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Artikolo 1. Ekzistas unu Dio kaj Patro iamvivanta, ieesta, ioscia, iopova, la kreinto de
ielo kaj tero, kaj unu Interulo inter Dio kaj la Homaro, la Homo Kristo Jesuo.
Artikolo 2. La patro estas la nevidebla Dio, kiun neniu okulo estas vidanta aß povas vidi. iuj
aliaj esta¯oj estas kelkfoje videblaj.
Artikolo 3. La Patro havas en Si vivon kaj donis al la filo, por ke li havu en si vivon.
Artikolo 4. La patro estas ioscia kaj havas ian scion origine en sia propra koro kaj komunikas
scion pri estontaj aferoj al Jesu Kristo kaj neniu en ielo aß sur tero aß sub la tero indas ricevi scion
pri estontaj aferoj senpere de la patro krom la Öafido. Kaj tiel la atesto de Jesuo estas la Spirito de
Profeta¯o kaj Jesuo estas la Vorto aß Profeto de Dio.
Artikolo 5. La patro estas nemovebla, nenia loko kapablas farii pli malplena aß plena de li ol
i estas pro la eterna neceso de naturo. iuj aliaj esta¯oj estas moveblaj de loko al loko.
Artikolo 6. La tuta adoro (u preo, laudo aß dankesprimo) kium oni ×uldis al la patro antaß
la veno de Kristo oni ankoraß suldas al li. Kristo ne venis por malpligrandigi la adoron de lia patro.
Artikolo 7. Preoj estas plej efikaj kiam oni direktas ilin al la patro en la nomo de la filo.
Artikolo 8. Ni devas redoni dankon al la patro sole ar li kreis nin kaj li donas al ni nutra¯on
kaj vesta¯ojn kaj aliajn benojn de i tiu vivo kaj pro kio ajn ni devas kanki lin aß deziras, ke li fau
por ni, ni petas lin senpere en la nomo de Kristo.
Artikolo 9. Ni ne bezonas prei al Kristo, por ke li propetu por ni. Se ni preas uste al la
patro li propetos por ni..
Artikolo 10. Ne necesas por savo, ke ni direktu niajn preojn al iu ajn krom la patro en la
nomo de la Filo.
Artikolo 11. Doni la nomon de Dio al Aneloj aß Reoj ne estas kontraß ka unua ordono.
Doni la adoron de la Dio de la judoj al Aneloj aß Reoj estas kontraß i. La signifo de la ordono
estas: Vi adoru neniajn aliajn Doijn krom mi.
Artikolo 12. Por ni estas unu Dio, la patro, el kiu estas io, kaj ni por li, kaj unu Sinjoro Jesuo
Kristo, per kiu estas io kaj ni per li. Tio signifas, ke ni devas adori nur la patron sole kiel Dion
iopovan kaj Jesuo sole kiel la Sinjoron la Mesion, la grandan Reon, la Öafidon de Dio, kiu estis
mortigita kaj kiu elaetis nin per sia sango kaj faris nin reojn kaj Pastrojn.
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