
 بشنس 7تقال فى  ذوكصولوجية القديس أثناسيوس الرسولى 

 
 

:                     أيها العظيم أثناسيوس

:                          عمود الكنيسة

:                          األساس الثابت

 .لإليمان األرثوذكسي

W* pinis] Ayanacioc: pic>tulloc n>te 
]ekk>l/cia: ]kripic ettajr/out: n>te 
pinah] n>oryodoxon. 

:                     الراعي األمين

البطريرك : لقطيع المسيح

أنبا :                     المكرم

 .أثناسيوس البطريرك

Pimane>cwou etenhot:       n>te pio>hi 
m>P,^c^:     pipatriar,/c ettai/out:   
abba Ayanacioc pipatriar,/c. 

:                           طوباك بالحقيقة

:                        ياأبانا القديس البطريرك

حبيب : أنبا أثناسيوس الرسولى

 .المسيح

W*ouniatk qen oumeym/i: peniwt e^ŷu^ 
m>patriar,/c:   abba Ayanacioc 
piapoctolikoc: pimenrit n>te P,̂c^. 

ياسيدى  : الرب عناأطلب من 

أنبا أثناسيوس      : القديس البار

 .ليغفر لنا خطايانا: الرسولى

Twbh m>Po^c^ e>h>r/i ejwn: pao^c^ n>iwt 
n>dikeoc : abba Ayanacioc 
piapoctolikoc: n>tef ,a nennobi nan 
e>bol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بشنس 7تقال فى  ذوكصولوجية القديس أثناسيوس الرسولى 

 

 : أثناسيوس الرسولى        

 : معلم الكنيسة

 : لذى صار بطلا ا

 .ألجل أرثوذكسيته

    A0anacioc  ìapoctolikoc : picaq  `nte  

5ek̀kl3cià : eta42wpi  `mpia0loforoc : e0be  

te4`or0odo7ìa . 

 : ألنه صار سـراجاا     

 : منيراا للعالم كله

 :لما هزم أريوس

 .مبدداا ظلماته 

    Ge  a42wpi  `novq3bc : e4erov̀wini  

`mpikocmoc  t3r4 : eta4̀sro  `nArioc : e4gwr  

`ebol  ̀nne4metkakìa . 

: الكلمة( هللا)وعلمنا أن      

 : مساٍو لآلب 

 : كاملا فى ألوهيته

 .بطبيعة واحدة

    Ovoh  a4`tcabon  ge  pilojoc : `n`omòovcioc  

nem  `fiwt : e4g3k  `ebolqen  te4me0nov5 : qen  

ovfvcic  ̀novwt . 

 : قـاَوم الوثنيين    

 : وأيضاا الهراطقة

 : مانوجذبهم إلى اإلي

 .مثبتـاا شعبه

    A45  ovbe  nirem̀n`idwlon : ke  on  

niheretvkoc : a4cek  `erwov  `epinah5 : e45tagro  

`mpe4laòc . 

 : وقضى أبو اللهوت    

 : كل زمانه فى جهاد

 : ر ضد العالموصا

 .ألنه كان مع المسيح

    A fa 5me0nov5  gek  `ebol : pe4c3ov  t3r4  

qen  pìajwn : ovoh  a42wpi  ovbe  pikocmoc : ge  

na4oi  nem  P˜ƒ . 

: الذى صار مع الرسل        

 : العظيم فى البطاركة

 : الذى أرسى الرهبنة

 .فى الغرب الذى كان مظلماا 

    F3eta42wpi  nem  ni`apoctoloc : pini25  

qen  nipatrìarx3c : a4hicen5  `n5metmonaxoc : 

qen  pemhit  ̀ena4oi  ̀nxaki . 

 : أرسى أيضاا الكنيسة    

 : فى مدينة الحبشة

 : وأرسـل لهـم أبـون سلمة

 .الذى هو مْعلِن النور

    A4hicen5  on  `n5ek̀kl3cìa : qen  `tpolic  

`nnìE0av2 : akovwrp  nwov  `nApovnca-lama : 

ete  pihiwi2  ̀nte  pi-ov̀wini . 

 : أطلب من الرب عنا    

: أيها البطريرك العظيم

 : أثناسيوس الرسولى

 .ليغفر لنا خطايانا

    Twbh  `m̀Pu.. : `w pini25 `mpatri`arx3c : 

A0anacioc  pi`apoctolikoc : `nte4xa  nennobi  

nan  èbol . 

  

  

  
 


