
 بشنس 31القديس أنبا ارسانيوس معلم أوالد الملوك تقال فى ذكصولوجية 

 :أرسانيوس المعلم العظيم     

  :ترك العالم كله وراءه

  :ومجده الفاني

 .وسمع الصوت اإللهي

    Arcenioc pinis] `ncaq@ af,w `mpikocmoc 

tyrf `ncwf@ nem pef̀wou e;natako@ afcwtem 

nem ]̀cmy ̀nnou]. 

وأنت : اهرب من الناس"    

أرسانيوس " نفسك، تُخلِّص

واحتمل  :مضى إلى البرية

 .أتعاباً كثيرة من أجل المسيح

    Je vwt `ebol ha nirwmi@ ek`enohem 

`ntek'u,y@ Arcenioc afhwl `èpsafe@ afsepqici 

`emasw e;be Pì,rictoc. 

 :بخورك قد فاح    

  :وصيتك قد ذاع

 :صلواتك الدائمةمن أجل 

 .وصمتك ودموعك

    A pek`c;oinoufi sws `ebol@ `a pekcwit cwr 

`ebol@ e;be nek̀slyl e;myn `ebol@ pek,arwf 

nem nekermwou`i. 

  :مصاف الرهبان    

 :والقديسين جميعهم معاً 

  :يفتخرون لالتعاب

 .ملتها من أجل المسيحتالتي اح

    Ni,oroc `nnimona,oc@ nem nye;ouab tyrou 

eucop@ cesousou `mmwou hijen niqici@ 

`etaksopou e;be Pì,rictoc. 

السالم لك أيها الالبس     

السالم للمجاهد  :الصليب

 :السالم لحبيب المسيح :الحسن

 .أبينا القديس األنبا أرسانيوس

    <ere nak `w pìctaurovoroc@ ,ere pirefmisi 

`nkalwc@ ,ere pimenrit `nte Pì,rictoc@ peniwt 

e;ouab abba Arcenioc. 

  :اطلب من الرب عنا    

  :يا أبانا القديس البار

 :األنبا أرسانيوس معلم الملوك

 .ليغفر لنا خطايانا

    Twbh `m`P[oic `e`hryi `ejwn@ peniwt e;ouab 

`ndikeoc@ abba Arcenioc `pcaq `nniourwou@ 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بشنس 31القديس أنبا ارسانيوس معلم أوالد الملوك تقال فى ذكصولوجية 

 : الملوك ألرثوذوكسيون    

 : محبوا اإلله الصديقون

 : ماً صرَت لهم معل

 .أيها القديس أرسانيوس

    Niovrwov  `n`or0odo7on : `mmainov5  

`nnidike`oc : ak2wpi  nwov  `novre45̀cbw : pi`ajioc  

`Arcenioc . 

 : كان يكره المجد الباطل    

 : فهرب لبرية شيهيت

 : فوجد أنبا مقار العظيم

 .أب الرهبان

    Na4moc5  `mpìwov  `n`efl3ov : a4fwt  `ebol  

`eni2ih3t : a4gimi  `nni25  abba  Makari : `fiwt  

`nte  nimonaxoc . 

 : قبـله إليه بمحبه    

 : ورسمه راهباً 

 : كان يبكى ويحزن بتنهد

 .بتواضع عظيم

    A42op4  `ero4  qen  ov̀ajap3 : ovoh  a40a24  

`novmonaxoc : na4rimi  ovoh  na4erh3bi : qen  

ovni25  ̀n0ebi`o . 

 : وكمل بالفضائل    

 : سيرته المالئكية

 :وتنيح فى أماكن الراحة

 .مع المسيح الذى أحبه 

    A4gwk  `ebol  qen  nìaret3 : `nte  pe4bioc  

`najjelikon : a4er`mton  qen  nimàmton : nem  

P˜ƒ  f3eta4menrit4 . 

 : طوباك بالحقيقة    

 : يوسأيها الحكيم أرسان

 : معلم أوالد الملوك

 .مصباح الرهبنة

      ̀Wovnìatk  qen  ovme0m3i : `w  picofoc  

Arcenioc : `pcaq  `nhan23ri  `novrwov : `pq3bc  

`n5metmonaxoc . 

 : أطلب من الرب عنا     

 : يا أبانا الصديق القديس

 : أرسانيوس معلم الملوك

 .ليغفر لنا خطايانا 

    Twbh  `m`Pu . . . . . . : peniwt  …Ÿ–  `ndike`oc : 

Arcenioc  p̀caq  ̀nniovrwov : ̀nte4xa  nennobi . . . 
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