Kogudusevanemate ja ametiisikute ametisseseadmine
Ametisseseadmine toimub pühapäeval jumalateenistuses pärast kirikupalvet, kus ametisse
seatavate eest palvetati. Ametisse seatavad seisavad altarivõre ees.
1. ÕPETAJA: Meie abi on Issanda nimes. Aamen.
2. ÕPETAJA kõne, lähtudes apostel Pauluse sõnast: „Armuannid on mitmesugused, aga Vaim
on sama; ja ametid on mitmesugused, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikide sees” (1.
Kor. 12, 4-6).
Kõne lõpul teeb õpetaja ametisse seatavale tema kohused ja ülesanded kokkuvõttes teatavaks.
Kõigi koguduse töösse kutsutud isikute ühiseks ülesandeks on olla õpetajale abiks ja toeks
koguduse usulise ja kõlbelise ülesehitamise töös ja igapidi edendada koguduse tegevust.
Sellest järelduvad sinu erikohustused:
1) Kogudusevanematele (nõukogu liikmed, kiriku vöörmündrid):
a) Kaasa aidata selleks, et koguduses kasvaks ja areneks kristlik elukord, juhtides eriti
vanemate tähelepanu laste kristliku kasvatuse tähtsusele, samuti kirikliku kombe osale
igapäevases elus (hommiku- ja õhtupalved kodudes jne.) ning Jumala sõna ustavale
tarvitamisele.
b) Olla õpetajale abiks hingehoiu töös: haigeid ja vaeseid külastada, nende eest hoolekannet
korraldada; kõiki iseäralistes raskustes, muredes ja kiusatustes olijaid silmas pidada ning
võimalust mööda abistada ja usus kinnitada; noorsootööd edendada; erilist tähelepanu
väljakutsunud eksijaid manitseda.
c) Olla abiks koguduse välise elu korraldamisel: hoolitseda koguduse majapidamise
korrashoiu eest; valvata korra järele kirikus ja kiriklikes asutustes, eriti jumalateenistuse ja
kiriklike talituste ajal.
2) Hingehoiutöölistele (diakonid, koguduse õed):
Haigeid ja vanu külastada ja Jumala sõnaga kinnitada (haiglates, vanadekodudes ja eriti
üksikult elavaid); alaealiste laste ja noorte hoolekannet korraldada, eriti nende usulist
kasvatust jälgida; lapsevoodis olevaid emasid abistada nõu ja teoga.
3) Kui koguduse töösse veel muid abitöölisi kutsutakse, siis tuleb ka nende ülesanded eraldi
mainida.
3. Lectio. Et sina, armas vend (õde) võiksid neid tõsiseid ja pühi kohuseid täita, siis pane
tähele ja pea meeles, mis apostel Paulus ütleb: „Koguduse teenrid peavad olema ausad, mitte
kahekeelsed, mitte joomamehed, mitte liigkasuvõtjad, vaid seesugused, kellel ususaladus on
puhtas südametunnistuses. Aga neid katsutagu enne läbi ja siis, kui nad on laitmatud, pidagu
nad seda ametit” (1. Tim. 3,8—10).
4. Tõotus. Kas tahad sina nüüd, armas vend (õde), neid kohuseid ja ülesandeid oma jõudu
mööda Jumala abiga ustavalt täita, nõnda et sind Issanda Jeesuse ja Tema koguduse
teenistuses leitakse ustav olevat, ja sina ükskord kui ustav sulane võiksid Tema igavesse
rõõmu minna, siis tõota seda elava Jumala ja selle koguduse ees, üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
ÕPETAJA: Halastaja Jumal ja Isa, kes sind on oma koguduse teenistusse kutsunud, ehtigu,
täitku ja kinnitagu sind oma andidega, et sina oma tööd ustavalt ja kasulikult teeksid Tema
püha nime auks, koguduse ülesehitamiseks ja Jumala riigi kasvatamiseks. Aamen.

5. Manitsus kogudusele. Sina aga, armas kogudus, võta nüüd see oma vend (õde), kes nõus
on sinu keskel sinu kasuks tööd tegema, Kristuse sulasena (ümmardajana) vastu ja pea teda
armsaks; aita ja toeta teda eestpalve ja teoga, et meie kõigi ühises töös Jumala riik kasvaks
Issanda Jeesuse Kristuse nime auks ja kogudusele õnnistuseks. Ja nüüd palugem!
6. Palve: (altari poole) Püha Kolmainus Jumal, me täname Sind südamest, et Sa meid kõiki
oma koguduse ehitamistööle kutsud. Me palume Sind, anna oma armuabi sellele vennale
(õele) ja kõigile, kes koguduses Jumala riigi töös seisavad, et nad alati ustavuses ja õnnistuses
oma tööd teeksid. Hoia neid usus ja alandlikkuses, ehi neid oma täielikkusest nõu ja
tarkusega. Õnnista nende kodust elu, et see oleks eeskujuks kogudusele jumalakartuse ja
kõige hea ning ausa kombe poolest. Tee seda oma halastuse ja truuduse pärast, mis kestab
igavesest ajast igavesti. Aamen.
7. Soovisõna: Issanda arm olgu alati sinuga! Mine rahuga! +

