
 مسرى 8كيهك و 8أعيادها  بربارة ةلشهيدا مديح

 ـ أمجد إلهى بلسان فصيح1

 وامدح الشهيدة عروس المسيح

 ـ بمعونة العناية اإللهية2

 ولدت من عائلة وثنية

 ـ ديسقوروس والدها الكافر3

 بنى لها قصر فاخر

 ـ أتم القصر بأحسن نظام4

 أفخر مرمر ورخاممن 

 ـ وفى الحمام صنع طاقتين5

 فكان تحفة الصانعين 

 ـ فى القصر دخلت بربارة6

 فزاد قلبها فرحا واستنارة

 ـ تأملت فى السماء وجمالها7

 فقالت من الذى أبدعها

 ـ لقد علمت علم اليقين8

 بوجود مبدع للعالمين

 ـ رفعت قلبها إلى السموات9

 عرفنى طريقك قبل الممات

 دبير الرب القدوسـ بت11

 دخل القصر لزيارة العروس

 ـ شرح لها أصول اإليمان11

 إلى تجسد الفادى الديان

 ـ آمنت بربارة فى الحال12

 أنه أنقذها من الضالل

 ـ طاقة ثالثة فى الحّمام صنعت13

 وعلى الحوض صليب رفعت

 ـ دخل والدها لزيارة14

 فقال لها ما أصل العبارة

 ـ قالت لـه بصوت عظيم15

 إلنه واحد بغير تقسيم

 ـ أما يا أبى الصليب المقام16

 إذ بدمه وهبنى السالم

 ـ آلهتك يا أبى كاذبين17

 فتب وارجع تقبل فى الحين

 ـ سمع منها هذه األقوال18

 فتحول كالوحش فى الحال

 ـ جرد سيفه ديسقوروس19

 وأراد أن يقتل العروس

 ـ هربت الحرة منه فى الحال 21

 قسمين بالقدرة انقسمت لها

 وأقدم لجاللـه التسبيح 

 عروس المسيح بربارة

 أخبركم عن هذه الصبية

 عروس المسيح بربارة

 كان يحبها حب وافر

 عروس المسيح بربارة

 وصنع حوض وسط الحمام

 عروس المسيح بربارة

 حسب رسم المهندسين

 عروس المسيح بربارة

 ومعها يوليانة واألمارة

 عروس المسيح بربارة

 والشمس والقمر ما أجمل نورها

 عروس المسيح بربارة

 بقلبها الطاهر يا سامعين

 عروس المسيح بربارة

 وقالت يا خالق الموجودات

 عروس المسيح بربارة

 العالمة أوريجانوسأرسل 

 عروس المسيح بربارة

 من بدء خلقة اإلنسان

 عروس المسيح بربارة

 باسم يسوع الرب المتعال

 عروس المسيح بربارة

 على مثال الثالوث قصدت

 عروس المسيح بربارة

 فنظر ما صنعت بربارة

 عروس المسيح بربارة

 الثالث طاقات كثالث أقانيم

 عروس المسيح بربارة

 األنامعالمة يوع رب 

 عروس المسيح بربارة

 حجارة صناعة الشياطين

 عروس المسيح بربارة

 والدها السالك فى الضالل

 عروس المسيح بربارة

 pidiabolocوقد نفخه 

 عروس المسيح بربارة

 فصادفها صخرة يا سامعين

 عروس المسيح بربارة
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 ـ فى الصخرة العروس دخلت21

 فوجدت مغارة فيها اختبأت

 ـ بحث على الحرة المختارة22

 وهى تصلى داخل المغارة

 ـ مثل الوحوش وثب عليها23

 فالطفها الوالى ثم هددها

 ـ أذاقها العذاب بكل نوع24

 ولم تترك عريسها يسوع

 ـ رفعت نظرها إلى العال25

 وكمل جهادى يا ابن هللا

 د أبيها أمر الوالىـ بي26

 وهى صابرة ال تبالى

 ـ أخذها والدها غير الشريف27

 وبقسوة قطع رأسها بالسيف

 ـ صعدت روحها إلى السموات28

 ودخلت العرس مع الحكيمات

 ـ نالت الشهادة بفرح وسرور29

 وفازت بمساكن النور

 ـ السالم لبربارة الدرة31

 التى نبتت بين األشواك المرة

 يدة يوليانةـ السالم للشه31

 صاحبة الشهيدة المعانة

 ـ والسالم لمريم طهر األطهار32

 من حضروا واحتفلوا بتذكار

 ـ تفسير اسمك فى أفواه33

 الكل يقولون يا إله

 

 وبقدرة هللا عليها انضمت

 عروس المسيح بربارة

 وهجم عليها بكل جسارة

 وس المسيح بربارةعر

 ولمركيانوس الوالى سلمها

 عروس المسيح بربارة

 وقلبها للسما مرفوع

 عروس المسيح بربارة

 وقالت اقبلنى يارب السما

 عروس المسيح بربارة

 أن تقطع رأسها فى الحال

 عروس المسيح بربارة

 إلى الجبل بشدة وتعنيف

 عروس المسيح بربارة

 ونالت اإلكليل مع الشهيدات

 لمسيح بربارةعروس ا

 فى الثامن من كيهك المشهور

 عروس المسيح بربارة

 السالم للعفيفة الحرة

 عروس المسيح بربارة

 التى جاهدت بأمانة

 عروس المسيح بربارة

 تشفع فى جميع الحضار

 عروس المسيح بربارة

 كل المؤمنين

 الشهيدة بربارة أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


