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NÄDALA MÕTE: HINGEDEAEG

Peagi algab hingedeaeg – aeg, mis
(nagu ka september kui inglitekuu)
suunab meid rohkem mõtlema sellele
osale loodud maailmast, mis pole silmaga nähtav.
Novembrikuu on nii rahva- kui kirikukalendris hingedekuu. Millest selline
nimetus? See tuleneb peamiselt sellest,
et 1. novembril tähistatakse kõikide
pühakute suurpüha ja kohe järgmisel
päeval, 2. novembril hingedepäeva. Aga
tegelikult on kogu novembrikuu eriliselt pühendatud neile, kes ei ela enam
siin maa peal. Muidugi mõtleme me igavikku lahkunud inimestele ka muul ajal,
mitte ainult novembrikuus, aga et eriliselt rõhutada, kui tähtis on siit ilmast
lahkunud lähedasi meeles pidada ja
nende eest palvetada, pakub kirik meile
selleks konkreetse aja, et võiksime
ühiselt oma tähelepanu nende poole
suunata. Sest ehkki me neid enam ei
näe, on nad olemas ja vajavad meid,
nagu meie neidki.
Vahel unustame, et keegi meist ei
ela igavesti siin maa peal. Maine elu on
kõigest väike osa sellest elust, milleks
inimene on loodud – igavesest elust.
Kristlased usuvad, et ühel päeval, kui
meie maapealsed teed käidud saavad,
jätkub elu seal, kus ajal ja ruumil on
teine mõõde. Seda ei ole võimalik kirjeldada ega ette kujutada. Aga võime olla
kindlad, et „mida silm ei ole näinud ega
kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei
ole tõusnud – selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.” (1Kr
2:9)
Kristlased usuvad igavesse ellu. Igavene elu tähendab ennekõike elu koos
Jumalaga, mis saab alguse juba siin maa
peal ja jõuab täiuseni pärast surma,
taevariigis. Taevas ei tähenda siinkohal
mitte sinist pilvetupsulist taevalaotust,
vaid see on viis, kuidas rääkida hinge
seisundist, kui hing on Jumala juures
(Jumal, kes on piiritu, ei ole seotud

ühegi koha ega ajaga). Taevas kohtume Jumalaga „palgest palgesse“ (1Kr
13:12), näeme Teda nõnda, nagu Ta on,
ja saame osa jäävast õnnest, rõõmust ja
rahust ühes pühima Neitsi Maarja, kõigi
inglite ja pühakutega.
Hingedepäeval meenutatakse surnud lähedasi, sugulasi ja sõpru – kõiki
armastatud inimesi –, kes on siit maa
pealt lahkunud. Nende hinged on juba
Jumalale väga lähedal, aga et me ei tea
kindlalt, kas nad on juba pühadena
Jumala juures või valmistatakse neid
selleks veel ette, on oluline nende
eest palvetada, paludes Jumalalt, et Ta
kõigi lahkunute hinged enda juurde
võtaks. Meie palved on neile suureks
abiks! Seega pole hingedepäev mitte
ainult mälestuspäev, vaid ennekõike
palvepäev. Me ei saa küll oma lahkunud
lähedastega suhelda, aga meie palved
jõuavad nendeni.
Hingedepäeval on kombeks minna
surnuaeda ja süüdata lähedase inimese
haual küünal. Samuti võib sel päeva
lahkunute meenutamiseks süüdata
küünla ka kodus, näiteks aknalaual.
Hingedepäeval võtame aega, et meenutada tänulikkusega kõike head, mida
meile kallid inimesed maise elu jooksul
teha jõudsid ja palvetame nende hinge
eest. Samuti võime paluda, et nad meie
eest Jumalat paluksid, kui nad on juba
koos Temaga taeva õndsuses, pühakute
hulgas. Kõigi Jumala juurde jõudnud
inimeste üle rõõmustame 1. novembril – kõigi pühakute päeval. Sest see on
see, milleks me kõik oleme kutsutud –
pühadus: olla kord „pühad ja laitmatud
Jumala palge ees armastuses“ (Ef 1:4).
Selle poole oleme teel ja pühakute palvete abiga jõuame kindlamalt sihile!
Hingedeaeg ja eriti need kaks
tähtpäeva pakuvad meile võimaluse
mõtiskleda oma elutee üle tervikuna ja
igaviku üle, mis on meile lähemal, kui
sageli taipame.
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1. Covidi olukord. Haridus- ja Teadusministeerium on saatnud uued juhised koolidele. VHKs on just põhikooli astmes
palju õpetajaid haigestunud, mis teeb õppe korraldamise
koolis keeruliseks. Vaheajal arvatavasti reisitakse nii Eestis
kui välismaal, mistõttu võib oodata nakkuste suurenemist.
Kuigi peame pärast vaheaega jätkama kontaktõppega koolis, teeb olukord murelikuks.
2. Õpetajatele kolmas tõhustusdoos ja gripivaktsiin. Kooli
tuleb Confido tegema nii tõhustustoosi kui ka soovijaid

esmavaktsineerima. Lähem info ja registreerimine Stuudiumis!
NB! Kui tuleb kokku vähemalt 20 töötajat, kes soovivad ennast vaktsineerida gripi vastu, tullakse samuti vaktsineerima koolimajja. Vaktsineerimine on õpetajatele tasuta,
teistele töötajatele maksab vaktsiinidoos 17 eurot. Korraldame eelregistreerimise.
3. Kunstilaager toimub 22.–24. oktoobril 2021. Lubatakse
korraldada kunstilaaager Kuremäel.
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„Voorused ja pahed“
Piiskop Philippe on öelnud, et voorus
on inimese harjumuspärane ja kindel
kalduvus teha head. Et tekiks harjumus teha head, tuleb harjutada. See
tähendab, et voorused omandame vaid
pideva tööga iseenda kallal. Kristlikus
eetikas jagatakse peamised voorused
inimlikeks (kardinaalseteks) ja jumalikeks voorusteks. Inimlikud voorused
on mõistlikkus, õiglus, meelekindlus ja
mõõdukus. Jumalikud voorused on usk,
lootus ja armastus.
Vooruste vastandid on pahed. Ka pahe
on harjumus, aga halb harjumus, mille
tõttu inimene teeb kurja ja põhjustab
kannatusi. Eristatakse pattu ja pahet.
Patt on ühekordne halb tegu, aga kui
patustamine saab harjumuseks, on
tegu pahega. Kristliku moraaliõpetuse
järgi on põhipahed uhkus, ihnsus, kadedus, viha, himurus, õgardlus ja laiskus.
Et oma pahedega võidelda, tuleb
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neid kõigepealt enda juures märgata.
Antoine de Saint-Exupéry „Väikeses
printsis” kirjeldab nimitegelane, kuidas
ta alustab iga hommikut sellega, et rohib
oma väikese planeedi pinnalt välja ahvileivapuu seemned, sest kui ta seda ei
tee, kasvavad need suurteks puudeks,
mis hävitavad oma juurtega planeedi.
Nii peab ka inimene oma hingeaeda
pidevalt pahedest puhtaks rohima, et
need tema hinges võimust ei võtaks ja
kurja korda ei saadaks.
„Peaingel Miikael“
Peaingel Miikael on üks kolmest peainglist. Tema kohta öeldakse „taevaste
vägede ülemjuhataja”. Meie koolil
on temaga väga tihe seos, ta on meie
kaitseingel. Sellele viitab ka meie sümboolika: VHK vapil on punasel taustal
valge ümarate otstega rist ning PMK
vapil vastupidi – valgel taustal punane
rist. VHK kodulehelt loeme: „Ümarate
otstega rist kuulub peaingel Miikaeli

Noorte Pärimusbändide konkursi 2021 aasta võitja nooremas vanuseklassis ning ühtlasi ka publiku lemmik on ansambel Tradimus (Mooste-RaplaTapa-Tallinn, mentor Merike Paberits). Palju õnne!
Tradimus on Laste ETNO laagrist välja kasvanud bänd ja sõpruskond. Neile
meeldib teha seadeid nii eesti kui ka välismaa pärimusmuusikast. Kuna
ansambliliikmed elavad üle Eesti, tehakse regulaarsete kohtumiste asemel
mitmepäevaseid bändilaagreid, kus musitseeritakse ööd ja päevad ning nauditakse üksteise seltskonda. Tradimuse moodustavad:
Kertu-Liis Õnnis (VHK) – 14-keelne väikekannel, päkarauakannel
Jakob Ermann – viiul, eesti torupill
Katariina Nelli Tiisler – karmoška, nuppakordion
Mihkel Sildoja – karmoška, nuppakordion, eesti lõõts
Randmar Tuulemäe – mandoliin, oktaavmandoliin
Susi Eerin Heinlo – viiul

juurde, kes seisab valguse, hariduse
ja headuse eest. Miikaeli kujutatakse
traditsiooniliselt seismas lohel – see
sümboliseerib tema võitu kurjuse üle.
Kooli kaitsjaks sobib Miikael hästi, sest
ka inimest peaks kasvatama nii, et ta
püüdleks üles valguse ja headuse poole
ning allutaks endas kurja.”
„Minu kool”
See teema ilmselt pikemat selgitust
ei vaja, ehk ainult nii palju, et sõnaga
„kool” kiputakse tavaliselt seostama
kitsalt õppeasutust, isegi füüsilist
hoonet, mille seinte vahel toimub hea
õnne korral haritud inimeseks kujunemine, aga võib mõelda ka laiemalt kool kui kogemus, mis meid targemaks
teeb, meie mõistmisvõimet suurendab,
keskkond, mis meie ilumeelt kujundab,
või inimesed, kes meile midagi (vahel
enda teadmata) õpetavad. Nii võib kool
olla mets, linn, raamatukogu, teater,
muuseum, näituse- või kontserdisaal...

