
 

 

 

  تناسياس قديسايمان آقانون 
  

  ،هر که در پی کسب نجات است

 .جامع مسيحی را باور داشته باشدکليسای ، ايمان یقدم ثابتبا  با جديت و ، پيش از هر چيز،بايد

  حفظ نکند، . و بدون آاليشیقدم ثابت دونبايمانی که اگر شخصی آنرا به طور محکم و 

 .شک هالکت ابدی نصيبش خواهد شد بی

 .و تثليث را در وحدانيت پرستش کنيم، در تثليثرا يک خدای واحد  که ما جامع اين استيمان کليسای ا

 .نماييم ه ذات خدا را تقسيم به اجزا کنيم و ن م را با يکديگر جابجا نه اقاني

 .القدس اقنومی ديگر زيرا که پدر يک اقنوم است، پسر يک اقنوم ديگر است و روح

 .باشند  و در قوت و جالل ابدی يکی میندستهيکسان در الوهيت القدس  وح و ررپدر و پسن ليک

 .سان است القدس نيز همان باشد و روح آنچنان که پدر است، پسر نيز می

 .القدس مخلوق نيست پدر مخلوق نيست، پسر مخلوق نيست، و روح

 .القدس نامتناهی است پدر نامتناهی است، پسر نامتناهی است، روح

 .القدس ابديست روحو ت، پسر ابديست، پدر ابديس

 .ابدیوجود لکن سه موجود ابدی وجود ندارند، بلکه يک 

  ، نيستند وجود نامتناهی همچنين سه موجود نامخلوق و نه سه

 .بلکه يک خدای نامخلوق و نامتناهی

 .لقدس قادر مطلق استا وحبه همين ترتيب، پدر قادر مطلق است، پسر قادر مطلق است، و ر

 .ن سه قادر مطلق وجود ندارند، بلکه يک خدای قادر مطلقليک

 .القدس خداست پدر خداست، پسر خداست، و روح، بنابراين

 .لکن سه خدا وجود ندارد، بلکه يک خدا
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 القدس خداوند است بنابراين پدر خداوند است، پسر خداوند است، و روح

 .خداوند وجود ندارند، بلکه يک خداوندکن سه يل

  يم،نادا به تنهايی خدا و خداوند بايم که هر اقنوم ر  به وسيلۀ حقيقت مسيحی ملزم شدهنگونه که ماماهلهذا 

  .نمايد دارد و نهی می را از اعتقاد داشتن به سه خدا و يا سه خداوند بازمی ما  جامع،به همين وجه کليسای

  .ه است و مخلوق و مولود نيستخدا از چيزی ساخته نشد

  .پسر، تنها از پدر است، ساخته نشده است، و مخلوق نيست، بلکه مولود است

  .ساخته نشده، مخلوق نيست، و مولود نی، بلکه صادر گرديده است القدس از پدر و پسر است، روح

ندارند، يک در وجود دارد و سه پدر وجود ندارند، يک پسر وجود دارد و سه پسر وجود پلذا يک 

  .القدس وجود ندارند القدس وجود دارد و سه روح روح

  .باشند از ديگری بزرگتر يا کوچکتر نمیاقنوم نيست، هيچ يک از اقانيم مقدم يا مؤخر  اين تثليث، هيچ در

  .اند و با يکديگر برابراند بلکه هر سه اقنوم از ازل با هم وجود داشته

  .بنابراين چنانکه پيشتر نيز گفته شد، الزم است که وحدانيت در تثليث و تثليث در وحدانيت پرستيده بشود

  .خواهد نجات پيدا کند، بايد اينگونه در بارۀ تثليث انديشه نمايد پس هرکه می

 شخص به درستی در بارۀ در جسم شدن ، ضروری است کهنجات جاودانیاکتساب برای ، عالوه بر اين

  .داوند ما عيسی مسيح انديشه نمايدخ

اين است که ما ايمان داشته باشيم و اعتراف کنيم که خداوند ما عيسی مسيح، راستين زيرا که نور ايمان 

  .پسر خدا، هم خدا است و هم انسانيعنی 

، در اين ذات مادرش بود  که هم،خدا که از ازل و پيش از بنياد عالمها در ذات با پدر يکی بوده است و انسان

  . نيازمندشعور و در جسم انسانی خدای کامل و انسان کامل، در نفس انسانی ذی.  جهان به دنيا آمد

  .تر بود در الوهيت خود با پدر همسان، و در انسانيتش از پدر پايين

يک شخص که نه به وسيلۀ تبديل الوهيت او با آنکه خدا و انسان بود، ولی دو شخص نبود بلکه يک مسيح، 

 .در الوهيت خويشجسم بشری ه جسم هستی يافته بود، بلکه به وسيلۀ پذيرفتن ب
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  .يک شخص کامل که نه به وسيلۀ جابجايی و تداخل ذوات، بلکه به خاطر وحدت وجودش، کامل بود

شد، در مسيح هم خدا و انسان به طور با شعور و جسم می زيرا به همانگونه که يک انسان شامل نفس ذی

  .اند کامل جمع گرديده

  . نزول کرد، و در روز سوم از مردگان قيام نمودعالم ارواحاو به جهت نجات ما رنج کشيد، به 

  .او به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر، خدای قادر مطلق، نشسته است

  .ندک ی آمد تا زندگان و مردگان را داورداهخوو از آنجا 

تمامی بشر در بدنهای جسمانی خود رستاخيز خواهند کرد و به جهت اعمال خود  که در زمان بازگشت او

  .پاسخ خواهند داد

بار  ی که اعمالشان شرارتسانآن کسانی که نيکوکار بوده باشند به حيات جاودانی داخل خواهند شد و آن ک

  . خواهند شدافکندهبوده باشد به آتش جاودانی 

  .ن ايمان نداشته باشد، نجات نخواهد يافته آت ايمان کليسای جامع که اگر کسی با وفاداری باين اس

 آمين

 

 

 

 

 

 

  مؤسسة تعليم
www.TalimMinistries.com 

  
 

 


