
 كيهك3استشهاده  عيد لقديس بستافروس الجديدا مديح

 ـ السالم للبطل الشهيد1

 الذى حمل الصليب

 ـ بستافروس فخر الشجعان2

 ونال إكليل وتيجان

 ـ نشأت يا طوباوى3

دعيت بستافروس امفيرى
2

 

 ـ أُرغمت على الزواج4

 فنذرتما سوية

 ميخائيل حفظكما ـ5

 حتى التهب قلبكما

 ـ عزمت على الرحيل6

 كرزت باسم الحبيب

 ـ اشتهيت االستشهاد7

 تمنيت لو يصلبوك

 ـ والداك قيدوك8

 فانحلت السالسل

 ـ إن الرب محيى النفوس9

 مد يمينه القدوس

 ـ طلبت أمك البتول11

 وعدتك بوعود

 ـ قالت ستنال اضطهادات11

 فال يهمك إغراءات

 بالوالى المغرورـ وإذ 12

 لكنك شهدت للمصلوب

 ـ ربطوك وعذبوك13

 ولمصر رحلوك

 ـ سمع الرب ألناتك14

 فسمروك على الصليب

 ـ أركبوك على جمل15

 طافوا بك الشوارع

 ـ صبرت على التعذيب16

 وبإيمان ثابت شديد

 ـ أتاك المالك الجليل17

 بفرح وتهليل

 ـ وفى يوم أعظم تذكار18

 الهيكل بكل وقار

 اع صيتك وانتشرـ وذ19

 وُسّجل هذا الخبر

 بستافروس الجديد 

 وسار وراء الحبيب

 سحق قوة الشيطان

 من الرب الديان

 فى إبشادات بملوى

 فأدركت معناه القوى

 بدون أى مزاج

 العيشة البتولية

 وظلل حولكما

 بحب عريسكما

 لتخدم عمانوئيل

 بقوة ولهيب

 وسعيت لـه باجتهاد

 كسيدك ويميتوك

 بالحديد كبلوك

 ئلوظهرت الدال

 محصى شعر الرؤوس

 وحلّك من كل حبوس

 فظهرت لك على طول

 إن صمدت صمود

 مريرة وعذابات

 وال حتى تهديدات

 يدعوك لكيما تخور

 فصار الوالى مغلوب

 بالحديد كبلوك

 حتى الموت يذيقوك

 واستجاب الشتياقاتك

 وفاحت رائحة طيب

 فصمت كالحمل

 وانت للرب خاضع

 بقوة الصليب

 كنت تلهج بالتماجيد

 ئيس المالئكة ميخائيلر

 يعلنك باألكاليل

 لدخول ست األبكار

 قطعت رأسك يا مختار

 بفضل محب البشر

 للقرن السادس عشر
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 كيهك مشهور 3ـ وصار 21

 وروحك صعدت بحبور

 ـ أما جسدك الطاهر21

 أودعه كنيسة العذراء

 ـ ولما حان الحين22

 المثلث الطوبى

 ـ وشريكه فى الليترغوس23

 يارب تحفظهما

 ـ ليرعيا كل النفوس24

 يا سيدنا إيسوس بى إخرستوس

 ـ تفسر اسمك فى أفواه25

 يقولون يا إلهالكل 

 

 إذ غلبت كل الشرور

 لتسبح بال فتور

 فالبابا يؤانس الساهر

 بحارة زويلة العامرة

 أرجعه إلبشادات بحنين

 بابانا األنبا شنودة

 اسقفنا أنبا ديمتريوس

 وأدم رئاستهما

 يمجدوا اسمك القدوسو

 بصلوات شهيدك بى إستافروس

 كل المؤمنين

 الشهيد بستافروس الجديد أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


