
 

 

Muutaman viikon kuluttua kirkot täyttyvät 

hiljaisista lauantai-illan jumalanpalveluskävijöistä. 

Moni vie kynttilän perheenjäsentensä tai tuttavansa 

haudalle, osa kuuntelee Pyhäinpäivän ohjelmaa 

kotoaan radion välityksellä.  

Ensimmäiset seitsemänsataa vuotta kristillinen 

kirkko vietti pyhäinpäivää keväällä. Tämän vuoksi 

itäisissä, vanhoissa Kaldean kirkoissa vietetään 

pyhäinpäivää edelleen pääsiäissunnuntaita 

seuraavalla viikolla. Seitsemänsataaluvulla elänyt paavi Gregorius kolmas siirsi 

kristillisen pyhäinpäivän keväästä marraskuun ensimmäiseksi päiväksi, Vatikaanissa 

sijaitsevan pyhäinjäännöskappelin vihkimisjuhlan kunniaksi. Mutta miksi Irlannin 

kelttikristityt kieltäytyivät keskiajalle saakka siirtämästä pyhäinpäivää marraskuun 

alkuun, vastoin paavin määräystä ja läntistä tapaa?  

Lokakuun viimeisen päivän ja marraskuun ensimmäisen päivän välisenä yönä 

vietettiin myös kelttiläistä samhain-rituaalia, joka tunnetaan nykyisin halloween -

nimisenä. Wiccoille, jotka palvovat äiti Maata, halloween oli  - ja on edelleen -  

vuoden pyhin okkultistinen sapatti. Wiccat uskoivat, että halloweenina kuolleiden 

henkien oli erityisen helppoa palata maan päälle ja takaisin. Halloweenin viettäjät 

juhlivatkin rituaalimenoin läpi yön: piirtelivät ympyröitä, joiden sisällä 

kuusikulmaisia hexagrammeja ja kertoivat tarinoita ”varjojen kirjasta”.   

Myös mm. Englannin druidit viettivät halloweenia, johon liittyi keskeisenä 

ihmisuhrien uhraaminen. He kiersivät lähitienoita kävellen ja suorittivat eräänlaisen 

”trick or treat” eli ”karkki tai kepponen” –seremonian. Asukkaat saivat valita 

paikallisen naisen luovuttamisen okkultististen menojen uhriksi tai veren ottamisen 

miespuoliselta tapetulta. Mikäli asukkaat kieltäytyivät luovuttamasta naista, verellä 

merkittiin punainen, tähden muotoinen merkki asutuksen muurille tai portille. 

Visuaalisen merkin tarkoituksena oli kutsua saatanan eli ”öisen metsästäjän” henget 

paikalle, tappamaan joku asukkaista pelon avulla. Kun tyttö tai nainen luovutettiin 

kylästä tai asuinpaikan toimesta, druidit asettivat tuon paikan ovelle tai portille 

suuren kurpitsan, johon oli kaiverrettuna kasvot. Kurpitsan sisällä paloi ihmisrasvasta 

tehty kynttilä.  



 

 

On siis ymmärrettävää, miksi kelttiläiset 

kristityt sitkeästi vaativat keskiajalle 

saakka kristillisen pyhäinpäivän täydellistä 

erottamista samhainista. Se on kuin 

kristillisen pyhäinpäivän antiteesi. 

Aikaisemmin Suomessa kutsuttiin 1.11.:a 

Pyhäinmiesten tai pyhäin miesten päiväksi. 

Tällöin on muisteltu erityisesti niitä, jotka 

ovat siirtyneet täältä uskoen Kristukseen. Ensimmäisillä kristillisillä vuosisadoilla 

pyhäinpäiviä eri aikoina vietettiin uskonsa vuoksi kärsineiden ja marttyyrien 

muistoksi, mutta pian vuosittaisesta pyhäinpäivästä tuli eri maissa edesmenneiden 

uskovien yhteinen ja samalla ylösnousemuksen muistopäivä.   

Pyhäinpäivän olemus siis koskettaa aihepiiriä, joka haastaa ja koskettaa meistä 

jokaista. Jo Jeesuksen aikana aihe aiheutti hämminkiä. Sen johdosta, vuonna 30 jKr, 

perustettiin jopa uskonnollisten ja maallisten viranomaisten yhteisrintama, jonka 

ainoana tehtävänä oli vakuuttaa ylösnousemuksen valheellisuutta ja luoda peitetarina  

vakuutuksen vahvistukseksi:  

Evankelista Matteus kertoo, kuinka Jeesuksen aikaiset uskonnolliset johtajat 

”neuvottelivat kansan johtajien kanssa, antoivat sotilaille runsaat lahjukset ja 

käskivät heidän sanoa kaikille: ”Yöllä kun me nukuimme, hänen oppilaansa 

tulivat ja varastivat ruumiin.” ”Jos maaherra kuulee tästä”, he sanoivat, ”me 

kyllä lepytämme hänet. Saatte olla huoleti”.  

Vartijat ottivat rahat ja tekivät niin 

kuin heitä oli käsketty. Sitä tarinaa… 

ovat levittäneet tähän päivään asti. ” 

Vaikutusvaltaisesta suunnitelmasta 

huolimatta Kristus oli jo poistunut 

haudasta ja lähtiessään nostanut ylös 

myös edesmenneitä pyhiä. Nämä ilmestyivät kaupungissa monille.  

Jopa kuuluisa historioitsija Josefus, jolla oli henkilökohtaiset yhteydet Jerusalemin 

uskonnolliseen johtoon, mainitsee teoksessaan Jeesuksen Messiaaksi. Tiesikö Josefus 

siis Jeesuksen ylösnousemuksesta? Oliko Josefus juutalaisen korkean papillisen 

sukunsa vuoksi yksi niistä, jotka tiesivät, että Kristuksen ylösnousemus oli tapahtunut 

ja että kansalle kerrottu oli pelkkä tarina?   



 

 

Evankeliumien tapahtumat selittävät myös, miksi idän ikivanhat kirkot edelleen 

viettävät pyhäinpäivää pääsiäisen jälkeisen viikon perjantaina. Kristityt viettivät 

pyhäinpäivää pääsiäisen luonnollisena jatkumona: kristittyjen ylösnousemusjuhlana 

Kristuksen ylösnousemusjuhlan seurauksena.  

Myös Paavali viittaa epäsuorasti näiden yhteyteen kysymällä Korinttilaiskirjeessä: 

”Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä 

voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden 

ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista.”  

Ikuinen elämä antaa meille perspektiiviä myös nykyisyyteen. Kärsimykset, niin 

hirvittäviä kuin ne ovatkin, kestävät vain niille sallitun ajan. Runsas kompensaatio on 

tiedossa. Jumalasta kiinni pitävä ihminen tietää, että yhtä lailla kuin kuolema, myös 

muu paholaisen valta ja voima ovat voitetut.  

Eräs iäkäs, paljon kärsinyt rovasti totesikin radiohartaudessaan, kuinka eräänä 

päivänä ihmiset tulevat suorastaan häkeltymään sitä, kuinka mitätön on tänään koko 

maailmaa pelossa pitävä kuningas, pimeyden ruhtinas, Kristuksen saapuessa takaisin.  

Tällöin voidaankin jo puhua Pyhäin Päivästä isoilla alkukirjaimilla. Sitä ennen 

voimme olla varmoja ylösnousemuksesta, kiittää siitä Pelastajaamme ja rukoilla 

edesmenneiden pyhien puolesta – niin keväällä kuin syksylläkin. Kurpitsojen 

kuivuessa me uskomme pyhäin yhteyteen, syntien anteeksiantamiseen, ruumiin 

ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. 

 

 

 

 

 

”Minä olen ylösnousemus ja elämä.  

Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin  

Minun kauttani” 


