
 أبيب 8؛ عيد نياحته ألنبا بيشوى الرجل الكاملا مديح

 ـ فى كنيسة الغالبين1

 مثال الكاملين

 ـ فى مجمع النساك2

 يقولون طوباك طوباك

 ـ االسكيم والصليب3

 منك يفيح الطيب

 ـ اختارك منذ صباك4

 وأشار عليك المالك

 هيت مثالـ صرت لشيي5

 إلى مدى األجيال

 ـ طوباك يا أنبا بيشوى6

 زارك مثل صديق

 ـ يداك أخذت مياه7

 وعشت فى رضاه

 ـ فأضاءت أعمالك8

 وصرت لكمالك

 ـ الجهاد فى الصالة9

 منك تعلمناه

 ـ الحبل كان مشدود11

 وتقول مزامير داود

 ـ وديعاً كالحمام11

 وال تخطئ فى الكالم

 ـ فى صالة بخشوع12

 ودموعفى توبة 

 ـ حملت يسوع البار13

 صرت كرسى للمختار

 ـ حملته كمسكين14

 وهو فادى العالمين

 ـ فتجلى لك بوضوح15

 فصرخت بفرح الروح

 ـ يا ممجد فى سماه16

 أنا أول الخطاة

 ـ السماء هى كرسيك17

 وأنا صنعة يديك

 ـ أنا تراب ورماد18

 إلى أبد اآلباد

 ـ مركبة الشاروبيم19

 تحملك يا كريم

 وأنا خاطئ يا ربىـ 21

 تغاضى عن ذنبى

 األبرار البتوليين 

Peniwt abba Piswi 
 يضئ وجهك كمالك

Peniwt abba Piswi 
 زينة وادى هبيب

Peniwt abba Piswi 
 الرب ودعاك

Peniwt abba Piswi 
 فى طريق الكمال

Peniwt abba Piswi 
 بن هللايا حبيب ا

Peniwt abba Piswi 
 وغسلت له قدماه

Peniwt abba Piswi 
 وتباركت أقوالك

Peniwt abba Piswi 
 السهر فى معناه

Peniwt abba Piswi 
 مثل أوتار العود

Peniwt abba Piswi 
 بعيون ال تنام

Peniwt abba Piswi 
 فى سجود وركوع

Peniwt abba Piswi 
 على منكبيك بوقار

Peniwt abba Piswi 
 بقلب فرح أمين

Peniwt abba Piswi 
 وأضاءت الجروح

Peniwt abba Piswi 
 تواضعك ما أحاله

Peniwt abba Piswi 
 واألرض موطئ قدميك

Peniwt abba Piswi 
 وانت رب األمجاد

Peniwt abba Piswi 
 المملوءة تعظيم

Peniwt abba Piswi 
 أنت هو حسبى

Peniwt abba Piswi 
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 ـ فقال رب األنام21

 مغفورة لك اآلثام

 ـ أنا رب األمجاد22

 ال يرى جسدك فساد

 ـ فنهض فرحاً مسرور23

 ويرنم المزمور

 ـ أعظمك يا ربى24

 ولم تشمت بى عدوى

 ـ تعظمك نفسى25

 يا هللا مخلصى

 ـ يا فرحة كنيستنا26

 بطلباته ثبتنا

 ـ أذكر نقائصنا27

 تك أعناوبصال

 ـ اسمك فى شيهيت محبوب28

 علمنى كيف أتوب

 ـ يارب احفظ بطركنا29

 وكهنتنا ورهباننا

 

 يا بيشوى لك السالم

Peniwt abba Piswi 
 أمرت إلى اآلباد

Peniwt abba Piswi 
 يضئ وجهه بحبور

Peniwt abba Piswi 
 ألنك احتضنتنى

Peniwt abba Piswi 
 وتبتهج بك بروحى

Peniwt abba Piswi 
 بأنبا بيشوى حبيبنا

Peniwt abba Piswi 
 واطلب من اآلب عنا

Peniwt abba Piswi 
 يا ضياء ميزان القلوب

Peniwt abba Piswi 
 وشركاءه أساقفتنا

Peniwt abba Piswi 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


