
PYHÄN LAUANTAIN AAMUPALVELUS 

Tässä dokumentissa seurataan Pyhän Henrikin katedraalissa käytössä olevaa pyhän 
lauantain tenebraetä, joka joiltakin osin on säilyttänyt osia ja käytäntöjä vanhemmasta 
liturgisesta traditiosta.  

INVITATORIUM — RUKOUSKUTSU 
Johdatus päivän hetkipalvelukseen 

ALKURUKOUS 

Esilukija: Herra, avaa minun huuleni. 
Kaikki:  Niin suuni julistaa sinun kunniaasi. 

KEHOTUSPSALMI 

Antifoni: Meidän tähtemme Herra Kristus kärsi ja haudattiin;  
  tulkaa, palvokaamme.  

Psalmi 95  
Kutsu Jumalan ylistykseen  

Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin  
tuo sana "tänä päivänä" on voimassa. (Hepr. 3:13)  

(Antifoni lausutaan ja toistetaan) 

Tulkaa, iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto,  
hän on meidän turvakalliomme.  
Käykää hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää,  
virittäkää hänelle riemuvirsi! (Antifoni toistetaan)  

Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias.  
Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet,  
hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput.  
Hänen on meri, hän on sen luonut, hänen on maa,  
hänen kätensä sen teki. (Antifoni toistetaan) 

Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.  
Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat,  
joita hänen kätensä kaitsee. (Antifoni toistetaan) 
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Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo:  
"Älkää paaduttako sydäntänne kuten kerran, kun isänne  
koettelivat minua autiomaassa, Meriban ja Massan luona.  
He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. (Antifoni toistetaan) 

Neljäkymmentä vuotta hyljeksin heitä, sillä näin heidän  
kulkevan harhaan, kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni.  
Silloin minä vihassani vannoin:  
He eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut." (Antifoni toistetaan)  

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,  
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. (Antifoni toistetaan)  

 / 2 17



LUKUPALVELUS 

Hymni 

Christe, caelorum Domine, 400-luvulta 

1. Oi Kristus, Herra taivaitten,  
maailman toivo ikuinen, 
sä kärsit ristinkuoleman,  
lahjoitit meille elämän. 

2. Siis kuule rukouksemme:  
suo, että lakkaamatta me 
tuon salaisuuden kunniaa  
kaikille saamme julistaa. 

3. Karitsa puhdas, tahraton,  
nyt maan ja taivaan valo on, 
hän verensä kun vuodatti,  
itselleen kansan lunasti. 

4. Myös meille uskovilles suo,  
me että pääsemme sun luo 
pyhien joukkoon taivaaseen,  
kuolleista nousseen kirkkauteen. 

5. Kohotkoon taivaan kunniaan  
siis kiitoksemme päältä maan: 
me kerran luona Kristuksen  
liitymme lauluun enkelten. Aamen. 
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Psalmodia 

Ant. 1:  Rauhassa minä menen levolle ja nukun. 

Psalmi 4 

Vastaa minulle, kun huudan sinua, *  
 vanhurskauteni Jumala.  
Sinä avaat minulle tien ahdingosta. *  
 Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni!  
Ihmiset! Kuinka kauan te panettelette minua? *  
 Kuinka kauan te tavoittelette tyhjää, rakastatte valhetta ja vilppiä?  
Tietäkää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. *  
 Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi.  
Vaviskaa siis, älkää syntiä tehkö! *  
 Miettikää tätä vielä, kun menette levolle, olkaa ääneti Herran edessä.  
Uhratkaa säädetyt uhrit *  
 ja luottakaa Herraan.  
Monet sanovat: "Kunpa saisimme osaksemme menestystä! *  
 Herra, käännä meihin kasvojesi valo."  
Mutta sinä annat sydämeeni suuremman ilon *  
 kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta.  
Rauhassa menen levolle ja nukahdan. *  
 Sinä, Herra, yksin annat minun elää turvassa.  
Kunnia Isälle ja Pojalle *  
 ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *  
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.  

Ant.:   Rauhassa minä menen levolle ja nukun. 

Ant. 2:  Minun ruumiini lepää turvassa.  

Psalmi 16 

Jumala, pidä minusta huoli, *  
 sinuun minä turvaan.  
Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun valtiaani, *  
 sinulta saan kaiken hyvän!" — 
Pyhille, jotka maan päällä ovat, *  
 hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan.  
Mutta tuska ja vaiva tulee niiden osaksi, *  
 jotka seuraavat vieraita jumalia.  
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Minä en ota osaa juhlamenoihin, joissa vuodatetaan juomauhrina verta, *  
 en edes mainitse heidän jumaliaan!  
Herra, sinä olet minun perintöosani ja maljani, *  
 sinun kädessäsi on minun arpani.  
Ihana maa on tullut osakseni, *  
 kaunis perintö on minulle annettu.  
Minä kiitän Herraa, hän neuvoo minua, *  
 yölläkin kuulen sisimmässäni hänen äänensä.  
Minä pidän aina edessäni Herran. *  
 Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.  
Minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee, *  
 minun ruumiini lepää turvassa.  
Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, *  
 et anna pyhäsi nähdä kuolemaa.  
Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun kasvojesi edessä on ehtymätön ilo, *  
 sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.  
Kunnia Isälle ja Pojalle *  
 ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *  
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Ant.:   Minun ruumiini lepää turvassa.  

Ant. 3:  Kohotkaa korkeiksi, te ikiaikaiset ovet!  
  Kirkkauden kuningas tulee. 

Psalmi 24 

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, *  
 maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat. 
Hän on sen perustanut merien päälle, *  
 kiinnittänyt lujasti virtojen ylle.  
Kuka saa nousta Herran vuorelle, *  
 kuka astua pyhään paikkaan?  
Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, *  
 joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.  
Hän saa siunauksen Herralta, *  
 vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.  
Tässä me olemme, kansa joka pyrkii luoksesi, *  
 joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala!  
Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! *  
 Kirkkauden kuningas tulee.  
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Kuka on kirkkauden kuningas? *  
 Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari.  
Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! *  
 Kirkkauden kuningas tulee.  
Kuka on kirkkauden kuningas? *  
 Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot!  
Kunnia Isälle ja Pojalle *  
 ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *  
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Ant:   Kohotkaa korkeiksi, te ikiaikaiset ovet!  
     Kirkkauden kuningas tulee. 

E:   Herra, aja asiaani ja lunasta minut. 
K:   Tee minut eläväksi lupauksesi mukaan. 

Aikaisempi ensimmäinen lukukappale  1

Luemme Valitusvirsien kirjasta:   Val. 5:1-22  

Herra, muista, mitä meille on tapahtunut. Katso, miten meitä on häväisty. 
Perintömaamme on joutunut vieraille, omat kotimme muukalaisille. Meistä on tullut 
orpoja, isättömiä, äitimme ovat leskiä. Meidän täytyy maksaa vedestä, jota juomme, 
meidän täytyy ostaa polttopuut. Vainoojat ovat niskassamme. Me uuvumme, emme 
saa levätä. Me turvasimme milloin Egyptiin, milloin Assyriaan saadaksemme leipää.  

Isämme tekivät syntiä. Heitä ei enää ole, me saamme kantaa heidän syntiensä 
seuraukset. Orjat hallitsevat meitä, kukaan ei vapauta meitä heidän vallastaan. 
Henkemme kaupalla me hankimme leipämme, autiomaasta uhkaa rosvojen miekka. 
Ihomme halkeilee kuin saviuuni, nälkä polttaa ruumistamme. Naiset raiskataan 
Siionissa, nuoret tytöt Juudan kaupungeissa. Valloittajat hirttävät ylhäiset miehemme, 
vanhimpiamme he halveksivat. Nuoret miehet joutuvat pyörittämään jauhinkiviä, 
pojat kompastelevat puukuormien alla. Vanhimmat eivät enää kokoonnu 
kaupunginportille, nuoret miehet eivät näppäile soittimia.  

Sydämestämme on ilo kuollut, tanssimme on vaihtunut suruksi. Seppele on pudonnut 
päästämme. Voi meitä, paljon olemme tehneet syntiä! Olemme itkeneet silmämme 
sokeiksi, sydämemme on sairas. Siionin vuori on jäänyt autioksi, sakaalit siellä 
juoksentelevat.  

  Tämä lukukappale responsoriumeineen puuttuu nykyisestä hetkipalveluksesta. 1
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Sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun valtaistuimesi pysyy polvesta polveen. Miksi sinä 
tyystin unohdat meidät, miksi hylkäät ainiaaksi? Herra, anna meidän palata luoksesi, 
niin me palaamme. Uudista päivämme entiselleen. Totisesti, sinä olet hylännyt meidät, 
ankara on sinun vihasi!  

Jerusalem, Jerusalem, käänny takaisin Herran, Jumalasi puoleen! 

Responsorium   vrt. Matt. Joel 1:8,13,15,16  

E:   Valita kuin neitsyt, oi kansani, huutakaa, te paimenet, ja itkekää,  
  sirottakaa päällenne tuhkaa. 
K:   Sillä lähellä on Herran päivä, hirmuinen ja suuri.  
E:   Vyöttäytykää säkkiin te papit,  
  vaikeroikaa te, jotka palvelette alttarin äärellä, 
  ilo ja riemu on kadonnut Herran huoneesta. 
K:   Sillä lähellä on Herran päivä, hirmuinen ja suuri.  

Ensimmäinen lukukappale 

Luemme kirjeestä heprealaisille:  4:1–13 

Pyrkikäämme kaikin voimin Herran lepoon 

Veljet, olkaamme varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, 
on vielä voimassa, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet 
hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut 
mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet eikä se näin 
sulautunut heihin.  

Sen sijaan me, jotka uskoimme, pääsemme perille luvattuun levon maahan. Jumala on 
siis sanonut: "Ja niin minä vihassani vannoin: Ikinä he eivät pääse minun 
lepopaikkaani." Näin hän sanoi, vaikka hänen työnsä ovat olleet valmiina maailman 
luomisesta asti. Kirjoituksissahan on seitsemännestä päivästä sanottu: "Seitsemäntenä 
päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään." Mutta tuossa toisessa kohdassa sanotaan: 
"Ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani."  

Koska siis on varmaa, että jotkut pääsevät sinne, ja koska ne, jotka muinoin kuulivat 
hyvän sanoman, eivät niskoittelunsa vuoksi sinne päässeet, Jumala on asettanut uuden 
määräpäivän, "tämän päivän". Hänhän on paljon myöhemmin Daavidin suulla 
lausunut edellä mainitut sanat: "Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää 
paaduttako sydäntänne."  
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Jos jo Joosua olisi vienyt kansan levon maahan, ei Jumala puhuisi toisesta, myöhemmin 
tulevasta päivästä. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee 
levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä 
tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi 
seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle.  

Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, 
se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa 
sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on 
luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili.  

Responsorium  vrt. Mt. 27:66,60,62 

E:   Kun Herra oli haudattu, vieritettiin kivi haudan suulle  
  ja se sinetöitiin. 
K:   Ja sotilaita asetettiin vartioon. 
E:   Ylipapit sanoivat Pilatukselle:  
  "Käske vartioida hautaa kolmanteen päivään asti." 
K:   Ja sotilaita asetettiin vartioon. 

Toinen lukukappale 

Luemme pyhän ja suuren lauantain saarnasta varhaiskirkon ajalta:  
    PG 43:439,451,462–463 

Herra astui alas tuonelaan 

Mitä on tapahtumassa? Tänä päivänä vallitsee maan päällä suuri hiljaisuus, suuri 
hiljaisuus ja autius, sillä Valtias nukkuu. "Peloissaan maa vaikenee", kun 
ihmiseksitulleen Jumalan ruumis on vaipunut kuolonuneen. Hän on herättänyt kaikki 
aikojen saatossa kuolemaan nukkuneet. Jumala on kuollut ihmisenä ja ravistanut 
hereille tuonelan.  

Ensimmäistä ihmistä hän on mennyt etsimään niin kuin kadonnutta lammasta. 
Totisesti, hän on mennyt tapaamaan niitä, jotka istuvat "pimeydessä ja kuoleman 
varjossa". Jumala on Pojassaan mennyt päästämään ahdingosta Aadamin ja Eevan, 
jotka oli vangittu.  

Herra on laskeutunut alas heidän luokseen kantaen ristiä kuin voittoisaa asetta. Kun 
kantaisä Aadam hänet siellä näki, hän tyrmistyksestä rintaansa lyöden huusi kaikille: 
"Herrani on meidän kaikkien kanssa!" Ja Kristus vastasi: "Niin myös sinun henkesi 
kanssa." Kristus tarttui Aadamin käteen nostaen hänet pystyyn ja sanoi: "Herää, sinä, 
joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva!"  
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"Minä, sinun Jumalasi, tulin ihmiseksi, lapseksesi, sinun tähtesi ja niiden tähden, jotka 
sinusta polveutuvat. Nyt minä käsken ja voimallani määrään: Te, jotka olette kahleissa, 
menkää vapaina! Te, jotka olette pimeässä, tulkaa valoon! Te, jotka nukutte, nouskaa 
hereille!  

Sinua, Aadam, minä käsken: Herää ja nouse ylös, sinä, joka nukut! En minä sinua sitä 
varten luonut, että iankaiken eläisit tuonelan kahleissa. Nouse ylös kuolleista – minä 
olen kuolleiden elämä! Nouse, minun kätteni luomus. Nouse, minun kuvani! Omaksi 
kuvakseni minä sinut tein. Nouse, lähtekäämme pois täältä, menkäämme yhdessä, sillä 
sinä olet minussa ja minä sinussa: me olemme yksi ja jakamaton persoona.  

Sinun tähtesi minä, sinun Jumalasi, tulin lapseksesi. Sinun tähtesi minä, Herrasi, otin 
palvelijasi muodon. Sinun tähtesi minä, joka olin taivaidenkin yläpuolella, tulin alas 
maan päälle ja maan alle. Sinun tähtesi minusta tuli ihminen, 'mies, joka on voimansa 
menettänyt ja on valmis hautaan'. Sinä kasvoit paratiisin puutarhassa, ja sinun tähtesi 
minut kavallettiin puutarhassa juutalaisille ja ristiinnaulittiin puutarhassa.  

Katso minun kasvojani, joita on syljetty! Sen minä kestin sinun vuoksesi, jotta saisit 
takaisin sen jumalallisen hengen, joka sinulla alussa oli. Katso iskujen runtelemia 
poskiani! Lyönnit kestin tehdäkseni sinun turmeltuneet kasvosi jälleen minun kuvani 
mukaiseksi.  

Katso ruoskittua selkääni! Minä kestin sen, jotta sinun hartioitasi painava syntikuorma 
otettaisiin pois. Katso käsiäni! Ne naulittiin sinun tähtesi tiukasti ristinpuuhun – sinun 
tähtesi, joka Herrasi käskyä rikkoen kerran ojensit omat kätesi kiellettyä puuta kohti.  

Minä nukuin kuolonunta ristillä ja keihäs lävisti kylkeni sinun tähtesi, joka itse olit 
paratiisissa syvään uneen vaipuneena silloin, kun Eeva tehtiin sinun kyljestäsi. Minun 
kylkeni paransi sinun kylkesi tuskan. Minun uneni herätti sinut tuonelan unesta. 
Keihäs, jolla minua pistettiin, torjui sinua vastaan suunnatun keihään.  

Nouse, Aadam, lähtekäämme täältä pois! Kiusaaja houkutteli sinut ulos paratiisista, 
mutta minä en vie sinua sinne takaisin, vaan asetan sinut kanssani taivaalliselle 
valtaistuimelle. Sinua kiellettiin kajoamasta puuhun, joka oli elämän kuva, mutta nyt 
minä, joka itse olen elämä, liityn yhteen sinun kanssasi. Minä asetin kerubit pitämään 
sinua kurissa kuin palvelijaa – nyt annan kerubien kumartaa sinua niin kuin Jumalaa.  

Nyt on kerubien kunniaistuin ilmestynyt, kantajat ovat valmiita lähtöön. Häävuode on 
valmistettu, ateria katettu. Iankaikkinen asumus on koristettu ja kaiken hyvän 
aarreaitat avattu, taivasten valtakunta on jo ennen aikojen alkua ollut valmistettu."  
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Responsorium 

E:   Paimenemme, elävän veden lähde, on mennyt tuonelaan.  
  Hänen kuolemansa hetkellä aurinkokin pimeni.  
  Nyt on vangittu se, joka Aadamin vangitsi! 
K:   Tänään on Vapahtaja särkenyt tuonelan portit ja salvat. 
E:   Kristus on tuhonnut helvetin vallan ja tehnyt tyhjiksi  
  paholaisen juonet. 
K:   Tänään on Vapahtaja särkenyt tuonelan portit ja salvat. 

Tenebrae jatkuu välittömästi laudeksella.  
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LAUDES 

Hymni 

Tibi Redemptor omnium, 400-500-luvulta 

1. Me käymme sinun eteesi,  
oi Herra, kuule huutomme: 
suo meille runsas armosi,  
anteeksi anna syntimme. 

2. Sä voitit vallat kuoleman,  
teit tyhjäks juonet kiusaajan. 
On ristin merkki voimamme,  
uskomme tunnus, turvamme. 

3. Verelläs meidät lunastit  
ja toivon tielle johdatit,  
siis paha kauas karkoita,  
suo meidän elää rauhassa. 

4. Kun kivi sulki hautasi,  
sä astuit alas tuonelaan; 
niin pimeään veit valosi,  
vanhurskaat nostit elämään. 

5. On kerran aika päättyvä  
ja saavut tuomariksemme. 
pelastus tuo, oi Vanhurskas,  
palkinto anna pyhille. 

6. Jumalan Poika, pyydämme:  
taas terveiksi tee haavamme. 
Sinulle olkoon kunnia,  
oi Kolminaisuus korkea. Aamen. 
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Psalmodia 

Ant. 1:  He surevat häntä niin kuin ainoaa poikaa,  
  sillä syyttömänä Herra surmattiin. 

Psalmi 64 

Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. * 
 Kun vihollinen uhkaa, varjele minua. 
Kätke minut pahantekijöiden kiihkolta, * 
 väärintekijöiden juonilta. 
He teroittavat kielensä kuin miekan, * 
 jännittävät nuolekseen myrkyllisen sanan, 
ja äkkiä he piilopaikastaan ampuvat viatonta, * 
 ampuvat, eivät pelkää. 
He kannustavat toinen toistaan pahaan, he yllyttävät virittämään ansoja, * 
 he sanovat: "Ei sitä kukaan näe." 
He hautovat pahaa ja sanovat: "Nyt panemme toimeksi!" * 
 Tutkimaton on ihmisen sisin ja sydän. 
Jumala ampuu heihin nuolensa, ja äkkiä he ovat täynnä haavoja. * 
 He kompastuvat omiin puheisiinsa.  
Jokainen, joka heidät näkee, pudistaa päätään. * 
 Kaikki ihmiset ovat peloissaan.  
He kertovat, mitä Jumala on tehnyt, * 
 ja ottavat opikseen Jumalan teoista. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta ja luottakoon häneen! * 
 Oikeamieliset riemuitkoot! 
Kunnia Isälle ja Pojalle *  
 ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *  
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.  

Ant.:   He surevat häntä niin kuin ainoaa poikaa,  
  sillä syyttömänä Herra surmattiin. 

Ant. 2:  Herra, pelasta tuonelan porteilta minun sieluni. 

Canticum Jes. 38:10–14, 17–20 

Minä ajattelin: Kesken päivieni juoksun minun on mentävä pois. * 
 Tuonelan porttien tuolla puolen joudun viettämään ne vuodet,  
 jotka minulta jäivät elämättä. 
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Minä ajattelin: En enää saa nähdä Herraa elävien maassa, * 
 en enää katsella ihmisiä maailman asukkaiden parissa. 
Kuin paimenen teltta minun majani puretaan * 
 ja viedään pois.  
Kuin kutoja minä olen kiertänyt loppuun elämäni kankaan, * 
 ja nyt minut leikataan loimilangoista irti.  
Koko päiväksi sinä jätit minut yksin, yöhön saakka, * 
 aamuun mennessä ovat voimani lopussa.  
Kuin leijona raatelisi minut, ruhjoisi kaikki luuni. * 
 Koko päiväksi sinä jätit minut yksin, yöhön saakka. 
Minun ääneni vinkuu kuin tervapääskyn ääni, * 
 kyyhkysen tavoin minä valitan ja vaikerran.  
Minun silmäni väsyivät tähytessään korkeuteen. * 
 Herra, minä olen ahdingossa, auta minut siitä. 
Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. * 
 Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta.  
Selkäsi taakse sinä heität * 
 kaikki minun syntini. 
Ei tuonela sinua kiitä * 
 eikä kuolema sinua ylistä!  
Ne, jotka syvyyteen joutuvat, * 
 eivät voi turvautua uskollisuuteesi. 
Elävät, elävät sinua ylistävät, niin kuin minä tänään ylistän! * 
 Isä kertoo lapsilleen sinun uskollisuudestasi. 
Herra on minut pelastanut, hänen ylistystään soi meidän soittomme * 
 hänen pyhäkössään kaikkina elämämme päivinä. 
Kunnia Isälle ja Pojalle *  
 ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *  
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.  

Ant.:   Herra, pelasta tuonelan porteilta minun sieluni. 

Ant. 3:  Minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti,  
  ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. 

Psalmi 150 

Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, * 
 ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa! 
Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, * 
 ylistäkää häntä, hän on suuri!  
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Ylistäkää häntä raikuvin torvin, * 
 ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen! 
Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, * 
 ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen! 
Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, * 
 ylistäkää häntä riemukkain symbaalein! 
Kaikki te, joissa on elämän henkäys, * 
 ylistäkää Herraa! 
Kunnia Isälle ja Pojalle *  
 ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *  
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.  

Ant.:   Minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti,  
  ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. 

Lyhyt lukukappale  vrt. Hoos. 5:15b–6:2 

Näin sanoo Herra: "Ahdistuksessaan he etsivät minua ja sanovat: 'Tulkaa, 
palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, 
mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät, 
kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä.'" 

Lyhyen responsoriumin sijasta luetaan antifoni: 

Ant.:   Kristus oli meidän tähtemme kuuliainen kuolemaan asti,  
  aina ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet  
  yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia nimiä korkeamman. 

Benedictus — Sakariaan kiitosvirsi 

Ant.:   Maailman Vapahtaja, pelasta meidät! Ristilläsi ja verelläsi  
  sinä lunastit meidät. Tule avuksemme, Herra, Jumalamme! 

Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, *  
 Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. 
Väkevän pelastajan hän on nostanut meille *  
 palvelijansa Daavidin suvusta,  
niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut *  
 pyhien profeettojensa suulla.  
Hän on pelastanut meidät vihollistemme vallasta, *  
 kaikkien vihamiestemme käsistä.  
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Hän on nyt osoittanut laupeutensa, *  
 uskollisuutensa isiämme kohtaan.  
Hän on pitänyt mielessään pyhän liittonsa, *  
 valan, jonka hän isällemme Abrahamille vannoi.  
Näin me saamme pelotta palvella häntä *  
 vihollisistamme vapaina,  
pyhinä ja vanhurskaina hänen edessään *  
 kaikkina elämämme päivinä.  
Ja sinua, lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi. *  
 Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien.  
Sinä johdat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen, *  
 syntien anteeksiantamisen.  
Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä: *  
 Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto.  
Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville, *  
 se ohjaa jalkamme rauhan tielle.  
Kunnia Isälle ja Pojalle *  
 ja Pyhälle Hengelle.  
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *  
 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.  

Ant.:   Maailman Vapahtaja, pelasta meidät! Ristilläsi ja verelläsi  
  sinä lunastit meidät. Tule avuksemme, Herra, Jumalamme! 

Rukoukset 

Kumartakaamme vilpittömin sydämin Kristusta, Vapahtajaamme, joka meidän 
tähtemme kuoleman voittaakseen kärsi ristillä ja haudattiin. Huutakaamme häntä 
avuksi: Herra, armahda meitä. K: Herra, armahda meitä. 

Kristus, Pelastaja, sinä tahdoit surevan äitisi lähellesi, kun riipuit ristillä ja kun sinut 
haudattiin; — yhdistä myös meidät ahdingoissamme sinun kärsimykseesi. K: Herra, 
armahda meitä. 

Kristus, Herra, niin kuin maahan pudonnut vehnänjyvä sinä kuolit tuottaaksesi meille 
iankaikkisen elämän sadon; — suo meidän, jotka olemme kuolleet pois synnistä, elää 
Jumalalle. K: Herra, armahda meitä. 

Kristus, Paimenemme, sinä makasit haudan pimeydessä kätkettynä kaikilta; — opeta 
meitä rakastamaan sitä, mikä on ylhäällä, missä meidän elämämme on sinun kanssasi 
kätketty Jumalaan. K: Herra, armahda meitä. 
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Kristus, uusi Aadam, sinä laskeuduit kuoleman valtakuntaan ja vapautit kaikki aikojen 
saatossa tuonelaan joutuneet vanhurskaat; — salli kaikkien synnin haudassa 
makaavien kuulla äänesi ja elää. K: Herra, armahda meitä. 

Kristus, elävän Jumalan Poika, kasteessa meidät haudattiin yhdessä sinun kanssasi; — 
suo meidän ylösnousemuksesi kirkastamina vaeltaa uuden elämän valossa. K: Herra, 
armahda meitä. 

Tai: 

Kumartakaamme Vapahtajaamme Kristusta, joka meidän tähtemme kuoleman 
voittaakseen kärsi ristillä ja haudattiin. Huutakaamme häntä avuksi: Herra, armahda 
meitä. K: Herra, armahda meitä. 

Sinä annoit henkesi meidän edestämme, — ja makasit haudan pimeydessä. K: Herra, 
armahda meitä. 

Niin kuin maahan pudonnut vehnänjyvä sinä kuolit, — jotta tuottaisit meille 
iankaikkisen elämän sadon. K: Herra, armahda meitä. 

Sinä laskeuduit kuoleman valtakuntaan — ja vapautit kaikki tuonelaan joutuneet 
vanhurskaat. K: Herra, armahda meitä. 

Sinä tahdoit surevan äitisi lähellesi, kun riipuit ristillä — ja kun sinut haudattiin. K: 
Herra, armahda meitä. 

E:  Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi, ja opeta meitä rukoilemaan:  

Isä meidän, joka olet taivaissa.  
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.  
Tulkoon sinun valtakuntasi.  
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.  
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.  
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Loppurukous 

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, sinun ainosyntyinen Poikasi astui alas tuonelaan ja 
nousi kuolleista taivaan kirkkauteen. Suo kaikkien uskoviesi, jotka kasteessa haudattiin 
Kristuksen kanssa, hänen kanssaan myös nousta iankaikkiseen elämään, sillä hän elää 
ja hallitsee sinun kanssasi Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta 
iankaikkiseen. Aamen.
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