Apoštolské (křestní - Řím)
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

Články víry - ECM
Jest jen jeden živý a pravý Bůh, věčný, bez těla
nebo jeho částí, nekonečné moci, moudrosti a
dobroty, stvořitel a udržovatel všech věcí,
viditelných a neviditelných. A v jednotě tohoto
božství jsou tři osoby jedné bytnosti, moci a
věčnosti – Otec, Syn a Duch svatý.

Nicejsko-cařihradské (Chalkedon 451)
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i
neviditelného.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit
živé i mrtvé.

Syn, který byl Slovo Otce, pravý a věčný Bůh,
téže bytnosti s Otcem, přijal lidskou přirozenost
v životě blahoslavené Panny; takže dvě plné a
dokonalé přirozenosti, božská a lidská, byly
nerozdělitelně spojeny v jedné osobě – v
jednom Kristu, jenž je pravý Bůh a pravý člověk,
který skutečně trpěl, byl ukřižován a byl
pohřben, aby smířil svého Otce s námi, a byl
obětován nejen za prvotní vinu, nýbrž i za
skutečné hříchy lidí.
Kristus skutečně vstal z mrtvých, znovu přijal
své tělo se vším, co patří k dokonalé lidské
přirozenosti, takový vstoupil na nebesa a sídlí
tam, dokud se nevrátí, aby v poslední den
soudil všechny lidi.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího, který se zrodil
z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z
Pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné
podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je
stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z
nebe, skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie
Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl
umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých
podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici
Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Duch svatý, vycházející od Otce i Syna, je téže
bytnosti a slávy s Otcem a Synem jako pravý a
věčný Bůh.

Amen.

Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života,
který z Otce (i Syna) vychází, s Otcem i Synem
je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy
proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou
apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na
odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

