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ProTsEssioon

AlguslAul: „Kui mu tee mind kodunt viib“ (KLPR 468, 1-3) 

1. Kui mu tee mind kodunt viib,
kodumaagi maha jääb,
siis on mul üks varjupaik,
kelle juures julge kõik.

3. Kui on kurjad püünised
teel ja kiusatused ees,
neist ma ikka üle saan,
kui Ta sõna juurde jään.

V: Algussalmid, mis lõpevad sõnadega: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule 
K: nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb  igavesest ajast igavesti. Aamen.
V: Issand olgu teiega
K: Ja sinu Vaimuga
V: Palugem: Päeva palve 
K: Aamen. Aamen

MuusiKA: solist Pille Lill 

i PühAKirJA lugEMinE 

ühislAul: „Säravaim täht“ (KLPR 472,1-4)

1. Säravaim täht, mu Jeesus, oled Sa,
mind juhata!
Tee on nii võõras, öö sees eksin ma,
mind juhata!
Asjata püüan kaugel vaadata,
sest küllalt on sammhaaval astuda.

2. Ei olnud enne see mu palvena:
mind juhata!
Teed tahtsin ise endal rajada,
mind juhata!
Kõiges nüüd kardan käia Sinuta.
Sest küllalt on sammhaaval astuda.

2. See on Jumal, Issand Ta,
keda kuuleb taevas, maa.
Temalt ikka kaitset saan,
kui Ta peale lootma jään.

3. Kõrves ja soodel, rägastikkudes
mind juhata!
Et ma ei eksiks ududes ja öös,
mind juhata!
Juhi mind kindlalt, Sind vaid järgin ma.
Sest küllalt on sammhaaval astuda.

4. Murde hetkil, vaevus raskemais
mind juhata!
Kergendad valu hellalt trööstides,
mind juhata!
Taevast küll jälgid last ju aina Sa.
Sest küllalt on sammhaaval astuda.



ii PühAKirJA lugEMinE 

ühislAul: „Säravaim täht“ (KLPR 472, 5)

5. Varjul Su rüppe, Imearmastus,
mind juhata!
Õpetus kalleim, vaikne usaldus,
mind juhata!
Risti all rahu magust maitsen ma.
Sest küllalt on sammhaaval astuda.

JuTlus 

MuusiKA: solist Pille Lill

Mälestuspalve, mille ajal toimub mälestusküünalde süütamine

MälEsTuslAul: „Õnnista, Looja Vaim“ (KLPR 459) 

1. Õnnista, Looja Vaim, hauagi ööl
neid, keda vihavaen hukanud meil!
Sa, vägev eluarm,
elusta nende põrm
seal eluallikal, seal kodumaal!

 
V: Kirikupalve, mis lõpeb ühise Meie Isa palvega

Kõik koos: 
Meie isa, kes sa oled taevas.
Pühitsetud olgu sinu nimi. sinu riik tulgu.
sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

2. Vaenuöö lõpeta, tulgu Su riik!
Käed pane kokku Sa, lepita kõik:
meil lase hauasuust
tõusta uut armastust!
Ühenda rahvad kõik, ühenda kõik!



ÕnnisTAMinE

ühislAul:  „Ärkamisaeg“ 

1. Meri siin seisma jäi, keegi peatas ta,
kallas veest jagu sai, kaldast algas maa:
tasane, kullane, kivine, mullane,
pilvine, tuuline, ootust täis.

2. Peagi siin kokku said esimemm ja -taat,
vaevaga kodu lõid, lapsed majja tõid.
Oli õnn, oli rõõm, oli naer, oli nutt,
oli töö, oli vaev sellel maal.

 
Refrään: 

Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa,
oled mu hingele lähedal.
Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa
oled mu südames sügaval.

3. Tulega, mõõgaga tuli võõras mees,
häda tõi, valu tõi, võõrast leiba sõi.
Langes taat, memmeke, lapseeas vennake,
pisaraist märjaks sai kogu maa.

Refrään: Eestimaa, Eestimaa …

4. Isa meelt, emakeelt hoian sellel maal,
taadi maa, memme maa endiselt on ta:
tasane, kullane, kivine, mullane,
pilvine, tuuline, ootust täis.

 
Refrään: Eestimaa, Eestimaa … 

 
KÕnE: ÜEKN esindaja Iivi Zajedova

2. Vaenuöö lõpeta, tulgu Su riik!
Käed pane kokku Sa, lepita kõik:
meil lase hauasuust
tõusta uut armastust!
Ühenda rahvad kõik, ühenda kõik!



ühislAul: „Põhjamaa“ 

1. Põhjamaa, me sünnimaa,
Tuulte ja tuisuööde maa,
Range maa ja kange maa,
Virmaliste maa.

 
2. Põhjamaa, me sünnimaa,

Iidsete kuuselaante maa.
Kaugeil teil sa kallis meil,
Sind ei jäta ma!

5. Põhjamaa, me sünnimaa,
Hinges sind ikka kannan ma,
Lainte maa ja rannamaa,
Sind ei jäta ma!

KÕnE: Iivi Cannon „Põgenemine küüditamise eest“

lÕPulAul: „Hoia, Jumal, Eestit“ (KLPR 450B) 

1. Hoia, Jumal, Eestit,
meie kodumaad,
kaitse teda kallist,
meie armsamat.
Rahu töö ja kainus
olgu Eesti kroon,
venna armu suurus
tema võimu troon.

 
lÕPuProTsEssioon

2. Õnnista me rahvast,
saada kosumist.
Puhasta meid kurjast,
anna kasvamist.
Aita võita vaevad,
vägev kaitseja!
Jõudu andku taevad
sulle, kodumaa

3. On lumme uppund metsatalud
Vaiksed taliteed.
Nii hellad on su kerkokellad
Lumel laulvad need.

 
4. Põhjamaa, me sünnimaa,

Karmide meeste kallis maa,
Taplemiste tallermaa,
Püha kodumaa.

 



3. On lumme uppund metsatalud
Vaiksed taliteed.
Nii hellad on su kerkokellad
Lumel laulvad need.

 
4. Põhjamaa, me sünnimaa,

Karmide meeste kallis maa,
Taplemiste tallermaa,
Püha kodumaa.

 

VAATA
ÜHE PERE PÕgENEMISE LUgU

eesti keeles:
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_g8lAJOEo

  
inglise keeles:

https://vimeo.com/106802993

Erik Schmidt „Põgenemine Eestist“ (1988)




