme,
sillä ristinpuun kautta
tuli suuri ilo koko maailmaan.



252

Valitussäkeet
I jakso

1  ja 2

P opule meus,
quid feci tibi?

Aut in quo contristavi te?
Responde mihi!

1 Quia eduxi
te de terra Ægypti:

parasti Crucem Salvatori tuo.

2 Popule meus,
quid feci tibi?

Aut in quo contristavi te?
Responde mihi!

1 Hagios o Theos.

2 Sanctus Deus.

1 Hagios Ischyros.

2 Sanctus Fortis.

1 Hagios Athanatos,
eleison himas.

2 Sanctus Immortalis,
miserere nobis.

1 ja 2

Quia eduxi te per desertum
quadraginta annis,

et manna cibavi te,
et introduxi te in terram
satis bonam:
parasti Crucem salvatori tuo.

Pyhä viikko

Kansani,
mitä olen sinulle tehnyt?

Tai millä mielesi pahoittanut?
Vastaa minulle!

Sillä minä
vein sinut Egyptin maasta:

mutta sinä valmistit
Vapahtajallesi ristinpuun.

Kansani,
mitä olen sinulle tehnyt?

Tai millä mielesi pahoittanut?
Vastaa minulle!

Hagios o Theos,

Pyhä Jumala.

Hagios Iskhyros,

Pyhä Väkevä.

Hagios Athanatos,
eleison himas.

Pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Sillä minä kuljetin sinua
neljäkymmentä vuotta

erämaassa, ruokin sinua
mannalla ja vein sinut
sangen hyvään maahan:
mutta sinä valmistit
Vapahtajallesi ristinpuun.
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1 Hagios o Theos.

2 Sanctus Deus.

1 Hagios Ischyros.

2 Sanctus Fortis.

1 Hagios Athanatos,
eleison himas.

2 Sanctus Immortalis,
miserere nobis.

1 ja 2

Quid ultra debui facere tibi,
et non feci? Ego quidem

plantavi te vineam electam
meam speciosissimam:
et tu facta es mihi nimis amara:
aceto namque sitim meam
potasti, et lancea perforasti
latus Salvatori tuo.

1 Hagios o Theos.

2 Sanctus Deus.

1 Hagios Ischyros.

2 Sanctus Fortis.

1 Hagios Athanatos,
eleison himas.

2 Sanctus Immortalis,
miserere nobis.

Pitkäperjantai

Hagios o Theos,

Pyhä Jumala.

Hagios Iskhyros,

Pyhä Väkevä.

Hagios Athanatos,
eleison himas.

Pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Mitä vielä minun olisi
pitänyt sinulle tehdä,

jota en ole tehnyt?
Minä istutin sinut
ihanimmaksi viinitarhakseni,
mutta sinä tulit minulle
sangen karvaaksi,
sillä sinä juotit minua
janossani etikalla ja puhkaisit
Vapahtajasi kyljen keihäällä.

Hagios o Theos,

Pyhä Jumala.

Hagios Iskhyros,

Pyhä Väkevä.

Hagios Athanatos,
eleison himas.

Pyhä Kuolematon,
armahda meitä.
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II Jakso

1 Ego propter te flagellavi
Ægyptum cum

primogenitis suis:
et tu me flagellatum tradidisti.

2 Popule meus, quid feci tibi?

Pyhä viikko

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

1 Ego educi te de Ægypto,
demerso Pharaone

in mare Rubrum:
et tu me tradidisti principibus
sacerdotum.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

1 Ego ante te aperui mare:
et tu aperuisti lancea

latus meum.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

1 Ego ante te præivi in
columna nubis:

et tu me duxisti ad
prætorium Pilati.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

Minä vein sinut pois
Egyptistä ja hukutin faaraon

Punaiseen mereen, ja sinä annoit
minut ylipappien käsiin.

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!

Minä halkaisin meren
sinun edessäsi,

 ja sinä puhkaisit keihäällä
minun kylkeni.

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!

Minä kuljin sinun edelläsi
pilven patsaassa,

ja sinä kuljetit minut
Pilatuksen tuomioistuimen eteen.

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!

M inä annoin ruoskani sattua
Egyptiin ja sen esikoisiin

sinun tähtesi, ja sinä annoit
minut ruoskittavaksi.
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1 Ego te pavi manna
per desertum:

et tu me cecidisti
alapis et flagellis.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

1 Ego te potavi aqua
salutis de petra:

et tu me potasti felle et aceto.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

1 Ego propter te Chananæorum
reges percussi:

et tu percussisti arundine
caput meum.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

1 Ego dedi tibi sceptrum regale
et tu dedisti capiti meo

spineam coronam.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

Pitkäperjantai

Minä ruokin sinua mannalla
erämaassa, ja sinä
annoit minulle korvapuusteja
ja  ruoskaniskuja.

Minä kukistin
kananealaisten

kuninkaat sinun tähtesi,
ja sinä löit minua ruo'olla
päähän.

Kansani, mitä olen
sinulle tehnyt?

Tai millä mielesi pahoittanut?
Vastaa minulle!

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!

Minä pelastin sinut
juottamalla sinulle vettä

kalliosta, ja sinä juotit minua
sapella ja etikalla.

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!

Minä annoin sinulle
kuninkaan valtikan,

ja sinä panit päähäni
orjantappurakruunun.

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!
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1 Ego te exaltavi magna virtute:
et tu me suspendisti

in patibulo crucis.

2 Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!

Hymni

1 ja 2: antifoni

C rux fidelis, inter  omnes
arbor una nobilis,

nulla talem silva profert,
flore, fronde, germine!
Dulce lignum, dulci clavo,
dulce pondus sustinens!

1 Pange, lingua, gloriosi
prœlium certaminis,

et super crucis tropæo
dic triumphum nobilem,
qualiter Redemptor orbis
immolatus vicerit.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

2 De parentis protoplasti
fraude factor

condolens,
quando pomi noxialis
morte morsu corruit,
ipse lignum tunc notavit,
damna ligni ut solveret.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

Pyhä viikko

Minä korotin sinut
suurella voimalla,

ja sinä ripustit minut
ristinpuuhun.

R isti yksin uskollinen puita
muita jalompi, runko,

kukka, hedelmäsi
vertaistansa hakevi.
Sulo puu ja sulo naulat,
suloisempi taakkasi.

Kansani, mitä olen sinulle
tehnyt? Tai millä mielesi

pahoittanut? Vastaa minulle!

Veisaa, kieli, kunniakkaan
kilvoituksen kiitosta,

ristinpuu on voiton merkki,
jalo riemu ilmoita,
kerro, kuinka Lunastaja
kuolon voitti uhrina.

Kantaisän lankeemusta
Luoja hyvä murehti,

hedelmä kun turman tuotti,
kuolontuskaan johdatti,
sovituksen puun hän antoi,
puun sen meille osoitti.
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1 Hoc opus nostræ salutis
ordo depoposcerat,

Multiformis perditoris
arte ut artem falleret,
et medelam ferret inde,
hostis unde læserat.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

2 Quando venit ergo sacri
plenitudo temporis,

missus es ab arce Patris
Natus, orbis conditor,
atque ventre virginali
carne factus prodiit.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

1 Vagit infans inter arta
conditus præsepia,

membra pannis involuta
Virgo Mater  alligat,
et manus pedesque et crura
stricta cingit fascia.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

2 Lustra sex qui iam peracta
tempus implens corporis,

se volente, natus ad hoc,
passioni deditus,
Agnus  in crucis levatur
immolandus stipite.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

1 En acetum, fel, arundo
sputa, clavi, lancea;

mite corpus perforatur,
sanguis unde profluit
terra, pontus, astra, mundus
quo lavantur flumine!

Pitkäperjantai

Autuuteen on ihmissuvun
kaiken kerran päästävä,

viekkaat ansat viettelijän
tyhjiksi on tehtävä,
siinä, mihin haavat iski,
apu parhain nähtävä.

Viimein, täyttynyt kun oli
aika pyhä, taivaasta

Luoja antoi Vapahtajan,
ainokaisen Poikansa,
joka ihmiseksi syntyi
Neitsytäidin kohdusta.

Kolmekymmentä kun vuotta
käynyt oli päällä maan,

tahtoi vapahtaa hän meidät
astumalla kuolemaan.
Ristinpuulle nostettuna
Karitsa nyt uhrataan.

Kapeassa seimessänsä
lepää lapsi taivainen.

Äiti Neitsyt kapaloihin
lapsen jumalallisen
kädet, jalat, hahmon kietoo
lempeästi sitoen.

Juomanaan on sappi karvas,
Ruumiin pyhän puhkovat

okaat, naulat, keihäs julma,
vesi, veri vuotavat,
maat ja meret, tähdet taivaan
puhtaiksi huuhtovat.
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1 ja 2: antifoni toistetaan.

2 Flecte ramos, arbor alta,
tensa laxa viscera.

Et rigor lentescat ille
quem dedit nativitas,
ut superni membra Regis
miti tendas stipite.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

1 Sola digna tu fuisti
ferre sæcli pretium

atque portum præparare
nauta mundo naufrago,
quem sacer cruor perunxit
fusus Agni corpore.

1 ja 2: antifoni toistetaan.

Hymni päättyy aina seuraavaan loppusäkeeseen:

1  ja 2

Æqua Patri Filioque
inclito Paraclito

sempiterna sit beatæ
Trinitati gloria;
cuius alma nos redemit
atque servat gratia.

Amen.

Taivuta jo oksiasi,
ylväs puu, jo hellitä.

Pehmitköön se kovuutesi,
jonka tuotti syntymä.
Jäsenille kuninkaamme,
risti, ole lempeä.

Yksin olet arvollinen
Vapahtajaa kantamaan,

maailmalle hukkuvalle
pelastuksen antamaan.
Karitsalle uhratulle
alttarina olemaan.

Pyhä viikko

Isän, Pojan, Pyhän Hengen
soikoon kiitos ikuinen,

kunnia nyt loppumaton
Pyhän Kolminaisuuden,
jonka hellä armo meille
rauhan suo ja autuuden.

Aamen.
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KOLMAS OSA:  PYHÄ KOMMUUNIO

21.  Alttarille levitetään liina ja sille asetetaan korporaali ja kirja. Sitten diakoni, tai ellei
häntä ole, pappi itse tuo pyhän sakramentin sen säilytyspaikasta lyhintä tietä alttaril-
le. Seurakunta seisoo ääneti. Kaksi avustajaa kulkee sakramentin edellä kantaen
palavia kynttilöitä, jotka he sitten asettavat alttarin viereen tai sen päälle.

22. Kun diakoni on tuonut pyhän sakramentin alttarille ja avannut ehtoollisleipäas-
tian, pappi tulee paikalle,  ja  polvistuttuaan astuu alttarin ääreen ja kädet yhteen
liitettyinä sanoo kuuluvalla äänellä:

Rukoilkaamme nyt kaikki,
niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut.

Tämän jälkeen pappi kädet levitettyinä lausuu yhdessä kaikkien läsnäolevien  kans-
sa:

I sä meidän, joka olet taivaissa,
pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä

niin kuin taivaissa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme,

ja anna meille anteeksi velkamme
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

Pappi jatkaa yksin kädet levitettyinä:

T aivaallinen isä, me pyydämme,
päästä meidät kaikesta pahasta.

Anna armoisasti rauha meidän päivinämme,
että me laupeutesi tukemina
aina olisimme vapaat synnistä
ja turvassa kaikelta onnettomuudelta
odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista.

Pitkäperjantai
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Pappi liittää kätensä yhteen, ja kansa päättää rukouksen:

S illä sinun on valtakunta ja voima
  ja kunnia iankaikkisesti.

23. Pappi sanoo sitten kädet yhteen liitettyinä hiljaisella äänellä:

H erra Jeesus Kristus,
älköön sinun Ruumisi ja Veresi nauttiminen

koituko minulle tuomioksi ja kadotukseksi,
vaan tulkoon se sinun laupeutesi tähden
sieluni ja ruumiini turvaksi ja parannukseksi.

24. Pappi polvistuu, ottaa sitten ehtoollisleivän, kohottaa sitä hiukan ehtoollisleipä-
astian yläpuolelle ja sanoo kuuluvalla äänellä:

Autuaita ne,
 jotka ovat kutsutut Karitsan ehtoollispöytään.

Katso, Jumalan Karitsa,
 joka pois ottaa maailman synnin.

Yhdessä kansan kanssa hän jatkaa:

H erra,
en ole sen arvoinen, että tulet luokseni;

lausu vain sana, niin minä paranen.

Alttariin päin kääntyneenä pappi nauttii kunnioittavasti Kristuksen ruumiin.

25. Sen jälkeen hän jakaa kommuunion uskoville. Samaan aikaan voidaan laulaa
jokin sopiva laulu.

26. Kommuunion  jakamisen jälkeen joku tehtävään sopiva avustaja vie ehtoollis-
leipäastian sille varattuun paikkaan kirkon ulkopuolella tai, jos on välttämätöntä, se
voidaan myös panna tabernaakkeliin.

27. Sitten pappi hetken hiljaisuuden jälkeen lukee seuraavan rukouksen:

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala,
 Poikasi Kristuksen autuaan kuoleman

  ja ylösnousemuksen kautta
  sinä lahjoitat meille uuden elämän.

Pyhä viikko
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Varjele meissä laupeutesi työ
ja suo meidän tästä pyhästä salaisuudesta osallisina
pyhittää koko elämämme sinulle.

Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

28. Jumalanpalveluksen päätteeksi pappi lausuu seuraavan rukouksen kansaan päin
kääntyneenä ja kädet kansan ylle kohotettuina:

Rukous kansan ylitse

J umala,
katso tämän kansasi puoleen,

joka oman ylösnousemuksensa toivossa
on palvoen viettänyt Poikasi kuoleman muistoa.

Anna sille runsas siunauksesi,
suo sille syntien anteeksianto,
tuo sille lohdutuksesi, lisää sen uskoa
ja vahvista sille iankaikkinen lunastus.

Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V. Aamen.

Kaikki poistuvat kirkosta hiljaisuuden vallitessa. Alttari riisutaan joko välittömästi
tai myöhemmin.

29. Tässä pitkäperjantain iltapäivän juhlallisesa liturgiassa mukana olleiden ei tarvit-
se enää lukea vesperiä.

PYHÄ  LAUANTAI

Pyhän lauantain kirkko viettää Herran haudan äärellä mietiskellen hänen kärsimis-
tään ja kuolemaansa.  Se ei tänään vietä pyhää uhria ja sen alttarit pysyvät paljaaksi
riisuttuina siihen asti, kunnes Herran ylösnousemuksen yöllisen odotuksen eli
juhlallisen pääsiäisvigilian päättyessä esiin puhkeaa ylösnousemuksen pääsiäisrie-
mu, joka ylitsevuotavana täyttää koko viisikymmentä päivää kestävän pääsiäisajan.

Pyhää ehtoollista voidaan tänä päivänä jakaa vain kuolevien matkaevääksi.

Pitkäperjantai




