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Sapatin jälkeen luistinradalle 
 
Sunnuntaiaamupäivänä Davidin kotona soi ovikello. Ovella ovat Muhis ja Karri, jotka ovat 
tulleet hakemaan Davidia luistelemaan läheiselle tekojäälle. David saa vanhemmiltaan lu-
van lähteä luistelemaan, koska sapatti on jo ohi.  
– Eilenkö et olisi saanut lähteä luistelemaan? kysyy Karri. 
– Niin, sapatti alkaa perjantai-iltana ja päättyy lauantai-iltana, vahvistaa David ja muistut-
taa, että sapatin vuoksi hän lähtee aina perjantaina suoraan koulusta kotiin siivoamaan 
perheensä avuksi ja valmistelemaan sapattipäivällistä. 
– Käyttekö te synagogassa aina perjantaisin? kysyy Muhis. 
– No ei aina, vastaa David. – Perjantai-iltaisin tervehdimme sapatin saapumista kotona. 
Äiti sytyttää ja siunaa sapattikynttilät, lauletaan, ja sitten syödään hyvin. Joskus käydään 
sapatin alettua synagogassa jumalanpalveluksessa. Muuten ollaan kotona perheen 
kanssa ja vietetään aikaa rauhassa. Mutta nyt olen siis ihan vapaa vaikka luistelemaan. 
 
Sasu ja Roope odottavat jo kentällä ja syöttelevät kiekkoa toisilleen. Kirkonkellojen ääni 
kuuluu etäämpää.  
– No mitäs nyt, kiusoittelee Muhis Sasua ja Roopea, – eikö teidän pitäisi olla matkalla 
kirkkoon?  
– No mitäs sitten vaikka olisimme? kysyy Sasu. Karri muistaa, että Zachary ei pääse 
yleensä sunnuntaisin ulos ennen iltaa, koska hän on äitinsä kanssa messussa ja usein 
sen jälkeen on muuta seurakunnan toimintaa tai pyhälounas joidenkin katolilaisten ystä-
vien luona.  
– Meidän pitää lähteä tästä kahdeltatoista, koska lähdemme koko perhe mummin luokse 
syömään, kertoo Roope. – Mummin ruuat ovat niin hyviä, ja sunnuntaisin on aina jälkiruo-
kaakin. 
 
– Muhis, miten teillä on? kysyy Sasu. – Onko teillä mitään pyhäpäivää tai lepopäivää vii-
kossa? 
– No perjantaisin on perjantairukoukset moskeijassa, mutta me pääsemme lähinnä lo-
milla, koska on koulua ja vanhemmilla usein töitä, kertoo Muhis. – Se yksi kevät oli kiva, 
kun meillä loppui perjantaisin kahdeltatoista. Isä otti joskus perjantaisin vapaapäivän tai 
sellaisen työvuoron, että päästiin yhdessä moskeijaan. Olisi tietysti kiva päästä sinne 
useammin, mutta ei se ole mitenkään niin, että perjantaisin ei saisi tehdä töitä ollenkaan.  
– Joo, meilläkin usein siivotaan sunnuntaisin, koska lauantaisin on harrastuksia, kertoo 
Roope. – Mutta mummi on kertonut, että hänen lapsuudessaan se ei olisi tullut kuuloon-
kaan. 
– No, peli alkaa! huutaa Karri kaukalon toisesta päästä. – Tänne ei tultu lepäämään, vaan 
pelaamaan! 
 

 Onko sinun perheessäsi mitään tiettyä aikaa, jolloin ollaan perheen kesken eikä 
lähdetä kaverien kanssa ulos? 

 Millainen lepopäivä olisi sinulle rentouttava ja virkistävä? 


