Hartaus vanhemmille ja kummeille helmikuu 2021

Vanhempien vokaalit:
A= aika
Anna lapsellesi aikaa. Tehkää erilaisia asioita yhdessä. Tärkeintä ei ole se mitä teette yhdessä, vaan se, että
olette yhdessä. Kannusta lasta tekemään ja oppimaan erilaisia ja uusia asioita. Kun vanhempi osoittaa
nauttivansa yhteisestä ajasta, niin lapsillakin on hauskempaa ja hän tuntee itsensä tärkeäksi.
E = erilaisuus
Lapset ovat kaikki erilaisia. On hienoa, että lapset osaavat erilaisia taitoja. Jokaisella lapsella on omat
erityistaitonsa ja kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Kaikki lapset kehittyvät eri tahtiin ja myös kiinnostuvat eri
asioista. Perheessä vuorotellen toisia kehuen voidaan oppia omia ja toisten vahvuuksia.
I = ilo
Iloitse lapsestasi ja yhdessä lapsen kanssa. Naurakaa paljon ja varsinkin arjen pienille epäonnistumisille. Se
tekee sekä aikuisen, että lapsen mielelle hyvää!
O = onnistuminen
Kaiken ei tarvitse olla täydellistä. Aina voi kokeilla jotain uutta ja onnistua. Anna lapsellesi onnistumisen
kokemuksia. Aina ei tarvitse tehdä kaikkea oikein, voi myös onnistua, vaikka kaikki ei täydellistä olisikaan.
Uudelleen yrittäminen harmituksesta huolimatta kasvattaa voittamaan negatiiviset tunteet positiivisuudella!
U = usko
Puhu lapselle uskosta. Kerro lapselle Jumalasta ja Jeesuksen teoista. Tutkikaa yhdessä Raamattua tai tilatkaa
esim. Kansanlähetykseltä kotiin värikäs Donkki-lehti.
Y = ylpeys
Ole ylpeä lapsestasi ja osoita se hänelle. Kerro lapselle kuinka ainutlaatuinen hän on. Kehu lastasi myös
muiden ihmisten kuullen, niin lapsi tietää, että hän on onnistunut.
Ä= ärsyttää
Myös vanhemmuus on toisinaan ärsyttävää. Toisinaan tuntuu, että mikään ei suju, lapsi kiukuttelee, kotityöt
ovat tekemättä ja töissä on kiireitä. Lapsen ja aikuisen välinen hyvä luottamus, anteeksipyytäminen ja
anteeksiantaminen – siis armo! – auttavat arjessa ja tasoittavat ärtynyttä mieltä.
Ö = ö-mappi
Joidenkin päivien tapahtumat eivät varmasti mieltä ilahduta. Joskus iltaisin saattaa tuntua, että tämän päivän
jos voisi ottaa uudestaan, sen varmaan tekisi. Silloin saat ajatella rauhassa, että tänään yritin parhaani ja
huomenna on uusi päivä. Tämä päivä saa jäädä taakse ja siitä kannattaa kantaa mukanaan ainoastaan se,
mikä jotakin tärkeää opettaa.
Rukous:
Kiitos rakas Jeesus perheestäni. Kiitos lapsista ja muista läheisistä.
Kiitos, että saan tämän päivän jättää käsiisi aamusta alkaen aina iltaan saakka.
Kiitos, että vanhempana/kummina saan olla tärkeässä tehtävässä ja jaksan Sinun avullasi.
Hoida meitä, kanna meitä, opasta meitä. Amen.

