
TERVITUSKIRI KOOLIRAHVALE
tarkusepäevaks 1. septembril 2017 ja uueks õppeaastaks

A rmsad õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja kogu haridusrahvas!

Tervitan teid uue kooliaasta alguse puhul ning soovin indu, usinust ja rõõmu igasse 
uude õppimist ja avastamist ning õpetamist ja juhendamist täis päeva! Palun, et 

Jumal ise varjaks ja õnnistaks kõiki meie laste- ja haridusasutusi, kus uusi teadmisi, 
kogemusi ja elutarkust ammutavad õpilased mudilastest doktorantideni.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ülo Vooglaid on öelnud: „Haridus on ime, sest 
keegi mitte kuskil, mitte kunagi ei saa vastata küsimusele, kuidas üks inimene 

sai haritud inimeseks ja teine mitte.” Imed kuuluvad Jumala valdkonda. Seepärast 
soovingi, et lisaks kõigele, mida võite teada saada oma õpetajatelt ja juhendajatelt 
lasteaiast ülikoolini, hoiaksite avatud oma meeled ja südame imeks – just teist saavad 
haritud inimesed! Pühakirjaski on öeldud: „Laps, juba noorpõlves taotle haridust, siis 
leiad tarkust kuni raugaeani!” (Srk 6:18).

U sun ja tean, kui olulist rolli mängib harituks kujunemisel esivanemate pärand, 
kasvatus, mille saame kaasa oma lastetoast – oma vanematelt, ka vanavanematelt. 

Kui uut inimest kujundatakse armastuse ja hoolega, kaalub kodust kaasa saadud 
kogemustepagas elluastuja jaoks üles paljud raamatutarkused või vikipeediafaktid. 
Olla oma laste ja lastelaste jaoks elusaks eeskujuks teadmiste ja kogemuste oskuslikul 
jagamisel ja hoolival juhendamisel ning julgustajaks ja kinnitajaks uute sammude 
astumisel on suur õnn. Lapsevanemad, kasutage seda aega, mil saate oma lapsi ise 
suunata ning panna neid vaimustuma asjadest, mis aitavad sirguda uuel põlvkonnal 
leiutajatel ja teadlastel, muusikutel ja kunstnikel, kõigil teaduse- ja kultuuriinimestel. 
Istutage oma laste südamesse jumalakartus ja ligimesearmastus ning õpetage austama 
oma isamaad.

Tänan Jumalat eriliselt kristlike koolide eest, kõigi teistegi eripalgeliste ja omanäoliste 
koolide eest nii linnas kui maal, sõltumata sellest, kes on need koolid asutanud 

või nende arengu ja käekäigu eest hoolt kannab. Peame mõistma, et harituks saavad 
lapsed ja noored, vaatamata kooli omandivormile või asukohale, sest imed ei tunne 
piire. Ärgem seadkem neid piire siis kunstlikult ise!

Soovin kõigile õnnistusrikast tarkusepäeva ning viljakat uut kooli- ja haridusaastat!
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