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Ideoita nuorisojumalanpalveluksen toteuttamiseen nuorten kanssa 

Jari Pulkkinen, rippikoulupastori, Tampereen seurakuntayhtymä 

 

Valmistellaan yhdessä tila, jossa messua vietetään. Samalla tavoin voidaan messun eri osien toteutus 

jakaa eri ryhmien toteutettavaksi. Jos ryhmän koko ei ole kovin suuri, muodostetaan esimerkiksi 

lattiatyynyistä piiri, jonka keskelle rakennetaan alttari. Tässä ehdotuksessa messun laulut on valittu 

Nuoren seurakunnan veisukirjasta (NSV 2015).  

1. Alkulaulu 

Nro 126 Olet valveilla  

2. Alkusiunaus 

Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen 

3. Rippi 

Pyhä Jumala, sinä tunnet meistä jokaisen. Tiedät ajatuksemme ja tekomme. Me tunnustamme hiljaa 

mielessämme sinulle kaiken sen väärän mitä olemme tehneet, sanoneet tai ajatelleet. Armahda 

meitä. 

Hiljaisuus 

Laulu: Nro 56 Synnintunnustus  

Synninpäästö 

4. Rukous 

Me kiitämme sinua rakas taivaallinen Isä, Jeesuksesta Kristuksesta, hyvästä paimenesta, joka tuntee 

meistä jokaisen. Meidän on välillä vaikea luottaa sinuun eikä meidän ole helppoa heittäytyä vain 

sinun varaasi. Auta meitä uskomaan, että sinä kuljet meidän kanssamme elämän jokaisena päivänä. 

Kiitos, että elämämme on sinun käsissäsi. 

 

5. Laulu 

Nro 83 Sinun hyvyytesi tai nro 76 Varmasti 

6. Evankeliumi  

Joh. 10: 1-10 

7. Saarna 

Vaihtoehto a) Messutilaan on valmistettu ”saarna-alue”. Alueelle on varattu kartonkeja ja tusseja. 

Myös evankeliumiteksti on hyvä olla esillä ”saarna-alueella”. Messuun osallistujat saavat vapaasti 

käydä kirjoittamassa ajatuksia hyvästä paimenesta kartongeille esim. 5-10 minuutin ajan. 

Halutessaan voidaan apukysymyksinä käyttää seuraavia: 
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Mitä minulle merkitsee se, että Jeesus on hyvä paimen? 

Keitä Jeesus tarkoitti lampailla? 

Mitä meille tänä päivänä tarkoittaa hyvän paimenen eli Jeesuksen kuuleminen? 

Lopuksi kaikki vielä kiertävät lukemassa kartonkeihin kirjoitetut ajatukset. 

Vaihtoehto b) Yksi nuorten ryhmistä valmistaa saarnan. 

8. Uskontunnustus 

9. Esirukous 

Vaihtoehto a) Jos seurakunnalla/nuorten porukalla on oma Instagram -tili, toteutetaan esirukous 

seuraavasti:  

Laulun aikana, nro 104 Siunaa koko maailmaa, osallistujat käyvät kirjoittamassa esirukouspyyntönsä 

seurakunnan/nuorten porukan Instagram -tilille etukäteen otetun kuvan kommenttikenttään. 

Laulun päätyttyä rukouspyynnöt luetaan.   

Vaihtoehto b) Yksi nuortenryhmistä valmistaa esirukouksen. 

10. Laulu ja kolehti 

Nro 69 Pyhä ja puhdas Vapahtaja. Laulun aikana kerätään kolehti. 

11. Rukous ja ehtoollisen asetussanat (käytetään perhemessun rukous ja asetussanoja) 

12. Isä meidän 

13. Ehtoollisen vietto  

Ehtoollisen aikana laulut: nro 82 Sinä avaat kätesi ja nro 73 Väsyneet maan. 

 

Jos mahdollista, istutaan piirissä ja jaetaan ehtoollinen toinen toiselle kastamalla leipä viiniin. 

14. Kiitosrukous 

Kiitos Jumala ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja 

lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Kuule rukouksemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen 

tähden. 

15. Herran siunaus 

Jos istutaan piirissä, otetaan toisia kädestä kiinni ja lausutaan Herran siunaus yhteen ääneen. 

16. Loppulaulu  

Nro 87 Käy herra meitä siunaamaan 

 


