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Luukku 21 (5.12) 

 

Postissa isä Olavia odotti myös jälkilähetykseen jäänyt paketti. Mitähän kirkosta mahtoi puuttua? Mitä hän ei osannut 

kaivata kirkkoon? Hän joka oli erityisen järjestelmällinen ja tarkka kaikesta, oli unohtanut jotain hänelle jo niin rakkaasta 

paikasta? Isä Olavia punastutti ja nolostutti postissa. Kauniisti kiitellen hän lähti paluumatkalle kirkkoherranvirastolle 

kantaen yhtä pientä ja yhtä isoa ja pitkää pakettia. Voisiko se kuulua alttarihuoneeseen? Vaiko kenties kirkkosaliin? 

Tällaista jännitystä hän ei ollut kokenut sitten papiksi vihkimisensä. Hän koetti mielessään arvailla paketin muodosta 

mitä häneltä mahtoikaan puuttua. ”Pitkä, melko kapea, ei kauhean raskas, mutta silti ihan painava. Osa taitaa olla 

puuta ja osa jotain tiiviimpää ja painavampaa materiaalia.” Keksitkö sinä mikä esine paketissa oli? Isä Olavi availi 

pitkää pakettia. Hän poisti kuplamuovin ja muut peitteet ja katsahti paketin sisältöä. ”Aivan niin ” – hän tuumasi. ”Enpäs 

itse keksinyt, mutta toden totta, tämähän sieltä kirkkosalista puuttui..Golgataristi!” Ristiin oli kuvattuna Kristus ristillä.  

Golgataristi sijoitettiin vainajienmuistelupöydän taakse. 

 

 

Luukku 22 (6.12) 

 

Isä Olavi availi niin hirveällä hötkyllä Kreikasta tullutta pakettia, että kanslisti Pasin piti jo toppuutella. ”Varo! Rikot vielä 

sisällä olevan tavaran! Pitäisihän nyt ison miehen malttaa pakettien kanssa. Mikä siellä voi olla noin kiireistä ja tärkeää? 

”– kiinnostui Pasi ja hivuttautui lähemmäksi isä Olavia. ”Katsohan tätä!” – isä Olavi huudahti ja ojensi paketissa olleen 

ikonin Pasia kohti. ”Eikö olekin mahtava? Tilasin tämän munkki Stefanokselta Athos-vuoren luostarista. Eihän meillä voi 

olla pyhälle Nikolaokselle pyhitettyä kirkkoa, jos meillä ei ole ikonia Nikolaoksesta. Tämä tulee kirkon etuoven ylle.” – 

hän iloitsi. Ja niin ikoni asennettiin paikalleen rukoushetkessä, joka pidettiin puolivalmiin kirkon pihalla. Suuri joukko 

seurakuntalaisia kunnioitti läsnäolollaan tilaisuutta. Vaikka ulkona olikin hieman kylmä, lämmitti suuri osallistujajoukko 

ainakin isä Olavin sydäntä. 

 

 

GOLGATARISTIN OHJE: Laita kuvat nurjat puolet vastakkain. Liimaa kiinni vain yläosastaan (ristin poikkipuuhun asti). 

Taita valkoiset laatikot päällekkäin siten, että ristin alaosasta muodostuu sivusta katsoen kolmio.  

 

 



 



 


