OHJEITA RUKOUSALTTARIPALVELIJALLE

Päivitetty 11/2017

Rukousalttaripalvelijalla on useita tärkeitä tehtäviä messun aikana. Hän pystyttää oman
rukousalttarinsa, lukee esirukousjakson lopussa valitsemansa rukousalttarille jätetyn
esirukouksen, kerää kolehtia ja kerää ehtoollisen aikana käytettyjä ehtoollispikareita sekä
osallistuu loppusiivoukseen. Jos jostain syystä myöhästyt tai olet kokonaan estynyt saapumasta
palvelutehtävään, muistathan ilmoittaa siitä mahdollisimman ajoissa esirukousjohtajalle. Pyri
kuitenkin itse järjestämään joku toinen tilallesi.

MESSUN VALMISTELU JA TOTEUTUS
Ennen messua
Saavu kirkkoon klo 16.30 mennessä ja ilmoittaudu esirukousjohtajalle. Hän kertoo mikä on sinun
rukousalttarisi. Alttari R1 on nk. ”Kivialttari”, jolle on oma ohjeensa alttarin sisällä.
Varaa itsellesi istumapaikka rukousalttarin läheltä ja laita paikalle Varattu-lappu.
Osallistu rukousalttaripalvelijoiden palaveriin klo 16.45. Sen vetää esirukousjohtaja. Palaverissa
käydään jokaisen tehtävät läpi. Laita joko ennen palaveria tai sen jälkeen oma alttarisi kuntoon.
Osallistu kaikkien messun toimittajien yhteiseen alkupalaveriin klo 17.30 kirkon kahvilassa.
Messussa
Alkupalaverista siirrytään kirkkosalin takaosaan, pääoven vasemmalle puolelle, hiljentyen alkavaan
messuun, keskikäytävä jätetään vapaaksi. Kaikilla (liturgia ja tekstinlukijoita lukuun ottamatta) on
tuohus, jonka saa mukaansa alkupalaverista. Prosession tultua kirkon eteen, käänny vasemmalle,
sammuta tuohuksesi ja siirry omalle paikallesi istumaan. Säilytä tuohuksesi messun ajan. Voit
laittaa sen penkin alle tai oman alttarikaappisi sisään.
Kun esirukousjohtaja siirtyy mikrofonin taakse, nouse seisomaan oman alttarisi viereen ja pysy
siinä kunnes on aika lähteä eteen lukemaan esirukouspyyntöjä. Huolehdi alttarisi kunnosta.
Sammuta tuohukset kun ne ovat n. 1 cm:n korkuisia, niin ettei steariinia valu liikaa hiekan
joukkoon. Käsittele esirukouspyyntöjä niin, että et tule tietämään kenen jättämästä rukouksesta on
kysymys.
Avaa taitetut laput. Valitse yksi mahdollisimman konkreettinen rukous luettavaksi, valinnan tulee
olla tehty siinä vaiheessa kun siirryt eteen. Jos lapussa on nimiä, tai sellaista, josta jonkun voisi
tunnistaa, ne jätetään lukematta. Katso myös, että lappuun ei ole kirjoitettu ”ei lueta”.
Kun esirukousjakson alusta on kulunut n. 8 minuuttia, kuoronpuoleinen etummainen
rukousalttaripalvelija (R8) lähtee kiertämään takakautta kohti alttaria ja ottaa muut
rukousalttaripalvelijat mukaansa. Siirry esirukousjohtajan perässä seisomaan riviin alttarin eteen.
Lue rukous vuorollasi esirukousjohtajan ohjeistamalla tavalla
o on tärkeää, että mikrofoni siirtyy alttaripalvelijalta toiselle äänettömästi
o mikrofoni otetaan vastaan samalla kädellä millä se annetaan sitten eteenpäin
o luettava rukouspyyntö on valmiiksi päällimmäisenä toisessa kädessä
o rukouksen loppuun ei sanota aamenta, vaikka se lapussa olisikin; esirukousjohtaja päättää oman
kokoavan rukouksensa aameneen ja se sulkee sisäänsä kaikki muutkin rukoukset.

o Esirukouksen loputtua siirry jonossa paikallesi.
Kolehdin kerääminen
Ota koriin mahdollisesti tulleet esirukouspyynnöt käteesi ennen kuin aloitat kolehdin keräämisen.
Pidä ne kädessäsi /taskussasi keruun ajan. Kerää kolehti kartan mukaan pylväiden väliseltä
alueelta oman alttarisi kohdalta edestä alkaen taaksepäin. Keruu alkaa ensimmäiseltä ”ehjältä”
riviltä (jonka selkänojaa pylväs ei katkaise) ja päättyy riville, jonka selkänojan pylväs katkaisee
Takimmaisille kerääjille jää pariton määrä rivejä, joten kori pitää hakea keskikäytävän puolelta.
R1-alttarin palvelija kerää itse 1. rivin ja lähettää sitten korin eteenpäin 2. riviltä. R8-alttarin
palvelija kerää ensin kuorolta (jo ehtoollisjuonnon aikana) ja sen jälkeen penkeistä.
Joku laulukirjojen jakajista kerää (tarvittaessa) kolehdin parvelta ja luovuttaa korinsa kirkon
takaosassa rukousalttaripalvelijoille. Kerättyäsi kolehdin, siirry keskikäytävälle kirkon takaosaan ja
odota, että kaikki kerääjät ehtivät paikalle ja myös parvelta kerätty kori on tuotu. Anna kädessäsi
/taskussasi mahdollisesti olevat rukoukset rukousalttaripalvelija R8:lle.
Kolehti viedään alttarille parijonossa; ensimmäinen pari asettuu alttarin eteen keskelle, muut
oikealle ja vasemmalle keskeltä päin sivuille. Liturgi siunaa kolehdin, kiitosrukouksen ajan pidä
koria kädet kohotettuina. Korit lasketaan yhtä aikaa alttarin eteen polvistumisportaalle.
Esirukousjakson jälkeen tulleet rukouspyynnöt koonnut rukousalttaripalvelija laittaa ne
esirukousjohtajan koriin. Poistutaan saarnatuolin puoleisen kerääjän johdolla omille paikoille.
Poistuminen suhteellisen ripeästi, että liturgia pääsee jatkumaan.
Ehtoollinen
Asetu sinulle osoitetun ehtoollisenjakopisteen keräyspaikalle, ehtoollisviinin jakajan puolelle,
ottamaan vastaan käytetyt ehtoollispikarit. Kerää pikarit tyhjään laatikkoon. Kun laatikkosi on
täyttynyt, tilallesi tulee toinen kerääjä ja voit viedä täyden laatikkosi:
o etuosassa pikku-urkujen viereen odottamaan, siitä viette ne alakerran eteisen hissillä kryptan
keittiöön pestäväksi heti kun käytävät ovat tyhjentyneet ehtoollisvieraista
o takaosasta sivuoven kautta eteiseen ja hissillä kryptan keittiöön
Seuraa tarvitaanko jakopaikalla vaihtoa ja mene tarvittaessa keräämään toinen laatikollinen.
Käy itse ehtoollisella sopivassa kohdassa.
Messun lopuksi osallistu prosessioon, joka poistuu kirkosta samassa järjestyksessä kuin saapui.
Tuohuksia kannetaan eteiseen asti, sammutetaan ja laitetaan tuohuskoreihin.
Messun päätyttyä
Laita rukousalttarisi tavarat paikalleen alttariohjeen mukaisesti. Ota tuohusten jämät pois hiekkaastiasta ja laita ne kaapissa olevaan roska-astiaan. Katso oman alttarisi läheltä, onko penkkeihin
jäänyt tavaroita ja toimita ne suntiolle sakastiin. Vie penkkeihin jääneet virsi- ja laulukirjat eteiseen.
Auta viemään pestyt pikarit laatikoissa ylävaraston pikarivaunuun tai alavarastoon.
Sen jälkeen auta mahdollisuuksiesi mukaan loppusiivouksessa siellä missä apua tarvitaan –
tarvittaessa kysy neuvoa messun kokoajalta tai esirukousjohtajalta.

Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

LIITTEET
Liite 1. RUKOUSALTTARIOHJEET
KIVIALTTARI
Tällä Hiljaisuuden alttarilla käytetään rukouskiviä. Alttarille laitetaan vain nämä, EI MUUTA:
o kolme (3) keraamista alustaa, joille kiviä
o isompi keraaminen malja
o kynttilän jalka ja 1 tuohus/kynttilä
o ikkunalaudalle ikoni, ei koria, koska tälle alttarilla ei jätetä kirjoitettuja rukouksia.
Ota kori alttarin sisältä vasta siinä vaiheessa, kun alat kerätä kolehtia.
Laita kolmelle keraamiselle alustalle jokaiselle eriväriset kivet (yhdelle mustat, yhdelle harmaat ja
yhdelle valkoiset) ja jokaisen alustan eteen ”nimilappu”, joka kertoo mitä nuo kivet symboloivat.
Kiinnitä nimilaput pöytään sinitarralla, jotta pysyvät paikoillaan.
Sijoittele alustat alttarille ja niiden keskelle sininen keraaminen malja (sininen, jalallinen) ja maljan
eteenkin rukous/teksti (jos on).
Kun menet eteen esirukousjakson lopuksi, ota iso malja mukaasi ja omalla vuorollasi rukoile
lyhyesti omin sanoin tai alttarilla olevan rukouksen mukaisesti näiden kivien muodossa alttarille
jätettyjen rukousaiheiden puolesta. Rukousjakson lopuksi tuo malja takaisin alttarille.
Messun päätyttyä lajittele isosta maljasta kivet kukin omaan rasiaansa värin mukaan ja laita kivien
”nimilaput” muovitaskuun. Laita lopuksi rasiat ja muovitasku + alustat + kulho + ikoni alttarin sisään.

MUUT RUKOUSALTTARIT
Ennen messun alkua laita alttarille:
o alttaritaulu, jossa on rukousteksti
o tuohusastia, johon koordinaattori tuo 4-5 uutta tuohusta
o hiekka-astia tuohuksille, jossa on riittävästi hiekkaa ja valmiiksi yksi tuohus (voi olla jo hieman käytetty)
o kynäpurkki ja siihen teroitettuja kyniä
o astia papereille, johon rukouksia voi kirjoittaa ja riittävästi paperia
o ikoni ja rukous/kolehtikori ikkunalle
Pidä lähistöllä tulitikut ja kynänteroitin. Laita varattu-lappu omalle istumapaikallesi.
Messun jälkeen:
o poista hiekka-astiasta tuohuspätkät ja laita ne niille varattuun astiaan
o laita kaikki alttarilla olleet tarvikkeet sekä ikoni ja varattu-lappu alttarin sisällä oleviin vetokoreihin
o laita alttaritaulu ja tuohusalusta alttarikaapin pohjalle, jossa se ei pääse kaatumaan (koriton puoli)
o huolehdi, että alttari on siistissä kunnossa ulkoa ja sisältä.

