
وأول الشهداءرئيس الشمامسة اسطفانوس القديس  مديح
 

 توت 11طوبة و 1أعياده 

 ـ أقدم التمجيد1

 الذى اختار الشهيد

 ـ اختار األطهار2

 رئيسهم المختار

 ـ هو أول شهيد3

 له رأى سديد

 ـ جاهر باإليمان4

 وهزم الشيطان

 ـ يا أيها اليهود5

 للرب المعبود

 ـ وجهه استنار6

 يرجموا باألحجار

 ـ صاح عالنية7

 اغفر هذه الخطية

 ـ خذل الشيطان8

 و المالئكة باأللحان

 ـ اسمك جميل9

 يعطى بالتهليل

 ـ فيا أيها األمين11

 اطلب عن الخاطئين

 ـ السالم للمجاهد11

 وال يزال شاهد

 ـ تفسير اسمك فى أفواه12

 الكل يقولون يا إله

 

 السم االبن الوحيد 

 العظيم اسطفانوس

 سبعة رجال أبرار

 الشهيد اسطفانوس

 ليسوع المجيد

 الشهيد اسطفانوس

 بقوة وسلطان

 الشهيد اسطفانوس

 قدموا السجود

 "إيسوس بى إخرستوس"

 واليهود الكفار

 الشهيد اسطفانوس

 يا فادى البشرية

 ال تحسبها يا قدوس

 مع بنى الطغيان

 تهنى اسطفانوس

 إكليلتفسيره 

 لمن يرضى القدوس

 يا شهيد اليقين

 ياشهيد اسطفانوس

 لإليمان الواحد

 للرب القدوس

 كل المؤمنين

 الشهيد اسطفانوس أعنا أجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



وأول الشهداءرئيس الشمامسة اسطفانوس القديس  مديح
 

 توت 11طوبة و 1أعياده 

 ـ أنا أفتح فمى بحمد هللا1

 وأمدح أول الشهداء

 ـ بتدبير العناية اإللهية2

 يرة تقيةسبعة رجال بس

 ـ تم وضع اليد عليهم3

 وأرشدهم بأن رئيس

 ـ ثابت فى اإليمان والنعمة4

 مملوء من الروح والحكمة

 ـ جاهر بلسانه الفصيح5

 أن اإليمان بالمسيح هو الصحيح

 ـ حاوره اليهود وحاورهم6

 وبحكمته قد افحمهم

 ـ خاطبهم من العتيقة7

 وأرشدهم إلى الحقيقة

 اـ دسوا الكالم عليه وقالو8

 فلم يقدروا ولم ينالوا

 ـ ذلك الشهيد قال بثبات9

 وصنع عجائب وآيات

 ـ رتبوا له تدابير الهالك11

 فرأوا وجهه كوجه مالك

 ـ زاد فى الشرح والتوضيح11

 وأفحم اليهود بكالمه الصريح

 ـ سمعه شعب اليهود العنيد12

 فغضبوا وقبضوا على الشهيد

 ـ وعندما قبضوا عليه13

 عينيهرافع إلى السماء 

 ـ صرخ الشهيد بملء فيه14

 والمسيح جالس عن يمين أبيه 

 ـ ضربوه رجماً بالحجارة15

 وازداد قوة واستنارة

 ـ طلب من العزة اإللهية16

 ال تقم لهم هذه الخطية

 ـ ظهرت عظم محبته17

 فسامح أعداءه بإرادته

 ـ عليه الحجارة قد انهالت18

 ففرحت المالئكة وقالت

 كابرينـ غلب األعداء الم19

 واليهود ال زالوا معاندين

 ـ فرحت األجناد السمائية21

 مستحق الحياة األبدية

 اآلب واالبن والروح القدس

 فانوسرئيس الشمامسة استي

 اختار الرب القدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 فحل عليهم بروحه القدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 محب لخالص النفوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وكان كالمه من النصوص

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 من الكتب والناموس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 عن ماهو منصوص

 انوسرئيس الشمامسة استيف

 أنه قد خالف الناموس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 أن المسيح حيى النفوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 ونظر إليه جميع الجلوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 عن الكتاب هللا القدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وهو يكلمهم من الناموس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وهو يسبح القدوس

 مامسة استيفانوسرئيس الش

 ها أنا أنظر عرش القدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وهو يرتل قائالً قدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وقال أيها الرب القدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 حين تشبه بالقدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 حين أسلم روحه للقدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 يل مخصوصفأعطاه اإلله إكل

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وصاحوا قائلين أكسيوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس



وأول الشهداءرئيس الشمامسة اسطفانوس القديس  مديح
 

 توت 11طوبة و 1أعياده 

 ـ قام الرجال األتقياء21

 وصارت مناحة واستياء

 ـ كمَّل جهاده المجيد22

 فدعته الكنيسة أول شهيد

 ـ لبس ثوب الفضيلة والوقار23

 فى مذبح كنيسة األبكار

 ـ تفسير اسمك ما أحاله24

 م اإللهفاطلب عنا أما

 ـ نطلب إليك يا ذا الجالل25

 ال تحرمنا الفوز واإلقبال

 ـ هب لنا توبة وغفران26

 بشفاعة شهيد اإليمان

 ـ ال تنس بطريرك هذا الزمان27

 وثبت شعب البيعة فى اإليمان

 ـ يارب اغفر لنا خطايانا28

 بشفاعة من خدمك بأمانة

 

 وحملوا جسد استيفانوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وفاز بنعيم الفردوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وخدم الرب القدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 إكليل يوضع فوق الرؤوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 من اخترت باى مارتيروسيا 

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وانعم لنا بنعيم الفردوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 وكذلك الشمامسة والقسوس

  يا رئيس الشمامسة استيفانوس

 وامنحنا ملكوتك يا قدوس

 رئيس الشمامسة استيفانوس

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


