
 طوبة 41طوبة و  41 أعيادهم لقديسين مكسيموس ودوماديوسا مديح

 ـ  أبدى باسم اإلله1

 واشرح فى شرف معنى

 ـ بدء مديحى وكالمى2

 تساعدنى فى نظامى

 ـ بِك يا ستى أتقوى3

 تساعدينى فى مدح اآلباء األخوة

 ـ بدَّال الرومانية4

 بريةوسكنا ال

 ـ بدأ بخلع التاجات5

 محبة فى ملك السموات

 ـ تبعا قول اإلنجيل6

 واتكآ فى حضن الخليل

 ـ جّل شرفهما قد زاد7

 وعلى رأسيهما تاجات

 ـ أحبا سكنى الجبال8

 وزهدا الممالك والمال

 ـ خلُصا من ملك العالم9

 وناال الفرح الدائم

 ـ دلهما قبل الممات11

 أن يمضيا لجبل شيهات

 رهما فى البريةـ منظ11

 وصارا أهالً للبطريركية

 ـ زانا طقس الرهبان12

 وساحا فى أقصى الوديان

 ـ سارا بغير دليل13

 إلى سواء السبيل

 ـ شفيا كل العالت14

 فى الشام وجبل شيهات

 ـ صاحا بتراتيل وألحان15

 وصارا أجناد شجعان

 ـ ضوء األكاليل تألألت16

 والبرارى بهما أنارت

 بهاتـ طوباكم يا أ17

 يا كواكب جبل شيهات

 ـ طوباك أيها البار18

 أنت لشيهيت فخار

 ـ غلبا كل الشياطين19

 واتكآ فى النعيم فرحين

 ـ فخر كل الرهبان21

 ابنا الملك السلطان

 سيدنا إيسوس بخرستوس 

 مكسيموس نيم دوماديوس

 فى مريم تى بارثينوس 

 إتشيرى إنذيكيئوس

 \وأسألك باسم إيسوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 وأباهما فالنتينوس

 يموس نيم دوماديوسمكس

 وإلقائها عن الرؤوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 وعمال بالناموس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 حين دخال الفردوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 وتآنسا بالوحوش

 مكسيموس نيم دوماديوس

 وخزيا إبليس المنجوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 أبوهما أنبا أغابيوس

 إسقيط مقاريوس

 وسيشبه نى آنجيل

 مكسيموس نيم دوماديوس

 رتب نى سوماتوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 ودلهما بى أنجيلوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 باسم الرب القدوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 حباً فى الرب القدوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 حين وضعت فوق الرؤوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 يا أوالد مقاريوس

 ومصابيح دير البراموس

 طوباك يا مقاريوس

 مع اآلباء الرؤوس

 باسم الرب القدوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 إبؤرو فالنتينوس

 مكسيموس نيم دوماديوس



 طوبة 41طوبة و  41 أعيادهم لقديسين مكسيموس ودوماديوسا مديح

 ـ قال عنهما أبوهما21

 ثوب الرهبنة افتخر بهما

 ـ كتبوا اسماءهما22

 مع سائر آبائهما

 ـ لبسا حلالً بهية23

 وأكاليل نورانية

 ـ مضيا عريسا المسيح24

 وصاحا بالتسابيح

 ـ ناال كل االنعام25

 وصاحا بتراتيل وألحان

 ـ هدية مذخورة26

 وجوهرة مصرورة

 

 األنبا مقاريوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 فى مجمع اآلباء الرؤوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 حين دخال الفردوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 ودخال الفردوس

 اديوسمكسيموس نيم دوم

 باسم الرب القدوس

 مكسيموس نيم دوماديوس

 عند الرب القدوس

 للملك فالنتينوس

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


