
szállt alá poklokra,
harmadnapra halottaiból feltámadt,
felment a mennyekbe,
ül a Mindenható Atya Istennek jobbján,
onnan lesz eljövendő
ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszek egy közönséges (egyetemes) Keresztyén
Anyaszentegyházat,
szenteknek egyességét,
bűneinknek bocsánatát,
testünknek feltámadását
és az örök életet. Ámen.

• 15. Felhívás az Úrvacsorára: Szent, szent, szent a
seregek Istene, dicsősége betölti a mennyet és a
földet. Hozsánna a magasságban,  áldott aki jön
az ÚR nevében.
• 16. Szereztetési igék: 1Kor 11,23-26
• 17. Ének: 458,1.3.
• 18. A jegyek kiosztása.
• 19. Imádság
• 20. Hitvalló ének: 298.
• 21. Áldás

Reformációi ifjúsági nap
FIatal REformátusok SZövetsége

Keleti Területi Egység – 2000. nov. 11.
Református Tanulmányi Központ, Deregnyő

„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsé-
rettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó
az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről
nemzedékre.” Zsoltárok könyve 100,4-5

Program:

  930 – Köszöntés, igeolvasás, imádság
  945 – Énektanulás
1015 – Miért vagyok/legyek ma református? – Nátek

Katalin előadása
1045 – Miért legyek én tisztességes? – Bodnár Mária

foglalkoztató előadása
1115 – Csoportos beszélgetés
1230 – Ebéd
1330 – Ifjúsági istentisztelet
1500 – Hazatérés

• 12. Az Úr imádsága:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,
mindörökké. Ámen.

• 13. Ének a hitvallás (úrvacsoraosztás) előtt:  295,1
• 14. Apostoli hitvallás:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban,
Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban,
ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától,
szenvede Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették,

• 1. Invokáció: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
   Gyülekezet: ÁMEN.
• 2. Ének:
• 3. Apostoli köszöntés: Köszöntelek benneteket test-
véreim az apostol szavaival: Kegyelem nektek és
békesség istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus
Krisztustól.
   Gyülekezet: ÁMEN.
• 4. Fennálló ének:
• 5. Lekció:
• 6. Imádság:
• 7. Igehirdetés előtti ének: 512,1
• 8. Textus (az igehirdetés alapigéje):
• 9. Prédikáció:
• 10. Ráfelelő ének:
• 11. Csendes imádság: Gyülekezet: ...
(Próbáljuk Isten előtt magunkban megfogalmazni

ami az igehirdetésből minket megragadott).

Istentiszteleti  l iturgia


