
  مسرى  31تقال فى  عيد التجلىذكصولوجية 

 :فلنسبح المسيح إلهنا    

 :المساوي مع اآلب في الجوهر

  :الذي خلق بالهوته

 .األحياء واألموات

    Marenhwc `eP=,=c penNou]@ pìOmooucioc nem 

`vIwt@ vyètaf;amio qen tefme;nou]@ `nnyetwnq 

nem nirefmwout. 

 :يسوع المسيح الوحيد الجنس    

  :صعد فوق جبل تابور

  :وأخذ معه تالميذه

 .بطرس ويعقوب ويوحنا

    I=y=c P=,=c pimonogenyc@ afsenaf càpswi 

`mpitwou `n:abwr@ af[i nemaf `nnefma;ytyc@ 

Petroc nem Iakwboc nem Iwannyc. 

  :وتجلى أمامهم    

وكان وجهه يلمع أكثر من 

وظهر  :وثيابه مثل الثلج :الشمس

 .له النبيان

    Ouoh af[i,ereb `mpoùm;o@ pefho 

naferouwini `ehote `vry@ nef`hbwc `m`vry] 

`nou,iwn@ pìprovytyc ̀cnau auouwnh naf. 

 :نظر إيليا وموسى القوي    

  :ثيابه فوق تابور

  :وعبر التالميذ

 .سحابة نيرة

    Yliac nem Mẁucyc petjor@ aunau `enef̀hbwc 

hi :abwr@ nima;ytyc auerjinior@ `nou[ypi 

ec̀erouwini. 

  :وإذا بصوت من السماء    

  : اآلب لاًال  من عند هللا

  :هذا هو إبني حبيبي

 .لد صنع إرادتي فإسمعوا له

    Ouoh ic oùcmy `ebolqen `tve@ `ebolhiten `V] 

`vIwt@ je vai pe Pasyri Pamenrit@ afer paouws 

cwtem ̀ncwf. 

  :نسبحه ونمجده    

  :ونزيده علوا  

  :كصالح ومحب البشر

 .إرحمنا كعظيم رحمتك

    Tenhwc `erof ten]ẁou naf@ tenerhoùo [ici 

`mmof@ hwc `Aga;oc ouoh `mMairwmi@ nai nan 

kata peknis] ̀nnai. 

هلليلويا  :هلليلويا هلليلويا    

 :يسوع المسيح إبن هللا :هلليلويا

 .تجلى على جبل تابور

    Allylouia =a=l@ allylouia =a=l@ I=y=c P=,=c 

`pSyri `m̀V]@ afswbt `ejen pitwou ̀n:abwr. 

  :هذا الذي ينبغي له المجد    

  :مع أبيه الصالح

  :والروح القدس

 .من اآلن وإلى األبد

    Vai `ere pìwou er`prepi naf@ nem Pefiwt 

`n`aga;oc@ nem pìPneuma =e=;=u@ icjen ]nou nem sa 

`eneh. 
 

 



  مسرى  31تقال فى  عيد التجلىذكصولوجية 

 ذكصولوجية آدام للتمجيد

 :تعال الينا اليوم يا حمل هللا     

 .أعطنا أن نرى مجد الهوتك
    Amou saron `mvoou@ w pihiyb `nte V]@ moi 

nan `ntennau èpwou@ ̀ntekme;nou]. 

هنا أخذ يسوع المسيح ال     

على  :أخذهم إلى أعلى. تالميذه

 .جبل تابور

    I=y=c P=,=c pennou]@ af[i `nnefma;ytyc@ 

af[itou ca ̀pswi@ ̀mpitwou ̀n:abwr. 

وتغيرت صورته أمامهم     

 .ووجهه أضاء مثل الشمس
    Ouoh af[i,ereb@ `mpou `m;o ebol@ a pefho 

erouwini@ `m̀vry] ̀mpiry. 

وابيضت ثيابه مثل الثلج     

 .فخافوا كثيرا  من أجل لوة النور
    Nef`hbwc auoubas@ `m`vry] `nou,iwn@ auerho] 

emasw@ e;be `tjom `mpiouwini. 

وفي الحال ظهر له موسى     

وايليا وتكلموا معه من جهة 

 .آالمه بالجسد

    Catotf auouonhou naf@ `nje Mwucyc nem 

Yliac@ ouoh aucaji nemaf@ e;be pef̀mkauh qen 

`tcarx. 

 : واذ بسحابة ظللتهم    

 .النبيان وتالميذه الثالثة
     ouoh ic ou[ypi@ acerqybi ejwou@ niprovytyc 

=b@ nem pef=g ̀mma;ytyc. 

وصوت اآلب صارخا  من     

هذا هو ابني الذي : "السماء

 "سرربت به

    Nem `t̀cmy `nte `viwt@ cews ebol qen `tve@ je 

vai pe pasyri@ etai]ma] ̀nqytf. 

: فلهذا نمجده صارخين لاًلين    

مبارك أنت ياربي يسوع ألنك 

 .أتيت وخلصتنا

    E;be vai ten]wou naf@ enws ebol enjw 

`mmoc@ je `k̀cmarwout w Pa=o=c I=y=c@ je ak̀i akcw] 

`mmon. 
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  مسرى  31تقال فى  عيد التجلىذكصولوجية 

 (من مخطوطات األديرة)

 : ربنا يسوع المسيح

لذى لاس ا: بن هللا بالحقيقةا

 .واآلكام بقياس: الجبال بميزان

     ̀A Penu  Iœƒ  P˜ƒ : `p23ri  `mF5  al30wc  : 

f3ete4si  ̀nnitwov : nem  nikalamfo  qen  ov2i . 

 : هو أخذ معلمنا بطرس

 : ويعقوب ويوحنا

 : ل عالعلى جب

 .وتجلى أمامهم 

     ̀N0o4  a4si  `mpeniwt  Petroc : nem  Iakwboc  

nem  I—ƒ : a4sitov  `egen  ovtwov  e4s3c : 

a42obt  ̀nxereb  ̀mpov̀m0o . 

 : أضاء وجهه مثل الشمس    

 : فى لوتها

 : وابيضت ثيابه

 .مثل الثلج

     A4erovwini  `nge  pe4ho : `m`fr35  `m`fr3  qen  

te4gom : ovoh  ne4`hbwc  avovba2 : `m`fr35  

`mpixiwn . 

 : وأيضا  موسى وإيليا

 : يان العظيمانهذان النب

 : را وتكلما معهظه

 .على تكملة خروجه

     Mẁvc3c  de  nem  `#lìac : naini25  `cnav  

`m`prof3t3c : avovonhov  avcagi  nema4 : `egen  

`pgwk  m̀pe4giǹi  èbol . 

 : تجرأ بطرس    

 : أن يسأل يسوع المسيح ربنا

إنه حسن لنا أن نكون بهذا 

 .ولم يعرف السر: الموضع 

      A4ertolmen  `nge  Petroc : `e2en  Iœƒ  P˜ƒ  

Penu : ge  nanec  nan  `e2wpi  `mpaima : `mpe4`emi  

`epimvct3rion . 

ثالث مظال بذاك الموضع 

واحدة لك وواحدة لموسى 

وواحدة إليليا وإذ يتكلم ظللت 

هم وها صوت سحابة منيرة علي

 .صرخ

      =J  `n`ckvn3  `mpaima  ov̀i  nak : nem  ov̀i  

`mMwvc3c  nem  ov̀i  `n`#liac : hoc  e4cagi  ovs3pi  

`ovwini  acerq3ibi : ègwov  ovoh  ic  ov̀cm3  a4w2. 

فى السحابة لاًال  هذا هو ابنى     

حبيبى الذى نفسى سرت به 

إسمعوا له ألنه وصنع مشـيئتى 

 .و المحيىه

      Qen  5s3pi  e4gw  `mmoc : ge  fai  pe  pa23ri  

pamenrit : eta  tayvx3  5ma5  `nq3t4  a4er  

paovw2  cwtem  ̀ncw4  ge  ̀n0o4  pe  pire4tanqo. 

  

  

  

  

  

  

  

 


