
 آتاناسیوس   يهاعتقادنام

 . را باور داشته باشد  ی حیجامع مس مانی ا ،فراي همه چیز  دی ، بامشتاق است تا نجات بیابد هرکه 

 . خواهد شد او بینص ي ابد تشک هالکی ب حفظ نکند،  تماماآن را محکم و   هر آنکه

 جامع مسیحی اینچنین است که: مان یا

 

 .می پرستمی  تیرا در وحدان  ثیو تثل  ث، یواحد را در تثل ي خدا کیما 

 هاي آنان را یکی، شخص  نه

 کنیم.ذات آنان را تقسیم می و نه 

 مجزا است،  زیرا شخص پدر یک شخص 

 دیگري است،   فردپسر  شخص

 القدس نیز متفاوت است. و شخص روح

 القدس واحد است،اما الوهیت پدر، پسر، و روح 

 است. ، و عظمت آنان تا ابد برابر مساويجالل آنان 

 

 القدس نیز دارد. هر خصوصیتی که پدر دارد، پسر نیز داراست، و روح 

 پدر نامخلوق است، 

 پسر نامخلوق است،  

 القدس نامخلوق است. روح 

 

 است،   ی نامتناه پدر 

 است،   یپسر نامتناه 

 .است یالقدس نامتناه روح



 

   ست،ا يابد پدر 

   ست، ا يپسر ابد

 .ستا يالقدس ابد روح

 

 اینحال آنها سه هستیِ ابدي نیستند؛ با 

 بلکه فقط یک هستیِ ابدي وجود دارد. 

 آنها همچنین سه هستیِ نامخلوق یا نامتناهی نیستند؛ 

 بلکه فقط یک هستیِ نامخلوق و نامتناهی وجود دارد. 

 

 به طریق مشابه، پدر قادر مطلق است،

 پسر قادر مطلق است، 

 القدس قادر مطلق است. روح

 اینحال، آنها سه هستیِ قادر مطلق نیستند؛ با  

 بلکه فقط یک هستیِ قادر مطلق وجود دارد.  

 

 بدین ترتیب پدر خدا است، 

 پسر خدا است، 

 القدس خدا است. روح

 با اینحال، آنها سه خدا نیستند؛  

 بلکه فقط یک خدا وجود دارد.  

 پدر خداوند است،    بدین ترتیب



 پسر خداوند است،  

 .القدس خداوند استروح

 ،  نیستندسه خداوند  با اینحال، آنها

 وجود دارد. خداوند کی  فقط بلکه

 

 دارد درست همانطور که حقیقت مسیحی ما را وا می 

 تا هر «شخص» را جداگانه به عنوان خدا و خداوند اقرار کنیم، 

 کندایمان جامع ما را منع می 

 خداوند وجود دارد. که بگوییم سه خدا یا 

 

 نشده است.  مولود پدر مصنوع نیست، مخلوق نیست، و از کسی 

 پسر نه مصنوع است و نه مخلوق؛

 او تنها از پدر مولود شد. 

 القدس نه مصنوع، نه مخلوق، و نه مولود است؛روح

   او از پدر و پسر صادر شده است. 

 .ستیساخته نشده است و مخلوق و مولود ن ي زیاز چ خدا

 .است دهی بلکه صادر گرد ، یو مولود ن ست، یاز پدر و پسر است، ساخته نشده، مخلوق ن القدسروح

 

 در نتیجه، یک پدر وجود دارد، نه سه پدر؛ 

 یک پسر وجود دارد، نه سه پسر؛ 

 القدس. القدس وجود دارد، نه سه روح یک روح 

 



 پیش و پس نیست، در این تثلیث هیچکس بر دیگري 

 هیچکس بزرگتر یا کوچکتر نیست؛

 این سه شخص در تمامیت خویش، 

 همراه یکدیگر ابدي و برابر هستند. 

 

 تر گفته شد، بنابراین در همه چیز، همانطور که پیش 

 شان، ما باید تثلیث آنان را در وحدانیت 

 بپرستیم.شان را در تثلیث و وحدانیت

 

   مشتاق است نجات بیابدهر که  پس 

 بیندیشد.  ثیتثل ةدربار نگونه یا  دیبا

 

 اما براي نجات ابدي الزم است

 که شخص، تجسم خداوند ما عیساي مسیح را  

 با ایمان باور کند. 

 

 ایمان حقیقی این است که: 

 کنیمما باور و اعتراف می  

 خداوند ما عیساي مسیح، پسر خدا،  

 برابر هم خدا و هم انسان است. به طور  

 

 او از ذات پدر، خدا است،  



 پیش از آغاز زمان مولود شد.  

 و او از ذات مادر خود، انسان است، 

 و در زمان تولد یافت؛ 

 کامال خدا، کامال انسان،  

 و جسم انسانی؛  متفکر با روحی  

 از جنبۀ االهی با پدر برابر،  

 از جنبۀ انسانی از پدر کمتر است.   

 

 اگرچه او خدا و انسان است،  

 با اینحال، مسیح دو نیست، بلکه یک.  

 او یک است، اما،  

 نه به وسیلۀ الوهیت او که در جسم شد،  

 بلکه به وسیلۀ خدا که انسانیت را بر خود گرفت.   

 او یک است،  

 قطعا نه با اختالط ذات وي،  

 و. بلکه با اتحاد شخص ا 

 و هم جسم است،  متفکرانسان هم روح  همانطور که یک  زیرا 

 مسیح نیز هم خدا و هم انسان است. 

 

 رنج کشید؛   او براي نجات ما  

 به عالم اسفل نزول کرد؛  

 از مرگ برخاست؛  



 به آسمان صعود کرد؛  

 در دست راست خداي پدر نشسته است؛ 

 داوري کند. از آنجا خواهد آمد تا مردگان و زندگان را  

 در رجعت او همۀ مردمان جسما برخواهند خاست  

 شان خواهند بود. و پاسخگوي اعمال  

 آنان که عمل نیک انجام داده باشند به حیات جاودان،  

 و آنان که عمل شر انجام داده باشند به آتش جاودان وارد خواهند شد.  

 

 ایمان جامع اینچنین است: 

 . ت بیابد نجا وفادارانهبدون باور راسخ و  تواندهیچکس نمی 


