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JULIUSZ SŁOWACKI

Wierzę
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Ojca naszego,
Przez któregom jest duch roǳony,
Twórczością i wolą udarowany¹,
Abym się objawił światłością.

Wiara, Religia, Kondycja
luǳka

Wierzę w Chrystusa Pana,
Słowo świata całego,
Który wszelką sprawę czyni,
Żywot ku Ojcu prowaǳi,
A uroǳił się z ǲiewicy
Przez natchnienie Ducha Świętego
Za śćmieniem się luǳkiej natury.
I rozpięty był na krzyżu;
Trzy dni przetrwał w łonie ziemi,
A po trzech dniach zmartwychwstał
I niesion jest z ciałem w obłoki,
Skąd przyjǳie rząǳić Królestwo Boże.
Wierzę w Ducha Świętego,
Trzecią Świętej Trójcy osobę,
Nieśmiertelną i wszechmocną,
Z Ojca i Syna uroǳoną,
Równą Ojcu i Synowi,
Przez którąm jest napełnion świętością.
Wierzę w święty Kościół powszechny,
I w najwyższego Ducha pasterstwo;
Wierzę w świętych Duchów związek,
Wiǳialnych i niewiǳialnych —
Wierzę w świata przemienienie,
W ostateczne zmartwychwstanie
Ciała wszelkiego na ziemi.
W Królestwo Boże wiǳialnie²
Przychoǳące z przemienieniem
Natury naszej cielesnej,
Z przełamaniem grzechu wszelkiego —
Wierzę. I w żywot wieczny. — Amen.

¹ r
— ǳiś: obdarowany. [przypis edytorski]
² i i ie — w źródle: wiǳialne; zmieniono po porównaniu z innymi wydaniami i opracowaniami. [przypis edytorski]

Wiara, Przemiana, Obraz
świata, Religia
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