CREDO

HISZEK A MINDENHATÓ ISTENBEN
	aki Magát és az erkölcsi világot a Tízparancsolatban kinyilatkoztatta.

I.
HISZEK AZ ATYAISTENBEN,
	mindenek Teremtőjében,
	minden embernek Atyjában,
	minden létezőnek Birtokosában,
	minden hatalomnak Kútfejében,
	minden jognak Forrásában,
	minden törvényszerűség Szerzőjében,
	mindenek Jutalmazójában és Büntetőjében,
	a mindenség Kormányzójában,
	mindenek Uralkodójában,
	minden számonkérés Urában.

HISZEK TEREMTÔ ATYÁNKBAN:
	Aki az embert társul veszi a teremtésben,
	Aki őt részelteti a szülői méltóságban,
	Aki vele osztozik a birtoklásban,
	Aki neki részt enged a hatalomban,
	Aki őt felemeli a jognak hordozására,
	Aki őt képesíti törvényhozásra,
	Aki hatalmat ád bíráskodásra,
	Aki őt bevonja kormányzására,
	Aki őt felkeni uralkodásra,
	-- De mindenben kötelezi számadásra.

VALLOM TEREMTŐNK ATYASÁGÁBAN:
	az embertestvériséget, az emberi egyetemességet,
	az Istentôl függés mellett, az emberi szabadságot,
	a viszonylagosság mellett, az emberi önrendeltetést.

VALLOM, HOGY:
	embernek ember, szervezet, állam nem birtokosa,
	ember, embernek, szervezetnek, államnak nem tulajdona,
	Isten ellen nincs érvényes törvényhozás,
	Az Ô szent akaratával szemben bűn a jogfosztás,
	Ember nem engedheti meg, amit Isten nem akar,
	földi hatalom meg nem tilthatja, amit Isten megenged,
	nem parancsolhatja, amit Isten tilalom alá vetett!
	Hiszek Teremtő Atyánkban, Mindenek Urában!

II.
HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, AZ ATYA EGYSZÜLÖTT FIÁBAN, A VILÁG MEGVÁLTÓJÁBAN!
	Aki bizonyságot tett arról, hogy Isten abszolút hatalom,

hogy az erkölcsi törvény szent és sérthetetlen,
	hogy a bűn rosszasága rettenetes,
	hogy az igazság kérlelhetetlen és alkutlan,
	de az isteni irgalom határtalan.

HISZEK A VILÁG MEGVÁLTÓJÁBAN:
	aki szenvedésével és halálával az isteni haragot kiengesztelte,
	bűnadósságunkat letörlesztette,
	minket a bűn hatalmából kiváltott,
	és a természet kötöttségébôl kiszabadított.

HISZEK A MEGVÁLTÓBAN:
	aki az Isten-gyermekségünket visszaszerezte,
	az embertestvériséget önmagában megszentelte.
	Aki megtanított, hogy a bűnt gyűlöljük és a bűnösön könyörüljünk,
másért inkább elégtételt adjunk, minthogy tőle elégtételt vegyünk.
	Aki megmutatta, hogy a rosszat csak jóval győzhetjük le,
	hogy Istenhez nem bosszúért, hanem bocsánatért kell kiáltani.

HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN:
	Aki nemcsak az egyének megváltója, hanem a társadalomé és az államéleté is.
	Aki feltörte számunkra 
a világot alkotó, építő és megváltó szeretet misztériumának pecsétjét.

HISZEK MEGVÁLTÓNKBAN!

III.
HISZEK A SZENTLÉLEKBEN:
	Minden kegyelem osztogatójában,
	A hét ajándék Kútfejében,
	Az igazság és szeretet Lelkében,
Aki nélkül nincs Isten-gyermeki élet,
	aki nélkül nem érthetjük meg a szeretet titkát,
	nem élhetjük meg a szeretet életét.

HISZEK A SZENTLÉLEKBEN:
	Akinek kegyelme nélkül tévedésekbe süllyedünk,
	balgaságokat gondolunk,
	magunknak a földön poklokat teremtünk.
	Aki nélkül a sátánt, lelkünk ellenségét le nem győzhetjük,
	Aki nélkül nem üdvözülhetünk.
HISZEK A MEGSZENTELÔ SZENTLÉLEKBEN!

IV.
VALLOM:
	A kősziklára épített Anyaszentegyházat,
	Krisztus rendelte örökségünket, Anyánkat,
Vallom, tisztelem, szeretem, követem Krisztus Urunk
	földi helytartóját, a Római Pápát.

VALLOM:
	hogy a földön mindennek célja és értelme az ember
	igaz boldogsága, azon túl örök üdvössége.

HISZEM:
	életünk végső célját, az örök életet.
	Ámen.

V.
	Mindezen igazságokért ünnepélyesen ellene mondok mindennek és mindenkinek, aki és ami Istennek, lelkünknek ellenére gondolkodik, érez, és akar új világot építeni!
	Megtagadok minden közösséget a földi bálvány-istenekkel és a sátán hitvallásával: a gyűlölettel!
	Igazságtól és szeretettől eltelve, ünnepélyesen átadom és lekötöm magamat a Szentháromság egy Istennek: Az Igazságnak és Szeretetnek. Isten engem úgy segéljen és a Boldogságos Szűz!
	Ámen.



