
UkrainAN
      puolestA 

       opettajan 
          opas

RUKOILE



Mitä teet, kun heräät aamulla? (Anna 
lasten vastata. ) Hierotko silmiäsi, 
venytteletkö ja kiipeätkö pois 
lämpimästä, mukavasta sängystäsi? 
Menetkö kylpyhuoneeseen ja 
peseydytkö lämpimällä vedellä? Mitä 
syöt aamiaiseksi? (Anna lasten vastata.) 

Tänään monilla ukrainalaisilla lapsilla ei 
ole sänkyä, lämmintä vettä eikä ruokaa 
aamiaiseksi. Heillä ei ole kotiakaan, 
koska on sota. 

Joka päivä pommit räjähtelevät ja monet rakennukset tuhoutuvat. 
Sen sijaan, että sinun ikäisesi lapset saisivat herätä aamuisin omissa 
kodeissaan, he heräävät kellareissa tai metroasemilla. Kuvittele, miltä 
se tuntuu! (Rohkaise lapsia vastaamaan.) Varmasti heistä tuntuu 
surulliselta ja turvattomalta. 

Meillä on niin paljon aiheita kiittää Jumalaa. Voitko kertoa vieressäsi 
istuvalle henkilölle yhden asian, josta olet kiitollinen?  (Anna lasten 
jutella keskenään.) On hyvä kiittää Jumalaa ja rukoilla niiden lasten 
puolesta, joilla on vaikeaa juuri nyt – he tarvitsevat rukouksiasi! 

Rukous:
Rakas Taivaan Isä, kiitos, että teet meille kaikkea hyvää joka päivä. Kiitos, 
että rakastat meitä etkä haluaisi kenenkään kärsivän. Auta ukrainalaisia 
lapsia pysymään turvassa, ja anna heille koti. Aamen. 

Toiminta: Kaupungin rakentaminen 
TARVIKKEET:

• Talous- tai vessapaperirullia ja 
maitotölkkejä

• Värillistä pahvia ja paperia
• Maalia ja siveltimiä

• Liimaa
• Koristeita
• Tusseja, liituja ja värikyniä

Ohjeet: Jokainen lapsi saa koristella laatikon tai rullan niin, että 
se näyttää rakennukselta. Asetelkaa rakennukset lähekkäin isoksi 
kaupungiksi. 

1. päivä - rukoile niiden puolesta, jotka ovat menettäneet kotinsa



2. päivä - rukoile kaikkien vakavasti Haavoittuneiden puolesta
Osaatko hyppiä hyppynarulla viisi kertaa?  

Voitko heilauttaa kättä ja tehdä kaverin 
kanssa ylävitoset?

Löydätkö Ukrainan Euroopan kartalta? 
(Näytä kartta PowerPointilla tai seinällä. Anna 
lapsille aikaa etsiä Ukraina. Kartta auttaa heitä 
hahmottamaan Ukrainan sijainnin suhteessa 
omaan asuinpaikkaansa.) 

Käytämme jalkojamme, käsiämme ja 
silmiämme päivittäin erilaisiin toimintoihin, kuten kävelemiseen, 
kirjoittamiseen tai lukemiseen. Monet ukrainalaiset eivät voi 
käyttää jalkojaan, käsiään tai silmiään, koska he ovat haavoittuneet 
sodassa vakavasti.  Se on hyvin surullista. He joutuvat opettelemaan 
jokapäiväisten askareiden tekemisen uudestaan vajavaisilla 
kyvyillään. Voitko kuvitella, miten vaikeaa se voi olla?

Rukous:
Rakas Jumala, ylistämme sinua siitä, miten ihmeellisiksi olet luonut 
meidät. Kiitos, että pystymme tekemään monenlaisia asioita. 
Rukoilemme niiden ukrainalaisten puolesta, jotka ovat haavoittuneet 
sodassa vakavasti eivätkä voi enää tehdä kaikkea samaa kuin 
aikaisemmin.  Auta heitä toipumaan, ja anna heille voimaa oppia, miten 
elää vammojen kanssa. Aamen. 

Toiminta: Yhteistyötä
Rohkaise lapsia olemaan kiitollisia kaikesta, mitä he voivat tehdä, 
ja käyttämään kykyjään Jumalan kunniaksi. Alla on muutama 
toimintaehdotus. Valitse niistä sellainen, joka sopii lapsiryhmällesi.

• Opetelkaa valmistamaan 
itselle lounas.

• Auttakaa naapuria 
puutarhatöissä, pihan 
lakaisussa, auton 
pesemisessä tms. 

• Kerätkää roskia katujen 
varsilta.

• Auttakaa leirin 
siivoamisessa. 



Ketkä ovat tärkeimpiä ihmisiä 
sinun elämässäsi? (Anna lasten 
vastata.) 

Melkein kaikki teistä 
mainitsivat jonkun perheen-
jäsenen. Jumala antoi 
meille perheet. Perheessä 
rakastetaan toisia ja pidetään 
toisista huolta. Perheessä 
leikitään, nauretaan ja itketään yhdessä. Perhe on saatavilla, kun 
tarvitset apua koulutehtävissä tai voit huonosti.

Monet ukrainalaiset ovat hyvin surullisia, sillä heidän perheensä ei ole 
enää samanlainen kuin ennen.  Vanhemmat ovat voineet menettää 
lapsensa tai lapset vanhempansa. Se on todella kauheaa.  

Kaikkien lasten tulisi saada kuulla Jumalasta. Jumala rakastaa heitä ja 
haluaa olla heidän taivaallinen Isänsä.  

Rukous:
Rakas Taivaan Isä, rukoilemme niiden ukrainalaisten puolesta, jotka 
ovat menettäneet perheensä. Lohduta heitä! Anna heidän kuulla sinusta 
ja rakkaudestasi. Ohjaa jokainen orpo rakastavaan perheeseen, ettei 
kenenkään tarvitse olla yksin. Aamen. 

Toiminta: Kerro perheenjäsenillesi, että välität heistä 
• Kerro vanhemmillesi, että he ovat sinulle rakkaita. Jos olet leirillä, 

voit vaikka soittaa heille.

• Kirjoita vanhemmillesi, veljellesi tai sisarellesi kirje, ja kerro, miten 
paljon he merkitsevät sinulle.

• Tee kortti ja lähetä se jollekulle perheenjäsenellesi. Kerro kortissa, 
miten rakas hän on sinulle. 

Rohkaise lapsia kertomaan perheenjäsenilleen, miten rakkaita he 
ovat. Muistuta lapsia siitä, että rakastava perhe on erityinen siunaus, 
jota kannattaa pitää arvossa.  

3. päivä - rukole kaikkien puolesta, jotka ovat menettäneet perheensä



Pidätkö matkustamisesta? Mikä oli paras 
matka, jolla olet ollut? Miksi? (Anna lasten 
vastata.)

Mitä pakkaat matkalaukkuun tai reppuun 
matkaa varten? (Anna lasten vastata.)

Kuvittele, että sinun pitäisi lähteä matkalle 
ilman yhtäkään suosikkitavaraasi.  (Mainitse 
muutama asia, jonka lapset luettelivat.)
Kuvittele, että sinun pitäisi lähteä kotoa 
niin pikaisesti, ettet voisi pakata mukaan yhtään vaatetta. Kuvittele, 
jos ei olisi yhtään rahaa, jolla ostaa tarvikkeita uudessa maassa, ja 
joutuisit asumaan samassa huoneessa monen muun ihmisen kanssa. 
Kuvittele, että joutuisit syömään ruokaa, johon et ole tottunut, mutta 
sinulla ei olisi vaihtoehtoja, koska olet niin nälissäsi.

Sadat tuhannet ukrainalaiset aikuiset ja lapset ovat joutuneet tähän 
tilanteeseen.  He ovat paenneet kodeistaan ja maastaan päästäkseen 
turvaan. Heitä kutsutaan pakolaisiksi. He oleskelevat toisessa maassa, 
jonka kieltä he eivät ymmärrä ja jonka ruuat maistuvat oudoilta, ja 
kaikki muukin on erilaista. Heillä ei ole ystäviä, perhettä eikä rahaa. 
Tällainen matka ei ole mukava!

Rukous:
Rakas Jumala, me tiedämme, että sinä hallitset kaikkea. Näet kaikki 
ihmiset, jotka ovat joutuneet  pakemaan kodeistaan Ukrainassa. 
Tiedät ja ymmärrät, miltä heistä tuntuu. Pidä heistä huolta. Auta heitä 
löytämään uusi asuinpaikka ja tutustumaan uusiin ystäviin, jotka voivat 
olla heille avuksi uudessa tilanteessa. Aamen.

Ole huomaavainen!
Sinunkin kouluusi saattaa tulla ukrainalaisia lapsia. Mieti, millä tavoilla 
voisit auttaa heitä sopeutumaan ja viihtymään. Ole ystävällinen ja 
rohkaiseva. Siitä on heille paljon apua.  

Toiminta: Kortit

TARVIKKEET:
• Kortit
• Tussit, liidut, värikynät
• Koristeet

Ohjeet: Jokainen lapsi voi tehdä kortin ja koristella sen. Kirjoittakaa 
korttiin lyhyt viesti rohkaisuksi ukrainalaiselle lapselle. Lähettää kortit 
pakolaiskeskukseen, jossa ukrainalaiset pakolaisperheet käyvät tai 
asuvat. 

4. päivä - rukoile niiden puolesta, jotka ovat muuttaneet uuteen maahan



Kuka pitää lahjojen saamisesta? 
Tietysti me kaikki pidämme lahjoista. 
Minä myös! 

Euroopassa on käynnistetty hieno 
projekti. Ukrainalaisille lapsille 
lähetetään lahjoja. Kangasreppuja 
täytetään makeisilla, leluilla ja 
vihkosilla. 

Projektin nimenä on Toivoa 
Ukrainaan (Hope for Ukraine).  
Miksi? Koska jokainen lapsi, joka 
saa kangasrepun, voi myös kuulla 
evankeliumin Jeesuksesta.

Vain Jumala voi tuoda toivoa Ukrainassa puhjenneen sodan keskelle,  
Jumala on hyvä. Hän välittää kaikista ihmisistä, myös ukrainalaisista 
lapsista. Rukoillaan, että jokainen lapsi Ukrainassa saisi tietää 
Jumalan rakastavan häntä. Jumalan rakkaus näkyy siinä, että hän 
lähetti Poikansa Jeesuksen kuolemaan ristillä. Pyydetään, että lapset 
uskoisivat Jeesukseen Pelastajanaan. Jumala voi lohduttaa ja auttaa 
heitä. 

Rukous:
Rakas Jumala, ylistämme sinua hyvyydestäsi ja rakkaudestasi. 
Pyydämme sinua siunaamaan evankeliumireppujen leviämistä.  
Auta ihmisiä, jotka valmistelevat reppuja tai  jakavat niitä lapsille. 
Rukoilemme, että jokainen ukrainalainen lapsi saisi kuulla evankeliumin 
ja uskoisi Jeesukseen. Kiitos, että sinä tuot toivon vaikeisiinkin tilanteisiin. 
Aamen.  

Toiminta: Kuvat
Jokainen lapsi saa maalata tai piirtää ukrainalaiselle lapselle kuvan, 
josta välittyvät rohkaisu ja rakkaus. Voitteko lähettää piirroksista 
otetun valokuvan osoitteeseen hope@cefeurope.org?

Ukrainan työntekijätiimi tekee kaikista lähetetyistä valokuvista 
videon ja näyttää sen ukrainalaisille lapsille, joiden kanssa he 
työskentelevät. Lapset ilahtuvat tietäessään, että heitä on ajateltu. 

5. päivä - RUKOIle toivoa ukrainaan -projektin puolesta



älä 
pelkää!!

Mitä pelkäät eniten? (Anna lasten 
vastata.)

Pelko ei tunnu mukavalta.  Pelokas 
ihminen on onneton.  

Jumala rakastaa sinua eikä halua sinun 
olevan huolissaan eikä peloissaan. 
Jumala on voimakas. Hän pystyy 
poistamaan kaikki pelkosi. Kun olet 
peloissasi, turvaa Jumalaan. 

Monet lapset ja aikuiset Ukrainassa ovat nähneet kauheita asioita.   
He ovat voineet nähdä, kun heidän kotinsa ja kaupunkinsa 
tuhoutuvat pommituksissa.  He ovat saattaneet nähdä pahoja 
vammoja ja kuolevia ihmisiä. He ovat voineet kärsiä nälästä ja janosta 
monen viikon ajan. Niinpä heistä on saattanut tulla pelokkaita. He 
tarvitsevat Jumalaa lohduttajaksi.  

Rukous:
Rakas Jumala, tiedämme, että sinä voit lohduttaa jokaista ihmistä, 
joka kärsii tai on peloissaan. Rukoilemme erityisesti Ukrainan kansan 
puolesta, joka on joutunut kärsimään paljon.  Lohduta heitä ja anna 
heidän sydämiinsä pelon sijaan rauha. Auta heitä luottamaan sinuun. 

Rukoilemme rauhaa Ukrainaan – pyydämme, että kaikki taistelut 
loppuisivat. Anna jokaisen ukrainalaisen löytää turvallinen asuinpaikka, 
jossa hänen ei tarvitse pelätä. Aamen. 

Toiminta: Hyvästit
Varaa jokaiselle lapselle yksi kivi (koko 5 cm). Kun olette rukoilleet, 
jokainen lapsi voi kirjoittaa oman pelkonsa kiveen ja heittää sen 
veteen kuin sanoakseen pelolle lopulliset hyvästit. (Voit käyttää 
vesiämpäriä tms.) 

6. päivä - pyydä jumalaA antamaan rauha niiden sydämiin, jotka   
         ovat kärsineet sodasta 

sota 
pImeän
pelko

yksinäisyys



Rukoilemme Ukrainan puolesta jo 
seitsemättä päivää. 

Ukrainassa ihmisillä on todella 
vaikeaa. Sota on murheellinen asia 
kaikille maille!

Me tiedämme kuitenkin, että 
Jumala on hyvä ja viisas. Hän 
hallitsee kaikkea. Jumala voi tuoda 
pahoistakin asioista esiin jotain 
hyvää.  

Jumala on antanut meille voimakkaan aseen, jonka avulla voimme 
taistella pahaa vastaan – RUKOUKSEN! 

Jaksatko jatkaa päivittäistä Ukrainan puolesta rukoilemista? 

• Rukoile maan johtajien puolesta, että he ymmärtävät pyytää 
viisautta ja apua Jumalalta. 

• Rukoile ukrainalaisten puolesta, että he tulevat Jumalan luokse 
parantumaan ja hakemaan apua, jotta he voivat selviytyä 
kaikesta, mitä on tapahtunut. 

• Pyydä, että Jumala lopettaisi sodan ja taistelut niin, että 
Ukrainaan ja ihmisten sydämiin tulisi rauha. 

• Rukoile, että ihmiset pelastuisivat uskomalla Jeesukseen.

Rukous:
Rakas Jumala, koko maailmankaikkeuden Herra, tiedämme, että sinä 
olet viisas. Sinä haluat meille aina parasta. Rukoilemme Ukrainan 
puolesta ja pyydämme sinua lopettamaan sodan. Pyydämme, että 
Ukrainan kansa oppisi tuntemaan sinut Pelastajanaan ja turvaamaan 
sinuun. Aamen. 

Toiminta: Ukraina-magneetti  
Valmista jokaiselle lapselle Ukrainan kartta. Anna lasten leikata ja 
koristella omat karttansa. Liimatkaa karttojen taakse magneetit. 

7. päivä - rukoile, että ukrainaan tulisi rauha



Tämä projekti luotiin sekä tukemaan Ukrainaa rukouksin 
että opettamaan lapsia rukoilemaan niiden puolesta, 
jotka tarvitsevat apua. Rukoilkaa päivittäin 5–10 minuuttia 
lasten kanssa Ukrainan kansan erityistarpeiden puolesta. 
Voitte myös toteuttaa kullekin päivälle ehdotetun 
toimintaidean. Se muistuttaa lapsia olemaan kiitollisia 
siitä, mitä heillä on. 

Siunatkoon Jumala työtäsi lasten parissa! 
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