
Brúnó mester hitvallása

Előszó

Kezdődik  az  Előszó.  Midőn  Brúnó  mester  közeledni  érezte  az  órát,  hogy  minden  test  útjára  lépjen, 
megvallotta  hitét testvéreinek.  Gondoskodtunk róla,  hogy e hitvallást  írásban megőrizzük,  tekintettel  arra, 
hogy elég szívhez szólóan kért minket, hogy legyünk tanúi Isten előtt hitének. Vége az Előszónak.

Hitvallás

1. Szilárdan hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, a nem-született Atyában, az egyszülött Fiúban, 
és a kettejükből származó Szentlélekben, és hogy e három Személy egy Isten.

2.  Hiszem, hogy ugyanez az Isten Fia a Szentlélektől,  Szűz  MÁRIÁból fogantatott. Hiszem, hogy a Szűz 
egészen tiszta  volt  szülés  előtt,  szűz a  szülésben,  és  szülés  után szűz maradt mindörökre.  Hiszem,  hogy 
ugyanez az Isten Fia az emberek közt fogantatott mint valódi ember, bűn nélkül. Hiszem, hogy ugyanezt az 
Isten  Fiát  a  hitszegő  zsidók  irigységből  elfogták,  jogtalanul  meghurcolták,  igazságtalanul  megkötözték, 
leköpdösték, megostorozták, megölték és eltemették. Alászállt a poklokra, hogy foglyait onnan kiszabadítsa. A 
mi megváltásunkért szállt alá, majd feltámadt, felment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

3. Hiszem a Szentségeket, melyeket a katolikus Egyház hisz és tisztel, és különösen, hogy amit az oltáron 
átváltoztatnak,  az  valóságos  test,  Urunk,  JÉZUS Krisztus  valóságos  teste  és  valóságos  vére,  melyet  mi 
magunkhoz veszünk bűneink bocsánatára, az örök üdvösség reményében. Hiszem a test föltámadását és az 
örök életet. Amen.

4.  Megvallom és hiszem a Szent és kimondhatatlan Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, mely 
természete szerint egy Isten, melynek egy az állaga, egy a természete, egy a fensége és ereje. Éspedig az Atyát 
nem  születettnek,  nem  teremtettnek,  hanem  születetlennek  valljuk.  Maga  az  Atya  sehonnan  sem  veszi 
eredetét; belőle veszi mind a Fiú a születését, mind a Szentlélek a származását. Ő tehát az egész Istenség 
forrása és eredete. Maga az Atya, aki lényege szerint kimondhatatlan, a saját állagából kimondhatatlan módon 
szülte a Fiút, de nem szült mást, mint ami ő maga: Isten Istent, világosság világosságot. Tőle van tehát minden 
atyaság a mennyben és a földön.1 Amen.
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