
 أمشير 03؛ عيد نياحته لبابا كيرلس السادسا مديح

 فى كواكب الفردوس. 1

 ضياء دير البراموس

 اختاره عمانوئيل. 2

 ليكون خادم اإلنجيل

 ُرشح لألسقفية. 3

 مفضالً  البرية

 فضل حياة الخلوة. 4

 أعطاه هللا حكمة

 ةصلى في الطاحون. 5

 أعطاه هللا معونة

 أرشده عمانوئيل. 6

 فى دير أنبا صموئيل

 اختارته عناية هللا. 7

 كان يبكى بمرارة

 عظيم في جهاده. 8

 اختاره الرب إلهه

 تبع قول الرسول. 9

 خدم نفسه البتول

 أشفق على القطيع. 11

 رافقه بقلب وديع

 لم يخطب ود المادحين. 11

 كان الرجل األمين

 اتههللا اشتم صلو. 12

 قبلها قدامه

 السالم لرجل الصالة. 13

 وقابل الخطاة

 السالم ألرميا الجديد. 14

 ذو الدموع والتنهيد

 نلت نعمة موسى. 15

 وحكمة سولومون

 إلى النور هدانا. 16

 وكنيسته بناها

 في مدة قصيرة. 17

 بمعونة رب الخليقة

 بنى الكاتدرائية. 18

 نشر المسيحية

 بأعجوبة أعاد لنا. 19

 قس كاروزنامارمر

 المساكين أعطاهم. 21

 الحزانى عزاهم

 خادم الرب إيسوس 

 بنيوت آفا كيرلس

 آثر أن يستقيل

 بنيوت آفا كيرلس

 فغادر اإلكليريكية

 بنيوت آفا كيرلس

 سلك طريقاً كربة

 ت آفا كيرلسبنيو

 باكر وعشية

 بنيوت آفا كيرلس

 قام بعمل جليل

 بنيوت آفا كيرلس

 ليكون راعى الرعاة

 بنيوت آفا كيرلس

 حكيم فى إرشاده

 بنيوت آفا كيرلس

 ووبخ الكسول

 بنيوت آفا كيرلس

 لم يتركه يضيع

 بنيوت آفا كيرلس

 أرشد المنافقين

 بنيوت آفا كيرلس

 وبخوره مع أصوامه

 بنيوت آفا كيرلس

 السالم لمحب اإلله

 بنيوت آفا كيرلس

 صاحب النسك الشديد

 بنيوت آفا كيرلس

 وكهنوت هارون

 بنيوت آفا كيرلس

 لصداقة ما رمينا

 بنيوت آفا كيرلس

 قام بأعمال كثيرة

 بنيوت آفا كيرلس

 وكنائس كثيرة

 بنيوت آفا كيرلس

 رفات حبيبنا

 بنيوت آفا كيرلس

 المرضى شفاهم

 بنيوت آفا كيرلس
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 أحب أهل الحبشة. 21

 عاملهم بمحبة

 في كنيسة الزيتون. 22

 فى عهد الراعى الحنون

 بيده عمل الميرون. 23

 من بعد طول السنين

 سمي انتقال األبرار. 24

 طلب رب األنوار

 دعته السماء. 25

 ورحل لآلباء

 في ساعة انتقاله. 26

 وأكمل جهاده

 أذكر وحدة اإليمان. 27

 أمام هللا الديان

 يا أبناء التسبيح. 28

 لحبيب يسوع المسيح

 تفسير اسمك فى أفواه. 29

 الكل يقولون يا إله البابا كيرلس

 

 نيسةراعى الك

 بنيوت آفا كيرلس

 ظهرت األم البتول

 بنيوت آفا كيرلس

 بين المؤمنين

 بنيوت آفا كيرلس

 إلى السماء أسفار

 بنيوت آفا كيرلس

 فلبى النداء

 بنيوت آفا كيرلس

 قال الرب يرعاكم

 بنيوت آفا كيرلس

 واذكرنا فى كل أوان

 بنيوت آفا كيرلس

 انظموا اليوم المديح

 بنيوت آفا كيرلس

 ينكل المؤمن

 أعنا أجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


