Hit és élet
SLACHTA MARGIT

Credo *
I. HISZEKA MINDENHATÓ ISTENBEN:

aki Magát és az erkölcsi világot a Tízparancsolatban kinyilatkoztatta.

HISZEKAZ AlYAISTENBEN:
mindenek Teremtőjében,
minden embernek Atyjában,
minden létezőnek Birtokosában,
minden hatalomnak Kútfejében,
minden jognak Forrásában,
minden törvényszerűségSzerzőjében,
mindenekjutalmazójában és Büntetőjében,
a mindenség Kormányzójában,
mindenek Uralkodójában,
minden számonkérés Urában.
HISZEKTEREMTŐ AlYÁNKBAN:
Aki az embert társul veszi a teremtésben,
Aki őt részelteti a szülöí méltóságban,
Aki vele osztozik a birtoklásban,
Aki neki részt enged a hatalomban,
Aki őt felemeli a jognak hordozására,
Aki őt képesíti törvényhozásra,
Aki neki hatalmat ád bíráskodásra,
Aki őt bevonja kormányzásra,
Aki őt felkeni uralkodásra,
- De mindenben kötelezi számadásra.
VAlLOM TEREMTŐNK AlYASÁGÁBAN:
az embertestvériséget, és az emberi egyetemességet
az Istentől 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 nincsen érvényes törvényhozás,
az Ő 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!
• Slachta Margit (1884-1974), a Szociális Testvérek Társaságának alapítója. Credo-ja A Lélek Szava 1944. 02. 15.
számában jelent meg. Az 1989jll-es számunkban megjelent Alternatív krédók? címü cikkünk kapcsán közöljük
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HISZEKTEREMTÖAlYÁNKBAN, MINDENEK URÁBAN!
II. HISZEKJÉZUSKRISZnJSBAN, AZ AlYA EGYSZÜLÖTT FIÁBAN, A VIlÁG MEGVÁLTÓJÁBANI
Aki bizonyságot tett arról, hogy Isten abszolút hatalom,
hogy az erkölcsi törvény szent és sérthetetlen,
hogy a bún rosszasága rettenetes,
hogy az igazság kérlelhetetlen és alkútlan,
de az isteni irgalom határtalan.
HISZEKA VIlÁG MEGVÁLTÓjÁBAN:
Aki szenvedésével és halálával az isteni haragot kiengesztelte,
búnadósságunkat letörlesztette,
minket a bún hatalmából kiváltott és
a természet kötöttségébőlkiszabadított.
HISZEKA MEGVÁLTÓBAN:
Aki Istengyermekségünket visszaszerezte,
az embertestvériséget önmagában megszentelte,
Aki megtanított, hogy a bűnt gyűlöljük és a bűnösön könyörüljünk.
másért inkább elégtételt adjunk, mint hogy tőle elégtételt vegyünk,
Aki megmutatta, hogy a rosszat csak jóval győzhetjük le,
hogy Istenhez, nem bosszúért, hanem bocsánatért kell kiáltani.
HISZEKJÉZUS KRISZnJSBAN:
Aki nemcsak az egyének megváltója, hanem a társadalmaké és az államéleté is,
Aki feltörte számunkra a világot alkotó, építő és megváltó
szeretet misztériumának pecsétjét.
HISZEKMEGVÁLTÓNKBANl
III. HISZEKA SZENTLÉLEKBEN:
Minden kegyelem osztogatójában,
A hét ajándék Kútfejében,
Az igazság és a szeretet Lelkében,
Aki nélkül nincs Isten-gyermeki élet,
Aki nélkül nem érthetjük meg a szeretet titkát,
nem élhetjük a szeretet életét.
HISZEKA 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.
HISZEKA MEGSZENTELŐ SZENTLÉLEKBEN!

N. VAI.WM A kősziklára épített Anyaszentegyházat, Krisztus rendelte örökségünket, Anyánkat.
VAI.WM tisztelem, szeretem, követem Krisztus Urunk földi helytartóját, a Római Pápát.
VAI.WM hogy a földön mindennek célja és értelme az ember igaz boldogsága, azon túl
örök üdvössége.
HISZEM: életünk végső célját, az örök életet.
Amen.
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