
 (1563ثالثة وثمانون بنًدا خاًصا بالديانة )
 

 

 في اإليمان بالثالوث األقدس –البند األول 
 

هو صانع ، ال جسد له، أو أجزاء أو رغبات، له قدرة ال محدودة، حكمة وطيبة؛ أبدي قيقي، أزليليس هناك إال إله واحد وح

لهم ذات الجوهر، والقوة وهم أسخاص، -والمحافظ على كل ما يُرى وما ال يًرى. وفي داخل هذه الوحدة اإللهية هناك ثالثة أقانيم

 أزليين أبديين؛ اآلب واالبن والروح القدس.

 

 في الكلمة، وإبن هللا، الذي صار بشًرا – الثانيالبند 
 

وهو له ذات الجوهر مع اآلب. هذا اإلبن اتخذ  هو موجود مع اآلب منذ األزل، اإلله األبدي،والذي ، آلبإن اإلبن، الذي هو كلمة ا

لهذا هو يحمل طبيعتين تامتين وكاملتين، لهذا هو إله شكاًل من طبيعة اإلنسان وهو في رحم العذراء المباركة، وأخذ من جوهرها: 

وهو حقيقة  ا أي انقسام. فالمسيح هو واحد، إله كامل وإنسان كامل.، طبيعتان اجتمعتا في شخص واحد، ليس بينهمتام وإنسان تام

، ليس فقط من أجل للتكفير عن الخطيئة اإلصلية بل تعذّب، وصلب ومات، ودفن، وذلك لكي يصالح اآلب معنا، وليكون ضحية

 أيًضا للتكفير عن خطايا كّل إنسان.

 

 في نزول المسيح إلى الجحيم –البند الثالث 
 

 المسيح مات من أجلنا، ودفن، لهذا فإننا نؤمن أنه نزل إلى الجحيم.بما أن 
 

 في قيامة المسيح –البند الرابع 
 

عظام هذا الجسد وكل األمور التي تنتمي إلى كمال الطبيعة البشرية،  المسيح قام حقًا من بين األموات، وهو قام بالجسد وأخذ معه

 .ل البشرك ليحاكم خيريوم األفي صعد إلى الفردوس، وهناك جلس، وسوف يعود في كما 

 

 في الروح القدس –البند الخامس 
 

 ، وهو اإلله الحقيقي األبدي.إن الروح القدس، المنبثق من اآلب واإلبن، هو واحد معهما في الجوهر والجاللة والمجد

 

 المقدسةكتب في أن الخالص يكون بال –البند السادس 
 

، وممن أتى التصديق عليه، فإن كل ما هو خارج هذه الكتاباتإن الكتب المقدسة تتضمن كل كا ضروري من أجل نيل الخالص، 

 اإليمان، وليس مطلوبًا أن يتم فعله من أجل نيل الخالص. فإنه ليس مطلوبًا من أي إنسان، وال هو جزء من

القانونية في العهدين القديم والجديد والتي تم التصديق عليها من دون أي شك من قبل نحن نعني الكتب وبإسم الكتابات المقدسة، 

 وهذه هي أسماءها:  الكنيسة.

 التكوين

 الخروج

 األحبار

 العدد

 تثنية االشتراع

 سفر يشوع

 سفر القضاة

 سفر راعوت

 سفر صموئيل األول

 سفر صموئيل الثاني

 سفر الملوك األول

 سفر الملوك الثاني

 األخبار األولسفر 

 سفر األخبار الثاني

 سفر عزرا

 سفر نحميا

 أيوب 

 المزامير

 األمثال

 الجامعة

 نشيد األناشيد



 كل كتب العهد الجديد، نعتبرها كتب قانونية كما أتتنا وتلقيناها

تعليًما لكيفية التصّرف، من دون أن تحمل هذه الكتب وهناك الكتب األخرى والتي تقوم الكنيسة بقراءتها على أنها مثااًل في الحياة و

 أية عقيدة. من مثل: 

 كتاب استير الثالث

 الكتاب الرابع ألستير

 سفر طوبيا

 سفر يهوديت

 سفر استير 

 سفر الحكمة

 سفر يشوع بن سيراخ

 سفر منسى

 سفر سوزانا

 سفر أغاني األطفال الثالثة

 سفر دراغون

 سفر المكابيين األول

 المكابيين الثانيسفر 

 

 في العهد القديم –البند السابع 
 

وهب حياته للبشرية في العهدين القديم والجديد، وهو الوسيط الوحيد ما بين  م  ال يناقض العهد الجديد، ذلك أن المسيح إن العهد القدي

الوعود المؤقتة، فإن القانون الذي أعطاه هللا لموسى، ينتظرون وفي حين أن اآلباء القدماء كانوا  له. هللا واإلنسان، وهو اإلنسان واإل

، لكن كل مسيحي ليس له الحرية في عدم االمتثال ، ليس مطلوبًا من الناس المسيحيين تطبيقهأكان فيما خص االحتفاالت والطقوس

 وصايا أخالقيةللوصايا  التي تعتبر 

 

 في المعتقدات الثالثة –البند الثامن 
 

يجب أن يتم اقتبالهم واإليمان بهم، ذلك أنها يمكن تأكيدها من  ثالثة، المعروفة باسم نيس، وأثاناسيوس والرسل،إن العقائد ال

 خالل الكتب المقدسة
 

 في الخطيئة األصلية –البند التاسع 
 

والهي التي  والتي تنحدر من األب إلى األوالد طبيعة كل إنسانكامنة في آدم، بل هي تلك التي تكمن في  إن الخطيئة األصلية ليست 

، وهي أيًضأ تكمن في طبيعته التي تخضع للشرير والتي تتمثل في عصيان الجسد ألوامر تأخذه دائًما في خالف طريق الحق

ة األوالد كما وهذه اللوثة إنما تبقى في طبيع. وعليه، إن كل شخص مولود في هذا العالم هو مستحق  لغضب هللا ولدينونته. الروح

أما الذين يؤمنون ويعتمدون فإنهم ال . يخضع لإلحساس، أو للشهوة أوللرغبةكما يقال عنه في اليونانية  حيث أن الجسد اآلباء

 هي جزء من طبيعة الخطيئة. على الرغم من ذلك فإن العقيدة الرسولية تعتبر أن الرغبة الجنسية يخضعون لدينونة هللا وغضبه.

 

 في اإلرادة الحرة – البند العاشر
 

، بل باإليمان والدعاء هلل. هي أنه ال يمكنه العودة وتحضير ذاته بقوته الطبيعية وبأعماله الخيّرةإن حالة اإلنسان بعد سقوط آدم 

مانعًا إيانا  الل المسيحلنفعل أمًرا حسنًا مقبواًل من هللا إن لم يكن هللا قد أعطانا مسبقًا نعمته من خوعليه فإنه ال يمكننا ليس لدينا القوة 

 ، وهو يعمل معنا ويرشدنا عندما يكون لدينا هذه اإلرادة الحّرة.استعمال إرادته الحّرةمن 

 

 في تبرير اإلنسان –البند الحادي عشر 
 

وليس بسبب أعمال وما مجد الرب والمخلص يسوع المسيح باإليمان،  بفضلنحن نخضع للحساب الحق أمام هللا، وذلك فقط 

 ، وهي يعبّر عنها في نشيد التبرير.فنحن مبررون فقط باإليمان، وهذه عقيدة شاملة، وممتلئة راحةنستحق. 

 

 في األعمال الحسنة –البند الثاني عشر 
 

دينونة هللا، ويبعد عنا  يأتي بعد التبرير، فإنه ال يمكنه أن يضع خطايانا جانبًا،على الرغم من أن الحسن يعمل، وهو ثمرة اإليمان و

، وهي ال بدّ أن تكون نابعة من إيمان حي وحقيقي، فهذه قبول والسروربعين ال بالمسيح فإن هذه األعمال الحسنة إنما ينظر إليها هللا

 حي.إال ثمرة هذه الشجرة المتمثلة باإليمان الاإلعمال ليست 

 

 في اإلعمال قبل التبرير –البند الثالث عشر 
 
، ذلك أنها ليس ثمرة اإليمان بيسوع تي تم القيام بها قبل نعمة المسيح وقبل وحي روحه القدوس، ليس مرغوبة من هللااألعمال الإن 



فهي ليست أفعااًل أمل بها أن يستحق هذه النعمة: النعمة أو )كما تقول مدرسة العقيدة( المسيح، وال تساعد اإلنسان على أن يلتقي 

 نعتبر أنها ناتجة من الخطيئة هللا، ولهذا يمكن أن

  

 فرضيةفي األعمال ما بعد ال -البند الرابع عشر
 

، والتي نطلق عليها األعمال ما بعد فرضية، ال يمكن أن التي تأتي إلى جانب أو ما بعد وبما يتخطى أوامر هللا إن األعمال التطوعية

وكأنه يقول هلل أنه يقوم له  ليس فقط أنه يقوم بأبعد مما يطلبه منه هللا، إذ من خاللها يعلم اإلنسان   تعلّم من دون تكبّر وعدم شفقة.

 في حين أن المسيح يقول بملء، عندما نقوم بكل ما هو مطلوب منها، قولوا أنهم خدام غير مربحين.بأكثر مما يطلبه منه: 

 

 في أن المسيح هو وحده من دون خطيئة –البند الخامس عشر 
 
والتي كان منها براء كما هو واضح،  في حقيقة طبيعتها قد ولد ولديه كل في الطبيعة الشرية، ما عدا الخطيئة األصلية، المسيحإن 

خطايا العالم: والخطيئة كما يقول يوحنا، لم الذي ضحى بذاته من أجل أن يأخذ بعيدًا أكان في جسده أم في روحه.  فهو صار الحمل 

وإذا قلنا أننا على الرغم من أنن تعمدنا وولدنا من جديد في المسيح، لكننا ال يشبهه من نواحي عديدة: وتكن فيه. أما نحن من تبقى، 

 من دون خطيئة، نكون نخدع أنفسنا، وبهذا ال تكون فينا الحقيقة.

 

 في الخطيئة بعد العماد –البند السادس عشر 
 

إن التوبة ليس محجوبة عن كل من ضد الروح القدس، وال قابلة ألن تغفر.  ليست كل خطيئة مميتة تقترف بعد العماد هي خطيئة

، وبهذه النعمة فبعد أن تلقينا الروح القدس، يمكننا أن ننطلق من النعمة المعطاة لنا للوقوع في الخطيئةيقع بالخطيئة بعد العماد. 

ن للخطيئة طالما أن الناس يعيشون في النعمة وقادورن ليس هناك مكاوعليه، يجب نفسها يمكننا أن نقوم من جديد ونجدد حياتنا. 

 غفران ألي خاطئ يتوب توبة صادقة.على ال

 

 في المآل واالختيار –البند السابع عشر 
 

من قبل هللا بشكل خفي عنا، وذلك لكي يحمي من اللعنة  إن مآل الحياة هو المبتغى األخير هلل، والذي تّم تحديده في بداية الزمان

كخدام صنعوا لكي  كل من قد اختارهم في المسيح من بين أبناء البشر، ولكي يجلب لهم بواسطة المسيح الخالص ومن اإلدانة

ل روحه القدوس الفاعل. من خال قد أعطوا منحة من هللا بحسب المبتغى الذي كان قد حدده هو مسبقًا هؤالء يعيشوا في مجد هللا. 

. شكل حّر، وهم سيكونون أبناء هللا بالتبني. وسيكونون صورة هللا على مثال ابنه يسوع المسيحفلهم النعمة، ولهذا هم مبررون ب

 سينعمون بالسعادة الالمتناهية هم يقومون يدينيًا باألعمال الحسنة، وبفعل رحمة هللا

 

، كما يحمل عمل روح المسيح فيهم وراحة ال يمكن وصفها،  لهو أمر ممتلئ حالوة، ولذة حوبما أن االختيار المسبق بواسطة المسي

ويؤكد إيمانهم األبدي  األمور العالية والسماوية، وهو األمر الذي يبني عندهممميتًا أعمال الجسد وأعضائه األرضية آخذًا إياهم إلى 

، ذي يجسد حبهم هلل: إذًا وبالنسبة لألشخاص الفضوليين واألرضيينلبالخالص، والذي سيفرحون به بواسطة المسيح، وهو األمر ا

حيث بسقوطهم، حيث سيستقبلهم الشيطان ويفرقهم هناك روا أمام أعينهم حكم هللا الذين ال يملكون روح المسيح، فإنهم يجب أن ي

 الظالم والفساد.

 

والتي  في الكتابات المقدسة، والتي تقول أنه يجب اتباع إرادة هللا ، علينا أن نتلقى وعد هللا بشكل حكيم والذي نجدهباإلضافة إلى ذلك

 تجسدت امامنا في كلمته.

  

 بواسطة إسم يسوع المسيح فقطفي الحصول على الخالص األبدي  –البند الثامن عشر 
 

وبحسب الكتاب ، وبحسب ما كانت حياته مطابقة لقوانين وأنوار الطبيعة. كل إنسان سيخلص بحسب الفرقة التي يعتقد بها

 المقدسة، يكفي اسم يسوع المسيح لكي نخلص.
 

 في الكنيسة –البند التاسع عشر 
 
سراره بحسب ما علمنا السيد كنيسة المرئية للمسيح إنما هي جماعة من الناس المؤمنين، وحيث يتم التبشير بكلمة هللا وبأ  إن ال

المسيح. أما بالنسبة لكنيسة أورشليم، اإلسكندرية، وأنطاكيا، فهي كلها قد هرقطت: كما فعلت كنيسة روما، ليس فقط في نهج الحياة 

 ي مارسوها، بل أيًضا في مسائل اإليمان.الذي اتبعوه، وفي طرق االحتفال الت

 

 في سلطة الكنيسة –البند العشري 
 

نيسة لها سلطة في إقرار الطقوس واالحتفاالت وسلطة في حسم الجداالت اإليمانية. لكن ليس من صالحيات الكنيسة أن تقرر إن الك

وحافظة أمانة الروح القدس: وعلى الرغم من ذلك،  لكلمة هللا المكتوبة في الكتب المقدسة. إن الكنيسة إنما هي شاهدةأي أمر منافي 

 على أحد فقط من أجل الخالص.فرض اإليمان ليس لها أن ت

 



 في سلطة المجالس العامة –البند الحادي والعشري 
 

يكون المجتمعون محكومون بروح وكلمة يجب أن ال يجب أن تعقد من دون أمر وإرادة األمراء. وعندما تلتئم،  إن المجالس العامة

بطة باهلل. فكل األمور التي يأمرون بها والتي هي على ، خاصة األمور المرتهللا، وذلك حتى ال يقع أحدهم في الخطأ أو الهرطقة

 ليس لها أية قوة أو سلطة، إال إذا كانت مأخوذة من الكتابات المقدسة. عالقة بالخالص

 

 في مسألة المطهر –البند الثاني والعشرين 
 

وتكريم القديسين وطلب وساطتهم، وكذلك الصور وذخائر القديسين، الخاصة بالمطهر، والغفران والعبادة  إن العقيدة الروميشية

 ...حتى أن بعضها قد يتعارض مع كلمة هللالهي أمور تم خلقها وذلك بدون أية مرجعية للكتابات المقدسة

  

 جماعةفي خدمة ال –البند الثالث والعشرين 
 

يقومون بذلك إنما يجب . والذين التبشير باألسرار في الجماعة ليس قانونيًا ألي رجل أن يقيم بشخصه خدمة األسرار أو القداس أو

 ، فيكون للرجل الخادم سلطة إعداد وإرسال الرجال من أجل التبشير.أن تكون مرجعيتهم هي الجماعة

 

 في الكالم في الجماعة الكنسية بشكل يكون مفهوًما من قبل الناس –البند الرابع والعشرين 
 

ى أن يكون هناك مصلين عموميين في الكنيسة أو أن يتم خدمة األسرار في لسان غير لعادات الكنيسة األولإنه لمنافي لكلمة هللا و

 مفهوم من قبل الناس

 

 في األسرار –البند الخامس والعشرين 
 

شهادة أكيدة على  ال يجب أخذها على أنها أمًرا يجب أن يتخذ منها الناس وظيفة، بل هي باألحرىإن األسرار التي أمر بها المسيح 

 ، والتي من خاللها يعمل هو بشكل خفيًا فينا، والتي أيًضا من خاللها يؤكد ويقوي إيماننا به. إشارة على نعمة هللا وإحسانه إزاءنا

 اإلفخاستيا. هناك سران قال بهما المسيح إلهنا في بشارة اإلنجيل، وهما العماد و

، فهي ال يجب مسحة المرضى والموتىو والزواج توبة والكهنوترار، وهي التثبيت والأما الخمسة األخرى التي يقال عنها أنها أس

، وهي تم التطرق إليها بشكل جزئي في الكتابات. ولهذا هي ليس لها ذات الطبيعة أن تعد وكأنها أسرار منبتها بشارة اإلنجيل

 االحتفال بهم على أنها احتفال مأمور من الرب. ، ولهذا ال يجب ان يتم أي العماد واألفخارستياكالسرين المذكورين أواًل 

ويجب أن يتم الحصول عليها باستحقاق. وكل من يحصل على هذه كما أمر بها المسيح يجب أن نطبقها ونمارسها. إن األسرار 

 األسرار بغير استحقاق إنما سيخضع للدينونة كما قال الرسل بولس.

 

 األكليروس في عدم قيمة  – نالبند السادس والعشري
 

ويمكن للشيطان أن يكون على رأس السلطة التي تخدم الكلمة واألسرار. حتى في الكنيسة المرئية، قد يختلط الشيطان أحيانًا بالخير، 

فحتى لو كان الشيطان على الرغم من ذلك، فإنه يمكننا أن نستخدم هذه السلطة من أجل سماع كلمة هللا والحصول على األسرار. 

 نعمة هللا من خالل الحصول على األسرار. ظهركم برأس السلطة الخادمة لألسرار، فإن المسيح قادر على أن يُ هو من يتح

في واقع أن يكون الشيطان مسيطًرا على الخدمة الكنسية، وأن يتهم الذين يجسدون هذا الواقع ولكن، يعود للتقليد الكنسية أن يحقق 

 يزيحهم عن هذه السلطة. بهذا الهوان، وأن يجعلهم مذنبين ومن ثم

  

 في العماد –البند السابع والعشرين 
 

، هو أيًضا دليل والدة جديدة، حيث، من خالل العماد ليس فقط عالمة إيمان وعالمة تفّرق ما بين اإلنسان المسيحي والغير مسيحي

ا إلى هذا الوعد بالغفران عن الخطيئة، ويصبحون عضوا في الكنيسة. هو يرمز أيضً هذه األداة، فإنهم يحصلون على العماد جيدًا 

وهو تأكيد على اإليمان، وعلى تلقي النعمة وازديادها من خالل ممارسة فضائل  ليصبح إبنًا هلل بواسطة الروح القدسوتبني اإلنسان 

 الصالة هلل. إن عماد األطفال الصغار يجب أن يٌحافظ عليه في الكنيسة لما يرمز إليه من أنه أحد أعظم األشياء في مؤسسة المسيح

           

 في اإلفخارستيا –البند الثامن والعشرون 
 

للخالص الذي ليس فقط عالمة الحب التي يعبر من خاللها المسيحيون لبعضهم البعض، بل هي أيًضا سّر  اإلفخارستياإن سر 

ممارسة هذا السر بشكل صحيح وقيّم إنما هو يقضي بأن نكسر القربان ونأخذه على أنه  حصلنا عليها من خالل موت المسيح: إن

 لمسيح. جسد المسيح، وكذلك كأس الخمر على أنها دم ا

ال بل هو ينافي الكلمة المباشرة تحّول جوهر هذا الخبر وهذا الخمر في سّر اإلفخارستيا لهو أمر ليس مؤكدًا في الكتب المقدسة،  إن

 ليصبح أساس لممارسة عدد من الشعوذات. يمكن تفسير طبيعة هذا السّر الموجودة في هذه الكتابات. كما أنه 

. إلفخارستي فقط بشكل سماوي وروحي. أما وسيلتنا لهذا األمر فإنما هو اإليمانإن جسد المسيح، يعطى ويؤخذ ويؤكل في العشاء ا

 إن سر العشاء اإلفخارستي لم يكن بأمر من المسيح. 

 

 خالل ممارسة العشاء االفخارستي في ما يسيء لجسد المسيح - البند التاسع والعشرون 



)كما يقول القديس عملية أخذ جسد ودم المسيح  تحريك الفم أثناءيتم هي أن  يعادل العدم بالنسبة إيمان حي، ذيالإن األمر 

 وشربهم لهذه العالمة من أحد أعظم األسرار. فإن هذا األمر يقود إلى إدانتهم بسبب طريقة أكلهمأغسطينوس(، 

 

  -البند ثالثون 
 

ذلك أن أسرار الرب التي أتت لنا بواسطة وصية المسيح يجب أن تعطى لكل ال يجب أن تمنع عن أحد من الناس، إن كأس الرب 

 .المسيحيين

 

 في صلب المسيح –البند الحادي والثالثون 
 

وهي التعويض عن كل ذنوب العالم بأكمله، أكان العالم األصلي أم العالم الحالي، وليس هناك إن تقدمة المسيح هي الغفران األكمل، 

لهي كلها من  لذا فإن كل تضحية تقوم به الكتل البشرية الكبرى من أي تعويض عن الخطايا إال فعل التضحية الذي قام به المسيح. 

 باب الهرطقة.

  

 الكهنةفي زواج  –البند الثاني والثالثون 
 

أو االمتناع عن الزواج، وهم لهم الحق  شمامسة ليسوا مأمورين من قبل هللا بأن يطيعوا قانون الحياة العذوبيةإن الكهنة واألساقفة وال

           كما وأنهم سيحاكمون كغيرهم من البشر وذلك بحسب خدمتهم. تماما كما باقي البشر،في الزواج بحسب ما يريدون، 

 

 في المحرومون، وكيف تفادي الحرمان –الثالث والثالثون البند 
 

يجب ان يتم فصله تم فصله بشكل حق عن أن يكون عضًوا في الكنيسة الواحدة وتم حرمانه، هذا اإلنسان الذي بقرار من الكنيسة 

 قبل قاضي كنسي له السلطة. مع الكنيسة واستقباله من جديدة في الكنيسة منعن الجماعة المؤمنة حتى يتّم مصالحته بشكل صريح 

           

 في تقاليد الكنيسة –البند الرابع والثالثون 
  

كانت هذه االحتفاالت  فقد ليس من الضروري أن تكون االحتفاالت في الكنيسة في كل األماكن متشابهة. ذلك أنه في كل األوقات 

، على أن ال يكون هناك ما يعارض كلمة متنوعة ويمكن تغييرها بحسب االختالفات الموجودة في البلدان، واألوقات وطرق البشر

، على أن ال يكون هذا الحكم  يقوم بشكل علني بكسر التقاليد واالحتفاالت الكنسيةوكل من يقوم بحكمه الخاص بشكل متعمد  هللا.

السلطة العليا وال تؤثر على ضمير ضعاف النفوس. كل كنيسة خاصة أو وطنية لها ا لكلمة هللا وأن تكون مشّرعة من قبل مخالفً 

. فكل شيء في هذا تلغي احتفاالت أو طقوس كنسية يقوم بها شخص لوحده من دون إذن كنسيالحق والسلطة بأن تشّرع وتغيّر و

 الكنسية الموجودة.الخصوص يجب أن يكون مكّرًسا من السلطة 

 

 بتهاالتفي اال –البند الخامس والثالثون 
 

، وكل العناوين التي جمعناها في هذا البند لهي تشتمل على العقيدة الضرورية والشاملة لهذه األيام ،بتهاالتإن الكتاب الثاني من اال

ولهذا فإننا نحكم أن يتم قراءتها في الكنائس  السادس:كما يمكن اعتماد الكتاب السادس لالبتهاالت الذي تّم تكريسه في أيام إدوارد 

 حذر بحيث أن تكون مفهومة من الناس. من قبل خادم الكنيسة بشكل 
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 في تكريس األساقفة وخدام الكنيسة –البند السادس والثالثون 
 

والتي تّم إقرارها في زمن إدوارد السادس والتأكيد عليها في  إن كتاب تكريس األساقفة والمطارين وتكريس الكهنة والشمامسة

وهي ليس فيها أي شيء من الوقت عينه من قبل سلطة البرلمان، يتضن كل األمور األساسية فيما خص عملية التكريس هذه. 

 الشعوذات أو األمور البعيدة عن هللا.

         

 في زواج خدام الكنيسة –البند السابع والثالثون 
 

إنكلترا، أكانت ممتلكات إن جاللة الملكة لها كل القدرة على كامل األراضي اإلنكليزية وكل األراضي الخاضعة لسلطتها من خارج 

 خارج قدرتها على هذه األراضي والممتلكات. تشريع كنسية أو مدنية، وليس هناك من أي حق من أن يمارس أي

الشؤون اإللهية وخدمة األسرار وكلمة هللا، وهذا ما تؤكد  ال نعطي األمراء سلطة إدارة وفي حين أننا نعطي الملكة هذه القدرة، فإننا

المؤمنين باهلل هو أن يحملوا البشارة الموجودة . إن األمر الوحيد الذي يحق لألمراء عليه األوامر التي صدرت عن ملكتنا إليزابث

بما يتوافق مع أوامر هللا، أكان في الكتابات المقدسة والتي أوحيت من هللا نفسه، والقدرة على أن يحكموا المناطق الخاضعة لسلطتهم 

 في الشؤون الزمنية أم في تلك الروحية.

 

 في أمالك المسيحيين الخاصة –البند الثامن والثالثون 
 

مساعدة فكل إنسان له الحق في أمالكه، وهو من يملك القرار بأن يستخدمها في  إن ثروة وأمالك المسيحيين ليس عامة للجميع،

 الفقراء وذلك لحسب قدرته وإرادته.

           

 في قسم المسيحي –البند التاسع والثالثون 
 
يإسم ربنا يسوع، فإننا نحكم أن الديانة المسيحية ال تمنع أي رجل من أن ممنوع أن يتم القسم من قبل المسيحي ه من الؤمن بأننكما 

، ت السلطة الكنسية قد طلبت ذلك منه وسمحت له بذلك وذلك في خدمة أحد مسائل اإليمان أو اإلحسانيقسم باسم المسيح إذا كان

 والحقيقة.وبهذا يتم القسم بحسب ما أقره في تعليمهم األنبياء المبشرين بالعدالة والحكم 


