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Èlánek 1. Je jen jeden Bùh Otec vìènì živý, všudypøítomný, vševìdoucí, všemocný, který
stvoøil nebe a zemi, a jeden prostøedník mezi Bohem a Èlovìkem, Èlovìk Kristus Ježíš.
Èlánek 2. Otec je neviditelný Bùh, jehož žádné oko nikdy nevidìlo a vidìt nemùže. Všechny
ostatní bytosti jsou nìkdy viditelné.
Èlánek 3.Otec má život sám v sobì a tak dal i synovi, aby mìl život sám v sobì.
Èlánek 4.Otec je vševìdoucí a má pùvodnì všechno poznání ve svých prsou, a pøedává
znalost vìcí budoucích Ježíši Kristu a nikdo jiný v nebi ani na zemi èi pod zemí není hoden pøijímat
znalost budoucích vìcí pøímo od otce kromì Beránka. A proto odkazem Ježíše je Duch Proroctví,
a Ježíš je Slovem èi Prorokem Boha.
Èlánek 5. Otec je nehybný, žádné místo se jím nemùže naplnit více nebo ménì, než je
pøirozené podle vìèné nutnosti. Všechny ostatní bytosti se mohou hýbat z místa na místo.
Èlánek 6. Veškeré uctívání (a již modlitbou, chvalozpìvem èi díkùvzdáním), které patøilo
otci pøed pøíchodem Krista, náleží stále jen jemu. Kristus pøece nepøišel, aby umenšil uctívání svého
otce.
Èlánek 7. Modlitby jsou nejúèinnìjší, když smìøují k otci ve jménu syna.
Èlánek 8. Jsme povinni vzdávat díky otci samému za to, že nás stvoøil, dává nám chléb a
odìv a další požehnání tohoto života, a za cokoliv mu chceme dìkovat, nebo cokoliv toužíme, aby
nám uèinil, žádáme pøímo jeho ve jménu Krista.
Èlánek 9. Nepotøebujeme se modlit ke Kristu, aby se za nás pøimlouval. Když se modlíme
øádnì k otci, on se pøimluví.
Èlánek 10. Není žádoucí kvùli spáse míøit svými modlitbami k nìkomu jinému než k otci
ve jménu syna.
Èlánek 11. Dávat jména Boží Andìlùm èi Králùm není proti prvnímu pøikázání. Uctívat
Andìly èi Krále stejnì jako židovského Boha je však proti nìmu. Význam pøikázání je: Nebudeš mít
jiné Bohy než mne.
Èlánek 12. My máme jediného Boha otce, z nìhož je všecko a i my jsme z nìj, a jednoho
Pána Ježíše Krista, skrze nìhož je všecko, i my skrze nìj. To jest, máme ctít otce samého jako Boha
Všemocného a Ježíše samého jako Pána a Spasitele, Velekrále, Beránka Božího, jenž byl obìtován
a vykoupil nás svou krví a uèinil nás králi a Knìžími.
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