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26 Påsktraditioner

klä ut sig  
till påskhäxa

häxor
brasa

måla  
påskägg

äta  
chokladägg

vattna 
påskgräs

dekorera med 
kaniner och 
kycklingar

göra pasha

äta memmagå i kyrkan

påsk- 
vandring
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Vi firar påsken på våren, i mars eller i april. 
Påsken infaller inte på ett bestämt datum 
varje år, som julen, utan tidpunkten varierar. 
Påsken är glädjens och livets fest.

Många barn klär ut sig till påskhäxor under 
påsken. Man gör påskris av videkvistar och 
delar ut dem för att önska mottagarna lycka 
och välmående.
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Veckan före påsk kallas stilla veckan. Den 
har också andra namn, som dymmelveckan 
eller tysta veckan. Dagarna under stilla 
veckan har egna namn. 
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I Finland är påskens helgdagar långfredagen, 
påskdagen och annandag påsk. Då brukar 
skolor och affärer hålla stängt. De flesta 
vuxna är lediga från jobbet.

Inför påsken har det varit tradition att man 
fastar, det vill säga att man frivilligt avstår 
från något. Ett annat sätt att fasta kan vara 
att låta bli att köpa saker och i stället ge 
pengar till dem som behöver. Fastetiden 
avslutas vid påsken. Därför brukar många 
äta mer festligt under påsken än till vardags. 
Traditionell påskmat i Finland är lammkött, 
memma och pasha.
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27 Den äldsta av  
 fester

Påsktiden inleds med fastlagen, 
som infaller 40 dagar innan påsk. 
Påsken är den äldsta och viktigaste 
av de kristna högtiderna. Under 
påsken firar man att Jesus övervann 
döden.

Den sista veckan innan påsk kallas 
stilla veckan. Då lugnar vi oss 
och tänker på påskens händelser. 
I kyrkorna ordnas särskilda 
gudstjänster.

Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var 
inte rädda. Jag vet att ni söker efter 
Jesus, som blev korsfäst. Han är inte 
här, han har uppstått, så som han 
sade. 

Kom och se var han låg. Skynda er 
sedan till hans lärjungar och säg till 
dem: ’Han har uppstått från de döda, 
och nu går han före er till Galileen. 
Där skall ni få se honom.’ Nu har jag 
sagt er detta.”

Matt. 28:5–7
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På palmsöndagen red Jesus till 
Jerusalem på en åsna. 

På skärtorsdagen åt Jesus en 
sista måltid tillsammans med 
sina lärjungar.

På långfredagen dog Jesus 
på korset.

På påskdagen var Jesus grav 
tom. Han hade stigit upp från 
det döda.

På annandag påsk uppenbara-
de sig Jesus för sina lärjungar. 80


