Õpetaja ametivanne
Mina X. N., olles kutsutud N. koguduse (Kiriku) õpetajaks (vikaarõpetajaks . . . ) ja
astudes Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku õpetaja ametisse, tõotan ja vannun
Jumala ees ja Tema püha evangeeliumi juures, et ma selles ametis ei taha teist õpetust
kuulutada ega levitada kui ainult seda, mis on rajatud Jumala selge ja terve sõna,
prohvetite ja apostlite kirjade peale Vanas ja Uues Testamendis, mis on meie usu
ainus juhtnöör ja on Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku usutunnistuse kirjadesse üles
pandud. Hoolega ja ustavusega tahan ma niihästi noori kui vanu Jumala sõnas õpetada
ja pühi sakramente Jeesuse Kristuse seadmist mööda õigesti talitada ning pihisaladust
täielikult pidada. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikut kui oma vaimulikku ema
tahan ma austada ja armastada ning tema ülesehitamiseks jõudu mööda töötada. Oma
vaimulikele ülemaile tahan olla sõnakuulelik ja anda neile seda au, mida anda tuleb, ja
kõik ustavalt toimetada, mis mind mu ametis kästakse. Igapäev tahan ma püüda
Jumala sõnas ikka enam juurduda ja väge võtta, usuõpetuse tundmises ikka
kindlamaks saada ja kõige muu tarkuse ja teadmise poolest, mis mulle kui õpetajale
tarvis on, kõigiti kasvada. Jumala armu abil tahan ma tõe sõna õigesti kuulutada ja
oma ametit kirikuseadust mööda hoolega pidada. Ma tahan ka kõigest väest
jumalakartlikku ja ausat elu elada ning sõnas ja teos nõnda käituda, nagu on sünnis
õigele evangeeliumi teenrile, nii et ma teistele heaks eeskujuks võiksin olla. Ma tahan
selle eest hoolt kanda, et minu koguduses kristlik kord ja komme edasi kestab, ja
rahvast jumalakartusele, korra austamisele, ausale elule, tegevale armastusele ja
üksmeelele manitseda ning juhatada. Ma tahan oma ametis õpetada, et meie kõikide
kohus on ülemate ja vanemate eest Jumalat paluda ja neile ustavust ning sõnakuulmist
osutada. Ilmalikesse ja minu ametiga mitte kokkusündivaisse asjusse ei taha mina
ennast segada. Peaksin ma mingis asjas eksima, siis tahan korralekutsumist oma
ülemailt sõnakuulelikult vastu võtta, heameelega nende õpetust järgida ja Jumala
abiga ennast parandada.
Seda kõike ja mis kirikuseadus ja seadlused veel käsivad, tahan mina ustavalt ja
kõigest jõust tähele panna ning pidada, nii tõesti kui Jumal mind aidaku ihu ja hinge
poolest. Aamen.
Märkus. Õpetaja ametivanne antakse piiskopile või tema esindajale enne ordinatsiooni.

Soli Deo gloria!
Sest Temast ja Tema läbi ja Tema poole on kõik asjad. Temale olgu au igavesti!
Aamen.

