
 بابه2كيهك، 41أمشير،  41أعياده  ؛ألنبا ساويرس البطريرك االنطاكىا مديح

 ـ الرب قد أعطانى1

 وانشد كل أوقاتى

 ـ لنبدأ يا مؤمنين2

 ونرتل لـه فرحين

 ـ هلموا يا حاضرين3

 فإنه اليوم يوم عيد

 ـ بالحكمة الروحية4

 صار معلم األرثوذكسية

 ـ اختارته عناية هللا5

 لشعب إنطاكية دعاه

 ـ حكمة وهبت لـه6

 وليحفظ أسراره

 ـ باسم هللا األمين7

 وأخرج الشياطين

 ـ فى المجامع حاضر8

 وللعقائد فسر

 ـ الرب خلد اسمه9

 فاستحق الدعوة

 ـ حرك الشيطان اإلبليس11

 أنه يحيد عن إيسوس

 ـ غضب الملك منه11

 وأمر بقتله

 ـ باألحجار رموه12

 وحكموا أن ينفوه

 ـ تاؤدوره أوعزت لـه13

 ليحقق ما قصده

 ـ أرسل الملك خلفه14

 فمن نظره حجبه

 ـ جاء إلى أرض مصر15

 ليهرب من األسر

 ـ سهر على الرعية16

 لئال تدمر األرثوذكسية

 ـ كتب فى منفاه17

 أرسلها ألحباه

 ـ اشتاق للقداس18

 "موناخوس"فى زى 

 ـ مالك الرب أحاطه19

 تطويبهبأعجوبة ل

 ـ عند رفع االبروسفرين21

 فحدد المالك تعيين

 أسبحه فى غدواتى 

 بنيوت آفا ساويرس

 نسبح إلهنا المعين

 بنيوت آفا ساويرس

 وابتهجوا مرنمين

 بنيوت آفا ساويرس

 والعلوم الكنسية

 بنيوت آفا ساويرس

 ليكون راعى الرعاة

 بنيوت آفا ساويرس

 ليقود بها شعبه

 بنيوت آفا ساويرس

 فى المعتدينش

 بنيوت آفا ساويرس

 وعلى المنابر جاهر 

 بنيوت آفا ساويرس

 وأعطاه النعمة

 بنيوت آفا ساويرس

 الواله ويوسطينوس

 بنيوت آفا ساويرس

 من عدم إذعانه لرأيه

 بنيوت آفا ساويرس

 وفى السجن طرحوه

 بنيوت آفا ساويرس

 ليهرب من قتله

 بنيوت آفا ساويرس

 جنوداً من عنده

 ساويرسبنيوت آفا 

 فى الثانى من بابه الشهر

 بنيوت آفا ساويرس

 وحارب الخلقدونية

 بنيوت آفا ساويرس

 رسائل ومقاالت

 بنيوت آفا ساويرس

 فجلس بين الناس

 بنيوت آفا ساويرس

 وفى البيعة أظهره

 بنيوت آفا ساويرس

 وجد اختفاء القرابين

 بنيوت آفا ساويرس
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 ـ أدخل الهيكل باأللحان21

 فى موضع الغفران

 ـ آمن الجميع باألسرار22

 وقوة سر األسرار

 ـ فى مدينة سخا استضافه23

 إلى يوم نياحته

 ـ فى الرابع عشر من أمشير24

 ليضمه للمفديين

 ـ فى العاشر من كيهك نقلوه25

 عوهوبين القديسين وض

 ـ تفسير اسمك فى أفواه26

 الكل يقولون يا إله

 

 فوجد القربان

 بنيوت آفا ساويرس

 ائد األبراروتيقنوا عق

 بنيوت آفا ساويرس

 أرخن محب آللهه

 بنيوت آفا ساويرس

 آتاه صوت البشير

 بنيوت آفا ساويرس

 وفى دير الزجاج طوبوه

 بنيوت آفا ساويرس

 كل المؤمنين

 .األنبا ساويرس أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


