
 توت 03بشنس و 7تقال فى  مديح القديس األنبا أثناسيوس الرسولى 

 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

ً الحروب  امنــــــع الغالء وأيضا

 وامنحنا كل المطلوب

 عول االرامل واأليتام

 ألنك رجانا على الدوام

 امنع األوبئة واألوجاع

 وأكثر خيراتك  للجياع

 أوفي دين المديونين

 وخلص كل المسبين 

 حزاني القلوب عزيهم

 والذين في الشدة أفرج عنهم

 ثبتنا على اإليمان

 ا فكر الشيطانوابعد عن

 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

 عن جميع آثامنا واصفح

 .……………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

 ألعداء ال تسلمناوإلى ا

 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

 حك بأفواهناونسب

 .……………يا رب

 بغالت األرض تشبعنا

 .……………يا رب

 وجعلتها طعام في أفواهنا

 



 توت 03بشنس و 7تقال فى  مديح القديس األنبا أثناسيوس الرسولى 

 نمجدك ليالً ونهاراً 

 يا رب امالنا من بركتك

 لنكون أهالً لخدمتك

 وبطريرك هذا الزمان

 واحفظه من التجارب واألحزان

 إلهنا يباركنا كل حين

 اء والمحتاجينويشبع الفقر

 باركنا ببركات السموات

 امأل بيوتنا من الخيرات 

 بارك جميع المسيحيين

ً يوم الدين  ارحمنا جميعا

 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

 .……………يا رب

 ومجدك في جميع األمم يا إلهنا

 .……………يـــــــا رب

 

 


