
 مسرى4طوبة، 22 أعياده األنبا أنطونيوسالعظيم القديس  مديح

 فى كنيسة األبكار -1

 قائم بكل وقار

 قائم بمجد عظيم -2

 فى طقس السيرافيم

 بصالة روحانية -3

 دشنت البرية

 بجهاد فى الصلوات -4

 بدموع فى الميطانيات

 بنسك فى األصوام -5

 بنفس ال تنام

 بزهد فى اللذات -6

 وتأمل فى الروحيات

 أُعطيت روح إيليا -7

 ويوحنا بن زكريا

 ارتاع الشياطين -8

 وصالتك كل حين

 حاربوك مدة طويلة -9

 بكم حيلة وحيلة

 بأختك ذكروك -11

 بهذا ويرجعوك

 نثروا الذهب والمال -11

 يضوى بين الرمال

 أتوك بطرب وغناء -12

 لتسقط فى اإلغراء

 وأتوك بشكل اسود -13

 بصياح كالرعود

 جاؤوك بأذاهم -14

 تواضعك أخزاهم

 صرخت يا أقوياء -15

 تراب أنا وهباء

 عجبى لتجمهركم -16

 أنا أضعف من أصغركم

 يا برج عال حصين -17

 تتواضع للشياطين

 يا قدوة ومثال -18

 يا ساكن الجبال

 يا مثال البتولية -19

 وهدوء البرية

 هادكيا عظيم فى ج -21

 اشفع فى أوالدك

 فى مجمع األطهار 

 بينيوت أفا أنطونيوس

 مع لباس االسكيم

 بينيوت أفا أنطونيوس

 بحياة إلهية

 بينيوت أفا أنطونيوس

 اتعشرات السنو

 بينيوت أفا أنطونيوس

 على مدى األيام

 بينيوت أفا أنطونيوس

 بهذيذ فى اإللهيات

 بينيوت أفا أنطونيوس

 وحنة النبية

 بينيوت أفا أنطونيوس

 من قلبك األمين

 بينيوت أفا أنطونيوس

 بذلوا كل وسيلة

 بينيوت أفا أنطونيوس

 لكيما يقلقوك

 بينيوت أفا أنطونيوس

 أمامك على الجبال

 فا أنطونيوسبينيوت أ

 وصورة النساء

 بينيوت أفا أنطونيوس

 ونمور وفهود

 بينيوت أفا أنطونيوس

 لتخاف من رؤياهم

 بينيوت أفا أنطونيوس

 لماذا هذا العناء

 بينيوت أفا أنطونيوس

 على ضعفى وتظاهركم

 بينيوت أفا أنطونيوس

 يا مثال للمنسحقين

 بينيوت أفا أنطونيوس

 على مدى األجيال

 ونيوسبينيوت أفا أنط

 والقوة الروحية

 بينيوت أفا أنطونيوس

 يا حكيم فى إرشادك

 بينيوت أفا أنطونيوس
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 لم نحيا كحياتك -21

 فاذكرنا فى صالتك

 اشفع فى مذلتنا -22

 فى مدة غربتنا

 تفسير اسمك فى أفواه -23

 الكل يقولون يا إله

 

 لم نسلك فى صفاتك

 بينيوت أفا أنطونيوس

 وضعف طبيعتنا

 بينيوت أفا أنطونيوس

 كل المؤمنين

 األنبا أنطونيوس أعنا أجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


