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NÄDALA MÕTE: JÄLJED

Kätte on jõudnud novembrikuu –
hingedekuu – aeg, mil meie mõtted ja
südamed on ehk tavalisest pisut enam
suunatud nende inimeste poole, kes
on meid meie eluteel saatnud, ent kes
nüüd enam siin maa peal ei ela. Aga
ometi nad elavad, ehkki pisut teistmoodi, saades nüüd osa igaveset elust
ja elades samas edasi ka meie südames
ja mälestustes.
Iga inimene, kellega oleme elus
rohkem kokku puutunud, sealhulgas
lahkunud lähedased ja tuttavad, on
jätnud meie südamesse teatud jälje.
Nende elu on avaldanud meie elule
teatavat mõju. Enamik neist on andnud meile kindlasti head eeskuju,
meid palju armastanud või meile head
teinud. Ent muidugi võib juhtuda, et
on olnud ka neid, kelle mõju meile ei
ole olnud nii positiivne. Nõnda on iga
inimesega – meie elu avaldab mõju
teistele inimestele. Minu sõnad, valikud
ja teod, iseloom ja hoiak jätavad teiste,
meid ümbritsevate inimeste südamesse
suurema või väiksema, positiivsema või
negatiivsema jälje. Hingedekuu on hea
aeg mõtisklemaks, millise jälje tahan
mina oma eluga teiste südamesse jätta?
Ja mitte ainult elu lõpul, vaid juba nüüd.
Milline on minu mõju mind ümbritsevatele inimestele? Kas inimesed minu
ümber tunnevad end pärast minuga
kohtumist hästi või isegi paremini?
Kuidas nad tunnevad end minuga koos
olles – kas armastatuna, mõistetuna,
väärtuslikuna? Kas me oleme inimesed,
kellele mõeldes võivad teised tunda, et

neist hoolitakse? Kas meie sõnad on armastuse sõnad ja teod armastuse teod?
Pühakud, kelle eest tänasime eriti
1. novembril, kõigi pühakute päeval,
on inimesed, keda saame selles osas
eeskujuks võtta. Nemad on elanud nii,
et jälg, mille nad endast maha jätsid, on
olnud väga positiivne. Nad on avaldanud teistele väga head mõju. Nad on olnud inimesed, kes on pannud teisi end
hästi tundma, kelle lähedal on tahetud olla, kellega on tahetud rääkida,
sest nende ligiolek on teinud inimesi
õnnelikuks. Teha teisi õnnelikuks – see
on parim viis seda maailma paremaks
muuta ja elada tähendusrikast elu. Ja
meil tuleb alustada nendega, kes on
meie ümber. Igaüks meist on kutsutud
olema püha nagu need, kes jagavad
nüüd Jumalaga igavest elu. „Selleks, et
olla püha, pole vaja olla piiskop, preester või orduinimene. /.../ Me oleme
kutsutud olema pühad, elades oma
elu armastusega ja andes tunnistust
kõiges, mida me teeme, kus tahes me
oleme“ (paavst Franciscus). On öeldud:
„Selleks, et muuta paremaks maailma,
milles me elame, tuleb alustada sealt,
kus me elame!“ Niisiis võtkem pühakutest eeskuju ja avaldagem maailmale
ja meid ümbritsevatele inimestele väga
positiivset mõju. Ning hoidkem kinni
headest teejuhtidest! Märgakem neid –
vanemaid, vanavanemaid, õpetajaid ja
sõpru –, kelle lähedus ja eeskuju meid
nii palju paremuse poole suunavad, õppigem neilt ja olgem nende eest väga
tänulikud.
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1. Tallinna koolide direktorite nõupidamisel linnapea ja
Haridusametiga, mis toimus 2. novembril, otsustati, et
distantsõpe jätkub samadel klassidel veel üks nädal, see
tähendab, et VHKs on 4.–8. klassid 8.–12. novembril distantsõppel. Järgime kõiki koolipidaja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid.
2. Kiirtestimine koolis. Testide saabumine viibis, saime osa
esmaspäeva hommikul. Kohe sai hakata testima õpilasi. Osa
meie teste oli viidud valele aadressile. Tänaseks saime need
kätte, nüüd jagatakse ka töötajatele laiali ja neid saab testima hakata.
3. Õpihuvilaagrid. Lubatakse korraldada gümnaasiumi
keeleharu õpihuvilaager Kodasemal 11.–13. novembril ja

inseneeria õpihuvilaager Paekalda puhkekeskuses 19.–21.
novembril. Laagrisse minejad peavad tegema testid ja järgima kõiki juhiseid.
4. Gümnaasiumi vastuvõtu korra täiendamine. Töörühm
tuleb kokku esmaspäeval, 8. novembril kell 12.00–14.00.
5. Mardipäev. Kuna rongkäik toimub õues ja 2. klassid on
koolis, lubatakse neil mardirongkäiguga Toompeale minna.
6. Vanematekogu tänab Külliki Tõnissoni kunstilaagri korraldamise eest.
7. Vanematekogu tänab kogu kooliperet, et masstestimine
on laabunud. Eriline tänu klassijuhatajatele, kellele on langenud suur koormus.

ÕNNITLEME

31. oktoobril toimusid Eesti meistrivõistlused standard- ja Ladina-Ameerika tantsudes. Juunior 1 klassis said nii
standard- kui Ladina-Ameerika tantsudes kuldsed medalid ja esikohad Tobias Aas (GAG 6.A klassist) ja Ramona Claudia Kappet (VHK 5.T klassist). Palju õnne!

KUNSTIKOOLI ÕPPEREIS PEIPSI ÄÄRDE 22.–24. OKTOOBRIL (1)

Vaheaja esimesel paaril päeval külastas osa Kunstimaja rahvast Ida-Virumaad. Kuulasime nii ikooniekspertide loenguid kui ka klaverikontserte
tormises Viinistu kunstimuuseumis;
eksisime ära Bilibini nõialaantesse,
tutvusime vanausuliste, nunnakloostri
elanike ja koolikaaslastega. Kuigi Vene
arhitektuuritraditsiooni
eripärasid
on märgata igat sorti ehi-tistes, on
vanausuliste palvelad vast kõige muinasjutulisemalt harjumatud. Hallikate
palvelate fassaadi taha on peidetud
rohelised seinad, lilla tähine taevalagi, keskaegse ilmega kullast läikivad
pühakupildid ja enesestmõista ka taevasinine ahi, külmal ajal koguduse jaoks
köetud. Ristid on kaetud pitslinikutega

ja hallipäised külaelanikud on läitnud
iga ikooni ees küünla, mille mitmekümne tule kuma vaatab iga püha mehe
nimbuselt vastu. Kaunites lillelistes rättides vanaemad, nagu Viru tänava putkade parimad lillebuketid, ümisevad
isekeskis; illustreeritud palveraamatu
pühad sõnad muutuvad nende suus
tuulehäälseks lauluks. Inimeste soojust
on tunda igas vahetatud sõnas, isegi kui
keelt ei valda, isegi võhivõõrana, isegi
siis, kui enda poolt on pakkuda vaid
paar lehte kotipõhjavildikatega paberile
pandud sigrimigrit. Tagasi kodus, Tallinna hallidel tänavatel-teedel, on kindla
peale rõõmsam liikuda, kui taskupõhja
valvab peosuurune kivimatrjoška ja
kõht on nunnasepikut täis.
Elo Valner (12.K)
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KUNSTIKOOLI ÕPPEREIS PEIPSI ÄÄRDE 22.–24 OKTOOBRIL (2)
Esimese päeva õhtul kuulatud loeng vene kunstist ja vanausuliste ikonograafiast avardas maailmavaadet— kinnitust
sai teadmine, et nagu vene kirjanduse, nii ka vene kunsti
läbivaks teemaks on melanhoolne, kuid karge, tugev ja valus
igatsus millegi rohkema järele, kui on ühe tavalise inimese
lein ja igapäevased kannatused.
Teisel päeval külastasime Kuremäe kloostrit. Bussis hommikuudus selle mäe otsa eraldatud klootsrikompleksi poole
loksudes, meenus eelmise öö täiskuu ja magamata jäänud
öötunnid. Karge õhk, müstilised inimesed ja lood ning paks
viirukilõhn ja kirikukumin võttis seest õõnsaks— nii kummastav oli see kõik, et küsisin endalt, ega ma ikka veel ei
maga?
Raja kultuurikeskuses, kuhu pärast kloostrikülastust
suundusime, ootas meid tohutult soe vastuvõtt. Osalt saab
selle kindlasti vene rahvusele omase külalislahkuse kaela
ajada, igatahes polnud ma nii lahkeid ja siiraid inimesi, nii
maitsvat toitu ja nii suurt pühendumust oma kogukonnale ja
kultuurile varem kogenud. Maalisime kividele matrjoškasid,
külastasime imeilusat surnuaeda Peipsi kaldal ja käisime
palvemajas.
Hommikul oli meil au kuulata vanausuliste hommikupalvust— veel üks kogemus, mida on raske sõnadesse panna.
Palvela oli ruudukujuline ruum, mille altari poolne sein oli
maast laeni kaetud ikoonidega kõikvõimalikest pühakutest
ja piiblistseenidest, kõik viimseni kullatud raamides. Mõlemal pool seina ääres oli veel palju ikoone, kordusid Püha
Nikolausi ja Neitsi Maarjat kujutavad ikoonid. Keset tuba
olid maas vaibad ja nende kohal lühter. Lagi oli värviline,
mandalat meenutava mustriga, kuldsed tähed seda kaunistamas. Vaatamata kõigele oli ruum väga avar ja hubane,
hele hommikupäike valgustas saali keskel laulvaid vanausulisi. Magus vahaküünalde lõhn ja kiriku kumin vanausuliste hellitava pomiseva laulu kajana, justkui laulaks koda
kaasa, omal moel.
Ja enne, kui märgatagi jõudsime, olime taas bussis, Tallinnas, vanausuliste laul ikka veel kõrvus kajamas, vahaküünalde ja viirukite lõhn ikka veel rinnus ja varahommikused
päiksekiired ikka veel südames.
Grete Kangro (11.K)

Õppereisimuljed jätkuvad järgmises numbris!

