OHJEITA TUOMASMESSUN TEKSTINLUKIJALLE

Päivitetty 11/2017

Tekstinlukijat kantavat risti-ikonia messun alku- ja loppuprosessiossa, lukevat Raamatun tekstit,
osallistuvat kolehdin laskemiseen sekä loppusiivoukseen. Messussa luetaan joko Vanhan tai Uuden
testamentin lukukappale sekä Evankeliumi. Jos sinulle tulee este tai saavut myöhässä, niin ilmoita
siitä messun kokoajalle mahdollisimman pian.

MESSUN VALMISTELU JA TOTEUTUS
Ennen messua
Saat luettavan raamatunkohdan messun kokoajalta hyvissä ajoin ennen messua. Harjoittele tekstin
lukeminen etukäteen. Saavu kirkkoon klo 17.00 mennessä ja ilmoittaudu messun kokoajalle.
Esittäydy toiselle tekstin lukijalle. Osallistu mikrofonin käytön opastukseen noin klo 17.10.
Osallistu kaikkien messun toteuttajien yhteiseen alkupalaveriin klo 17.30 kirkon kahvilassa.
Messussa
Alkupalaverista siirrytään kirkkosalin takaosaan, pääoven vasemmalle puolelle, hiljentyen alkavaan
messuun, keskikäytävä jätetään vapaaksi. Tekstinlukijat kantavat prosession edessä risti-ikonia.
Ottakaa risti eteisestä kirkkosalin puolelle kun menette sinne odottelemaan, pitäkää risti jo
menosuunnassa, mutta vielä maassa seisovana. Lähtekää liikkeelle vasta, kun LAULAMINEN alkaa.
Pyrkikää kantamaan risti-ikonia suorassa, tukevalla ja vakaalla otteella ja mielellään niin, että
kasvonne ovat ristin poikkipuun alapuolella. Edetkää kohti alttaria riittävän hitaasti, älkää
kiirehtikö. Alttarikorokkeelle tultaessa jääkää risti-ikonin kanssa alttarikaiteen taakse tai jalustan
viereen risti-ikoni käännettynä kirkkosaliin päin. Laittakaa risti paikalleen jalustaansa vasta, kun
ehtoollisavustajat ovat kulkeneet ohitsenne mennessään kuoriin (jos ehtoollisavustajat jäävät
synnintunnustuksen ajaksi eteen, voitte laittaa ristin paikalleen jalustaansa). Siirtykää sitten
istumaan etupenkkiin teille varatuille paikoille.
Saarnalaulun/virren viimeisen säkeistön aikana siirrytte yhdessä mikrofonin taakse niin että olette
valmiina aloittamaan heti kun musiikki loppuu. Radioinnin takia on tärkeää, ettei synny pitkiä
taukoja eri osien välille. Tekstit luetaan joko evankeliumikirjasta (koordinaattori tuo sakastista) tai
omasta Raamatusta. Jos haluatte käyttää irtopaperia, apulappuja tms. ne tulee laittaa
evankeliumikirjan tai raamatun väliin ennen messua, eikä niitä saa lukiessa käsitellä irrallisina.
Lukekaa teksti ajatuksella ja rauhallisesti, mikrofoni tarpeeksi lähellä suuta.
Ensimmäinen lukija sanoo ensin: ”Tämän päivän lukukappale on…. , mainitse mistä osasta ja
luvusta. Lue teksti ja sano lopuksi: ’’Tämä on Jumalan sana.". Seurakunta vastaa: "Kiitos Jumalalle!"
Tämän jälkeen toinen lukija sanoo ensin: "Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia…,
mainitse mistä evankeliumista ja mistä luvusta. Seurakunta nousee seisomaan, odota, että kuoro
laulaa Halleluja-hymnin (paastonaikana tässä kohtaa on muuta musiikkia). Lue evankeliumiteksti
ja päätä luku sanomalla: "Tämä on pyhä evankeliumi." Seurakunta vastaa: "Kiitos sinulle, Kristus!"
Halleluja-hymnin aikana palaatte molemmat takaisin paikoillenne etupenkkiin
Käykää ehtoollisella ensimmäisten joukossa, mielellään kirkon etuosassa, jolloin pääsette sujuvasti
siirtymään Akvaario-huoneeseen (kirkon kahvilan takana) laskemaan kolehtia. Toimikaa

kolehtivastaavan antamien ohjeiden mukaisesti. Kolehtivastaava huolehtii siitä, että ennätätte
kantamaan risti-ikonia loppuprosessiossa.
Loppuprosessiota varten siirrytte liturgin lähettämissanojen päätyttyä risti-ikonin luo, otatte sen ja
siirrytte esilaulajien kohdalle, muut tulevat peräänne. Lähtekää liikkeelle vasta kun laulaminen
alkaa ja viekää risti-ikoni oikean puoleiseen välieteiseen.
Messun jälkeen
Kerätkää kuoriin ja kirkon penkkeihin jääneitä laulukirjoja ja viekää ne eteiseen. Sen jälkeen
auttakaa mahdollisuuksienne mukaan loppusiivouksessa siellä missä apua tarvitaan – tarvittaessa
kysykää neuvoa messun kokoajalta tai esirukousjohtajalta.

Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

