
ВІРУЮ  -  THE CREED 
 
Вірую в єдиного Бога Отця,  
вседержителя, творця неба і землі,  
і всього видимого і невидимого. 
І в єдиного Госпола Ісуса Христа,  
Сина Божого, єдинородного, від  
Отця родженого перед усіма віками.  
Світло від світла,  
Бога істиного від Бога істиного,  
родженого несотвореного,  
єдиносущного з Отцем,  
що через Нього все сталося.  
Він задля нас людей і нашого ради 
спасіння зійшов із небес,  
і воплотився з Духа святого 
і Марії Діви, і став чоловіком.  
І був розп’ятий за нас  
за Понтія Пилата,  
і страждав, і був похований.  
І воскрес у третій день,  
згідно з Писанням.  
І вознісся на небо,  
і сидить праворуч Отця.  
І в друге прийде зі славою  
судити живих і мертвих,  
а його царству не буде кінця. 
І Духа Святого,  
Господа, животворного,  
що від Отця ісходить 
що з Отцем і Сином  
рівнопоклоняємий і рівнославимий, 
що говорив через пророків. 
В єдину, святу, соборну  
й апостольську Церкву.  
Ісповідую одне хрищення  
на відпущення гріхів.  
Очікую воскресіння мертвих.  
І життя майбутнього віку.  
Амінь. 
 

I believe in one God,  
the Father, the Almighty,  
maker of heaven and earth,  
of all that is seen and unseen. 
I believe in one Lord, Jesus Christ,  
the only Son of God,  
eternally begotten of the Father.  
Light from Light,  
true God from true God,  
begotten, not made,  
one in being with the Father.  
Through Him all things were made. 
For us men and for our salvation  
He came down from heaven:  
by the power of the Holy Spirit  
He was born of the Virgin Mary,  
and became man. He was crucified  
for us under Pontius Pilate  
hе suffered, died and was buried.  
On the third day He rose again  
in fulfillment of the Scriptures:  
He ascended into heaven and is seated  
at the right hand of the Father.  
He will come again in glory  
to judge the living and the dead,  
and His kingdom will have no end. 
I believe in the Holy Spirit,  
the Lord, the giver of life,  
who proceeds from the Father.  
With the Father and the Son  
He is worshiped and glorified.  
He has spoken through the Prophets. 
I believe in one, holy, catholic  
and apostolic Church. 
I acknowledge on baptism 
for the forgiveness of sins. 
I look for the resurrection of the dead, 
and the life of the world to come. 
Amen. 


