
Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ 

Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ 

μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και 

αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. 

Σο «Πιςτεύω» το λϋμε κυρύωσ ςτο Μυςτόριο του Βαπτύςματοσ αλλϊ 

και ςτισ ϊλλεσ ακολουθύεσ. Με αυτό αναγνωρύζονται οι βαπτιςμϋνοι 

από τουσ αβϊπτιςτουσ. 

την αρχό υπόρχαν πολλϊ ύμβολα: των Αποςτόλων, του Αγύου 

Αθαναςύου κ.λ.π. Αυτό που ϋχουμε ςόμερα λϋγεται ύμβολο τησ 

Νύκαιασ και τησ Κωνςταντινούπολησ γιατύ θεςπύςτηκε ςτισ Α΄ και Β΄ 

Οικουμενικϋσ υνόδουσ και εύναι το μοναδικό που χρηςιμοποιούν 

όλεσ οι χριςτιανικϋσ ορθόδοξεσ ομολογύεσ. Αναφϋρεται περιληπτικϊ 

ςε αυτϊ που πρϋπει να πιςτεύει κϊθε ορθόδοξοσ χριςτιανόσ. 

Αποτελεύται από 12 ϊρθρα (ςτύχουσ). Σα 7 πρώτα ϋγιναν ςτην Α΄ 

Οικουμενικό ύνοδο. Σα υπόλοιπα 5 ςτη Β΄. τα 9 πρώτα ϊρθρα 

κυριαρχεύ το ρόμα ‘πιςτεύω’, ςτο 10 το ρόμα ‘ομολογώ’, ςτα 11 κ 12 

το ‘προςδοκώ’. 

Σο 1ο ϊρθρο αναφϋρεται ςτον Πατϋρα 

Σα ϊρθρα από 2ο μϋχρι το 7ο ςτον Τιό. 

Σο 8ο ςτο Άγιο Πνεύμα 

Σο 9ο ςτην Εκκληςύα. 

Σο 10ο ςτο Βϊπτιςμα. 

Σο 11ο ςτην Ανϊςταςη των νεκρών. 

Σο 12ο ςτην Δευτϋρα Παρουςύα. 



ΣΟ ΤΜΒΟΛΟ ΣΗ ΠΙΣΕΩ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ 

1. Πιςτεύω εισ ένα Θεόν, Πατέρα, 

παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού 

και γησ, ορατών τε πάντων και 

αοράτων. 

Πιςτεύω, ωσ ορθόδοξοσ 

Χριςτιανόσ, ςε ϋναν Θεό, 

Πατϋρα, Κυρύαρχο του παντόσ, 

που δημιούργηςε από το μηδϋν 

και με απόλυτη ελευθερύα και 

αγϊπη τον ουρανό και τη γη. 

Δημιούργηςε, δηλαδό, τόςο 

τον ορατό και υλικό, όςο και 

τον αόρατο και πνευματικό 

κόςμο. 

2. Και εισ ένα Κύριον Ιηςούν 

Χριςτόν, τον Υιόν του Θεού τον 

μονογενή, τον εκ του Πατρόσ 

γεννηθέντα προ πάντων των 

αιώνων˙ Φωσ εκ Φωτόσ, Θεόν 

αληθινόν εκ Θεού αληθινού, 

γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, 

ομοούςιον τω Πατρί, δι' ου τα 

πάντα εγένετο. 

Πιςτεύω και ς’ ϋναν Κύριο, τον 

Θεϊνθρωπο Ιηςού Χριςτό, που 

εύναι ο μονογενόσ Τιόσ του 

Θεού Πατϋρα  

και Γεννόθηκε απ’ Αυτόν 

προαιωνύωσ. Εύναι φωσ, όπωσ 

και ο Πατϋρασ Σου. Εύναι 

αληθινόσ Θεόσ, επειδό 

γεννόθηκε από τον αληθινό 

Θεό. Ο Τιόσ δεν εύναι 

δημιούργημα ό κτύςμα του 

Θεού, όπωσ πύςτευαν διϊφοροι 

αιρετικού, αλλϊ ϋχει την ύδια 

Θεύα ουςύα με τον Πατϋρα 

(εύναι «ομοούςιοσ») και τα 

πϊντα δημιουργόθηκαν δια 

του Τιού. 

3. Τον δι' ημάσ τουσ ανθρώπουσ Ο Τιόσ του Θεού, για τη δικό 



και δια την ημετέραν ςωτηρίαν 

κατελθόντα εκ των ουρανών και 

ςαρκωθέντα εκ Πνεύματοσ άγιου 

και Μαρίασ τησ Παρθένου και 

ενανθρωπήςαντα. 

μασ ςωτηρύα, κατϋβηκε από 

την ουρϊνια δόξα Σου ςτη γη 

και ϋλαβε ςϊρκα, όμοια με τη 

δικό μασ, από την Παρθϋνο 

Μαρύα με την ενϋργεια του 

Αγύου Πνεύματοσ. Έγινε 

δηλαδό ϊνθρωποσ όμοιοσ ςε 

όλα μ’ εμϊσ, εκτόσ από την 

αμαρτύα και ϋζηςε ςε 

ςυγκεκριμϋνο χρόνο πϊνω ςτη 

γη. 

4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί 

Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και 

ταφέντα. 

ταυρώθηκε, ϋπαθε και 

τϊφηκε για μασ, όταν ρωμαύοσ 

επύτροποσ τησ Ιουδαύασ όταν ο 

Πόντιοσ Πιλϊτοσ. 

5. Και αναςτάντα τη τρίτη ήμερα 

κατά τασ Γραφάσ. 

Και αναςτόθηκε, ςύμφωνα με 

την Αγύα Γραφό, την τρύτη 

ημϋρα από τον τϊφο, ενώ όταν 

νεκρόσ. 

6. Και ανελθόντα εισ τουσ 

ουρανούσ και καθεζόμενον εκ 

δεξιών του Πατρόσ. 

Μετϊ την Ανϊςταςό Σου 

ανϋβηκε ςτον ουρανό με τη 

δύναμη που εύχε ωσ Θεόσ, 

δοξϊζοντασ ϋτςι την 

ανθρώπινη φύςη. Ανϋβηκε και 

κϊθιςε ςτα δεξιϊ του Πατϋρα 

Σου. 

7. Και πάλιν ερχόμενον μετά 

δόξησ κρίναι ζώντασ και νεκρούσ· 

ου τησ βαςιλείασ ουκ έςται τέλοσ. 

Θα ϋρθει και πϊλι ςτον κόςμο 

με δόξα, ςε χρόνο που τον 

γνωρύζει μόνο ο Θεόσ, για να 

κρύνει τουσ ζωντανούσ και 



τουσ νεκρούσ. Και η Βαςιλεύα 

Σου δεν θα ϋχει τϋλοσ. 

8. Και εισ το Πνεύμα το άγιον, το 

κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του 

Πατρόσ εκπορευόμενον, το ςυν 

Πατρί και Υιώ 

ςυμπροςκυνούμενον και 

ςυνδοξαζόμενον, το λάληςαν δια 

των προφητών. 

Πιςτεύω και ςτο Άγιο Πνεύμα, 

το τρύτο πρόςωπο τησ Αγύασ 

Σριϊδοσ, που ϋχει κυριότητα 

και εξουςύα. Ζωοποιεύ όλη την 

κτύςη και εκπορεύεται από τον 

Πατϋρα. Εύναι ομοούςιο με τον 

Πατϋρα και τον Τιό. 

Προςκυνεύται και δοξϊζεται 

ιςότιμα μαζύ Σουσ. 

Καθοδόγηςε τουσ Προφότεσ 

τησ Παλαιϊσ Διαθόκησ, που 

προεύπαν για τον ερχομό του 

ωτόρα. 

9. Εισ μίαν, αγίαν, καθολικήν και 

αποςτολικήν Εκκληςίαν. 

Πιςτεύω και ςτην Εκκληςύα. 

Εύναι μύα, επειδό μύα εύναι η 

κεφαλό τησ, ο Χριςτόσ και μύα 

η πύςτη εκεύνων που μετϋχουν 

ςτη ζωό τησ. Εύναι αγύα, 

χωριςμϋνη από κϊθε αμαρτύα. 

Εύναι καθολικό, επειδό κατϋχει 

όλη την αλόθεια και θϋλει να 

ςυμπεριλϊβει όλουσ τουσ 

ανθρώπουσ. Εύναι αποςτολικό, 

επειδό διατηρεύ ανόθευτη τη 

διδαςκαλύα των Αποςτόλων 

και  επειδό οι επύςκοποι που 

την ποιμαύνουν εύναι διϊδοχοι 

εκεύνων. 



10. Ομολογώ εν βάπτιςμα εισ 

άφεςιν αμαρτιών. 

Ομολογώ ϋνα βϊπτιςμα ςτο 

όνομα τησ Αγύασ Σριϊδοσ. Μ’ 

αυτό αρχύζουμε την καινούρια 

ζωό μϋςα ςτην Εκκληςύα. Με 

αυτό ςυγχωρεύται το 

προπατορικό αμϊρτημα. 

11. Προςδοκώ ανάςταςιν 

νεκρών. 

Πιςτεύω και περιμϋνω την 

κοινό ανϊςταςη όλων των 

νεκρών. Θα αναςτηθεύ κϊθε 

ςώμα για να ενωθεύ με την 

αθϊνατη ψυχό του. Η 

ανϊςταςη όλων θα γύνει με τη 

Δευτϋρα Παρουςύα του Κυρύου. 

12. Και ζωήν του μέλλοντοσ 

αιώνοσ. Αμήν. 

Προςδοκώ ότι, μετϊ την 

ανϊςταςη και την τελικό κρύςη 

όλων των ανθρώπων από τον 

Χριςτό, θα αξιωθώ να 

απολαύςω την αιώνια ζωό, 

μαζύ με όλουσ τουσ αγύουσ. 

Αμόν. 

(Από την ϋκδοςη τησ Ιερϊσ Μητροπόλεωσ Ηλεύασ που ϋχει τύτλο: 

"ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΣΗΧΗΗ" - δια μεγϊλουσ προςερχομϋνουσ ςτο ϊγιο 

Βϊπτιςμα - και την επιμελόθηκε ο θεολόγοσ κ. Γεώργιοσ Κομιώτησ, 

Πρόεδροσ τησ Δ.Ε. τησ Πανελληνύου Ενώςεωσ Θεολόγων 

Παραρτόματοσ Νομού Ηλεύασ). 

 


