
 بؤونه 42عيد استشهاده ؛ ألنبا موسى األسوداالقديس  مديح

 ـ فى كنيسة األبكار1

 قائم بكل وقار

 ـ كان أصله عابد أوثان2

 وسأل عن الديان

 ـ كان موسى من البربر3

 وطلب أنه يتبرر

 ـ سارق قاتل زانى4

 غسله الدم القانى

 شانـ سمع موسى العط5

 بشيهيت كانوا سكان

 ـ وسأل هل فيه إله6

 قلبى مشتاق لسماه

 ـ أجابه آفا إيسيذورس7

 تنحنى له الرؤوس

 ـ إلهنا رؤوف حنان8

 من محبته رضى الهوان

 ـ إلهنا وعده أمين9

 ويحب المنسحقين

 ـ سلم نفسك إليه11

 بالنعمة تتوب فى إيديه

 ـ وقف موسى وقال11

 توبنى أتوب فى الحال

 وابتهاالت ـ بدموع12

 وندم على كل ما فات

 ـ أتقدم للمسيح13

 وأراد أن يستريح

 ـ قدم توبة ورعة14

 تفاصيلها متسعة

 ـ وإذا بمالك موجود15

 بيض لوحه المشهود

 ـ أنبا مكاريوس رآه16

 وانكتبت له الحياة

 ـ نال أول األسرار17

 وأزال كل األوزار

 ـ دى التوبة أثرها عجيب18

 والشارد يبقى قريب

 القاتل أصبح بار ـ19

 والسارق من األخيار

 ـ والتوبة لها مفعول21

 والمتمرد مقبول

 فى مجمع األطهار 

 بى جورى آفا موسى

 قاطع طريق لزمان

 بى جورى آفا موسى

 حياته مليئة بالشر

 بى جورى آفا موسى

 حب العالم الثانى

 بى جورى آفا موسى

 عن اآلباء الرهبان

 بى جورى آفا موسى

 له العظمة والجاه

 بى جورى آفا موسى

 إلهنا قوى قدوس

 بى جورى آفا موسى

 إلنسانأخذ شكل ا

 بى جورى آفا موسى

 يقبل كل التائبين

 بى جورى آفا موسى

 واترك ماضيك عليه

 بى جورى آفا موسى

 اقبلنى كابن ضال

 بى جورى آفا موسى

 بتنهد وبزفرات

 بى جورى آفا موسى

 بفؤاد محزون وجريح

 بى جورى آفا موسى

 علناً وبال رجعة

 بى جورى آفا موسى

 يمسح خطاياه السود

 سىبى جورى آفا مو

 ربه سامحه ونجاه

 بى جورى آفا موسى

 بالماء والروح والنار

 بى جورى آفا موسى

 تشعل فى القلب لهيب

 بى جورى آفا موسى

 والخاطئ إناء مختار

 بى جورى آفا موسى

 تجعل الزانى بتول

 بى جورى آفا موسى
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 ـ عبد الشهوات والعار21

 وصبح أقوى األحرار

 ـ والروح قاد الجبار22

 ووهب لحبيبه ثمار

 ـ اشتاق لحياة الدير23

 فرسم له خط السير

 ـ فى نسكه فاق األقران24

 يتواضع السهران

 ـ يتعب نفسه بإصرار25

 لهم الجرار يمال

 ـ سار يقطع الطريق26

 وتقدم فيما يليق

 ـ فى فضائل فى صلوات27

 بتخشع وميطانيات

 ـ عابد زاهد وأمين28

 يرعب الشياطين

 ـ َحْب األخوة وَحْبوه29

 رفعوا الرغبة وطلبوه

 ـ لكن حين امتحنوه31

 وخضع لما أرادوه

 ـ قال استحقاقى يكون31

 يا رمادى الجلد تهون

 أقواله ـ سمع البطرك32

 واتضاع روحه وكماله

 ـ رسمه بأمر القدوس33

 سمعته كل النفوس

 ـ طوباك يا موسى طوباك34

 رب الكرمة أواك

 ـ وفى مرة جم طلبوه35

 فى المجمع ها يحاكموه

 ـ جالهم موسى القديس36

 ودخل مهموم وتعيس

 ـ سألوه إيه جاب وياه37

 قال إنه شايل خطاياه

 ـ كان درس مفيد مشهور38

 الخاطى المكسور سامحوا

 ـ يارب نحيا حياتك39

 أذكرنا فى صالتك

 ـ قدام العرش العالى41

 أذكر أبانا الغالى

 النعمة عطت له الفخار

 بى جورى آفا موسى

 م الظلمة لألنوار

 بى جورى آفا موسى

 يسلك فى الخير وعزم

 بى جورى آفا موسى

 كان يخدم الرهبان

 بى جورى آفا موسى

 يمشى آالف األمتار

 بى جورى آفا موسى

 فى ثبات مع تدقيق

 بى جورى آفا موسى

 فى صوم فى نسكيات

 بى جورى آفا موسى

 وإيمانه أساسه متين

 بى جورى آفا موسى

 للكهنوت انتخبوه

 بى جورى آفا موسى

 هثاروا الكهنة وطردو

 بى جورى آفا موسى

 نبذوك يا أسود اللون

 بى جورى آفا موسى

 وعرف تقوى أحواله

 بى جورى آفا موسى

 وصوت قال أكسيوس

 بى جورى آفا موسى

 قد نلت رضا موالك

 بى جورى آفا موسى

 لراهب استذنبوه

 بى جورى آفا موسى

 على ظهره الرمل فى كيس

 بى جورى آفا موسى

 وأيه الحمل اللى معاه

 آفا موسى بى جورى

 قبله الرهبان بسرور

 بى جورى آفا موسى

 يا ريتنا فى صفاتك

 بى جورى آفا موسى

 وأمام الرب الوالى

 بى جورى آفا موسى
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 الجليل )...(ـ أنبا 41

 ليكرز باألنجيل

 ـ واألساقفة واإلكليروس42

 حوطهم بعساكر نى أنجيلوس

 ـ والشمامسة والرهبان43

 يارب امألهم إيمان

 ـ أنبا موسى طوباك44

 حماكرب الكرمة صانك و

 

 يعطى له عمر طويل

 بى جورى آفا موسى

 احميهم يا قدوس

 بى جورى آفا موسى

 والخدام فى كل مكان

 بى جورى آفا موسى

 قد نلت رضا موالك

 بى جورى آفا موسى

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


