
Armsad sõbrad!

Inimelus on hetki, kus vajame toetust ja õnnistust. Neist tähtsaimad on sünd, surm ja 
täiskasvanuks saamine nende vahel.

Kõikides vaimsetes traditsioonides leiame pühasid talitusi, millega maisesse maailma 
sündinud uus inimene vastu võetakse elavate hulka, talitusi, millega surnu maisest 
maailmast jälle ära saadetakse, ja ka talitusi, millega noor inimene võetakse vastu 
võrdväärseks kogukonnaliikmeks.

Kristluses on see samuti nii ja ka Kristlaste Ühenduse sakramentide hulka kuulub 
„suurekssaamise“ riitus.

Eestikeelne nimetus selle talituse kohta, „leer“, tuleb saksakeelsest sõnast „Lehre“, 
„õpetus“. Laps, mille vaimne tee oli siiani üle võetud vanematelt ja õpetajatelt, peab 
nüüd hakkama iseseisvalt aru saama selle põhimõtetest ja õppima, mis tähendab 
teadlikult kristlasena elada. 

Mõnikord kasutatakse eesti keeles ka ladina keelest tulnud sõna „konfirmatsioon“, 
mis tähendab „kinnitamine“ ja tahab väljendada, et laps, kes sai ristitud kunagi 
vastsündinuna oma vanemate tahtest, on nüüd oma arengus nii kaugele jõudnud, et on 
võimeline ristimise „kinnitama“, teadlikult omaks võtma.

Leeritalius toimub Kristlaste Ühenduses tavaliselt vanuses 14–15 aastat, ajal, kus 
noor inimene hakkab saama vaimselt iseseisvaks ja võtab vastutuse oma kasvatuse 
eest järk-jägult vanemate käest üle enese kätte. Leer on rituaal lapsepõlve ja nooruse 
lävel, annab tuge ja leevendab lapsepõlve kaotust ja õnnistab ja pühitseb algavat 
noorust. Pärast leeri ei too vanemad noort enam lasteteenistusele, vaid ta läheb 
võrdsena täiskasvanutega armulauale.

Leeriga käib kaasas ettevalmistus, mille juures saab noor inimene ülevaate maailma 
ja inimese teest, kristluse olemusest, ning ka sellest, mida kujutab ennast teda ootav 
leeritalitus, ja saab seega võimeliseks iseseisvalt otsustada see vastu võtta. Eelnevast 
lähtuvalt võivad leeriõpetusega liituda ka need noored, kes ei olnud siiani ristitud.  

Tänavune leeritalitus toimub ülestõusmisajal 2019, kunagi viie nädala jooksul 
Ülestõusmispühapäeva ja Taevaminemise vahel. Täpne kuupäev lepitakse 
2018. a. sügise jooksul. Leeritundideks on meil Eestis plaanitud umbes viis 
kohtumist. Esimene kohtumine toimub septembri lõpus või oktoobri alguses, Virve 
Eigo külaskäigu ajal ning sellele on kutsutud nii noored ise, kui ka nende vanemad ja 
teised huvilised.

Kas kohtumised toimuvad ühes kohas (nt. Tartus) või rohkematel kohtadel, selgub 
sellest, kui palju ja kus elavaid noori tahavad osa võtta. Et seda plaanida, palume 
endast võimalikult kiiresti märku anda.
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