


SISUKORD

• Elus tuleb ette möödalaskmisi
• Õpeta last oma vigu märkama
• Õpeta last andeks paluma
• Leppimise järel
• Kui täiskasvanu eksib
• Vanemate süütunded
• Anna iseendale andeks
• Andestav õhkkond perekonnas
• Andestav Jumal



Maailma tundma õppimisega kaasneb paratamatult vigade tegemine. 
Andestavas koduses keskkonnas sünnib lapses usaldus õppida uusi asju. 

Vanemad peavad paluma lapse käest andeks, kui nemad on valesti toiminud. 
Sellega annab vanem eeskuju leppimisest.



ELUS TULEB ETTE MÖÖDALASKMISI

• Laps on laps ja alles õpib maailmas toimetama
• Laps teeb mitmesuguseid vigu:

– Juhtub õnnetus ja midagi läheb katki
– Vahel toimib laps mõtlematult 
– Vahel soovib ta head, kuid teeb tahtmatult paha
– Vahel teeb laps tahtlikult midagi paha
– Vahel rikub ta tahtlikult reegleid



ÕPETA LAST OMA VIGU MÄRKAMA

• Õpeta last nägema oma vigu ja oma tegude tagajärgi 
• Laps ei saa vahel aru, milles teda süüdistatakse



ÕPETA LAST ANDEKS PALUMA

• Selgita, mis sõnu võib kasutada ja kuidas võib toimida
• Anna lapsele aega, et ta jõuaks andeksandmiseni ka tundetasandil
• Ärä sunni last üksnes vormiliselt andeks paluma
• Kinnita andekspalumise järel, et laps saab andeks



Kyllä-alue eli velvollisuudet

Ei-alue eli kiellot

LEPPIMISE JÄREL

• Ära ole enam lapse peale vihane 
• Ära pöördu juba andeksantud asja juurde tagasi
• Laps peab kandma oma teo tagajärjed: nt parandama katkitehtud 
asja või lohutama kiusatut



KUI TÄISKASVANU EKSIB

• Palu andeks, kui tunded on maha jahtunud:
– Sest see on aus ja õiglane lapse suhtes
– Nii püsivad reeglid selgetena, kuigi neid mõnikord 

rikutakse
– Laps saab eeskuju andekspalumisest
– Lapsel tuleb lubada eksida, sest ka vanem peab 

tunnistama oma suutmatust alati kokkulepitud reeglite kohaselt 
käituda



ARUTELUKÜSIMUSED

• Kuidas oled õpetanud last andeks paluma?
• Millises olukorras oled oma lapselt andeks palunud?



Keegi teine oleks
mu lapsele parem 

vanem

VANEMATE SÜÜTUNDED

• Vanemlus on ehk enim süütunnet äratav eluvaldkond
• Terve süütunne aitab vanemana kasvada
• Jätkuv enese süüdistamine ja pidev süütunne viivad jõuvarud
• Andeksandmine vabastab jõuvarud ja annab uue võimaluse

Teen häid otsuseid. 
Tahan olla 

kannatlikum. 
Kuid jälle ma 

karjun…



ANNA ISEENDALE ANDEKS

• Ebätäiuslike inimeste ebatäiuslikus maailmas on 
ebatäiuslike vanemate ülesanne andestada ka iseendale



ANDESTAV ÕHKKOND PEREKONNAS

• Perekonna argipäev sisaldab õnnestumisi ja ebaõnnestumisi
• Võimalda lapsel tunda, et teda armastatakse tema 
ebaõnnestumisest hoolimata
• Leplikus ja andestavas õhkkonnas julgeb laps tunnistada oma 
ebaõnnestumisi
• Lastel on uskumatult suur võime oma vanematele nende 
eksimused andeks anda



ARUTELUKÜSIMUSED

• Milliseid mõtteid äratab sinus järgmine lause:

”Kui laps on armastuse kõige vähem ära teeninud, 
vajab ta seda kõige rohkem.”?



ANDESTAV JUMAL

• Jumal on lembe Isa, kelle turvalisse sülle võivad lapsed ja 
täiskasvanud pugeda
• Jumal on andnud meile parima eeskuju andestamisest
• Jumal on andnud ja annab meile jätkuvalt andeks



Aitäh Jumal, et sina meile jätkuvalt 
andestad.

Anna mulle andeksandvat meelt minu 
perekonna suhtes ka siis, kui nad 
eksivad. 

Anna mulle jõudu paluda andeks, kui 
olen ise eksinud.
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