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OLTÁRI SZOLGÁLAT AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEN 

A gyülekezet felé és az oltár felé fordulásról 

Szemelvények dr. Kovács László Attila tanulmányából 

Az introitus célja és eredete szerint magasztaló ének. Szövege zsoltárrészlet, ame-

lyet ún. antifona keretez, amelynek legtöbbször szintén zsoltárvers a szövege, de 

lehet más bibliai iratból való, sőt a Biblián kívüli szövege is. Az introitus a gyüle-

kezet vagy a gyülekezeti kórus éneke kellene, hogy legyen. Az introitus szövegét 

csak szükségmegoldásból olvassa a liturgus! De ezzel a helyettesítő szükségmeg-

oldással még nem változik meg annak eredeti célja és értelme, az ti., hogy a gyü-

lekezet magasztaló éneke, imája legyen. Ezért helytelen az a gyakorlat, amikor a 

lelkész az introitus-zsoltárrészletet a gyülekezet felé fordulva olvassa, mintha az is 

a felolvasásra szánt igék, azaz a megszólító elemek közé tartozna. Természetesen, 

ha az introitus helyett az ún. bevezető igét – lehetőleg a vezérigét – olvassuk, ak-

kor azt a gyülekezet felé fordulva kell tennünk, mert ennek már nem magasztaló 

ima jellege van, hanem abban a felolvasásra szánt igéket összefoglaló, tanító, 

kijelentő célzat a meghatározó. Forrás: Teológiai füzetek 1. Kolozsvár 2008. 134-

135. oldal, Kiadja: a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház, Válogatta: G. A. 
 

AZ ÚTJELZŐ KISTEMPLOMI KÖRLEVÉL ELINDÍTÁSA  

Az első szám szerkesztőjének bevezető gondolatai 

Kedves kistemplomi gyülekezet! Örömmel adjuk kézbe ÚTJELZŐ kiadványunkat, 

amely az Ébesztő és az Örömhír Hírlevél után, a harmadik a sorban a körzeti 

körlevelek között gyülekezetünkben. A fejlécben található három vezérmondat és 

embléma választás indokai: A helységnévtáblán lévő lapcím mellett a kötelező 

haladási irányt mutató nyíl látható. Tudjuk, a keskeny út a mennybe visz, de az 

odavezető úton el is lehet tévedni. Ám ha mindenkor valljuk: ERŐS VÁRUNK 

AZ ÚRISTEN, (ahogyan Nagytemplomunk bejárata és az orgonakarzat felett is 

olvasható Sántha Károly fordításában, reformátorunk győzelmi énekének kezdő 

sora), úgy a vár népét megőrzi az ÚR! S az evangélikus himnusz utolsó mondata 

minden egyháztagunk személyes bizonyossága is (EÉ 254,4). S mert az I. körzet 

átlagéletkora magasabb a többinél, mi már inkább felfelé tekintünk s valljuk: Jézus 

a mi utunk, igazságunk és örök életünk s e földi utunk a mennybe visz (EÉ 342,7)! 

Legyen az ÚTJELZŐ hasznos segítség a keskeny úton minden olvasónak! G. A. 

 


