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Sõnad üksi ületavad harva mõistmise piire. 
Mitte kõigile ja kõigele ei leia nad alati vastet. 
Sõnatus võib meid vahel järsultki peatada, 
raputada arusaamisi ning luua jahmumist 
ning segadust. 
Samas on sõnatuses uks maailmadesse, kus 
kaalu annab sõnadest hoopis kaalukam. 

Tulles täna siia, mõtlema oma armsate peale, 
ei ole kellelgi varuks uusi sõnu. 
Küll aga võib meie osaks olla tundmine, et 
nii nagu muusika siin võlvide all, on meie 
ümber ja kohal veel palju muud, mis oma 
inimeste peale mõeldes kunagi ei kao. 

Olemata meiega, on nad siiski siin. 
Ajas, ruumis, muusikas. 
Alatiseks.

Üle maailma on levinud traditsioon pidada 
15. veebruaril ühiselt meeles  

vähihaigeid lapsi. 

Täna, rahvusvahelise vähihaigete 
laste päeva eelõhtul toimub teenistus 

mälestamaks lapsi, kes on selle haiguse 
tõttu meie seast lahkunud.

Vähihaigete laste ja nende toetamise 
sümbolina on kasutusel kuldne lint.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit: 
vähilapsed.ee
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Teie lapsed pole mitte teie lapsed.
Nad on Elu enese igatsuse pojad ning tütred.
Nad sünnivad läbi teie, aga mitte teist,
Ja kuigi nad on teiega, ei kuulu nad teile.

Oma armastuse võite te neile anda, 
aga mitte oma mõtteid.
Sest neil on nende eneste mõtted.
Nende kehasid võite te varjata oma katuse all, 
aga mitte nende hingi,
sest nende hinged elunevad homse kojas, 
mida teie ei või külastada isegi mitte  
oma unedes.
Te võite püüda nendega sarnaneda, 
aga ärge üritage muuta neid endisarnasteks. 
Sest elu ei voola vastupäeva ega viivita eilses.
Teie olete vibud, 
millelt teie lapsed nagu elavad nooled  
lendu lastakse.
Vibukütt näeb märki lõpmatuse rajal ja  
pingutab teid kogu oma jõust, 
et Tema nooled võiksid lennata  
kiiresti ja kaugele.
Olgu teile rõõmuks painduda vibuküti käes;
Sest just niisamuti, nagu ta armastab  
lendavat noolt, armastab ta ka vibu,  
mis püsib paigal.
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Küünalde süütamine meie hulgast 
lahkunud vähihaigete laste 

mälestuseks
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Teenistusel kõlab muusika kammerkoori 
Collegium Musicale (dirigent Endrik Üksvärav)  

ning Tuuli ja Teet Vellingu esituses

P. Uusberg
Ave Maria

T. Kõrvits / K. Ehin
Puudutus

T. Velling / A. Ilves
Ma näen seda mäge

J. Nõgisto / J. Viiding
Omaette

P. Uusberg / J. Liiv
Muusika

E.-S. Tüür / A. Paul
Kui vaikivad päevased tuuled

Peale teenistust on Maarja kabelis 
kaetud kohvilaud lahkunud vähihaigete 

laste lähedastele


