Õpetaja introduktsioon
Õpetaja introduktsiooni toimetatakse kirikus pühapäeval või kirikupühal
peajumalateenistuse alguses, millest kogudusele vähemalt üks nädal varem on
teatatud.
Introduktsioonitalituse kord
1. Koguduse laul. [„Oh Püha Vaim, meil' tule Sa...” (LR. 276), või: „Oh Püha Vaim,
nüüd tule Sa...” (LR. 277)]. Viimase salmi ajal astub introdutseerija koos
assistentidega altari ette, introdutseeritav õpetaja ja koguduse nõukogu liikmed
altarivõre ette.
2. Introdutseerija ütleb: Issand õnnistagu sinu sissetulemist ja väljaminemist! Aamen;
ja peab asjakohase kõne, lõpetades sooviga: Mine siis rõõmsa südamega tööle, mis
sinule on usaldatud, ja Issand kinnitagu sind selleks oma Püha Vaimu väe läbi Jeesuse
Kristuse, oma Poja pärast!
Selle järele pöördub introdutseerija koguduse poole palve ja manitsusega, et kogudus
tema ees seisva õpetaja oma õpetajaks ja hingekarjaseks vastu võtaks, Jumala sõna
kuulutamist hoolega jälgiks, tema õpetuse ja manitsuse järele sõnakuulelikult elaks ja
kutset patukahetsemisele ning meeleparandamisele heameelega vastu võtaks; õpetajat
kui oma hingekarjast tema töös ja ülesannetes igapidi toetaks, rahus ja armastuses
koos temaga Jumala riiki ehitades ja teda palvekätel kandes. Seda aidaku Jumal,
taevane Isa, Jeesuse Kristuse läbi! Aamen.
3. Lectio.
Ja nüüd, armas vend, pane tähele apostel Pauluse tõsist manitsust (1. Tim. 6,3—16):
Kui keegi teisiti õpetab ega hoia meie Issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja
õpetuse poole, mis viib jumalakartusele, siis on see iseennast täis ega saa millestki
aru, on haige küsimiste ja vaidlemiste poolest. Sellest tõuseb kadedust, riidu,
laimdusi, kurje kahtlusi, alatisi tülitsusi inimeste vahel, kelle mõistus on rikutud ja
kellel tõde on käest läinud, kes peavad jumalakartust tuluallikaks; neist tagane. Aga
jumalakartus on suur kasu, kui me omaga rahul oleme. Sest me ei ole ju midagi
maailma toonud; avalik on, et me midagi ei või maailmast ära viia. Aga kui meil
peatoidust ja ihukatet on, siis peame sellega rahul olema. Aga kes tahavad rikkaks
saada, need langevad kiusatustesse ja võrkudesse ning paljudesse rumalaisse ja
kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse. Sest
rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur; raha ihaldades on mitmed usust eksinud ja
endid paljudesse valudesse saatnud. Aga sina, Jumala inimene, põgene selle eest!
Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust; võitle head
usuvõitlust, hakka igavesest elust kinni, selleks oled sina ka kutsutud ja oled
tunnistanud head tunnistust paljude tunnistajate ees. Mina käsin sind Jumala ees, kes
kõik elavaks teeb, ja Jeesuse Kristuse ees, kes Pontius Pilatuse ees hea tunnistuse
andis, et sa peaksid käsusõna veata ja laitmata kuni meie Issanda Jeesuse Kristuse
ilmumiseni, mille omal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus vägev Issand, kuningate
kuningas ja kõigi isandate Issand, kellel üksi on surematus, kes elab ligipääsematus
valguses, keda ükski inimene ei ole näinud ega võigi näha. Temale olgu austus ja
igavene vägi. Aamen.
4. Nõnda manitseb apostel ka sind, armas vend! Selle peale küsin mina sinult Jumala
ja selle Tema koguduse ees: Kas sina oled nõus püha sõna kuulutamise ameti selles N.
N. koguduses enda peale võtma ja kas sa tahad seda, oma ordinatsiooni puhul antud

tõotusele ustavaks jäädes, kõigis asjus apostli manitsuse kohaselt pidada nõnda, et sa
selle eest ükskord meie igavese peakarjase Jeesuse Kristuse kohtujärje ees võid
vastutada? Siis tunnista seda ja ütle: Jah!
Introdutseeritav: Jah!
Introdutseerija ütleb: Seks aidaku sind Jumal! Ja et sina seda siin Tema palge ees
avalikult ja pühalikult oled tõotanud, annan mina E.E.L.K. Konsistooriumi otsuse
kohaselt sinule üle ametisse kinnituse tõendi ja annan sinu hooleks ühtlasi kirikuameti
Eesti Evangeeliumi-Luteri Usu N. N. koguduses — Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu
nimel.
Ja nüüd heida põlvili ja võta õnnistus vastu!
Pannes ühes assistentidega käed tema pea peale: Issand õnnistagu sind, et sa rohket
vilja kannaksid ja see vili jääks igavesti! Aamen.
Pärast assistentide õnnistamissõnu ütleb introdutseerija:
5. Palugem:
(altari poole) Kõigeväeline, igavene Jumal, kes Sa püha õpetajaameti oma armsa Poja
läbi oled seadnud ja sellesse ka selle oma sulase oled kutsunud, me palume Sind
südamest, anna temale oma Püha Vaimu, et ta Sinu sõna rõõmuga kuulutaks ja oma
eluga kedagi ei pahandaks, vaid kõigile heaks eeskujuks oleks. Anna kogudusele
kuuljat kõrva ja avatud südant, et ta Sinu sõna vastu võtaks ja armastaks, Sinu sulast
heameelega kuuleks ja austaks, et õpetaja ja koguduse ühises töös ja palves Sinu nime
pühitsetaks ning Sinu riik kasvaks. Kuule meid, armas Isa taevas, meie peakarjase ja
hingede ülevaataja Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja pärast. Aamen.
6. Mine siis ja hoia Jeesuse Kristuse kogudust, mis sinu kätte on usaldatud! — Issanda
arm olgu alati sinuga! + Aamen.
7. Koguduse laul, mille järel jumalateenistus jätkub harilikus korras.

