ጸሎተ ሃይማኖት
1) ኹሉን በያዘ፥ ሰማይንና ምድርን፥ የሚታይና የማይታየውን በፈጠረ፥ በአንድ አምላክ
በእግዚአብሔር አብ እናምናለን።
2) ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ፥ ቀዳሚና ተከታይ የሌለው የአብ ልጅ በሚሆን፥
በአንድ ጌታ፥ በኢየሱስ ክርስቶስም እናምናለን። እርሱም ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፥
ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፥ የተፈጠረ ያይደለ የተወለደ፥ በመለኮቱ ከአብ ጋር አንድ
የሚሆን ነው። ኹሉ በእርሱ የሆነ፥ ያለ እርሱ ግን በሰማይና በምድር ምንም ምን የሆነ የሌለ
ነው። ስለ እኛ ስለ ሰዎች፥ ስለ መዳናችንም ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር
(አሠራር) ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። ፍጹም ሰው ሆኖም በጰንጤናዊ
በጲላጦስ ዘመን ስለ እኛ ተሰቀለ፤ ታመመ፤ ሞተ፤ ተቀበረም። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደ
ተጻፈም በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ። በክብር ወደ ሰማይ ዐረገ፤ በአባቱም ቀኝ
ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ይፈርድ ዘንድ በጌትነት ይመጣል።
ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም።
3) ከአብ በሠረጸ፥ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት በሚሰገድለትና በሚመሰገን ጌታ፥
ሕይወት ሰጪ በሚሆን፥ በነቢያትም በተናገረ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን።
4) በኹሉ ዘንድ ባለች ሐዋርያት በሰበሰቡዋት በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም
እናምናለን።
5) ኀጢአትን ለማስተስረይ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን።
6) የሙታንንም መነሣት ተስፋ እናደርጋለን።
7) የሚመጣውንም የዘላለም ሕይወት አሜን።

በግእዝ
1) ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ፥ አኀዜ ኵሉ፥ ገባሬ ሰማያት ወምድር
ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ።
2) ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ፥ ዘህልው ምስሌሁ
እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም። ብርሃን ዘእምብርሃን፥ አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን።
ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ። ዘዋሕድ ምስለ አብ በመለኮቱ። ዘቦቱ ኵሉ ኮነ፤ ወዘእንበሌሁሰ
አልቦ ዘኮነ፥ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ፥ ወዘበምድርኒ። ዘበእንቲኣነ ለሰብእ፥ ወበእንተ
መድኀኒትነ ወረደ እም ሰማያት። ተሰብአ ወተሠገወ እመንፈስ ቅዱስ፤ ወእማርያም
እምቅድስት ድንግል። ኮነ ብእሴ፥ ወተሰቅለ በእንቲኣነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጰንጤናዊ። ሐመ፤
ወሞተ፤ ወተቀብረ፤ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት፥ በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት
መጻሕፍት። ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት፤ ወነበረ በየማነ አቡሁ። ዳግመ ይመጽእ
በስብሐት፤ ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ፤ ወአልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ።

3) ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማሕየዊ፥ ዘሠረጸ እም አብ፥ ንስግድ ሎቱ፥ ወንሰብሖ
ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት።
4) ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኵሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት።
5) ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስርየተ ኀጢአት።
6) ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን።
7) ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም፤ አሜን።

