
Srovnej základní vyznání víry.  Přemýšlej nad jejich vývojem. Označ v čem se liší- co přibylo či ubylo( možno barevně vyznačit)! 

Nejstarší dochované vyznání 

(symboly) víry 

Apoštolské vyznání víry 

 vzniká ve 2. a 3. st. ve spojení 

s udílením křtu 

Nicejské vyznání víry 

vzniká na Nicejskémm  koncilu roku 325 

Nicejsko-cařihradské vyznání víry vzniká 

roku 451 na Chalkedonském koncilu 

Nejstarší známé Krédo „Závěti 

našeho Pána Ježíše Krista 

v Galileji“ze II. století 

Věříme v Otce vládnoucího 

nad celým světem,i v Ježíše 

Krista, i v Ducha svatého, i ve 

svatou církev a odpuštění 

hříchů. 

Řecký symbol původ textu asi 

z II. st.) 

Věřím v Boha Otce 

vševládnoucího,i v jednorozené

ho Syna Jeho Pána našeho 

Ježíše Krista,i v Ducha 

svatého, těla vzkříšení jak věří 

katolická (= všeobecná)církev. 

Arménské křestní vyznání víry  

(pravděpodobně z II. st.) 

Věřím v nejsvětější Trojici, 

Otce, Syna a Ducha svatého, 

v Gabrielovo zvěstování, 

v Kristovo narození,křest, 

umučení a kříž, třídenní 

pochování,v zmrtvýchvstání, 

v správné (čestné?) 

nanebevstoupení, umístění po 

pravici Otce a v hrozný návrat. 

Věřím v Boha, 

Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země. 

 

I v Ježíše Krista, 

Syna jeho Jediného, 

Pána našeho; 

jenž se počal z Ducha svatého, 

narodil se z Marie Panny, 

trpěl pod Ponciem 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. 

 

Věřím v Ducha Svatého, 

 

svatou církev obecnou, 

společenství svatých, 

odpuštění hříchů, 

vzkříšení těla 

a život věčný. 

Amen. 

 

 

Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího 

Otce, 

Stvořitele všeho viditelného i neviditelného. 

 

A v jednoho Pána Ježíše Krista, 

jednorozeného Syna Božího, 

zrozeného z Otce, to jest z podstaty Otce,  

Boha z Boha, Světlo ze Světla, pravého 

Boha z pravého Boha, 

zrozeného, ne stvořeného, 

jedné  podstaty s Otcem, 

skrze něhož vše vzniklo 

- to, co je na nebi, i to, co je na zemi -, 

který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil 

a vtělil se, 

stal se člověkem, trpěl a třetího dne vstal (z 

mrtvých), vystoupil na nebesa a přijde 

soudit živé i mrtvé. 

 

A v Ducha svatého. 

 

Ty však, kteří říkají: „Byl (čas), kdy 

nebyl“a „před svým zrozením nebyl“ a že 

vznikl z nebytí anebo z jiné hypostaze nebo 

podstaty, kteří tvrdí, 

že Boží Syn podléhá změně nebo proměně, 

ty všeobecná a apoštolská církev 

anatematizuje.(vylučuje) 

 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země, 

všeho viditelného i neviditelného. 

 

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 něho 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 Poncia 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, 

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. 
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Vyznání víry 

Eusebiaz Caesareje (kolem r. 

300, = vzor nicejského vyznání 

víry): 

Věříme v jednoho Boha Otce 

všemohoucího Stvořitele všeho, 

co je viditelné i neviditelné. 

I v jednoho Pána [našeho] 

Ježíše Krista, Slovo Boží, Boha 

z Boha, světlo ze světla, život 

ze života, Syna jednorozeného, 

prvorozeného ze všeho 

stvoření, zrozeného z Otce 

přede všemi věky. Skrze vše 

vzniklo, a On pro naši spásu 

přijal tělo a žil mezi lidmi. 

Vytrpěl muka a třetího dne 

vstal z mrtvých. Vrátil se k Otci 

[na nebesích] a znovu přijde 

ve slávě, aby soudil živé 

a mrtvé. 

Věříme také v jednoho Ducha 

svatého. 

 

 


