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Luukku 33 (17.12) 

 

Seurakunnassa oli ollut todella kiireinen aamu. Koululaisryhmä oli käynyt tutustumassa seurakunnan toimintaan, 

lastenkerho oli puolestaan halunnut isä Olavin vieraakseen ja puhelimessa hänellä oli mennyt reilu tunti. Illemmalla 

hänellä olisi toimitettavanaan ehtoopalvelus ja sen jälkeen hän oli vielä lupautunut vetämään seurakunnan omaa 

kirjapiiriä. Tämä tarkoitti sitä, että isä Olavilla ei ollut montaakaan hetkeä aikaa uuden kirkon sisustamiseen. Se harmitti 

isä Olavia kovin, mutta hän koetti pitää mielessään sen, että tärkein tehtävä mikä hänellä tällä hetkellä oli, oli toimia 

pappina ja olla seurakuntalaisten käytettävissä. Niinpä hän tyytyi soittamaan paikalla oleville työmiehille ohjeita mitä 

tuli seuraavaksi tehdä. Hän toivoi, että miehet kasaisivat hyllyn, joka tuli alttarihuoneen puolelle. Isä Olavi sitten 

myöhemmin etsisi ja nostaisi hyllylle tulevat esineet paikalleen.  

Luukku 34 (18.12) 

 

Isä Olavi tuli erittäin aikaisin kirkolle yhdessä termospullonsa kanssa. Isä Olavi alkoi olla niin yleinen näky Kupolikosken 

kylällä harmaan termospullonsa kanssa, että häntä alettiin kutsua termospullo-pastoriksi. Hän koki olevansa 

aikataulusta jäljessä ja nyt hänen tuli järjestää hieman ylimääräistä aikaa kirkon laittoon. Ja niin hän kaatoi termarista 

mustaa, vahvaa kahvia itselleen, tuumasi hetken ja alkoi hommiin. Liturgiset esineet, kuten vihkikruunut, 

diakoninkynttilä, litaniateline sekä ehtoolliskalusto löysivät paikkansa kiireen vilkkaa hyllyyn, jonka työmiehet olivat 

edellispäivänä koonneet. ”Ja sitten seuraavan komeron kimppuun!”, totesi isä Olavi itselleen ja otti toisen kupin kahvia 

termaristaan. Seurakunnan papilla oli edessään kasa hengareita ja vaatteita. Vaatteet eivät olleet isä Olavin omasta 

vaatekaapista, vaan kirkon vaatekaapista. Isä Olavi järjesteli vaatteet väri- ja kokojärjestykseen. Eri aikaan kirkkovuotta 

käytettiin erivärisiä kirkkotekstiilejä, esimerkiksi paastona violettia ja Neitsyt Marian juhlina vaaleansinistä. Hattuhyllylle 

aseteltiin skufiat, klobukit ja kamilavkat eli päähineet. 

 

Luukku 35 (19.12) 

 

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, on näkevä suuren valkeuden..  vai kuinka se menikään?”- rallatteli yksi työmiehistä 

haluten osoittaa muille, että hän oli tutustunut Raamattuun ja osasi sieltä jotain ihan ulkoa. Tai oikeastaan tarkoitus oli 

hieman leikitellä. Tämä työmies oli nimittäin löytänyt viimeisten tavaroiden joukosta ristisaattolyhdyn. Lyhtyä kannettiin 

ristisaatossa ensimmäisenä. Tämä työmies oli aiempana pääsiäisyönä päässyt kantamaan lyhtyä kirkon ympäri 

kiertäneessä ristisaatossa. Siksi hän tunnisti lyhdyn ja näytti muille, kuinka lyhtyä kannettiin. Seuraava ristisaatto uudella 

kirkolla tapahtuisi todennäköisesti loppiaisena. 

  



 



 



 

 


