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Näkökulmia pääsiäiseen 
 
David ja Viktoria tapaavat lähikaupassa eräänä keväisenä iltana. He pysähtyvät hämmäs-
telemään suklaahyllyä, joka on täynnä erilaisia keväisiä konvehteja, toinen toistaan suu-
rempia suklaapupuja ja kirjaviin kääreisiin pakattuja suklaamunia. Nuoria alkaa naurattaa 
tuo riemunkirjava suklaavalikoima, jota kauppias yrittää naapurustolle myydä. 
 
Paikalle ilmaantuu suklaahyllyn takaa Sasu, joka on lähetetty ostamaan mämmiä ja pashaa 
viikonloppua varten. 
  
– Mitäs te täällä juonitte, meinaatteko ostaa kaupan kaikki suklaat? Sasu kysyy. 
 
Viktoria kertoo, että hänen perheensä valmistautuu pääsiäisjuhlaan. Hetken aikaa nuoret 
puhuvat juhlaruuista. Sasu kertoo, mitä hänet on lähetetty ostamaan. Viktoria toteaa, että 
hänen perheensä valmistaa pashan aina itse puisessa muotissa, joka on ollut Viktorian 
vanhemmilla niin kauan kuin he ovat asuneet yhdessä. 
 
Sasu ja Roope ovat päntänneet uskonnon koetta varten, ja Sasu päättääkin nyt osoittaa 
fiksuutensa naapureilleen ja tiedottaa, että pääsiäisen ajankohta määräytyy täydenkuun ja 
kevätpäiväntasauksen mukaan. Pääsiäissunnuntai eli ensimmäinen pääsiäispäivä on aina 
22.3.–25.4. Viktoria toteaa Sasulle, että asiaa kannattaa tutkia eri näkökulmista. Suomen 
ortodoksisen kirkon jäsenet viettävät pääsiäistä samaan aikaan luterilaisten kanssa. Venä-
jän ortodoksisen kirkon kalenteri on erilainen: välillä pääsiäinen osuu samaan ajankohtaan, 
yleensä taas ei. Sasu jää ihmettelemään tätä tietoa. 
 

• Tiedätkö, mikä on kevätpäiväntasaus? Muistatko kuun vaiheet eli kuun eri tavat nä-
kyä maahan? Voit halutessasi etsiä näistä lisätietoa. 

 
Silloin Viktoria kysyy Davidilta, miten juutalaiset viettävät pääsiäistä. 
 
– Me emme vietä samaa pääsiäistä, jota te vietätte, korjaa David, - me vietämme pesah-
juhlaa Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. Pesah-juhla alkaa nisan-kuun 15. päi-
vänä, ja tätä happamattoman leivän juhlaa vietetään seitsemän päivän ajan. Nisan-kuun 
lasketaan alkavan silloin, kun kevätpäiväntasauksen jälkeen ilmestyy kuunsirppi näkyviin. 
Siksi kahta viikkoa myöhemmin, pesahin aikaan, kuu on aina täysi. Toisinaan pesah ja 
luterilaisten pääsiäinen osuvat samaan ajankohtaan, yleensä taas eivät. 
 
Tämä on Viktorialle ja Sasulle uutta. 
 
– Näistähän voisi vihjaista matikanopettajille. Saisimme koko kevääksi laskettavaa, kun 
ajoittaisimme pesah-juhlaa ja pääsiäistä, suunnittelee Viktoria. 
– Älä vain tee tuota! varoittaa Sasu ja nauraa. 
 



 

 

Viktoria jatkaa ostoslistansa tutkimista ja muistuttaa, että ortodokseilla on alkanut suuri 
paasto kuusi viikkoa ennen palmusunnuntaita ja että pääsiäinen on juhlien juhla: silloin 
juhlitaan Kristuksen ylösnousemusta. Sasu toteaa siihen, että hänkin kyllä tietää pääsiäi-
sen tärkeän aseman kristinuskossa, mutta heidän perheessään pääsiäinen ja varsinkin 
helluntai jäävät kyllä joulua pienemmiksi juhliksi. 
 
– Meillekin juhla-ateria, erityisesti seder-ateria pääsiäisaattona, on tärkeä, kertoo David, –  
ja lisäksi meillä on erityisiä sääntöjä siivoamiseen ennen juhlaa. Kaikki hapatettu ruoka 
täytyy siivota pois pienintäkin murua myöten. 

 
Sasu ja Viktoria hämmästelevät, kuinka vähän he yhä tietävät juutalaisesta kulttuurista. 
Silloin paikalle osuu kolmaskin kristillisen pääsiäisen viettäjä eli naapurin Zachary: 
 
– Mikäs kokous täällä on? Oletteko löytäneet hyvää lammasta? Minun pitäisi löytää myös 
artisokkia. 

 
Naapurit auttavat Zacharya löytämään etsimänsä, ja kaikki maksavat omat ostoksensa. 
Kotimatkalla seurue kohtaa Salman. Päivän teemaan liittyen kysytään myös Salman aja-
tuksia pääsiäisestä. Salma toteaa: 
 
– Ai pääsiäisestä? Me muslimit emme juhli pääsiäistä. Vaikka arvostamme Jeesusta suu-
resti profeettana, emme kuitenkaan usko hänen ristinkuolemaansa ja kuolleista heräämi-
seen. Uskomme, että Jumala suojeli profeettaansa ja nosti hänet luokseen taivaaseen jo 
ennen kuin hänet saatiin kiinni. Uskomme, että ristille naulittiin joku muu, joka vain näytti 
Jeesukselta. 
 
Zachary, David, Viktoria ja Sasu hämmästelevät tätä itselleen uutta näkökulmaa ja kiittävät 
Salmaa uusista ajatuksista. Karri on tulossa roskakatokselta ja kuulee muiden keskustelun. 
Hän kutsuu kaikki kaverit kotiinsa katsomaan Monty Pythonin Brianin elämän. 
 

• Vietetäänkö sinun perheessäsi jotakin juhlaa kevätpäiväntasauksen aikaan? Miten 
vietätte sitä? 

• Etsi lisätietoa kevään juhlapäivistä osoitteesta https://juhlakalenteri.fi/. Tutki juhlaka-
lenteria: 

1. Minä päivänä tänä vuonna juhlitaan pääsiäispäivää? 
2. Minä päivänä Venäjän ortodoksit juhlivat pääsiäispäivää?  
3. Minä päivinä juhlitaan pesah-juhlaa (voidaan kirjoittaa myös ’pesach’)? 
4. Kevätpäiväntasauksen aikaan vietetään myös muita juhlia. Etsi juhlakalente-

rista tietoa persialaisten perinteisestä nouruz-juhlasta (21.maaliskuuta). Juh-
lan nimi voidaan kirjoittaa monella tavalla. Voit etsiä siitä lisätietoa googlaa-
malla sanalla ’nawroz’ tai ’nowruz’. Ehkä huomaat nouruz-juhlan ja pääsiäi-
sen muistuttavan joissakin asioissa toisiaan. 

https://juhlakalenteri.fi/

