
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ιστεύω ε�ς 
να Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, 
ποιητ�ν ο�ρανο� κα� γ�ς, �ρατ�ν τ  πάντων κα� 
!οράτων.  
Κα� ε�ς 
ναν Κύριον $ησο�ν Χριστόν, τ&ν Υ(&ν το� 

Θεο� τ&ν Μονογεν�, τ&ν *κ το� Πατρ&ς γεννηθέντα πρ& 
πάντων τ�ν α�ώνων. Φ�ς *κ φωτός, Θε&ν !ληθιν&ν *κ 
Θεο� !ληθινο� γεννηθέντα, ο� ποιηθέντα, �µοούσιον τ1 
Πατρί, δι' ο� τ5 πάντα *γένετο.  

Τ&ν δι' 7µ8ς το9ς !νθρώπους κα� δι5 τ�ν ;µετέραν 
σωτηρίαν κατελθόντα *κ τ�ν ο�ραν�ν κα� σαρκωθέντα *κ 
Πνεύµατος <γίου κα� Μαρίας τ�ς Παρθένου κα� 
*νανθρωπήσαντα.  

Σταυρωθέντα τ  ?π ρ 7µ�ν *π� Ποντίου Πιλάτου 
κα� παθόντα κα� ταφέντα. Κα� !ναστάντα τ� τρίτη ;µέρα 
κατ5 τ8ς Γραφ8ς.  

Κα� !νελθόντα ε�ς το9ς Ο�ρανο9ς κα� καθεζόµενον 
*κ δεξι�ν του Πατρός.  

Κα� πάλιν *ρχόµενον µετ5 δόξης κρίναι ζώντας κα� 
νεκρούς, Ο� τ�ς βασιλείας ο�κ Fσται τέλος.  

Κα� ε�ς τ& Πνε�µα τ& Gγιον, τ& Κύριον, τ& 
Ζωοποιόν, τ& *κ το� Πατρ&ς *κπορευόµενον, τ& σ9ν Πατρ� 
κα� Υ(� συµπροσκυνούµενον κα� συνδοξαζόµενον, τ& 
λαλ�σαν δι5 τ�ν Προφητ�ν.  

Ε�ς Μίαν, <γίαν, Καθολικ�ν κα� Jποστολικ�ν 
Kκκλησίαν.  

Lµολογ� *ν ΒάπτισµN ε�ς Oφεσιν Pµαρτι�ν.  
       Προσδοκ� !νάστασιν νεκρ�ν.  

Κα� ζω�ν το� µέλλοντος α��νος. Jµήν. 

 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

    

ὉὉὉὉ Θεός Θεός Θεός Θεός----ΠατέραςΠατέραςΠατέραςΠατέρας    

Πιστεύω,σ’ Πιστεύω,σ’ Πιστεύω,σ’ Πιστεύω,σ’ ἕἕἕἕνα Θεόνα Θεόνα Θεόνα Θεό,Πατέρα,Κυρίαρχο του παντὸς ,ποὺ δημιούργησε 

ἀπὸ τὸ μηδέν τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Δημιούργησε δηλαδὴ τόσο τὸν ὁρατὸ καὶ 

ὑλικὸ ὅσο καὶ τὸν ἀόρατο καὶ πνευματικὸ κόσμο. 

    

ὉὉὉὉ Θεός Θεός Θεός Θεός----ΥΥΥΥἱὸἱὸἱὸἱὸςςςς    

Πιστεύω καΠιστεύω καΠιστεύω καΠιστεύω καὶὶὶὶ σ΄ σ΄ σ΄ σ΄ἕἕἕἕναν  Κύριο ,Τναν  Κύριο ,Τναν  Κύριο ,Τναν  Κύριο ,Τὸὸὸὸν Θεάνθρωπο  ν Θεάνθρωπο  ν Θεάνθρωπο  ν Θεάνθρωπο  ἸἸἸἸησοησοησοησοῦῦῦῦ Χριστό Χριστό Χριστό Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ 

μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Γεννήθηκε ἂπ’ Αὐτὸν προαιωνίως. Ε Ε Ε Εἶἶἶἶναι ναι ναι ναι 

ἀἀἀἀληθινληθινληθινληθινὸὸὸὸς Θες Θες Θες Θεὸὸὸὸςςςς . Ὁ Υἱὸς δὲν εἶναι  δημιούργημα ἡ κτίσμα τοῦ  Θεοῦ  ἀλλὰ  εἶναι 

Ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα (ἔχει δηλαδὴ τὴν  αὐτὴ Θεία Οὐσία μὲ τὸν Πατέρα)  

καὶ τὰ πάντα δημιουργήθηκαν διὰ τοῦ Υἱοῦ. 

  Αὐτὸς γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, κατέβηκε ἀπὸ τὴν οὐράνια δόξα Του 

στὴ γῆ καὶ ἔλαβε σάρκα, ὅμοια  μὲ τὴ δική μας,    ἀἀἀἀππππὸὸὸὸ τ τ τ τὴὴὴὴν Παρθένο Μαρία μν Παρθένο Μαρία μν Παρθένο Μαρία μν Παρθένο Μαρία μὲὲὲὲ τ τ τ τὴὴὴὴν ν ν ν 

ἐἐἐἐνέργεια τονέργεια τονέργεια τονέργεια τοῦῦῦῦ    ἉἉἉἉγίου  Πνεύματοςγίου  Πνεύματοςγίου  Πνεύματοςγίου  Πνεύματος. Ἔγινε δηλαδὴ ἄνθρωπος ὅμοιος σ΄ὅλα μέ μας, 

ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ ἔζησε σὲ συγκεκριμένο χρόνο πάνω στὴ γῆ.  

Σταυρώθηκε, Σταυρώθηκε, Σταυρώθηκε, Σταυρώθηκε, ἔἔἔἔπαθε καπαθε καπαθε καπαθε καὶὶὶὶ    ἐἐἐἐτάφη τάφη τάφη τάφη γιά μας, ὅταν Ρωμαῖος Ἐπίτροπος τῆς  

Ἰουδαίας ἦταν ὁ Πόντιος Πιλάτος. 

ΚαΚαΚαΚαὶὶὶὶ    ἈἈἈἈναστήθηκεναστήθηκεναστήθηκεναστήθηκε, σύμφωνα μὲ τὴν Ἅγια Γραφή, τὴν τρίτη ἡμέρα ἀπὸ τὸν 

Τάφο. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση Τοῦ ἀἀἀἀνέβηκε στνέβηκε στνέβηκε στνέβηκε στὸὸὸὸν Ον Ον Ον Οὐὐὐὐρανρανρανρανὸὸὸὸ καὶ κάθισε δεξιὰ τοῦ 

Πατέρα Του. 

ΘΘΘΘὰὰὰὰ    ἔἔἔἔρθει καρθει καρθει καρθει καὶὶὶὶ πάλι πάλι πάλι πάλι στὸν κόσμο μὲ δόξα,σὲ χρόνο ποὺ τὸν γνωρίζει μόνο 

ὁ Θεός,γιὰ νὰ κρίνει τοὺς ζωντανοὺς καὶ τοὺς νεκρούς. Καὶ ἡ βασιλεία Του δὲν 

θὰ ἔχει τέλος. 

    

ὉὉὉὉ Θεός Θεός Θεός Θεός----ἍἍἍἍγιο Πνεγιο Πνεγιο Πνεγιο Πνεῦῦῦῦμαμαμαμα    

 Π 



Πιστεύω καΠιστεύω καΠιστεύω καΠιστεύω καὶὶὶὶ στ στ στ στὸὸὸὸ    ἍἍἍἍγιο Πνεγιο Πνεγιο Πνεγιο Πνεῦῦῦῦμαμαμαμα, τὸ Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας 

Τριάδος,ποὺ ἔχει κυριότητα καὶ ἐξουσία.Ζωοποιεῖ ὅλη τὴν κτίση καὶ ἐκπορεύεται 

ἀπὸ τὸν Πατέρα.Εἶναι Ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Προσκυνεῖται καὶ 

δοξάζεται ἰσότιμα μαζί Τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα  καθοδήγησε  τοὺς Προφῆτες  τῆς 

Παλαιᾶς Διαθήκης,ποὺ προεῖπαν γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτήρα καὶ προετοίμασαν 

τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. 

    

ἩἩἩἩ    ἘἘἘἘκκλησίακκλησίακκλησίακκλησία    

Πιστεύω  καΠιστεύω  καΠιστεύω  καΠιστεύω  καὶὶὶὶ στ στ στ στὴὴὴὴνννν    ἘἘἘἘκκλησίακκλησίακκλησίακκλησία ,που είναι Μία,είναι Μία,είναι Μία,είναι Μία, ὲπειδή Μία εἶναι ἡ κεφαλή 

Της,ὁ Χριστός.Ἡ Ἐκκλησία εεεεἶἶἶἶναι  ναι  ναι  ναι  ἉἉἉἉγίγίγίγίαααα    ,χωρισμένη δηλαδὴ ἀπὸ κάθε  ἁμαρτία, 

ἐπειδὴ  Ἅγιος εἶναι καὶ ὁ Χριστός. 

 Ἡ Ἐκκλησία ε ε ε εἶἶἶἶναιναιναιναι    ΚαθολικήΚαθολικήΚαθολικήΚαθολική,ἐπειδή κατεχει ὅλη τὴν ἀλήθεια.Ἡ Ἐκκλησία 

εἶναι κακακακαὶὶὶὶ    ἈἈἈἈποστολικήποστολικήποστολικήποστολική,ἐπειδὴ διατηρεῖ ἀκέραιη καὶ  ἀνόθευτη τη διδασκαλία τῶν 

Ἀποστόλων. 

    ὉὉὉὉμολογμολογμολογμολογῶῶῶῶ    ἕἕἕἕνα Βάπτισμανα Βάπτισμανα Βάπτισμανα Βάπτισμα, στὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μὲ τὸ ἕνα καὶ 

μοναδικὸ βάπτισμα συγχωρεῖται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἀμάρτημα 

καὶ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔκανε μέχρι νὰ βαπτισθεῖ. 

 

ἩἩἩἩ μέλλουσα ζω μέλλουσα ζω μέλλουσα ζω μέλλουσα ζωὴὴὴὴ    

Πιστεύω καΠιστεύω καΠιστεύω καΠιστεύω καὶὶὶὶ περιμένω τ περιμένω τ περιμένω τ περιμένω τὴὴὴὴν κοινν κοινν κοινν κοινὴὴὴὴ    ἈἈἈἈνάστασηνάστασηνάστασηνάσταση. Θ’ ἀναστηθεῖ κάθε σῶμα 

γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν ἀθάνατη ψυχή του.Ἡ ἀνάσταση ὅλων θὰ γίνει  μὲ τὴν 

Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου . 

ΠροσδοκΠροσδοκΠροσδοκΠροσδοκῶῶῶῶ ὅὅὅὅτιτιτιτι, μετὰ τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν τελικὴ κρίση  ὅλων τῶν 

ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ Χριστό,θθθθὰὰὰὰ    ἀἀἀἀξιωθξιωθξιωθξιωθῶῶῶῶ ν ν ν νὰὰὰὰ    ἀἀἀἀπολαύσω τπολαύσω τπολαύσω τπολαύσω τὴὴὴὴ μέλλουσα Α μέλλουσα Α μέλλουσα Α μέλλουσα Αἰἰἰἰώνια Ζώνια Ζώνια Ζώνια Ζωωωωὴὴὴὴ    

μαζμαζμαζμαζὶὶὶὶ μ μ μ μὲὲὲὲ    ὅὅὅὅλους τους λους τους λους τους λους τους ἉἉἉἉγίους γίους γίους γίους .Ἀμήν. 

    

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ    

Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥΙ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥΙ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥΙ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ    
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       ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

    

                                        Πιστεύω ε�ς 
να Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, 

ποιητ�ν  ο�ρανο� κα� γ�ς,  

�ρατ�ν τ�  πάντων κα� �οράτων. 

Κα� ε�ς 
ναν Κύριον  ησο�ν Χριστόν,  

τ"ν Υ$"ν το� Θεο� 

τ"ν Μονογεν�, τ"ν &κ το� Πατρ"ς γεννηθέντα 


