
Articolele  
de credinţă 

ale Bisericii lui isus Hristos a sfinţilor din Zilele din urmă

 Noi credem în dumnezeu, Tatăl Veşnic, şi 
în Fiul Său, isus Hristos, şi în duhul Sfânt.

2 noi credem că oamenii vor fi pedepsiţi pentru 
propriile lor păcate şi nu pentru greşeala lui Adam.

3 noi credem că, prin ispăşirea lui Hristos, toţi 
oamenii pot fi salvaţi supunându-se legilor şi rân-
duielilor evangheliei.

4 noi credem că primele principii şi rânduieli ale 
evangheliei sunt: primul, credinţa în domnul isus 
Hristos; al doilea, pocăinţa; al treilea, botezul prin 
scufundare pentru iertarea păcatelor; al patrulea, 
aşezarea mâinilor pentru darul duhului Sfânt.

5 noi credem că un om trebuie să fie chemat de 
dumnezeu prin profeţie şi prin aşezarea mâinilor 
de către aceia care deţin autoritatea de a predica 
evanghelia şi de a administra rânduielile acesteia.

6 noi credem în aceeaşi organizare care exista în 
Biserica din vechime, şi anume: apostoli, profeţi, 
preoţi, învăţători, evanghelişti şi aşa mai departe.

7 noi credem în darul de a vorbi în alte limbi, de 
a profeţi, de a avea revelaţii, de a avea viziuni, de a 
tămădui, de a interpreta limbile şi aşa mai departe.

8 noi credem că Biblia este cuvântul lui dum-
nezeu, în măsura în care este tradusă corect; noi 
credem, de asemenea, că şi cartea lui mormon este 
cuvântul lui dumnezeu.

9 noi credem în tot ceea ce a revelat dumnezeu, 
tot ceea ce revelează el în zilele noastre şi credem că 
el va revela încă multe lucruri măreţe şi importante 
referitoare la împărăţia lui dumnezeu.

10 noi credem în adunarea adevărată a lui israel 
şi în restaurarea celor zece triburi; că Sionul (noul 
ierusalim) va fi clădit pe continentul american; că 
Hristos va domni în persoană pe pământ; şi că pă-
mântul va fi înnoit şi va primi gloria sa de paradis.

11 noi afirmăm că avem dreptul de a-L preaslăvi 
pe dumnezeu cel Atotputernic, aşa cum ne în-
deamnă propria conştiinţă, şi recunoaştem tuturor 
oamenilor acelaşi drept de a preaslăvi cum doresc, 
unde doresc sau ceea ce doresc.

12 noi credem că trebuie să ne supunem regilor, 
preşedinţilor, conducătorilor şi magistraţilor şi să 
ne supunem, să onorăm şi să susţinem legea.

13 noi credem că trebuie să fim cinstiţi, fideli, 
puri, binevoitori, virtuoşi şi că trebuie să facem 
bine tuturor oamenilor; într-adevăr, putem spune 
că urmăm îndemnul lui Pavel — credem toate 
lucrurile, sperăm toate lucrurile, noi am îndurat 
multe lucruri şi sperăm să putem îndura toate lu-
crurile. dacă este ceva care este virtuos, vrednic 
de iubit, care are bună reputaţie sau este demn de 
laudă, noi căutăm aceste lucruri.

Joseph Smith. 
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