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VAIKNE NÄDAL

Paastuaeg lõppeb ja algab vaikne nädal,
kus erilist tähendust omavad Suur Neljapäev, Suur Reede ja kogu selle nädala
tipphetk – ülestõusmispühad.
Ülestõusmispühad kõnelevad lootusest. Seekord aitab meid mõtiskleda
paavst Benedictus XVI sõnum noortele
2009. aasta noortepäevaks. „Me oleme
kõik teadlikud lootuse vajalikkusest,
ja mitte just igasuguse lootuse vajalikkusest, vaid kindla ja usaldusväärse
lootuse vajalikkusest, nagu ma seda
rõhutasin ka oma entsüklikas „Spe
salvi“. Noorus on eriline aeg lootuse
jaoks, sest ta vaatab tuleviku suunas,
mis on täidetud erinevate lootustega.
Oma nooruses me hellitame ideaale,
unistusi ja plaane. Noorus on aeg, mil
langetame otsustavad valikud oma
tuleviku ja ülejäänud elu suhtes. Ehk
ongi see just põhjuseks, miks just sellel
ajajärgul kerkivad meis esile väga tähtsad, elu ennast puudutavad küsimused:
Miks ma siin olen? Mis on elu mõte?
Milline näeb minu elu välja? Ning veel:
kuidas ma saan olla õnnelik? Miks on
meie kaaslasteks kannatus, haigused ja
surm? Mis saab peale surma? Sedalaadi
küsimused kerkivad varem või hiljem
meis esile, kuid eriti siis, kui seisame

silmitsi raskustega, mis näivad olevat
ületamatud: raskused õpingutes, töötus, perekonnasisesed probleemid,
kriisid sõprussuhetes ja armastavate
sidemete loomises, haigused ja abitus,
majanduslikust olukorrast põhjustatud raske seis. Siis me võime küsida
iseendilt: kust ma võin leida enda elus
lootuse leegi ja kuidas ma suudan seda
oma südames põlemas hoida?”
Vaikne nädal pakub hea võimaluse
mõelda sellistele küsimustele. Ehk
aitavad tuleva nädala sündmused meil
neile ka vastuseid leida. „Ärge heitke
meelt, kui teie ees seisavad raskused
ja katsumused. Olge kannatlikud ja
pikameelsed, et ületada nooruslikku
vajadust kiirustada ja saavutada kõike
kiiresti. (...) Tehke valikuid, mis kinnitavad teie usku. Näidake, et te mõistate
raha ja materiaalsete hüvede idoliseerimisega kaasnevat riski ja ärge
laske ennast meelitada nende petlike
illusioonide poolt. Ärge alistuge isekate
huvide mõttemallidele. Armastage oma
ligimesi ja püüdke kasutada oma ande
ja talente teenimaks head ja tõde, olles
alati valmis kostma igaühele, kes teilt
pärib aru lootuse kohta, mis teis on.“
(Benedictus XVI sõnum noortele 2009).
Mõtte- ja palverikast nädalat!

Meie koolile tuleb Soomest külla Kerava muusikakooli keelpilliorkester. Olete oodatud nende
kontserdile laupäeval, 8. aprillil kell 16.00
Muusikamajas.
Dirigent Juhani Palola, solist Kerttu Kokkonen. Kavas Tšaikovski, Pärt, Sibelius, Aho,
Rautavaara, Eller, Madis Järvi, Saikkola,
Portnoff, Pergament.
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1. Kalenderplaan. Tehti täiendusi ja parandusi suuremate kooli ühisürituste kohta kalenderplaanis.
2. Õppemaksu tõus. Arutati võimalikku õppemaksu
tõusu. Järgmises vanematekogus täpsustatakse.
3. Õppereisid. 10. maist kuni 13. maini viibivad 10.R
ja 11.P Valgevenes; 11. maist kuni 14. maini viibivad
11.K õpilased Venemaal.

4. Tantsuklubi. Lubati korraldada alates 18. aprillist
tantsuklubi teatrisaalis. Osa võivad võtta põhikooli
vanemad klassid, gümnasistid ja ka õpetajad.
5. Järve õendus- ja hooldusabi kliinik tegi ettepaneku,
et meie õpilased võiksid käia vanuritele esinemas. Otsustati ettepanek vastu võtta ning kohtumisaegu täpsustada.

31. märtsil toimus Tallinna ülikoolis vabariiklik prantsuse
keele olümpiaad. Põhikooli B/C-keele arvestuses saavutas II
koha Elisabeth Egel ja III koha Joonas Koff (mõlemad 9. klassist, õpetaja Mihkel Jahu). Gümnaasiumi B/C-keele arvestuses jõudis 5. kohale Johanna Lisete Viskar 11. klassist ja
6.–9. kohta jäi jagama Robin Christopher Lauring 10. klassist
(mõlema õpetaja Eva Koff). Tublilt esinesid põhikooli B/Ckeele kategoorias ka 8. klassi õpilased Johan Kirikal, Siim
Lukas Lokotar, Torm Thor Niilmann (jagasid 8.–11. kohta)
ja Aleksander Amos Nigesen (12.–14. koht). Kaheksandike
õpetaja on Mailis Seero-Boisbourdin. Õnnitleme edukaid
frankofiile, õpetajaid ja toetavaid peresid!

s31. märtsist kuni 2. aprillini toimus 23. rahvusvaheline
konkurss „Trompetitalendid Tallinn 2017”.
Suurepäraselt esinesid Mattis-Johan Mere (6.P), kes
saavutas III vanuserühmas I koha (Viimsi Muusikakool,
õp. Aavo Ots), ja Margus Möller (2.P), kes saavutas I vanuserühmas III koha (õp. Erki Möller).
Palju õnne laureaatidele, õpetajatele ja peredele!
sTallinna Õpetajate Maja eesti keele aineühenduse korraldatud 5.-6. klasside jutuvõistlusele „Luulest proosaks”
laekus tänavu 61 tööd. II koha pälvis Johanna Järg , eriauhinnaga pärjati Kalli Toaterit. Palju õnne, tublid 5. klassi
sulesepad ja õpetaja Krista Nõmmik!

TEATEID OLÜMPOSELT

MUUSIKAKOOL

s10. aprillil kell 13.00 Salme Kultuurikeskuses Vanalinna
Muusikamaja ja VHK Lastekoori laulupeo eelproov
s10. aprillil kell 17.30 Muusikamajas puhkpilliosakonna

ÕNNITLEME

aastakontsert
s11. aprillil kell 18.00 Muusikamajas klaveriosakonna kontsert
s12. aprillil kell 18.00 Muusikamajas tasemeeksam

TÜTARLASTEKOOR PETERBURIS

Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor laulis end Peterburis toimunud laste- ja noortekooride konkursil „Raduga“
kulddiplomile.
1.-2. aprillil toimus Peterburis Laste- ja Noortekooride festival „Raduga“. Festivali keskmes oli kuulsas, erakordselt
hea akustikaga Glinka-nimelises Kapella saalis toimunud
koorikonkurss. Lisaks toimusid festivali raames mitmed
kontserdid ja õppeseminar dirigentidele.
Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor sai kutse festivalil
osalemiseks Daugavpilsi koorikonkursil, kus jäädi silmakõrva „Raduga“ festivali korraldajale Irina Roganovale.
Oma osa selles mängis ka Andres Lemba teos „Laudate
Dominum“, mida tüdrukud toona laulsid. Nii juhtuski, et
lisaks konkursile ja kontserdile Peterburi Jaani kirikus oli
kooril missioon ja võimalus tutvustada Peterburis Andres
Lemba loomingut. Seetõttu oli konkursikavas suisa kaks
Lemba teost: “Ühtelaulmine” ning “Laudate Dominum”.
Lisaks oli koori dirigendil Ave Soppil võimalus koos Raul
Talmariga tutvustada dirigentide seminaril saalitäiele huvilistele Andres Lemba loomingut.
Konkursist võttis osa 35 koori. Peamiselt olid osalejad
loomulikult Venemaalt: Peterburist, Moskvast, Novgorodist, Gatšinast, Jaroslavlist, Jekaterinburgist jm, lisaks
külalistena kolm koori Poolast ning Eestist Vanalinna
Muusikamaja tütarlastekoor ja Tallinna Ülikooli vilistlas-

naiskoor „Helia“. Kuigi konkurssi ei olnud meil võimalik
jälgida, andis hea ülevaate galakontsert, kus iga koor, v.a
kohalikud ehk Peterburi koorid, sai võimaluse laulda veel
kord žüriile ja saalitäiele publikule. Üldmulje oli väga
positiivne, suurtele riikidele omaselt olid valdavad suured kontsertkoorid ning lauldi igati hästi. Ka varem „Raduga“ festivali žüriitöös osalenud Raul Talmar nentis, et
konkursi tase on läinud kõrgemaks, koorid vokaalsemaks
ja osavõtjate ampluaa laiahaardelisemaks.
Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor sai rikkamaks
tänu elamusele niivõrd tähtsates saalides laulmisest,
nagu seda on Peterburi Jaani kirik ja Glinka nim Kapella
saal. Lisaks rõõmustab meid žürii kõrge hinnang koorile.
Kooridele omistati vastavalt žürii punktide keskmisele
kas osavõtu, pronks-, hõbe- või kulddiplom. Viimaseid
anti välja üheksa, sh „vanalinna tüdrukutele“.
Julgustame teisigi koore võtma osa idapoolsetest festivalidest. „Raduga“ festivali korraldus oli sujuv, vägagi
kaasamõtlev, vastuvõtt erakordselt soe ja positiivne ning
saalid, kus laulda, väärikamatest väärikamad.
Koori kunstiline juht ja peadirigent on Maarja Soone.
Koori juhatab sel hooajal Ave Sopp, koormeister-asjaajaja
on Kaisa Lõhmus ning vokaalpedagoog Anu Aimla.
Kontsertreisi toetas Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri
sihtkapital.
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SUURE REEDE RISTITEE TALLINNAS 2017
Sellel aastal toimub oikumeeniline ristitee palvus Suurel
Reedel Tallinna vanalinnas, algusega kell 12.30. Kogunetakse
Tallinna Jaani kirikus kell 12.00.
Seejärel liigutakse palvetades RKK Peeter-Pauli katedraali
ning sealt edasi Oleviste kirikusse. Ristitee viimane peatus on
EELK Toomkirikus Toompeal. Kõik on kutsutud osalema, eriti

koos peredega.
Suure Reede ristitee on Jeesuse surmapäeva mälestamine ja
tema kannatusteel mõtteline kaasaskäimine. Suurele Reedele
järgnev Vaikne Laupäev juhatab sisse kiriku kõige olulisema
püha, ülestõusmispüha. Ülestõusmispühaga tähistatakse Kristuse ülestõusmist ja surma võitmist.

KATKEND LEO MAASBURGI RAAMATUST
„EMA TERESA KOLKATAST. ISIKLIK PORTREE“
EMA TERESA TEINE KUTSUMUS

SELLEKS, ET MÕISTA ema Teresa väga erilist pühendumust vaesematest vaesemaile, peame silmas pidama tema
tähtsaimat kutsumise kogemust ning alustama alguste algusest. Aastal 1928 liitus ta Dublinis Loreto õdedega, et
minna misjonärina Indiasse. Tema novitsiaat algas 1929.
aasta algul Darjeelingis Põhja-Indias. (Darjeeling on linn
Lääne-Bengalis Himaalaja jalamil, umbes kuuskümmend
viis tuhat jalga ülalpool merepinda.) Aastal 1931 andis ta
ajutise vande ning 1937. aastal alalise. Nii oli ta vaimulikus ordus olnud juba poolteist aastakümmet ning püüdles
vaga elu poole ühes kõigega, mida see hõlmab, kui 10. septembril 1946. aastal, olles rongisõidul iga-aastasele retriidile, sai talle osaks elumuutev kogemus.
See juhtus umbes nõnda: ema Teresa oli taas kord teele
asunud, et Darjeelingisse sõita. Teel Kolkata raudteejaama
nägi ta lugematul hulgal vaeseid; suured rahvamassid olid
pärast viimaseid rahutusi langenud kirjeldamatusse viletsusse. Igas jaamas, kus inimestest ülekoormatud rong peatus, oli näha vägivalla tagajärgi.
Pika rongisõidu jooksul kuulis ta oma südames üpris selgelt Jeesuse sõnu: “Mul on janu.” Ta kuulis seda väga tungivat häält ning tajus südames Jumala ülevoolavat armastust
enda vastu. Hiljem ta kirjutas: “See oli esimene kord, kui
Jeesuse janu üldse kuulutati.” Püha Johannese evangeeliumis on “Mul on janu” peaaegu viimane Jeesuse sõna enne
ristisurma: “Pärast seda ütleb Jeesus, teades, et kõik on
juba lõpetatud, et Kiri läheks täide: “Mul on janu!”“ (19:28).
Tol rongireisil Darjeelingisse mõistis ema Teresa sügaval
südames, et Jumal ei armasta meid mitte üksnes üleüldiselt, vaid et Tema sõnad “Mul on janu” on Tema armastuse
viimne ja ülim väljendus, Tema igatseva armastuse väljendus oma loodu ja hingede lunastuse suhtes. Jeesus ütleb
seda ristil, kuna rist on “tegu,” mille kaudu Ta veenab meid
Jumala armastuses, mis on piiritu ning ulatub teispoole
surma.
Nimelt tol momendil tundis ema Teresa ära oma kutsumuse tõelise tuuma. Ta kasutas kümnepäevast retriiti Darjeelingis selle üle mõtisklemiseks ning eriti süüvimiseks
sõnumisse, mille ta Jeesuselt oli saanud. Kolkatasse tagasi
jõudnud, oli ta juba kindel, et ta elu muutub ja kuidas see
muutub. Talle oli määratud teenida Jeesust vaesematest
vaeseimates. Ning ta tahtis samastuda Temaga läbi totaalselt vähenõudliku elu. Ta otsustas elada vaest elu vaeste
seas, mitte midagi omada ning Jumala Ettehooldust ja

juhtimist viimseni usaldada.
Otsus lahkuda Loreto õdedest pärast kaheksatteist aastat
ei olnud ema Teresale lihtsate killast. Ehkki ta tundis ära,
et see samm on Jeesuse tahe, oli ühtlasi tähtis, et ta ei kasutaks seda kirikliku autoriteedi tahte vastaselt või ilma selle
heakskiiduta. Ta pöördus oma kongregatsiooni ülema
poole, pidas mitmeid pikki vestlusi Ferdinand Périer´, Kalkutta peapiiskopiga, ta kirjutas oma kõrgeimale vaimulikule ülemale Dublinis ning selgitas oma soovi põhjuseid –
järgida Kristuse tungivat ja korduvat kutset.
Siis, 2. aprillil 1948. aastal andis paavst Pius XII vastuseks
peapiiskop Périer´ avaldusele ema Teresale loa elada
vaimuliku õena väljaspool konventi, seadis ta peapiiskopi
alluvusse ning nõudis temalt oma kongregatsiooni reeglite
järgimist.
16. augustil 1948. aastal, päeval pärast Pühima Neitsi
Maarja taevamineku püha, loobus ta Loreto õdede rüüst
ning lahkus konvendist. Koolitüdrukud olid ette valmistanud lahkumislaulu. Kohvrit ja käekotti kandes astus ema
Teresa värava poole, kuid peatus sadade õpilaste keskel.
Tüdrukud hakkasid laulma, kuid puhkesid varsti üksteise
järel nutma. Mõne minuti pärast nutsid kõik lohutult
nõnda, et laul katkes. Ema Teresa kummardus, võttis oma
pagasi ja läks – väravast välja ning otseteed lähimasse
slummi. Ta ei vaadanud tagasi, kuid sulges konvendi värava heal tahtel, et hakata elama oma kutsumuse kohaselt
vaesematest vaeseimatele.
***
Väljas Kolkata tänavatel sai ema Teresa peamiselt laste
kaudu – ta oli fantastiline pedagoog – ligipääsu vaesuses
elavate inimesteni: kodutud, tõbised, invaliidid, vaimselt
mahajäänud, ärapõlatud. Kõigesse pühendas ta end jäägitult ning usaldas viimseni jumalikku Ettehoolet. Ta ei tahtnud arendada kaugeleulatuvaid plaane ega muretseda rahaasjade pärast – algusest peale oli ta veendunud, et see on
Tema töö. Ning Jumal tasub tema usalduse eest.
Ema Teresa jutustas kümneid lugusid, mis ei tahtnud
öelda enamat kui Jeesus oma jüngritele ütles: “Otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust, kõike muud antakse teile
pealekauba” (Mt 6:33).
Ükskord andis Ema Teresa oma viimase ruupia ühele
preestrile, teadmata, millest ta homme elab. Tolsamal õhtul koputas ta uksele tundmatu, kes ulatas talle ümbriku
viiekümne ruupiaga “teie töö eest.”
jätkub lk 4
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EMA TERESA TEINE KUTSUMUS (JÄTKUB)
Aastaid hiljem, kui õed toitsid Kolkatas
juba tuhandeid, sai toit kord ootamatult
otsa. Õed tahtsid rahvale öelda, et sel
nädalalõpul ei ole neile enam midagi
anda, kuid ema Teresa peatas nad ning
tõmbus kabelisse palvetama. Järgmisel
hommikul toodi suur veoautotäis piima, leiba ja marmelaadi. Mis oli juhtunud? Valitsus oli mingil põhjusel koolid
sulgenud ning laste keskpäevase eine
tooraine suunas keegi taiplik inimene
Halastuse Misjonäridele.
Teisel korral sai neil jahu otsa ning
selle ostmiseks polnud raha. Köögitööle
määratud õde läks kurvalt ema Teresa
juurde, kes andis talle selge ülesande:
“Sina oled vastutav köögi eest? Mine siis
kabelisse ja palveta!” Kuni õde palvetas,
helistas keegi võõras ukse taga kella
ning andis neile üle suure kotitäie jahu.
Oma esimestel tegevusaastatel Viinis
maksid Halastuse Misjonärid suhteliselt
kõrget üüri kinnisvara eest, mida nad
kasutasid vaeste hüvanguks. Kui rääkisin ema Teresale, et selle pärast muretsen, vastas ta lihtsalt: “Jumal hoolitseb
selle eest!” Tol korral olime teel kardinal Franz Königi juurde. Kui pärast
visiiti minema hakkasime, peatas meid
kaks vanemat daami. Ema Teresal oli
juba tulemas üks teine kokkusaamine
ning minult nõudis üksjagu enesevalitsust, et neile mitte kohe mõnd teist aega
pakkuda. Ootasin autos, mootor juba
käima pandud, kuid ema Teresa kõneles
nendega päris kaua. Hiljem aga, kui pidime esimese punase fooritule ees peatuma, avas ta oma pungil käekoti: selles
oli rahanutsakas – umbes 300 000 Austria šillingit (tollases vääringus umbes
15 000 USD), mille üks daam oli talle
andnud. Siis küsis ema: “Kas taipate
nüüd?”
Ema Teresal ja õdedel oli palju sääraseid lugusid ning mitte ainult Indiast,
vaid nende vaimuliku koosluse asupaikadest üle maailma. Nad teavad, et
imesid juhtub iga päev – või täpsemalt,
et Jeesus ei jäta oma tööd. Vaestes ja
väetites nägi ema Teresa tõesti Issanda Ihu, oma Lunastajat, keda ta teenis
täie pühendumusega ning arvestamata
ühtki nn mõistlikku argumenti. Mitte
hetkekski ei tahtnud ta Halastuse Misjonäre pidada enda teeneks; see kõik oli
jäägitult Tema töö.
Igasuguse tuleviku planeerimise puudumine, mis vahel oli üpriski hirmutav,

jättis ruumi Ettehooldele. Teisisõnu,
see töö pidi teoks saama niiviisi, et sai
edukas olla üksnes siis, kui oli tervenisti
ja jäägitult Tema töö. Ja see oligi edukas – kasvas ja õitses. Ema Teresa jättis
surres maailmale vaimse perekonna,
mis koosnes viiest kongregatsioonist
592 majaga üle kogu maailma. Tema ainus eesmärk oli näidata maailmale Jeesust vaesematest vaeseimates.
Halastuse Misjonäridel on nii, et mitte
ainult iga üksik liige ei ela vähesest,
nagu see on paljudes katoliiklikes ordudes, vaid terve kogukond on vaene.
Ei ole kindlat sissetulekut ega vara korjamist. Kuna õed on vabatahtlikult andnud vande teenida vaesemast vaesemaid vastutasu saamata, ei võtagi nad
vastu mingit tasu oma teenistuse eest.
Nad teevad rasket tööd ega teeni midagi
– vähemalt mitte materiaalses mõttes.
Ema Teresa oli alati vankumatult
veendunud, et Jumal oma Ettehooldes
annab neile täpselt nii palju, kui neil
nende tööks vaja on, ja siis, kui seda vaja
on. Ta teeb seda ja teeb tänini tänu annetajatele, heategijatele ja patroonidele
kogu maailmas.
Paljudel on olnud raske mõista ema
Teresa usaldust Ettehoolde suhtes.
Tema aga teadis kindlalt, et Tema Ettehoole annab kõik vajaliku. Mind aitas
seda mõista eriti üks lugu. Kord tuli ühe
rahvusvahelise suurfirma president
ema Teresat vaatama ning pakkus talle
üht maatükki Bombays. Enne seda pidi
ta siiski ametlikul toonil küsima: “Ema
Teresa, kuidas te oma eelarvet majandate?”
Ema Teresa vastas omapoolse küsimusega: “Kes teid siia saatis?”
Mees vastas: “Tundsin, et pean tulema.”
Ema Teresa naeratas talle. “On teisigi,
kes tulevad nagu teie ja räägivad sedasama. Selge on, et Jumal on teid saatnud
nagu kõiki teisi. Te kõik hoolitsete oma
materiaalsete vajaduste eest, aga teidki
liigutas Jumala arm. Teie oletegi minu
eelarve.”
Kui õed ei usaldaks viimseni ja täielikult Jumala Ettehooldust, langeksid
nad meeleheitesse. Nad vastutavad
tuhandete ja tuhandete haigete ja surijate, nälgijate ja invaliidide ja väikelaste
eest. Miks me näeme, et nad ei lakka iial
naeratamast? Sest nad elavad Jumala
armastavast hoolest ja selle nimel.
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