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NÄDALA MÕTE: KANNATLIKKUS

Möödunud nädalal tegime juttu meelekindlusest. Meelekindlus on tihedalt
seotud teise väga olulise voorusega – kannatlikkusega. Pole võimalik
olla meelekindel ja jääda truuks hea
taotlemisele, kui me ei ole kannatlikud.
Eesti keeles on kannatlikkus lähedane
sõnaga ’kannatus’. Neid kasutatakse
teatud kontekstis lausa sünonüümidena. Samuti meenub sõna ’kannatama’,
mis tähendab midagi rasket, ebameeldivat kogema või läbi elama. Ja eks ta
niimoodi ju kipub olema, et olla kannatlik tähendab natuke kannatada – olla
valmis ootama seda, mida ihaldame;
hoida tagasi rahutuid impulsse või kapriise, taluda ebameeldivat hetkeolukorda, olla püsiv ka siis, kui on raske ja
tahaksime alla anda jne. Kuid kannatlikkus on tegelikult oma olemuselt väga
positiivne ja õrn voorus. „Armastus on
pika meelega“ (st kannatlik), loeme
püha Pauluse kirjast. See teeb kannatlikkuse üheks neist voorustest, mida
võiks nimetada armastuse nurgakiviks.
Igasugune võitlus või pürgimus
nõuab lisaks meelekindlusele ka kannatlikkust. Midagi ei saavutata üleöö ja
võluväel sünnivad asjad üksnes „Harry
Potteri“ raamatutes. Kui kaua võtab
näiteks teadlastel aega uute avastusteni
jõudmine! Neil tuleb teha tuhandeid
katseid ja suurem osa neist ebaõnnestub, vähemalt esialgu. Kuid kuna nad
on kannatlikud, ei kaota nad lootust ega
usku, et nende pingutus kannab vilja.
Öeldakse ju, et kannatlikkus viib sihile!
Nii on ka meie töös või õpingutes.
Jõuame eesmärgini, omandame teadmisi ja kogemusi sammhaaval – targaks ei sünnita, vaid targaks saadakse.
Tasapisi...
Sellega võib olla raske leppida. Tahaksime ju osata kõike enne, kui õpime,
olla juba sündimisest alates täiuslikud
inimesed, kes ei eksi kunagi. Oma puu-

duste ja iseloomunõrkuste väljakannatamine on võib-olla üks suurimaid
väljakutseid, millega meil tuleb silmitsi seista. Seda igas inimeses eluneva
uhkuse pärast. Kui me aga selle vastu
võitleme ja oma nõrkust rahulikult ja
kannatlikult talume, siis käime ülevat
teed, mis muudab meid alandlikumaks,
aidates mõista, et oleme kõigest inimesed ning õpetades meid teisi rohkem
mõistma ja armastama.
Kui õpime end õigesti armastama –
tunnistades alandlikult oma tugevusi ja
nõrkusi, oma ebatäiuslikkust –, ajendab
see meid ka teistega kannatlik olema.
See nõuab vahel tugevust ja enesesalgamist. „Vaikus vastuseks ebaõiglasele
süüdistusele; heasüdamlik vestlus
tülikate ja taktitutega“, meiega koos
elavate inimeste ebameeldivate ja ärritavate pisiharjumuste talumine, keele
hammaste taga hoidmine, kui meil
pole midagi head öelda – kõiges selles
väljendub kannatlikkus. Ning sageli
avastame, et see, mida näen puudusena
teises inimeses, on tegelikult ka minu
enda nõrkus.
Kannatlikkust nõuab ka elu meid
ümbritsevas maailmas, mis on sageli
rahutu, kust leiame tihti ebaõiglust
või kus seisame silmitsi olukordadega,
mida on raske mõista. Kannatlik hoiak
aitab säilitada rahu, näha asju objektiivselt ja aidata teistelgi seda teha.
„Oled rahutu. Vaata, ükskõik, mis ka ei
juhtuks sinu sees või sind ümbritsevas
maailmas, ära unusta, et sündmuste
või inimeste tähtsus on väga suhteline.
Rahune, las möödub aeg, ja seejärel,
vaadates sündmustele ja inimestele
eemalt ning rahulikult, avaneb sulle
perspektiiv, paned iga asja õiges suuruses tema õigele kohale.“ (püha
Josemaría) Niisiis kasvagem kannatlikkuses, kuid sellises, millel on alati
juured lootuses.
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1. Lõpuaktused. Arutleti lõpuaktuste toimumise üle. Täpne
kuupäev sõltub aktuse toimumiskoha kokkulepetest.
Põhikool ja PMK eelistab 18. juunit, gümnaasium 21. juunit.
1.–8. klasside kooliaasta lõpetamine toimub klassijuhataja
tunniga 13. juunil.
Muusikakooli lõpuaktus toimub 10. juunil.
10.-11. klassi õppeaasta lõpetamist ja Kohila Mõisakooli
lõpuaktuseid veel arutatakse.
2. Suveseminar plaanitakse korraldada 16. juunil kell 10.00.
3. Suvepuhkused. Järgmises vanematekogus pannakse

paika augusti tööplaan. Sellest sõltub eri osakondade töötajate suvepuhkuse algus. Siis saab ka selle otsustada.
4. COVIDi-olukord koolis ja õppekorraldus. Algkoolis on sel
nädalal õpilased kõik koolis, põhikoolis on 2 klassi ja gümnaasiumis 3 klassi distantsõppel. Nakatumisi on nii õpilaste
kui ka õpetajate hulgas. Jätkame testimist, et nakatunud kiiresti avastada. Hoolekogu toetab kooli juhtkonna otsuseid,
kes jälgib individuaalselt nakatumise olukorda igas klassis ja
suunab klasse distantsõppele, järgides Terviseameti soovitusi.

ÕNNITLEME

9. klassi õpilane Arlet Levandi võistles Euroopa meistrivõistlustel iluuisutamises meeste üksiksõidus ning pääses finaali, kus
parandas oma tulemust ja lõpetas 14. kohal. Palju õnne!

OMALOOMINGUT

VARGUS PRISMAS

Martin Rory Paara (5. klass)
14.01.2022

Tiskre Prismas avastati vargus. Varastatud oli suures koguses
kassitoitu: nii konserve kui ka krõbinaid. Turvamehed asusid
asja uurima. Hakati läbi vaatama kaupluse turvakaamera
salvestusi. Kõik oli tavaline ja midagi kahtlast ei märgatud.
Ühel õhtul oli valves turvamees Tanel, kes elas sealsamas
poe lähedal ja kellel oli kodus triibuline kass Miisu. Prismas
oli vaikne ja ta hakkas salvestusi vaatama. Tanel oli väga
tähelepanelik ja märkas kohe kahtlaseid tegelasi. Selleks olid
koolilapsed, kes elasid Taneli kõrvalmajas. Kaks poissi ja üks
tüdruk. Nad käisid igal argipäeval poes maiustusi ostmas.
Tanel oli sõbralik mees ja vestles lastega. Lapsed tahtsid
aidata vargad kinni püüda. Nad olid märganud kahtlaseid
onkleid, kes käisid iga päev täpselt kell 10 Prismas suure ostukäruga. Ühel päeval jälitasid lapsed onkleid poes. Selgus, et
onklid läksid käruga kõige otsemat teed alkoholiriiulite vahele
ja panid õlled kärusse. Ja siis otse kassasse, kus nad õlle eest
maksid. Kassitoiduriiulite vahel onklid ei käinud. Äkki märkas üks lastest tänavakassi, kes hiilis Prisma kõrval ringi. Kassi
karv oli pulstis ja ta oli näljane. „Tema ongi kassitoiduvaras!”
hüüdis poiss. Kass aga läks otse prügikasti juurde ja hakkas
prügi seest palukesi sorteerima. Poodi sisse kass ei läinud.
Ka turvamees Tanel kinnitas, et ühelgi salvestusel ei olnud
näha, et tänavakass oleks Prismasse sisenenud. Päeva lõpuks
ei olnud lapsed vargaid avastanud ja läksid koju.
Üks lastest ei jäänud õhtul hästi magama. Keskööl kuulis
ta tänaval ostukäru rataste klõbinat. Ta jooksis akna juurde
ja nägi tänaval ilma juhita ostukäru, mis liikus Taneli maja
poole. Poiss võttis taskulambi ja läks õue asja uurima. Seal
polnud kedagi. Ainult kassitoitu täis käru. Poiss läks Taneli

ukse taha ja ajas mehe üles. Kui nad koos vaatama läksid,
oli käru kadunud! Nüüd meenus Tanelile, et ta ei olnud oma
Miisule tükk aega süüa andnud. Seda oli tihti juhtunud, et
ta lihtsalt unustas. Ometigi oli Miisul alati kõht täis. See tundus kahtlane. Aga seekord oli Miisu kogu päeva ja õhtu toas
olnud ega oleks kuidagi saanud minna Prismasse kassitoitu
varastama.
Poiss märkas, et naabermajal, kus elavad teised lapsed, on
turvakaamera. Ta leppis Taneliga kokku, et lähevad järgmisel
hommikul koos uurima, kas midagi kahtlast on salvestatud.
Järgmisel päeval mindi teiste laste juurde kaamera salvestust vaatama. Salvestusest oli näha, kuidas tänavale sõidab
ilma juhita käru, kassitoitu täis. Otse Taneli maja suunas.
„Kas tõesti kummitus?” kiljus tüdruk. „Oot, oot,” ütles Tanel.
„Kummitusi pole ju olemas. Suurendame kaadrit!”
Nüüd oli näha, et käru lükkasid pisikesed hiired. Videot
edasi vaadates oli näha, kuidas hiired põgenevad, enne kui
poiss tuleb välja asja uurima. Näha oli ka see, kuidas hiired
koos käruga vahepeal nurga taha jõudsid põgeneda, kui
poiss Tanelit äratamas käis. „Miks peaksid hiired varastama
kassitoitu?” imestas Tanel. Siis aga meenus talle, kuidas ta
oli pikkadel tööpäevadel vahel unustanud oma Miisule toitu
tuua. Lastele tuli meelde näljane tänavakass. „Vaesed kassid
on näljas!” taipas üks poistest. „Ja kui kass on näljane, siis
hakkab ta hiiri taga ajama. Hiired varastasid kassidele toitu,
et ise ellu jääda.”
Kuna Tanel tundis ennast natuke süüdlasena ja imelik
oleks ka hiirtele politseid kutsuda, otsustas ta ise varastatud
kassitoidu eest Prismale tasuda. Ta lubas lastele, et edaspidi
ei unusta ta kunagi Miisule iga päev korralikult süüa anda.
Üks lastest võttis tänavakassi enda juurde elama ja pani talle
nimeks Siim. Kassitoiduvargused Prismas lõppesid.

