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NÄDALA MÕTE: KUTSUMUSEST

Tihti on meil igapäevaelus nii kiire, et
unustame enda käest küsida: miks ma
teen seda, mida ma teen? Millised on
motiivid, mis annavad tähenduse igale
minu päevale? Mis paneb mind tegelikult
igal hommikul voodist välja hüppama?!
Seda, mis annab meie elule tähenduse,
jõu, rõõmu, nimetatakse ka kutsumuseks,
missiooniks, elu mõtteks... „Igaühel on
elus oma eriline kutsumus, missioon.
Igaühele on antud kindel ülesanne, mis
vajab täitmist. Selles ei saa teda keegi
asendada, ega saa keegi ka oma elu uuesti
elada, seega on igaühe ülesanne sama
unikaalne nagu tema võimaluski.” (Viktor
Frankl)
Oli kord üks ilus aed, kus kasvasid
õunapuud, apelsinipuud ja roosipõõsad,
mis kõik olid õnnelikud ning rahul.
Rõõmu jagus selles aias tõepoolest
kõikidele peale ühe puu, kes oli ääretult
kurb. Vaesekesel oli nimelt suur mure:
ta ei teadnud, kes ta oli. Õunapuu ütles
talle: „Kas tead, mis sul puudu on?
Keskendumisvõime! Kui sa tõesti üritad,
võid oma okste külge kasvatada maitsvaid õunu, see on tegelikult väga lihtne.”
Roosipõõsas aga hüüdis: „Ära kuula teda!
Palju lihtsam on kasvatada roose, pealegi
on need palju ilusamad.” Vaene meeleheitel puu püüdis talitada teiste soovituste
järgi, aga kuna tema ponnistusi ei krooninud edu, tundis ta end veelgi kurvemana.
Ühel ilusal päeval lendas aeda öökull –
targim kõikidest lindudest. Nähes puu
meeleheidet, hüüdis ta: „Ära muretse,
su mure polegi tegelikult nii tõsine –
paljusid siin maamuna peal vaevab sama
mure. Ära püüa olla keegi, kellena teised
sind näha tahaksid. Ole sina ise, õpi end
tundma ja selleks, et seda saavutada, kuula oma sisemist häält!” Olles seda öelnud,

lendas öökull minema. „Oma sisehäält...?
Olla mina ise...? Ennast tunda...?” mõtles
puu suures segaduses. Kuid äkitselt ta
mõistis ning, sulgedes silmad ja kõrvad,
avas oma südame ja kuulis lõpuks häält
enda sees ütlemas: „Sa ei hakka iial kandma õunu, sest sa pole õunapuu, ega roose,
sest sa ei kuulu ka roosipõõsaste hulka.
Oled hoopis tamm ja sinu saatuseks
on kasvada suureks ja majesteetlikuks,
pakkuda pesapaiku lindudele ja varju
ränduritele, kaunistada maastikku. Sulle
on antud ülesanne – täida seda!” Nüüd,
kus puu oli mõistnud oma tegelikku olemust, hakkasid ka teised teda imetlema
ja austama. Nii olid lõpuks kõik selle aia
elanikud õnnelikud.
Nõnda nagu see ilus tamm, võime ka meie
mõelda sellele, milline üleanne meile on
antud. Igaühe tee ja ülesanne elus on erinev, aga võime olla kindlad, et kutsumuse
tee on alati õnne ja armastuse tee, sest
oleme loodud armastuse pärast. Kuidas
peaksime sellele vastama ja seda ülesannet täitma? Kooliaeg pakub suurepärase
võimaluse õppida ennast tundma. Selleks on vaja järele mõelda ning kuulata
oma südametunnistust. Kutsumus võib
avalduda ka teiste inimeste ja kõiksugu
elusündmuste ja juhtumiste kaudu. Selleks on vaja olla elu suhtes tähelepanelik
ja olla valmis kuulama ka vanemate, kogenumate ja meid armastavate inimeste
häält, kes, nagu öökull eelnevas loos,
soovivad aidata meil avastada oma erilist
kutsumust. Ja kui vahel tundub, et kutsumuse täht on silmist kadunud ja oleme
kaotanud suuna, võime paluda südamevalgust psalmi sõnadega: „Issand, anna
mulle teada oma teed, õpeta mulle oma
teeradu.“ (Ps 25:4)
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1. Jätkub töö Stuudiumi arendajatega. Katrin juhib protsessi,
saadetud on palve kokku saada. Esimene vastus oli keelduv,
kuid omalt poolt siiski palume uuesti kokkusaamist, et selle
protsessiga kiiremini edasi liikuda.
2. Õppekorraldus. Praegu jätkub õppetöö samamoodi, nagu
eelmisel nädalal. Huvihariduses on järgmisel nädalal lubatud
1+1 õpe ja klassipõhised tegevused. Alates 1. veeburarist toimuva õppekorralduse kohta ootame Vabariigi Valitsuse ja
HTM korraldusi.
PMK koolis esmaspäevast reedeni 1.–4. klassid. 5. klassid
koolis teisipäevast kuni reedeni; 6. klassid koolis esmaspäevast reedeni; 7. klassid koolis esmaspäevast neljapäevani; 8.
klassid koolis esmaspäevast neljapäevani.
3. VHK eelarve kujunemine. Luule tutvustas direktorite koosolekul räägitut: kuidas kujuneb VHK eelarve.
4. Töökuulutus. Järgmisest aastast vajame matemaatikaõpetajat. Katrin ja Virge tegelevad sellega, et saaks kuulutuse
Õpetajate Lehte.
5. Planeerimisel gümnaasiumi lõpuaktus juunis 2021. Vaja
oleks broneerida koht (EMTA saal, Estonia), sest Katariina
kirikusse ei ole võimalik mahtuda. Kuupäev sõltub ka koha
võimalusest. Chema ja Irja uurivad.
6. Gümnaasiumi vastuvõtu esialgne plaan. Chema pani Trellosse üles, huvikoolid saavad planeerida vastavalt sellele projektile.

Elisabeth Astor, 3.T

nr 815

