
 مسرى 51؛ عيد نياحتها لقديسة مارينا الناسكةا مديح

 ـ السالم لفخر العذارى1

 الملتحفة بالطهارة

 ـ رفضت العالم والمال2

 مضت مع أبيها للجبال

 ـ أخفت أمرها عن الرهبان3

 عاشت مع أبيها هادئان

 ـ فى جهاد فى الصلوات4

 ميطانيات وكثرة

 ـ وبقيت مارينا وحدها5

 فثبتت فى نسكها 

 ـ فحسدها العدو الشيطان6

 وأثار عليها الرهبان

 ـ خضعت لألمر ومضت7

 ليلة بفندق حتى الصباح

 ـ ثم عادوا لديرهم مسرعين8 

 ودبر الشيطان مكيدة

 ـ أوعز البنة صاحب الفندق9

 تدعى أمام أبيها

 ـ صدق أبوها ومضى11

 تارناداها الرئيس مح

 ـ طأطأت رأسها فى خضوع11

 ظن الكالم مضبوط

 ـ ألزموها بالمولود12

 صبرت فرحة فى طوع

 ـ مكثت ثالث سنين13

 استعطفوا الرئيس

 ـ وضعوا عليها قوانين14

 فجاهدت جملة سنين

 ـ كبر الولد وصار تلميذ15

 وتعلم الشكر والتسبيح

 ـ ظل السر مكتوم16

 فلم تكل وال يوم

 دعوهـ وأرسلت للرئيس ت17

 فهى ساعة رحيلها

 ـ دقت األجراس بعدها18

 وعند غسل جسدها

 ـ وفاحت رائحتها كطيب19

 أرحمنا يا هللا ارحمنا

 ـ وأخذوا يطوبوها21

 فظهرت عجائب كثار

 مارينا الناسكة البارة 

 نالت اإلكليل بجدارة

 وتزيت بزى الرجال

 تتعبد للرب المتعال

 فظنوها أحد الغلمان

 فى صوم وصالة مستمران

 وتأمل فى اإللهيات

 حتى عبر أبوها السموات

 ال يكشف أمرهافحرصت أ

 وفاحت رائحة طهرها

 لكتمان سرها لذاك اآلن

 لتبيع معهم الغلقان

 مع األخوة وقضت

 ليبيعوا عمل يديهم برباح

 والسالم يشملهم أجمعين

 يطعن بها الراهب مارينا

 تفترى على البارة وتلفق

 مارينا اللى أساء إليها

 يسب الدير ومن بغى

 هل يعقل هذا يا مختار

 اربى يسوعأخطأت سامحنى ي

 ثار ورماها خارج السور

 وتوعدوها بوعود

 تقاسى برد وعرى وجوع

 حتى إن اآلباء فى حنين

 فأدخلوها فى الحين

 تجهد المتدربين

 فى صبر وفرح أكيدين

 طاهر وكايد إبليس

 من أمه حبيبة المسيح

 وهم ينظرون لها بلوم

 حتى حان وقت النوم

 تتبارك وتودعه

 من أرض غربتها

 ان حولهاواجتمع الرهب

 ظهر عجب سرها

 فصرخوا قائلين فى نحيب

 وال تحسب علينا ما ظننا

 بعد كثرة ماالموها

 والضرير عاد لـه االبصار



 مسرى 51؛ عيد نياحتها لقديسة مارينا الناسكةا مديح

 ـ صرع الشيطان الخطاة21

 وإلى حيث جسد الطاهرة

 ـ وانفضح إبليس المتعوس22

 هو وجنوده النجسين

 ـ طوباِك يا مختارة23

 العدو هدمت حصون

 ـ وتعظمك الكنيسة24

 يا من صرت منارة

 ـ تفسير اسمك فى أفواه25

 الكل يقولون يا إله

 

 الجندى واالبنة الجناة

 جرهما وهناك اعترفا

 الذى يضل النفوس

 خزيا وعادوا منهزمين

 مارينا العفيفة الجبارة

 بصبرك وصمودك الحلو

 أيتها الطاهرة القديسة

 ل العذارىوفخر ك

 كل المؤمنين

 القديسة مارينا أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


