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1. Cikkely: Egy az Isten, az Atya, aki öröktÅl fogva létezik, mindenütt jelenvaló, mindent
tudó, mindenható, a mennynek és földnek teremtÅje; és egy a közbenjáró Isten és emberek között,
az ember Jézus Krisztus.
2. Cikkely: Az Atya láthatatlan Isten, akit ember szeme nem látott és nem láthat; míg minden
más létezÅ alkalmasint látható.
3. Cikkely: Amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete
legyen önmagában.
4. Cikkely: Az Atya mindent tudó és kezdettÅl fogva minden tudás benne foglaltatik, és az
eljövendÅ dolgokról való tudást Jézus Krisztusnak adja át. És senki más sem az égben, sem a
földön, sem pedig a föld alatt nem méltó arra, hogy az eljövendÅ dolgokról közvetlenül az Atyától
tudomást szerezzen, csak a Bárány. Ezért Jézus tanúságtétele a prófécia lelke (forrása), és Jézus
Isten igéje avagy prófétája.
5. Cikkely: Az Atya mozdulatlan, semmilyen tér sem képes Åt kevésbé vagy nagyobb mértékben
befogadni. Míg a természet örök szükségszeráségénél fogva minden más létezÅ mozgatható egyik
helyrÅl a másikra.
6. Cikkely: Minden imádat, legyen az ima avagy hálaadás, mely az Atyát illette meg Krisztus
eljövetele elÅtt, továbbra is Ät illeti. Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje Atyja imádatát.
7. Cikkely: A leghatékonyabb ima az, melyet a Fiú nevében intézünk az Atyához.
8. Cikkely: Egyedül az Atyának tartozunk köszönettel azért, hogy megteremtett minket, ételt
és ruhát, valamint az élet egyéb áldásait adta nékünk; és minden hálaadásunk és könyörgésünk
közvetlenül Ät szólítja meg Krisztus nevében.
9. Cikkely: Nem szükséges Krisztushoz könyörögnünk, hogy járjon közben ügyünkben. Hiszen
amennyiben közvetlenül az Atyához könyörgünk, Å fog közbenjárni.
10. Cikkely: Az üdvösséghez nem szükséges, hogy imáinkat máshoz intézzük, mint az Atyához,
Krisztus nevében.
11. Cikkely: Az angyalokat és uralkodókat isteni nevezettel illetni nem mond ellent az elsÅ
parancsolatnak. Míg a zsidók Istenének járó imádatban részesíteni az angyalokat és uralkodókat
ellene mond. A parancsolat értelme: más istent nem imádhatsz, csupán engem.
12. Cikkely: Nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitÅl van a mindenség, mi is Åbenne; és egy
Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is Åáltala. Azaz, egyedül az Atyát kell
imádnunk mint a Mindenható Istent, Jézust pedig mint az Urat, a Messiást, a hatalmas Királyt, Isten
Bárányát, aki meghalt és vérével megváltott minket, és királyokká és papokká tett minket.
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