
Τα αρθρα  
Της ΠίςΤης 

της Εκκληςίας του ίηςου Χρίςτου των αγίων των τΕλΕυταίων ημΕρων

Π ιστεύούμε στο Θεο, τον Αιώνιο Πατέρα, και 
στον ύιό του, τον ιησού Χριστό, και στο Άγιο Πνεύμα.

2 Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν για 
τις δικές τους αμαρτίες, και όχι για το παράπτωμα 
του Αδάμ.

3 Πιστεύουμε ότι μέσω της εξιλέωσης του Χριστού 
μπορεί να σωθεί όλη η ανθρωπότητα, με την υπακοή 
στους νόμους και τις διατάξεις του ευαγγελίου.

4 Πιστεύουμε ότι οι πρώτες αρχές και διατάξεις του 
ευαγγελίου είναι: πρώτο, Πίστη στον Κύριο ιησού Χρι-
στό· δεύτερο, μετάνοια· τρίτο Βάφτισμα με κατάδυση 
για την άφεση αμαρτιών· τέταρτο, Χειροθεσία για τη 
δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

5 Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κληθεί από 
το Θεό, με προφητεία, και με τη χειροθεσία εκείνων 
που έχουν εξουσία, για να κηρύττει το ευαγγέλιο και 
να τελεί τις διατάξεις του.

6 Πιστεύουμε στην ίδια οργάνωση η οποία υφί-
στατο στην Πρωταρχική εκκλησία, δηλαδή, αποστό-
λους, προφήτες, ποιμένες, διδασκάλους, ευαγγελιστές 
και λοιπά.

7 Πιστεύουμε στο χάρισμα των γλωσσών, της προ-
φητείας, της αποκάλυψης, των οραμάτων, της θερά-
πευσης, της ερμηνείας γλωσσών και λοιπά.

8 Πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού 
εφόσον είναι σωστά μεταφρασμένη. επίσης πιστεύουμε 
ότι το Βιβλίο του μόρμον είναι ο λόγος του Θεού.

9 Πιστεύουμε όλα όσα ο Θεός έχει αποκαλύψει, 
όλα όσα τώρα αποκαλύπτει, και πιστεύουμε ότι θα 
αποκαλύψει ακόμη και άλλα πολλά μεγάλα και σημα-
ντικά πράγματα που αφορούν τη Βασιλεία του Θεού.

10 Πιστεύουμε στην κυριολεκτική συνάθροιση του 
ισραήλ και στην αποκατάσταση των Δέκα Φυλών, ότι 
η σιών (η Νέα ιερουσαλήμ) θα χτιστεί επάνω στην 
αμερικανική ήπειρο, ότι ο Χριστός θα βασιλεύσει 
αυτοπροσώπως επάνω στη γη, και ότι η γη θα ανα-
νεωθεί και θα λάβει την παραδεισιακή της δόξα.

11 Αξιούμε το προνόμιο να λατρεύουμε τον Παντο-
δύναμο Θεό σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της δικής 
μας συνείδησης, και αναγνωρίζουμε το ίδιο προνόμιο 
σε όλους τους ανθρώπους, ας λατρεύουν όπως, όπου 
και ό,τι μπορούν.

12 Πιστεύουμε στο να υποτασσόμαστε σε βασι-
λιάδες, προέδρους, κυβερνήτες και ηγεμόνες, στο 
να υπακούμε, να σεβόμαστε και να υποστηρίζουμε 
το νόμο.

13 Πιστεύουμε στο να είμαστε τίμιοι, ειλικρινείς, 
αγνοί, φιλάνθρωποι, ενάρετοι, και στο να κάνουμε 
καλό σε όλους τους ανθρώπους. Πράγματι, μπο-
ρούμε να πούμε ότι ακολουθούμε την παρότρυνση 
του Παύλου—τα πάντα πιστεύουμε, τα πάντα ελ-
πίζουμε, έχουμε υπομείνει πολλά, και ελπίζουμε να 
μπορέσουμε να υπομείνουμε τα πάντα. Αν κάτι είναι 
ενάρετο, ωραίο, είτε καλής φήμης είτε αξιέπαινο, τα 
αναζητούμε όλα αυτά.

τζόζεφ σμιθ
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