
   

Luukku 7 (21.11) 

Nyt kun tuohukset koristivat kirkkosalin nurkkapöytää, täytti ilman hunajainen tuoksu. Tuon tuoksun keskellä työnteko 

sujui kuin tanssi, ja hyvä niin. Kirkon oli määrä valmistua Kristuksen syntymäjuhlaan eli jouluun. Ja koska paastokin oli jo 

alkanut ja ensimmäinen paastoviikko lopuillaan, ei aikaa ollut tuhlattavaksi asti. Kirkko vihittäisiin käyttöön jouluna ja 

itse arkkipiispa kunnioittaisi läsnäolollaan tätä koko kylälle tärkeää tilaisuutta. Tuohusten tuoksusta nauttien isä Olavi 

asetteli tuohustenjalat ikonostaasin eteen, kiillotti ne liinalla ja lopuksi peilaili kirkkaalta ja kultaiselta pinnalta itseään. 

Mmm.. ehkä minun pitäisi vihdoin ja viimein tilata itselleni aika hammastarkastukseen. Aivan kuin etuhampaastani 

puuttuisi palanen. – isä Olavi tuumaili aukoen suutaan edelleen tuohustenpidikkeiden edessä. Muut työmiehet 

seurasivat isä Olavin touhuja kotvan aikaa kauempaa ja kyselivät supattaen toisiltaan, mitähän varten pastori irvistelee 

kynttilänjalalle.   

Luukku 8 (22.11) 

”Tulkaa auttamaan, tämä painaa aivan kamalasti!” Kuului erään timpurin suusta. Muut riensivät hätiin. ”Tämä näytti 

niin pieneltä paketilta, että ajattelin sen olevan kevyt, mutta tämähän painaa aivan kamalasti!” – sopersi työmies 

voipuneena. Mikä niin pienessä paketissa oleva voi painaa niin paljon? Isä Olavi otti veitsen esiin, avasi pakkausnarut ja 

lopulta koko paketin. ”Haa!” – hän hihkaisi. Isä Olavilla oli ollut aavistus siitä mitä paketissa oli. Muut työmiehet 

oivalsivat kyllä, että kyseessä oli vaalea marmorilevy, mutta sitä he eivät ymmärtäneet, miksi levy oli täynnä pieniä 

reikiä. Isä Olavi ei raaskinut pitää rakennusmiehiä pitkään ihmeissään, vaan käveli tuohustenmyyntipöydälle ja palasi 

kädessään yksi kirkkokynttilä. Sitten hän asetti kynttilän marmoripöydän reikään ja niin ympärillä olleet työmiehet 

oivalsivat reikien tarkoituksen. ”Meillä ortodoksisessa kirkossa on tapana muistella edesmenneitä ihmisiä sytyttämällä 

tuohus tällaiselle vainajienmuistelupöydälle.” – opasti isä Olavi ja kertoi, että kuka tahansa voi käydä sytyttämässä 

tuohuksen. Yhteistuumiin ja voimin marmorilevy nostettiin muistelupöydän päälle, joka tietysti kasattiin samalla kertaa. 

Jokainen työmies kävi sytyttämässä tuohuksen palamaan ja ne, jotka itsekin olivat ortodokseja, tekivät samalla 

ristinmerkin. Muutkin koettivat tehdä ristinmerkin matkimalla muita, mutta sivusta katsottuna nämä ristinmerkit 

näyttivät ihan helikopterin ropelien pyörinältä. 

 

Ohje: Tuohusjalat: Tee taitokset valkoisen laatikon molemmin puolin. Valkoinen laatikko jää pohjaksi ja liimataan 

lattiaan. Taita tuohusjalan yläosat vastakkain ja liimaa vain yläosastaan kiinni. Muistelupöytä: Taittele laatikoksi, kuten 

tuohustenmyyntipöytä. Liimaa "reikälevy" päälle ja taita risti kaksinkerroin. Risti pysyy pystyssä taittamalla pienet 

siivekkeet rististä poispäin ja liimaamalla se kiinni reikälevyn takaosaan, kuten kuvassa.  



 



 


