Апостолски символ на вярата
Вярвам в Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята.
И в Иисуса Христа, единородния Му Син, нашия Господ; Който е заченат от Дух
Свети и е роден от Дева Мария, и пострада при Пилат Понтийски, бе разпнат и бе
погребан; и слезе в ада и в третия ден възкръсна от мъртвите; и се възнесе на
небесата и седна отдясно на Бога Отца, Всемогъщия; и пак ще дойде да съди
живите и мъртвите.
Вярвам в Светия Дух.
Вярвам в светата вселенска (католическа, съборна) Църква, в общението на
светиите, в опрощаването на греховете, във възкресението на телата (на
мъртвите), във вечния живот. Амин.

Никео-Цариградски символ на вярата (381)
1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко
видимо и невидимо.
2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от
Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен,
роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се
въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се
покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресение на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин.

Халкидонски символ на вярата (451)
Следвайки святите Отци, ние изповядваме единодушно, че единният и единствен
Син, нашият Господ Исус Христос, е съвършен като Божество и съвършен като
човек, истински Бог и истински човек, че той има разумна душа и тяло. Като Бог,
Той е единосъщен (хомоусиос) с Отца, а като чевек е и единосъщен (хомоусиос) с
нас. Той е същият като нас, но без греха. Той е роден от Отца, роден е преди всички
векове като Бог, но в тези последни дни и заради нашето спасение е бил роден от
Дева Мария, “теотокос”, като човек. Същият Христос, Синът, Господ,
Единородният, се е явил в две природи (които съществуват) без да се сливат, без да
се изменят, без да се разделят и разлъчват една от друга. Различието между
природите по никакъв начин не изчезва от този съюз, а обратното, различните
свойства на природата се запазват непокътнати. (Двете природи) се обединяват в
една личност и една ипостас. Те не са разделени и разлъчени в две лечности, а
(образуват) единия Син, Единородния, Бог, Слово, Господ Исус Христос, точно
както пророците от древността (са говорили) за Него и както Господ Исус Христос
ни е учел, и както ни е било предадено от Символа на вярата на Отците.

