Õpetaja ordinatsioon
Õpetaja ordinatsiooni toimetatakse tavaliselt pühapäeval või mõnel muul pühal
peajumalateenistuses pärast kirikupalvet, milles ordineeritava eest palvetatakse. (Õpetaja on
enne seda vastavas korras ametivande andnud).
Kogudusele teatatakse ordinatsioonist võimalusel pühapäeval enne seda, kutsudes teda
eestpalvele ordineeritava eest, et Jumala arm ja õnnistus valmistaks teda ja kõiki sõnasulaseid
ustavaks evangeeliumi kuulutamise, meeleparandamisele äratamise ja igavesele õndsusele
juhatamise tööks.
Ordinatsioonitalituse käik on järgmine:
1. Laul (pärast kirikupalvet), kas: „Oh Püha Vaim, nüüd tule Sa...”, või mõni teine —
Viimase salmi ajal astub ordineerija, saadetuna kahest õpetajast, altari ette, ordineeritav aga
jääb seisma altarivõre ette.
2. Ordineerija: Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen; — ja peab ordinatsioonikõne.
3. Ordineerija ütleb: Lõikust on palju, ütleb Issand, aga pisut töötegijaid, sellepärast palume
lõikuse Issandat, et Ta töötegijaid oma lõikusele saadaks.
Sellele palvele kutsume sind, Jeesuse Kristuse kogudus, nüüd, kus me sinu eestpalvetega
sellele vennale kalli ja kõrge ameti tahame kätte uskuda, mis äralepitamist kuulutab ja mille
meie Issand Jeesus Kristus ise on seadnud ja oma Kirikule päriseks kinnitanud. Et N. N.
kogudus on selle siin meie ees seisva õpetajaameti kandidaadi N. N. seaduslikul viisil oma
õpetajaks kutsunud, tahame teda Jumala sõna manitsusega ja südamliku palvega meie Kiriku
seadust mööda avalikult ametisse õnnistada ja sellega temale püha õpetajaameti kätte uskuda
ja peale panna.
Sina aga, Kristuses armastatud vend, kuule, mis Jumala sõna õpetajaametist ütleb:
Nõnda ütleb Issand pärast oma ülestõusmist oma jüngritele (Joh. ev. 20,21—23): „Rahu olgu
teile! Nõnda kui Isa Mind on läkitanud, nõnda läkitan ka Mina teid.” Ja kui Ta seda oli
ütelnud, puhus Ta nende peale ja ütles neile: „Võtke Püha Vaimu! Kellele te iial patud andeks
annate, neile on nad andeks antud; kellele te iial patud kinnitate, neile on nad kinnitatud.” —
Ja jälle ütleb Tema enne oma taevaminemist (Matt. ev. 28,18—20): „Minule on antud kõik
meelevald taevas ja maa peal. Sellepärast minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mis Mina teid olen
käskinud. Ja vaata, Mina olen igapäev teie juures maailma ajastu otsani”.
Selle järel ütleb üks assistentidest:
Ja kui Issand oli üles läinud üle kõigi taevaste, et Tema kõik täidaks, on Tema, nagu apostel
Paulus kirjutab Efesose rahvale (4,11.12) „pannud mõningad apostliteks ja mõningad
prohvetiteks ja mõningad evangeeliumi kuulutajateks ja mõningad karjasteks ja õpetajateks,
et pühasid täielikult valmistada õpetuse tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.” Et amet, mis
äralepitamist kuulutab, on Issanda Jeesuse Kristuse enese poolt seatud, siis ütleb seesama
apostel (2. Kor. 3,5.6; 5,18): „Ei mitte, et me iseenestest kõlbame midagi arvama, nagu
iseenestest, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes ka meid on teinud kõlblikeks uue
lepingu teenreiks, mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulasteks. Sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb
elavaks. Aga see kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Jeesuse Kristuse läbi
ning meile lepitusameti andnud.”
Selle järel ütleb teine assistent:

Apostlite tegude raamatus (20,28—31) kirjutatakse, et seesama apostel Paulus Efesose
koguduse vanemaid nõnda manitseb: „Pange tähele iseendid ja kõike karja, kelle ülevaatajaks
teid Püha Vaim on pannud, hoidma karjastena Jumala kogudust, mille Ta on omandanud
omaenese vere läbi. Ma tean seda, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka hirmsad
hundid, kes karjale armu ei anna. Ka teie eneste seast tõuseb mehi, kes kõnelevad pööraseid
asju, et jüngreid eneste järele ahvatleda. Seepärast valvake ja mõtelge sellele, et mina kolm
aastat ööd ja päevad ei ole lakanud kedagi teie seast silmaveega manitsemast.” — Ja viimaks
manitseb apostel oma kirjas Timoteusele (1. Tim. 4,16): „Pane tähele iseennast ja õpetust;
püsi kindlasti selles; sest kui sa seda teed, siis võid sina niihästi iseennast kui ka neid päästa,
kes sind kuulevad.”
Märkus. Nende tekstide asemel võib ka lugeda 1. Tim. 3,1—7; 4,7—11; 2. Tim. 2,15.22.24.25; Tiit. 1,7—9.

4. Ordineerija ütleb: Jumala sõna alusel, mis ka sinule, armas vend, elu ja kuulutamise
juhtnööriks, väe ja rõõmu allikaks sõnasulase ametis on ja peab jääma, tunnista nüüd siin
avalikult Jumala ja koguduse ees oma usku sellega, et sa apostliku usutunnistuse, milles
Jumala sõna sisu on kokku võetud ja mille alusel ristikogudus alati on seisnud ja seisab, oma
usuks tunnistad.
Ordineeritav loeb usutunnistuse:
Mina usun 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. — Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust,
pattude andeksandmist, liha ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.
5. Ordineerija ütleb:
Issand andku sulle armu, et sa sellesse ususse otsani kindlaks jääd ja vendi kinnitad.
Ja nüüd küsin ma sinult, armas vend, Jumala ja selle kristliku koguduse ees:
Kas sina tahad selle kalli õpetajaameti enese peale võtta ja kas tõotad seda Jumala tahtmist
mööda pidada, pühas evangeeliumis ilmutatud tõtt meie Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku
tunnistuse alusel puhtasti ja selgesti kuulutada, pühi sakramente seatud korras talitada ja vaga
ning jumalakartliku eluga neile eeskujuks olla, keda Jumal sinu kätte on usaldanud? Siis
tunnista seda Jumala palge ja selle kristliku koguduse ees, üteldes: Jah! Ordineeritav: Jah!
6. Ordineerija ütleb:
Kõigeväeline Jumal aidaku sind seda tõotust ustavalt pidada. Ja nüüd heida põlvili ja võta
õnnistus vastu.
Ordineerija ühes assistentidega paneb oma parema käe ordineeritava pea peale, üteldes:
Minule usaldatud meelevalda mööda annan mina koos oma ametivendadega apostlite kombe
järele käte pealepanemisega sinule Jumala sõna ja sakramentide püha ameti ning sean ja
õnnistan sind Issanda sulaseks meie Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus, — Jumala Isa,
Poja ja Püha Vaimu nimel! Issand õnnistagu sind, et sa rohket vilja kannaksid Issanda
viinamäel ja et see vili jääks igaveseks eluks! Aamen.
Assistendid ütlevad igaüks ühe õnnistamissõna (näit. Jes. 41,10; 54,10).
Ordineerija paneb ordineeritavale ametiristi kaela ja annab temale ordinatsiooni tunnistuse
kätte.

Selle järele ütleb ordineerija (koguduse poole):
7. Palugem:
(altari poole) Kõigeväeline, armuline Jumal ja Isa! Sa oled meid oma armsa Poja läbi
käskinud paluda, et Sa ustavaid töötegijaid oma lõikusele saadaksid. Me palume Sind nüüd
südamest, anna niihästi sellele oma sulasele kui ka meile kõigile, keda Sa evangeeliumi
kuulutamise ametisse oled kutsunud, rohkesti oma Püha Vaimu, et me kõigis kiusatustes
ustavaks ja kindlaks jääme ja meie läbi Sinu nimi saaks pühitsetud, Sinu riik kasvaks ja Sinu
tahtmine sünniks. Seisa vägevasti kõigi vastu, kes püüavad Sinu nime teotada, Sinu riiki
rikkuda, Sinu tahtmisele vastu panna, ja tõrju nad tagasi. Kuule meid oma Poja, Jeesuse
Kristuse, meie Issanda pärast, kes Sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti. Aamen.
(Ordineeritud õpetaja poole):
Mine siis ja hoia Jeesuse Kristuse karja, mis sinu kätte on usaldatud! Pane hästi tähele, et sa
seda vastumeelt ei tee, vaid heameelega, mitte kõlvatuma kasu pärast, vaid rõõmsa südamega,
mitte kui see, kes rahva üle valitseb, vaid ole karjale eeskujuks. Siis sa pärid peakarjase
ilmumisel närtsimatu aukrooni. Issanda arm olgu alati sinuga! + Aamen.
Ordinatsioonile järgneb püha õhtusöömaaja talitus, millest vastordineeritud õpetaja üksi või
ühes kogudusega osa võtab.

