Leerilaste õnnistamine
Leerilaste õnnistamine toimub, kui vähegi võimalik, pühapäeval peajumalateenistuses ja
nimelt alguses, otsekohe pärast Gloria Patrit (Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule ...
igavesti).
Õnnistamise eel käib leeriõpetus, millest õpetaja aegsasti kogudusele avalikult teatab, lisades
juurde umbes järgmise palve: Leerilaste vanemaid ja omakseid, vadereid ja õpetajaid palun ja
manitsen mina Issanda tööd südamliku eestpalvega kanda ja sõna ning kristliku eeskujuga
kristlikku õpetust toetada. Me suudame aga igaüks omal kohal oma ülesannet ainult siis täita
ja oma vastutust kanda, kui Jumala arm ja abi on meiega. Sellepärast kanname need lapsed ja
iseendid ning meie ühise töö eestpalves Tema ette:
Issand Jumal, halastaja Isa, see on Sinu töö, milleks Sa meid kõiki kutsud. Aita meid siis ka
seda püha tööd nõnda teha, et meid leitakse ustavad olevat. Anna selleks ülevalt tarkust ja
jõudu ning lase evangeeliumi jumalik vägi oma töö teha nii õpetajais kui õpilastes. Saada
iseäranis korda, et nende noorte laste südamed oleksid täiesti avatud Sinu elusõnale. Aita
vanemaid ja omakseid ning meid kõiki kindla usu ja jumalakartliku eluga neile eeskujuks
ning toeks olla ja ennast selle eest hoida, et ükski meist neile pahanduseks ei saaks. Ole Sina
ise meile ja meie lastele päikeseks ja kilbiks nüüd ja alati. Kuule meid armulikult Jeesuse
Kristuse, Sinu Poja, meie Õnnistegija pärast. Aamen.
Leeriõpetuse ajal võib leerilastega iga nädal liturgilisi loetamisteenistusi pidada (vt. lk. 216),
millest kogudus ja iseäranis laste omaksed osa võtma kutsutakse.
Õnnistamise aeg antakse kogudusele aegsasti teada, kutsudes teda üles leerilapsi oma
eestpalvesse võtma.
Õnnistamise päeval viib õpetaja leerilapsed rongkäigus jumalakotta. Kirikusse astumisel
mängib orel. Altari ette jõudes põlvitavad õpetaja ja leerilapsed, mille järele õpetaja kohe
altari ette astub. Kui ühine rongkäik millegi pärast ei ole teostatav, kogunevad leerilapsed ise
altari ümber, poeglapsed — altari poolt vaadates — pahemale, tütarlapsed paremale poole.
Õnnistamine toimub järgneva korra kohaselt:
1. KOGUDUS: Laul. (Oh Püha Vaim, nüüd tule Sa ... , või: Nüüd paistab meile kaunisti...,
või mõni muu laul).
2. KOOR.
Vaata, Issand, siin olen mina ja lapsed, keda Sa mulle oled andnud. Pühitse neid oma tões;
Sinu sõna on tõde. Hoia neid kui silmatera; peida nad oma tiibade varju (Jes. 8,18; Joh. ev.
17,17; Ps. 17,8).
3. ÕPETAJA (koguduse poole): Ärka üles, ärka üles, Siion! Võta oma rammu enesele; ehi
ennast oma ilusate riietega! Su noored sõdijad on kui kaste sündinud koidukojast. — Nõnda
ütleb Issand: Ma tahan sind enesele kihlata igaveseks ajaks ja sind enesega kihlata õiguse läbi
ja kohtu läbi, helduse läbi ja halastuse läbi, ja tahan sind enesele kihlata usu läbi, ja sa saad
Jehoovat tundma (Jes. 52,1; Ps. 110,3; Hos. 2,21.22).
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule!
KOGUDUS: Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.
4. ÕPETAJA: Kõne.

5. KOGUDUS: Laul.

6. ÕPETAJA: Andke nüüd tunnistust oma usust ja kristliku tõe tundmisest, vastates rõõmsasti
ja julgesti küsimustele, mis ma teile Püha Kirja ja meie katekismuse alusel ette panen.
Loetamine.
Märkus. Loetamist võib ka teisel päeval, enne õnnistamist pidada (vt. lk. 217. p. 5); sel korral jätkub õnnistamistalitus eesoleva laulu järel.

7. ÕPETAJA: Nõnda ütleb Issand: Kes Mind üles tunnistab inimeste ees, selle tahan ka Mina
üles tunnistada oma Isa ees, kes taevas on.
Selle meie Issanda Jeesuse Kristuse sõna peale küsin ma teilt:
1) Kas tunnistate oma selge ja kindla tundmise järele, et te Kolmainusse Jumalasse, Isasse,
Pojasse ja Pühasse Vaimusse usute, nõnda kui Ta ennast meile oma sõnas on ilmutanud ja
nagu meie Evangeeliumi-Luteri Usu Kirik seda usku Tema püha sõna alusel selgesti ja
puhtasti tunnistab ja kuulutab? Siis kostke: Jah!
LEERILAPSED: Jah!
2) Tunnistage siis ise südame ja suuga avalikult Jumala ja koguduse ees oma usku, mille
peale teid on ristitud ja mida teid on tundma õpetatud.
LEERILAPSED tunnistavad apostlikku usutunnistust:
Meie usume Jumalasse Isasse, kõigeväelisse taeva ja maa Loojasse. — Ja Jeesusesse
Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust,
ilmale toodud neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha
maetud, alla läinud põrguhauda, kolmandal päeval jälle üles tõusnud surnuist, üles läinud
taevasse, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb kohut mõistma
elavate ja surnute üle. — Meie usume Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade
osadust, pattude andeksandmist, liha ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.
3) Kas tahate selle usu juurde ja sellega ühtlasi ka Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku tunnistuse
juurde ikka jääda, et me patused armust, — üksnes usu läbi Jeesusesse Kristusesse —
õndsaks saame, ja kas tahate ka elus ja surmas sellest ustavalt kinni pidada? Siis kinnitage
seda, üteldes: Jah!
LEERILAPSED: Jah!
4) Kas tõotate südamest selle eest hoolt kanda, et te seda usku mööda elate, alandlikult ja
sõnakuulelikult oma Lunastaja järele käite, Jumalat kõigest südamest ja ligimest kui iseennast
armastate? Siis tunnistage seda, üteldes: Jah!
LEERILAPSED: Jah!
5) Kas tõotate selleks, et nõnda elada ja käia võiksite, ka väsimata palves Issanda
armuandeid, sõna ja sakramenti ustavalt tarvitada? Siis kinnitage seda, üteldes: Jah!
LEERILAPSED: Jah!
8. ÕPETAJA: Issand on seda kuulnud! — Selle teie tunnistuse ja tõotuse peale võtan mina
oma ameti poolest kui Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku kutsutud ja seatud sulane tema nimel
teid tema täisõiguslikeks liikmeiks vastu, et te nagu seni Jumala sõnast, nõnda ka edaspidi
täielikult osa saate pühast õhtusöömaajast ja kõigist teistest armuandidest ja õnnistustest, mis
Issand oma kogudusele siin maa peal on andnud, ja õigustest ning kohustustest, mis koguduse
liikme kohased on, ja kinnitan teile: kui te usus otsani kindlaks jääte, siis saate ükskord ka osa
igavese elu kadumatust pärandusest ja ärarääkimatust rõõmust! Aamen.
9. ÕPETAJA: Tulge nüüd ja võtke uskliku südamega Issanda õnnistus vastu!
(LEERILAPSED põlvitavad altari ümber, õpetaja õnnistab neid pannes käed nende peale, kas
järgmise või mõne muu Püha Kirja sõnaga):

Rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kõik, mis teil on, vaim ja hing ja ihu olgu hoitud
laitmatud meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Aamen (1. Tess. 5,23).
Märkus. Igale leerilapsele võib ka eri salmi ütelda.

Pärast õnnistamist ütleb õpetaja:
Nõnda ütleb Issand: Ole ustav surmani, siis Ma annan sulle elukrooni! — Sellepärast, mu
armsad, olge kindlad, liikumatud ja saage ikka täielikumaks Issanda töös! Sest Jumal on
ustav, kes teid on kutsunud. — Meie Issanda Jeesuse Kristuse rahu olgu ja jäägu teie
kõikidega! Aamen (Joh. ilm. 2,10; 1. Kor. 15,58; 1. Tess. 5,24).
Või:
Ja nüüd, mu armsad, saage vägevaks Issandas ja Tema tugevuse väes! — Võidelge head
usuvõitlust, hakake igavesest elust kinni; seks olete ka teie kutsutud ja olete tunnistanud head
tunnistust paljude tunnistajate ees. — Meie Issanda Jeesuse Kristuse rahu olgu ja jäägu teie
kõikidega! Aamen (Efes. 6,10; 1. Tim. 6,12).
10. LEERILASTE laul. (Oh meile, Issand Jeesus, jää oma armuga…, 1.2.4.6. salm (LR. 25),
või mõni muu laul).
11. ÕPETAJA (kogudusele):
Teid, armsad vennad-õed Issandas, sind, armas kogudus, ja iseäranis nende laste vanemaid,
vadereid ja ligemaid omakseid palun ja manitsen mina: olge alati südamest valmis nendele
noortele kõigiti kristlikuks abiks ja toeks olema, et ükski neist meie süü läbi hukka ei läheks.
Palvetagem nende eest ustavalt ja hoidugem neile oma sõna või eluga pahanduseks saamast
või neid koguni meelega kurjale ahvatlemast või eksitamast. Käigem nende ees ausa kristliku
eluga, neid kõigele heale ja Jumala meelepärasele elule äratades ning manitsedes, nõnda et
nad ikka õigesse evangeeliumiusku ja sõnakuulmisse jäävad ja me kõik ühes nendega ikka
enam Jumala eluasemeks saame Vaimus ning kasvame Temasse, kes meie pea on, Jeesus
Kristus, meie Issand, Tema nime auks ja meie eneste hingeõndsuseks. Seda andku armust
Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim! Aamen.
12. ÕPETAJA:
Ja nüüd palugem üksmeelselt kõigest südamest nõnda: Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa! Me
täname Sind, et Sa neid meie lapsi seni armulikult oled hoidnud ja ihu ning hinge poolest
rohkesti õnnistanud. Me palume Sind, juhata ja valitse neid alati oma Püha Vaimu läbi, et nad
edaspidi evangeeliumi valgusest oma elus ikka rohkem osa saaksid ja elavas usus kasvaksid.
Hoia neid oma vägeva käega pimeduse võimu eest ja anna neile igal ajal Kristuse rahu,
rõõmu Pühas Vaimus ja armastust Sinu ning ligimese vastu. Aita neid oma Vaimu abiga Sind
ustavalt Sinu koguduses teenida, lihateod suretada, maailm ja tema himud ära võita,
pühitsuses ja õiguses Sinu ees käia ning rõõmsa südamega valvates ja paludes Sinu armsa
Poja Jeesuse Kristuse tulemist oodata, kiituseks ja auks Sinule, kes Sa, ainus tõeline Jumal,
Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.
13. KOGUDUSE laul. (Oh Jumal, anna armu Sa… (LR. 24), või: Meil’ oma sõna kinnita…
(LR. 352), või: Ma hüüan, Jeesus, appi Sind… LR. 19), või: Ma armastan, oh Jumal, Sind...
(LR. 18), või mõni muu laul üleminekuks peajumalateenistusele).
14. Õnnistamise talituse lõppedes jätkub jumalateenistus hariliku korra järele. Kui samal
päeval armulaud on kaetud, siis järgneb kohe pihtitalitus. Tarbekorral võib
peajumalateenistuse algusliturgiat lühendada, jättes ära Salutatio, Lectio ja Credo
(kahekordne usutunnistamine samas jumalateenistuses ei ole soovitatav).

