
 كيهك 8عيد نياحته  ألنبا صموئيل المعترفا مديح

 ـ فى صفوف المعترفين1

 نجم بين القديسين

 ـ بدعوة إلهية2

 فى محبة نارية

 ـ مالك كله طهارة3

 إلسقيط أنبا مقاره

 ـ لشيخ بين الرهبان4

 قهر العدو الشيطان

 ـ نصحك بالبتولية5

 والتواضع بوصية

 ـ أعطيت بنعمته6

 عند نياحته

 ـ زدت من أتعابك7

 وحبك إللهك

 ـ نلت أبوة أنطونيوس8

 وإيمان ديسقوروس

 ـ برائحتك الذكية9

 مألت البرية

 ـ علمتهم الرهبانية11

 وتعاليم األرثوذكسية

 ـ أرسل المقوقس ببيان11

 إلى اآلباء الرهبان

 ـ يقول بطبيعتين12

 نللرب الفادى األمي

 ـ هدد بقتل ووعيد13

 ويتبع باباه الحبيب

 ـ هجم على الصحراء14

 ورفضت بشمم وإباء

 ـ اعترفت بالمسيح15

 ومزقت التصريح

 ـ طبيعة واحدة نقية16

 متحدة بالكلية

 ـ الكلمة صار جسدا  17

 ورأينا مجده مجدا  

 ـ ضربوك بأيدى قوية18

 اإليمان وديعة غالية

 ـ اعترفت بإيمان ويقين19

 ينك اليمينقلعوا ع

 ـ أوصيت أربعة رهبان21

 اتخذوا القلمون مكان

 فخر المجاهدين 

 بنيوت آفا صموئيل

 قصدت البرية

 بنيوت آفا صموئيل

 اقتادك بمهارة

 بنيوت آفا صموئيل

 ناسكا  كل الزمان

 بنيوت آفا أغاثون

 والمحبة النقية

 بنيوت آفا صموئيل

 ضعفين من روحه

 بنيوت آفا صموئيل

 وقهرك لذاتك

 بنيوت آفا صموئيل

 محبة مقاريوس

 بنيوت آفا صموئيل

 وعشرتك اإللهية

 بنيوت آفا صموئيل

 والحياة النسكية

 بنيوت آفا صموئيل

 مكتوب من الشيطان

 بنيوت آفا صموئيل

 غير متحدتينو

 إللهنا عمانوئيل

 من يعترف باالبن الوحيد

 األنبا بنيامين

 األشرار األقوياء

 بنيوت آفا صموئيل

 اعتراف صادق صريح

 بنيوت آفا صموئيل

 الهوتيه وناسوتيه

 بنيوت آفا صموئيل

 واإلله صار معنا

 بنيوت آفا صموئيل

 جلدوك فى وحشية

 بنيوت آفا صموئيل

 بيسوع برجك الحصين

 آفا صموئيل بنيوت

 ليحفظوا اإليمان

 بنيوت آفا صموئيل



 كيهك 8عيد نياحته  ألنبا صموئيل المعترفا مديح

 ـ قدسته بصالتك21

 وصلبك لذاتك

 ـ حاول البربر المتجبرين22

 صرخت ليسوع المعين

 ـ مر بك كسيح23

 شفيته بقوة المسيح

 ـ صرت ينبوع شفاء24

 حتى البربر األعداء

 ـ قائد البربر الجبار25

 زوجتى عاقر محتار

 بـ طلبت من هللا اآل26

 فوهبها اإلنجاب

 ـ عدت ألوالدك27

 وفزت بأمجادك

 ـ اذكرنا فى الصالة28

 ليرحمنا نحن الخطاة

 ـ صلى عنا للديان29

 إلى آخر األزمان

 ـ أحفظ يارب بطركنا31

 ورهبانا وكهنتنا

 

 ودموعك ومطانياتك

 بنيوت آفا صموئيل

 كسر نذر البتوليين

 بنيوت آفا صموئيل

 بقلب كئيب جريح

 بنيوت آفا صموئيل

 لكل مرض وداء

 بنيوت آفا صموئيل

 سألك أيها البار

 بنيوت آفا صموئيل

 بإيمان غير مرتاب

 بنيوت آفا صموئيل

 كليتعلموا جهاد

 بنيوت آفا صموئيل

 أمام عرش اإلله

 بنيوت آفا صموئيل

 يثبتنا فى اإليمان

 بنيوت آفا صموئيل

 وشركاؤه أساقفتنا

 بصالة أنبا صموئيل

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


