
LUUKUT 27-30 (Alttaripöytä tavaroineen) 

 
Luukku 27 (11.12)  

 

Arkkipiispa oli vastannut isä Olavin kutsuun tulla vihkimään uusi kirkko käyttöön. Puhetta oli ollut myös reliikin 

asettamisesta. Tapana oli, että kun rakennus vihittiin kirkoksi, niin alttarihuoneessa olevaan alttaripöytään asetettiin 

pyhäinjäännös eli reliikki. Reliikki saattoi olla jonkun pyhän ihmisen luun tai vaatteen pala. Arkkipiispa oli luvannut tuoda 

reliikin mukanaan. Tällöin isä Olavilla oli yksi työ vähemmän hoidettavana. Vai oliko? Muistutus kirkon vihkiäisistä toi 

mieleen reliikiin. Ja reliikki toi puolestaan mieleen alttaripöydän. Ja alttaripöytä toi mieleen sen, että alttaripöytää ei 

vielä ollut koottu ja tuotu alttarihuoneeseen. Siinäpä tehtävää tälle päivälle, tuumasi isä Olavi ja kääri hihansa. 

 

Luukku 28 (12.12) 

 

Valmis alttaripöytä näytti hienolta. Siinä oli sivussa kauniit kirjaillut ja päällystyksessä oli käytetty lehtikultaa. Päällä oli 

luukku reliikkilipasta varten. Isä Olavi laittoi pöydälle ensimmäiset sille kuuluvat esineet. Hän piti visusti mielessään sen, 

ettei alttaripöydälle eli pyhälle pöydälle saanut laskea muita, kuin liturgisia, siunattuja esineitä. Kännykkänsä hän jätti 

siis suosiolla lattialle. Hän asetti pöydän oikealle puolelle siunausristin liinan päälle.  Vasemmalle hän puolestaan asetti 



kastelippaan. Keskelle pöytää hän asetti yhden tärkeimmistä esineistä koko kirkossa eli evankeliumikirjan. 

Evankeliumikirja sisälsi Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoittamat tiedot Jeesuksen elämästä. 

Evankeliumit ovat osa Raamattua. 

 

Luukku 29 (13.12) 

 

Sopraano-Sopanen oli taas pistäytymässä kirkolla. Hän halusi keskustella tulevasta kirkon vihkimisestä isä Olavin kanssa. 

Kanttori-Hannan oli määrä johtaa kuoroa kyseisessä jumalanpalveluksessa. Palvelus oli harvinainen, sillä uusia 

kirkkorakennuksia rakennettiin harvakseltaan. Nyt hän halusi käydä papin kanssa läpi palveluksen kulun, jotta voisi 

harjoitella kuoronsa kanssa hänelle aivan uutta asiaa. Jutustelun lisäksi Hanna halusi ojentaa auttavan kätensä ja 

järjestellä kirkkoa juhlakuntoon. Keskellä kirkkosalia oli vielä monen monta muuttolaatikkoa ja rakennuspakettia. Hanna 

tarttui seuraavaksi niihin. ”Tämä kuuluukin alttarihuoneeseen, veisitkö sinä tämän paikalleen?” Hanna ojensi 

seitsenhaaraisen kynttelikön isä Olaville.  Koska Hanna ei kuulunut papistoon, hän ei voinut mennä alttarihuoneeseen. 

Sen verran pitkään hän oli kuitenkin toiminut kanttorina, että tunnisti kynttelikön. Hän oli aina vilaukselta kynttelikön 

nähnyt, kun sivuovet tai keskellä olevat kuninkaanovet olivat olleet auki. 

 

Luukku 30 (14.12) 

 

Pyhälle pöydälle tulleen seitsenhaaraisen kynttelikön eteen aseteltiin sakramenttilipas. Siinä säilytettiin valmiiksi 

pyhitettyjä ehtoollislahjoja, esimerkiksi sairaana olevien ihmisten varalle. Kupolikoskella sijaitsevaan pyhän Nikolaoksen 

kirkkoon sakramenttilipas tuli kirkkomuseolta. Kirkkomuseo sai lippaan puolestaan lahjoituksena venäläiseltä piispalta. 

Piispa oli toivonut, että kirkkomuseo lahjoittaisi sen eteenpäin seurakunnalle, joka tarvitsisi lipasta. Isä Olavi päätti, että 

hän käännättäisi eräällä kielitaitoisella seurakuntalaisella kiitoskirjeen ja lähettäisi sen lippaan lahjoittaneelle piispalle.  

  



 



 


