2. Hitvallások, Miatyánk
áldásformák
APOSTOLI HITVALLÁS
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

NICEAI HITVALLÁS
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden
láthatónak és láthatatlannak teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idõ elõtt, Isten az Istentõl, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegû, és általa lett minden. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt
a mennybõl. Megtestesült a Szentlélektõl és Szûz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az
Atya jobbján, újra eljön dicsõségében ítélni élõket és holtakat, és uralmának
nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a Fiútól
származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsõítünk, és aki szólt
a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom
az egy keresztséget a bûnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendõ örök életet. Ámen.
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MIATYÁNK
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.

BEVEZETÕ ÜDVÖZLÉS (JÁNOS-ÁLDÁS)
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.

APOSTOLI ÜDVÖZLET
Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen.

SZÓSZÉKI ÁLDÁS
Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, õrizze meg szíveteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban! Ámen.

DICSÕSÉGMONDÁS (GLORIA PATRI)
Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.
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ÁRONI ÁLDÁS
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,  és adjon neked
békességet! Ámen.

APOSTOLI ÁLDÁS
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek  közössége
legyen mindnyájatokkal! Ámen.

SZENTHÁROMSÁGI ÁLDÁS
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és  a Fiú és a Szentlélek!
Ámen.

39

