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Art. 1. Istnieje tylko jeden Bóg Ojciec wieczny, wszechobecny, wszechwiedz¹cy, stworzyciel
nieba i ziemi oraz jedyny Poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi, cz³owiek Jezus Chrystus.
Art. 2. Ojciec jest Bogiem niewidzialnym, którego ¿adne oko nie widzia³o ani widzieæ nie
mog³o. Wszystkie inne byty s¹ niekiedy widzialne.
Art.3. Ojciec ma ¿ywot sam w sobie i da³ go Synowi, by mia³ ¿ywot sam w sobie.
Art.4.Ojciec jest wszystkowiedz¹cy i od pocz¹tku ma tê wiedzê w swej piersi i udziela
wiedzy o rzeczach przysz³ych Jezusowi Chrystusowi, i nikt poza Barankiem nie jest godny otrzymaæ
wiedzê o rzeczach przysz³ych od Ojca. I przeto œwiadectwem Jezusa jest duch proroctwa, a Jezus
jest s³owem, czyli prorokiem Bo¿ym.
Art. 5. Ojciec jest nieruchomy, gdy¿ ¿adne miejsce nie jest zdolne staæ siê Nim mniej lub
bardziej wype³nione na mocy wiecznej koniecznoœci natury. Wszelkie inne byty s¹ poruszalne z
miejsca na miejsce.
Art.6. Wszelki kult (poprzez modlitwê, g³oszenie chwa³y b¹dŸ dziêkczynienie),który przed
nadejœciem Chrystusa nale¿a³ siê Ojcu, nale¿y siê Mu i obecnie. Chrystus nie przyszed³ po to, by
pomniejszyæ kult Ojca.
Art. 7. Modlitwy s¹ wtedy najbardziej skuteczne, gdy kierowane s¹ do Ojca w imiê Syna.
Art. 8. Powinniœmy dziêki sk³adaæ jedynie Ojcu za to, ¿e nas stworzy³, obdarzy³
po¿ywieniem, odzieniem i innymi darami tego ¿ywota; i za cokolwiek w ogóle mamy Mu dziêkowaæ
b¹dŸ cokolwiek pragniemy, by dla nas uczyni³, prosimy Go o to bezpoœrednio w imiê Chrystusa.
Art. 9. Nie potrzebujemy modliæ siê o wstawiennictwo do Chrystusa. Jeœli bowiem modlimy
siê Ojca w nale¿yty sposób, Chrystus sam wstawi siê za nas.
Art. 10. Nie jest konieczne do zbawienia, aby kierowaæ modlitwy do kogokolwiek innego
ni¿ do Ojca w imiê Syna.
Art. 11. Nazywanie anio³ów lub w³adców bogami nie jest sprzeczne z pierwszym
przykazaniem. Sprzeczne natomiast z nim jest oddawanie anio³om i królom takiej czci, jak¹ Bogu
oddawali ¯ydzi. Sens pierwszego przykazania jest bowiem taki: nie bêdziesz czci³ innych bogów,
a tylko mnie.
Art. 12. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego
równie¿ istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego istniej¹ wszystkie rzeczy i dla którego
my istniejemy To znaczy, ¿e powinniœmy czciæ jedynie Ojca jako Boga Najwy¿szego , a samego
Jezusa jako Pana, Mesjasza, wielkiego Króla, Baranka Bo¿ego, który zosta³ zabity i zbawi³ nas sw¹
krwi¹ i uczyni³ nas królami i kap³anami.
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