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 المجد هلل في عاله

 ليرد آدم من منفاه 

 يا هللا تراءف علينا

 واشرق بأنوارك  فينا

 بارك أكليل هذا العام

 وجدد قلوبنا واألفهام

 عرفنا يا رب سبلك

 أظهر لكل الناس عدلك

 نشكرك لحسن أعمالك

 وجاللكونمجد عظمتك 

 نفرح بحلولك فينا

 ألنك إلهنا وفادينا

 حكمك عدل وحق يا رحمان

 ألنك رؤوف على كل األكوان

 نصرخ إليك كل األوقات 

 واترك لنا كل الزالت

 نتوسل إليك وبابتهال

 لكي نسبحك ليالً ونهاراً 

 سامحنا بكل األوزار

 طالبين عفوك كبار وصغار

 طهرنا من كل العيوب 

 ئ فينا يتوبواجعـــــــل الخاط

 امنــــــع الغالء وأيضاً الحروب

 وامنحنا كل المطلوب

 عول االرامل واأليتام

 ألنك رجانا على الدوام

 امنع األوبئة واألوجاع

 للجياع وأكثر خيراتك 

 أوفي دين المديونين

 وخلص كل المسبين 

 حزاني القلوب عزيهم

 والذين في الشدة أفرج عنهم

 ثبتنا على اإليمان

 نا فكر الشيطانوابعد ع

 لك الشكر على الدوام

 متعنا بجزيل األنعام

 منك تصدر البركات

 تسبحك جميع المخلوقات

 أخرجت الثمرة من األشجار

 

 الذي نزل إلينا برضاه 

 يا رب ارفع غضبك عنا

 وبمعونتك اشملنا

 .……………يا رب

 واصفح عن جميع آثامنا

 .……………يـا رب 

 ولعمل شريعتك أهلنا

 .……………يا رب

 ونعترف بجودك علينا

 .……………يا رب

 ونسبحك في كنائسنا

 .……………يا رب

 ووعدت التائب بالغفران

 .……………يا رب

 في التجارب ال تدخلنا

 .……………يا رب

 أمل أذنيك واسمعنا

 .……………يا رب

 تعطف علينا وارحمنا

 .……………يا رب

 إلى األعداء ال تسلمناو

 يا رب ارفــــع غضبك عنـــا

 واغنى الفقراء وابطل مطامعنــــا

 .……………يا رب

 واشفي جميع اسقامنا

 .……………يا رب

 وفي الضيق كن عنائلنا

 .……………يا رب

 ومن جميع الشدائد نجينا

 .……………يا رب

 وبصوتك الفرح اسمعنا

 .……………يا رب

 بطلبات قديسيك اقبلنا

 .……………يا رب

 ونسبحك بأفواهنا

 .……………يا رب

 بغالت األرض تشبعنا

 .……………يا رب

 وجعلتها طعام في أفواهنا
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 نمجدك ليالً ونهاراً 

 يا رب امالنا من بركتك

 لنكون أهالً لخدمتك

 وبطريرك هذا الزمان

 واحفظه من التجارب واألحزان

 إلهنا يباركنا كل حين

 راء والمحتاجينويشبع الفق

 باركنا ببركات السموات

 امأل بيوتنا من الخيرات 

 بارك جميع المسيحيين

 ارحمنا جميعاً يوم الدين

 فليكن اسمك مخوف ومبارك

 اسكنـــــــــا نعيمك وديارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .……………يا رب

 وفي كنيستك اجمعنا

 .……………يا رب

 بصلواته يا رب نفعنا

 .……………يا رب

 ويشفي أمراضنا واوجاعنا

 يا رب ارفع غضبك عنا

 ولغيرك ال تحوجنا

 .……………يا رب

 الحاضرين والغائبين عنا

 .……………رب يا

 ومجدك في جميع األمم يا إلهنا

 .……………يـــــــا رب
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 المجد لآلب آب الرحمة

 المجد للروح مفيض الحكمة

 به نسير من قوة إلى قوة

 كما أخبرنا ذو النبوة

 ببيانتوراة موسى تشهد 

 أن رأس السنة هالل نيسان

 ثم ان هللا أوهب الحكمة

 وهو أظهر لنا حساب الكرمة

 جدد لنا عيد النيروز

 أول توت سعد فيه من يفوز

 حرك قيثارك يا داود

 بصالحك وفضلك يا معبود

 خلقه جديدة صرنا بالمسيح

 العهد العتيق مر كالريح

 دعي زماننا بالزمن المأمول

 ص المقبولكشهادة اشعياء في الن

 ذو القدرة قد أوالنا 

 فلنصنع مرضاة موالنا

 ربنا تجسد وصار كاالنسان

 كما شهد عن نفسه باعالن

 روح القدس حل على

 وجعل خالص النفوس موكول إلى

 زماني هو غير محدود

 وظهرت كالعبد وأنا المعبود

 سميت آدم الثاني المعين

 وانا القوي ملجأ المسكين

 شبه صورتي خلقت اإلنسان

 كي اهب نظراً للعميان

 صرت واحداً منكم

 كي أردكم إلى محلكم

 ضامن الستيفاء الميثاق

 واهب للمأسورين اإلطالق

 طوى السفر ودفعه للخدام

 فقال لهم كمل هذا الكالم

 ظهر فينا عدلك والبركات

 فرفع عنا كل النكبات

 عل األرامل واأليتام

 واشف المرضى من كل األسقام

 حسناتغمرتنا من فضلك بال

 ومحوت عنا كل السيئات

 المجد لالبن رأس األسرار 

 في العلية على األطهار

 ونبلغ من عام إلى عام

 نغامداود في المزمور باأل

 حيث أوحى الرب اإلله

 الذي بدأ فيه الخلق وواله

 للبطريرك انبا ديمتويوس

 بإلهام روح هللا القدوس

 بدء سنتنا القبطية

 بعناية الحكمة األزلية

 وقل بارك اكليل هذا العام

 وأمأل بقاعك دسماً بالتمام

 كقول بولس الرسول 

 وجاء عهد جديد مقبول

 واعوام المسيح هي ازمان الخالص

 لنطرح عنا اعمال القصاصف

 زمانا هنيئاً وظهر فينا

 ألنه خالقنا ومنشئنا

 وهو اإلله المعبود

 حيث قال في مجمع اليهود

 فلذا مسحني وارسلني

 وصيرني متجسداً ومجدني

 وأنا عن خليقتي غني

 حتى أكمل ما قيل عني

 كي اوفي دين آدم األول

 وعن مجدي لن أتحول

 وشاركته في طبيعة الناسوت

 روا مجد الالهوتفينط

 وانا واحد مع أبي من أجله

 فيبلغ كل منكم غاية أمله

 حتى أخلص كل المسبين

 وامنح تخلية للموثوقين

 وكان الجمع شاخصا فيه

 كما تكلم عني اشعياء فيه

 يا يسوع األزلي الصباؤوت

 واشرق فينا نور الالهوت

 والهم الفقراء جميل العزاء

 وامنح صالحا لألغنياء

 اجر والزارعوباركت للت

 ويسرت لنا جميع المنافع
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 فاسق األرض بما يروي الظمآن

 وثبتنا بيمينك على اإليمان

 قوم أقدامنا في سبل السالم

 ومن في السجون واألسر على الدوام

 كملنا بالثبان نحن المسيحيين

 واقبل اعتراف المعترفين

 لبسنا ثوب صبر وإيمان

 واهبنا في يوم الحكم األمان

 مزق مكتوب خطايانا

 من كل سالمة امالنا و

 نهر النيل أفضه عند وروده

 يا من عمنا بفضله وجوده

 هيئنا لكل عمل صالح

 واعطنا اإليمان الراجح

 يا من بيده مقاليد اإلحسان

 وثبتنا جميعا على اإليمـــــــان

 

 واكثر ثمارها والنبات

 واكفنا شر الضربات

 وافرج عن كل المتضايقين

 واعط السالم للمسافرين

 ومن سبقونا بالنعم متعهم

 والمديونين اوف عنهم

 ورجاء ومحبة في سائر خلقك

 واصفح عن زالتنا بعفوك

 بدمك المراق على الصليب

 واسبل علينا سترك العجيب

 واجعل هذا العام في بركة وقبول

 وامنحنا سترا دائماً ال يزول 

 وثبتنا على اليقين

 لنعترف باسمك كل حين

 خلص شعبك وبارك فيه

 فكل كمـــــــــال انت تبديه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




