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 قانون اإليمان األثنايس 

 ك باإليمان اجلامع الشامل؛وجب عليه، أوًال وقبل لك يشء، أن يتمسَّ اخلالص ن ابتىغ  مَ  لكُّ  -١

 .ن ال �فظ هذا اإليمان بأ�ملِه ودون إفساد، فبال شك سيهلك أبديًّا مَ  و�ُّ  -٢

 واحًدا يف ثالوث، وثالوثًا يف توحيد؛ واإليمان اجلامع الشامل هو هذا: �ن نعبد إلًها  -٣

 .بدون اختالط األقانيم وال انقسام اجلوهر  -٤

 .لآلب أقنوم ىلع حدى، ولالبن أقنوم آخر، وللروح القدس أقنوم آخر -٥

 .ل�ن لآلب، واالبن، والروح القدس الهوٌت واحٌد، و�ٌد متساٍو، وجالٌل رسمدي مًعا  -٦

 .لك الروح القدسكما هو اآلب، كذلك االبن، و�ذ -٧

 .اآلب غ� �لوق، واالبن غ� �لوق، والروح القدس غ� �لوق -٨

 .اآلب يفوق الفهم، واالبن يفوق الفهم، والروح القدس يفوق الفهم  -٩

 .اآلب رسمٌد، واالبن رسمٌد، والروح القدس رسمدٌ  -١٠

 .ومع ذلك فليسوا ثالثة رسمدي� بل رسمٌد واحدٌ  -١١

 .يوجد ثالثة غ� �لوق� وال ثالثة يفوقوا الفهم، ول�ن واحد غ� �لوق وواحد يفوق الفهم كما ال  -١٢

 .كذلك أيًضا اآلب ضابط اللك، واالبن ضابط اللك، والروح القدس ضابط اللك  -١٣

 .ومع ذلك فليسوا ثالثة ضابطي اللك، بل واحد ضابط اللك -١٤

 وح القدس هو اهللا؛إذن اآلب هو اهللا، واالبن هو اهللا، والر -١٥

 .ومع ذلك فليسوا ثالثة آهلة، بل � واحد  -١٦

 كذلك أيًضا اآلب رٌب، واالبن رٌب، والروح القدس رٌب؛  -١٧

 .ومع ذلك فليسوا ثالثة أر�اب، بل ربٌّ واحد -١٨

 و�ما أن احلق املسييح يُلِزُمنا أن نعرتف بأن لك أقنوم بذاته � ورٌب؛  -١٩

 .ينهانا اإليمان اجلامع الشامل عن أن نقول بوجود ثالثة آهلة أو ثالثة أر�ابكذلك  -٢٠
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 .اآلب غ� مصنوع من أحد، غ� �لوق وال مولود  -٢١

 .االبن من اآلب وحده؛ غ� مصنوع وال �لوق، بل مولود  -٢٢

 .الروح القدس من اآلب واالبن؛ غ� مصنوع، وال �لوق، وال مولود، بل منبثق -٢٣

 .إذن يوجد آب واحد، ال ثالثة آباء؛ وابن واحد، ال ثالثة أبناء؛ وروح قدس واحد، ال ثالثة أرواح قدسف -٢٤

 .وليس يف هذا اثلالوث َمْن هو قبل أو بعد األخر؛ ليس هناك من هو أعظم أو أقل من األخر -٢٥

 .و�نما مجيع األقانيم اثلالثة رسمديّون مًعا ومتساوون -٢٦

 .يشء، ىلع انلحو السالف ذكره، �ب أن نعبد الوحدانية يف ثالوث، واثلالوث يف وحدانية حىت إننا يف لك -٢٧

 .إًذا فمن �لص عليه أن يؤمن هكذا باثلالوث  -٢٨

 .عالوة ىلع ذلك، يلزم هل للخالص األبدي أن يؤمن أيًضا ىلع �و صحيح بتجسد ر�نا �سوع املسيح  -٢٩

 .ن ونعرتف بأن ر�نا �سوع املسيح، ابن اهللا، هو � و��سانألن اإليمان املستقيم هو أننا نؤم -٣٠

 .هو � من جوهر اآلب، مولود قبل ادلهور؛ و��سان من جوهر أمه، مولود يف هذا ادلهر -٣١

 .، اكئن بنفس ناطقة وجسد �رشى اكمٌل  و��سانٌ  اكمٌل �ٌ  -٣٢

 .مساٍو لآلب حبسب الهوته، ودوَن اآلب حبسب ناسوته -٣٣

 .وهو، رغم كونه إلًها و��سانًا، لكنه مسيٌح واحٌد، ال اثنان -٣٤

 .هو واحٌد، ليس بتحول الالهوت إىل جسد، و�نما باختاذ انلاسوت إىل الالهوت  -٣٥

 .هو واحٌد باإلمجال، ليس باختالط اجلوهر، و�نما بوحدانية األقنوم -٣٦

 اإلهل واإل�سان مسيٌح واحٌد؛ ألنه كما أن انلفس انلاطقة واجلسد إ�ساٌن واحٌد، كذلك  -٣٧

 هو اذلي تألم ألجل خالصنا، ونزل إىل اهلاو�ة، وقام أيًضا يف ايلوم اثلالث من ب� األموات؛  -٣٨

 وَصِعَد إىل السماوات، وهو جالٌس عن يمِ� اهللا اآلب ضابط اللك؛  -٣٩

 .وسيأيت من هناك يلدين األحياء واألموات -٤٠

 ع البرش بأجسادهم؛ اذلي عند �يئه سيقوم مجي -٤١

 .و�ُعطون حسابًا عن أعماهلم اخلاصة -٤٢
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 .فاذلين فعلوا الصاحلات يدخلون إىل احلياة األبدية واذلين فعلوا السيئات يدخلون إىل انلار األبدية -٤٣

 .هذا هو اإليمان اجلامع الشامل، اذلي ال يقدر اإل�سان أن �لص بدون أن يؤمن به بصدقٍ   -٤٤
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