
 أمشير 2بابه و  52تقال فى  لقديسين األنبا أبوللو واألنبا أبيبا مديح

 ـ فى حلة مالئكية1

 قدسوا البرية

 ـ بالسهر فى الصلوات2

 والصوم كل األوقات

 ـ سمعوا نداء الحبيب3

 صليب فادينا الحبيب

 وء فى الخالءدـ به4

 فى قلب الصحراء

 ـ بجهاد فى البرية5

 بقلوب طاهرة نقية

 إبليسـ قاوموا 6

 للقاء العريس

 ـ ُولَِد أبوللو الحبيب7

 لما شاء رب العالمين

 أمه" إيسى"ـ أبصرت 8

 أبوه" أمونى"أخبرت 

 ـ رأى أبوه نفس الرؤيا9

 شكروا هللا بالكلية

 ـ والرؤيا باختصار11

 وصوت يقول إجهار

 ـ من يأكل من الشجرة11

 ثمرة" إيسى"قطفت 

 ـ ُرزقوا بغالم جميل12

 وسبحاه بالتهليل

 ـ نمى فى حب هللا13

 وباركه الرب من سماه

 ـ كان للقديس صديق14

 آفا أبيب الصديق

 ـ اتفقوا فى الخفاء15

 ويعيشوا مع اآلباء

 ـ للبرية ذهبوا16

 فأعطوا لما سألوا

 ـ فى قلب الصحراء17

 قمعوا جسد الفناء

 ـ تشبه أبوللو بالمالك18

 يارب ال تنسى عبدك

 ـ وأبيب المجاهد19

 البائد لرذله الغنى

 ـ أبيب سنبلة خضراء21

 أذكرنا فى السماء

 وحياة طاهرة نقية 

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 وضرب الميطانيات

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 وقاموا بحمل الصليب

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 عاشوا كالغرباء

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 وحياة روحانية

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 بالصالة والتقديس

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 بوين عاقرينمن أ

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 رؤيا دلت على ميالده

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 عرفوا أنها من المسيا

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 شجرة ذات أثمار

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 يحيا إلى اآلخرة

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 فشكروا عمانوئيل

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 ى صباهمن طفولته إل

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 فى الضيقة خير رفيق

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 أن يسكنوا الصحراء

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 وفى العبادة َجّدوا

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 تحملوا كل عناء

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 وُحفِظَ من الهالك

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 ابدُدعى بالناسك الع

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 معناه فى التفسير واآلراء

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب



 أمشير 2بابه و  52تقال فى  لقديسين األنبا أبوللو واألنبا أبيبا مديح

 ـ وأبوللو كان إله21

 فصار اسم عظيم الجاه

 ـ أراد ربنا الحبيب22

 ليرفعه من وادى هبيب

 ـ ظل يحى ذكراه23

 رفيق عمره وأخاه

 ـ سمع أبو مقار24

 أرسل لـه رسالة بوقار

 ـ تهلل أبوللو بالروح25

 رسالة مقاره تفرح

 ارـ ذهب ألمونى الب26

 إمراءة لم تحترق بالنار

 ـ عاش أبوللو الحكيم27

 أكمل جهاده العظيم

 ـ يارب اخفظ بطركنا28

 وسائر كهنتنا

 ـ وآباء دير البراموس29

 وأورثهم الفردوس

 ـ يا قديسى البراموس31

 أمام الرب القدوس

 ـ أذكرونا يا مختارين31

 قائلين آمين آمين

 ـ تفسير اسميكما فى أفواه32

 يا إله الكل يقولون

 

 يعبدوه الخطاة

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 أخذ روح أنبا أبيب

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 آفا أبوللو ولم ينساه

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 عن أبوللو البار

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 نفرحقال ألوالده فل

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 ورأى ما يدهش األبرار

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 بلباس االسكيم

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 وشريكه أسقفنا

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 احفظهم يا قدوس

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 اذكروا كل النفوس

 آفا أبوللو نيم آفا أبيب

 أمام الفادى األمين

 للو نيم آفا أبيبآفا أبو

 كل المؤمنين

 أنبا أبوللو وأنبا أبيب أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


