
Luukut 23, 24, 25, 26 (Uhripöytä ja tavarat) 

 

 

Luukku 23 (7.12) 

 

Kirkkorakennus jakaantui kolmeen osaan: eteiseen, kirkkosaliin ja alttarihuoneeseen. Isä Olavi oli työmiesten 

avustuksella saanut eteisen ja kirkkosalin sisustettua, mutta edessä oli viimeinen osa: kaikkein pyhin eli alttarihuone. 

Vielä tässä vaiheessa alttarihuonetta sai tulla laittamaan ei-papistoon kuuluva henkilö. Sitten kun rakennus vihittäisiin 

kirkoksi, ei alttarihuoneessa saisi käydä kuin ainoastaan ne, joilla on tehtävänsä puolesta oikeus käydä alttarissa. Isä 

Olavi päätti aloittaa alttarihuoneen laittamisen uhripöydän kasaamisesta. Uhripöytä asetettiin alttarihuoneen 

vasemmalle reunalle. Siinä oli juuri oikea tila papille aloittaa ehtoollisen valmistelu. 

 

Luukku 24 (8.12) 

 

Uhripöytä oli peitelty keltaisella, ristein kirjaillulla kankaalla. Isä Olavi oli saanut kaverikseen ponomaripoika Teemun, 

joka oli avustanut häntä monet kerrat jumalanpalveluksissa. Teemu halusi nytkin olla avuksi ja samalla tutustua 

tarkemmin esineisiin, joita hän oli ehtinyt näkemään ennen vain vilaukselta. Toki koulun uskontotunnilla oli käyty läpi 

alttarihuoneen esineitä, mutta koska tunnit olivat niin aikaisin aamulla, oli Teemu välillä laskenut enemmän lampaita 

kuin seurannut tuntia. Teemu sai nyt asettaa tavarat uhripöydälle isä Olavin ohjeiden mukaan. Ehtoollispeitteet, 



litaniateline, lusikka, keihäs ja muistelukirjat löysivät paikkansa pöydällä. Tämä voitti monin tavoin uskontotunnin, 

vaikkakin se oli yksi Teemun lempiaineista. 

 

Luukku 25 (9.12) 

 

Teemu oli viitosluokkalainen koulupoika, joka harrasti niin jalkapalloa, puuhakerhoa, kuin seurakunnan omaa 

ponomarikerhoa. Ponomari toimi alttariapulaisena papille ja piispoille ja sen vuoksi kävi kerhoa, jossa opiskeltiin 

apulaiselta odotettuja tehtäviä. Teemu oli toista päivää apuna kirkolla isä Olavin mukana. Välillä pyyhittiin 

rakennuspölyjä ja välillä jatkettiin jumalanpalveluskaluston laittamista paikalleen. Isä Olavi päätti hieman juksata 

Teemua ja pyysi tätä etsimään kalkin, jotta se voitaisiin laittaa paikalleen uhripöydälle. ”Häh?” – ihmetteli Teemu. 

Hänellä ei ollut käsitystäkään siitä, mikä kalkki oli. Tämän tiesi myös isä Olavi. Hän tarkoitti etsittävällä esineellä 

ehtoollismaljaa, josta voitiin käyttää myös nimeä kalkki. Teemu nosteli laatikoista esineen kerrallaan ylös ja kysyi 

jokaisen kohdalla kuin papukaija: ”Onko se tämä? Onko se tämä?” Isä Olavi puistatteli päätään kerta toisensa jälkeen 

kunnes sai aiheen nyökytellä. ”Juuri tuo on kalkki! Mene vain asettelemaan se paikalleen.” Teemu oli löytöönsä 

tyytyväinen ja siihen, että nythän voisi puolestaan laittaa oman uskonnonopettajansa tietämyksen koetukselle. 

 

Luukku 26 (10.12) 

 

”Diskos ja tähti..trallallaa..tähän näin asetan…laalalalaa..” –lauleskeli isä Olavi tyytyväisenä. Enää vajaa kaksi viikkoa, 

niin hän pääsisi toimittamaan ensimmäisiä jumalanpalveluksia uudessa kirkossa. Ja totta kai hän odotti myös itse joulua. 

Hän oli paaston ajaksi jättänyt lihan ja herkut vähemmälle ja nyt hän odotti kieli pitkälle että pääsisi maistamaan 

joulukinkkua ja porkkanalaatikoita suklaakonvehdeista puhumattakaan. Hän vain saattoi kuvitella, kuinka hyviltä ne 

maistuisivatkaan 40 taukopäivän jälkeen. Ruokapaaston lisäksi isä Olavi oli pyrkinyt auttamaan  muita enemmän kuin 

aiemmin. Hänelle tuli siitä hyvä ja lämmin olo. Samaa hän kehotti muitakin tekemään. 

 

  



 



 


