
Pääsiäisen hetkipalvelus 
eli slaaviminen 

Palvelus löytyy myös nuotitettuna julkaisusta Pyhä ja suuri pääsiäissunnuntai, OKJ 1998 

Lukija (lausuu maallikon alkusiunauksen): Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra, Jeesus 
Kristus Jumalan Poika, armahda meitä. Amen. 

Kuoro (tai kaikki yhdessä, tavallisella pääsiäistroparin 5. sävelmällä):  
Kristus nousi kuolleista; | kuolemalla kuoleman voitti | ja haudoissa oleville elämän antoi. (Kolmes-
ti) 

6. säv. (kuten Taivaallinen Kuningas) 
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen, | kumartakaamme pyhää Herraa Jeesusta, | ainoaa synni-
töntä. | Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun pyhää ylösnousemistasi veisuilla ylis-
tämme; | sillä Sinä olet meidän Jumalamme; | paitsi Sinua emme toista tunne; | Sinun nimeäsi avuk-
si huudamme. | Tulkaa kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylös-
nousemista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Herraa, | me vei-
suilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa; | sillä kärsittyänsä meidän edestämme ristin vaivat, || 
Hän kuolemallansa kuoleman kukisti. (Kolmesti) 

8.säv.  (kuten Totisesti on kohtuullista) 
Naiset, jotka Marian kanssa olivat, | ennättivät ennen aamua haudalle | ja näkivät kiven siitä pois 
vieritetyn, | kuulivat enkelin sanovan: | Miksi te iankaikkisessa valkeudessa olevaa | etsitte kuolleit-
ten joukosta niin kuin ihmistä? | Katsokaa käärinliinoja. | Menkää kiireesti ja julistakaa maailmalle, 
| että Herra on ylösnoussut ja kuoleman kuolettanut, || sillä Hän on Jumalan Poika, Jumalan, joka 
pelastaa ihmissuvun. 

8.säv.   
Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan, |  mutta Sinä myös helvetin voiman kukistit. | Sinä, 
Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuoville naisille sanoit: "Iloitkaa". | Apos-
toleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylösnousemisen. 

8.säv.   
Sinä, Kristus, olit ruumiillisesti haudassa, | mutta sielullasi Jumalana tuonelassa, | paratiisissa Sinä 
olit ryövärin ja valtaistuimella Isän ja Hengen kanssa || kaikki täyttäen, oi tutkimaton.|  

Kunnia... 



Elämän tuottajaksi, ihanammaksi paratiisia | ja todella loistavammaksi kaikkia kuninkaallisia huo-
neita | tuli, oi Kristus, Sinun hautasi, || meidän ylösnousemisemme lähde. 

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, | sillä Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, 
| on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: | Siunattu olet Sinä naisten seassa, oi puhtain Valtiatar! 

Kuoro jatkaa resitoiden 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra siunaa. 

Lukija: Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra, Jeesus Kristus Jumalan Poika, armahda meitä.  

Kuoro: Amen.  

Kristus nousi kuolleista; | kuolemalla kuoleman voitti | ja haudoissa oleville elämän antoi. (Kolmes-
ti, nopealla  sävelmällä) 

Hetkipalvelus päättyy tähän . Haluttaessa voidaan laulaa seuraavat  
riemulliset pääsiäisstikiirat juhlan tunnelman luomiseksi 

5. säv. (erillinen oma sävelmänsä) 

Liitelauselma: Nouskoon Jumala, | niin Hänen vihollisensa hajoitetaan!  

Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen tullut; | uusi pyhä Pääsiäinen; | salainen Pääsiäinen; | kaikkein 
kunniallisin Pääsiäinen; | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapahtaja; | viaton Pääsiäiskaritsa; | suuri Pääsiäi-
nen; | uskovaisten Pääsiäinen; | Pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut; | Pääsiäinen, || 
joka kaikki uskovaiset pyhittää. 
  
Liitelauselma: Niin kuin savu hajoaa, niin kuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin Sinä hajoita heidät!  

Nähtyänne näyn tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | Ota meiltä vastaan Kris-
tuksen ylösnousemisen ilosanoma; | riemuitse, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Ku-
ninkaan Kristuksen || ylkänä tulevan ulos haudasta. 



Liitelauselma: Niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edestä, mutta vanhurskaat riemuit-
koot!  

Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset | löysivät kivellä istu-
van enkelin, | joka julisti heille sanoman: | Miksi te etsitte Elävää kuolleitten seassa? | Miksi itkien 
haette Turmeltumatonta turmeluksessa? || Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa! 

Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä!  

Oi ihana Pääsiäinen! | Oi Pääsiäinen, | Herran Pääsiäinen! | Jalo Pääsiäisjuhla on meille tullut! | Oi 
Pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme! | Oi Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääse-
minen! | Sillä tänään haudasta, | aivan kuin jostakin juhlamajasta, | tuli ulos kunniansa loistossa 
Kristus | ja täytti ilolla naiset, sanoen heille: || Ilmoittakaa tämä apostoleille! 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme toinen toistamme! | 
Veljet, | sanokaamme myös vihollisillemmekin: | Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden an-
teeksi, | ja näin huutakaamme:  
Kristus nousi kuolleista; | kuolemalla kuoleman voitti | ja haudoissa oleville elämän antoi. (kerran)


