
 أبيب 3؛ عيد نياحته لبابا كيرلس عمود الدينا مديح

 ـ أفتح فاى بالتسبيح1

 السالم لك والمديح

 ـ قديس من بيت أصيل2

 أنت الحبر الجليل

 ـ كان محباً لإلله3

 بخوفه ورضاه

 ـ يا كوكب مشرق ومنير4

 ليس لك نظير

 وجيت ـ تركت العالم5

 وللمجد اشتهيت

 ـ طوباك يابابا كيرلس6

 يا ابن أثناسيوس

 ـ بقوة ربنا القدوس7

 وهديت كل النفوس

 ـ راعى أمين ساهر8

 بنعمة الفادى قادر

 ـ كيرلس يا عبد الديان9

 حصون الشر والطغيان

 ـ بصبر ورجا يقينان11

 وفضحت ثوفاسيان

 "إيسوس"ـ بنعمة الفادى 11

 أكسيوس أكسيوس أكسيوس

 ـ أعلنت يا فصيح12

 بكل دليل صريح

 ـ ثبت يا رئيس األحبار13

 وغلبته باقتدار

 ـ طردت اليهود العتاة14

 بنعمة الرب اإلله

 ـ بكل قوة يا غيور15

 طوباك أيها المبرور

 اإللهـ من أجل مجد 16

 اسمك فى كل األفواه

 ـ اصغوا لشبل األسد17

 هو اإلله والسيد

 ـ أكاليل بر وخالص18

 قداسلمن جمع ال

 ـ السالم لفخر الشجعان19

 مثبت قانون اإليمان

 ـ طوباك أيها المختار21

 ذكرك يمأل األقطار

 وبكل قول فصيح 

 يا بطل يا عمود الدين

 ليس لـه مثيل

 يا بطل يا عمود الدين

 وللصوم والصالة

 يا بطل يا عمود الدين

 ستنيركنت بالروح م

 يا بطل يا عمود الدين

 إلى برية شيهيت

 يا بطل يا عمود الدين

 يا خليفة مارمرقس

 يا بطل يا عمود الدين

 رويت الكرمة والغروس

 يا بطل يا عمود الدين

 معلم وأب ماهر

 يا بطل يا عمود الدين

 هدمت باإليمان

 يا بطل يا عمود الدين

 هزمت الجاحد يوليان

 يا بطل يا عمود الدين

 نسطوريوس دحرت

 يا بطل يا عمود الدين

 الهوت السيد المسيح

 يا بطل يا عمود الدين

 أمام إبليس الجبار

 يا بطل يا عمود الدين

 والبربرالقساة

 يا بطل يا عمود الدين

 قلت البتول أم النور

 يا بطل يا عمود الدين

 طوبت العذراء أم هللا

 يا بطل يا عمود الدين

 قال االبن تجسد

 د الدينيا بطل يا عمو

 "ماسياس"من الرب 

 يا بطل يا عمود الدين

 مبدد كل األحزان

 يا بطل يا عمود الدين

 فى سائر الديار

 يا بطل يا عمود الدين



 أبيب 3؛ عيد نياحته لبابا كيرلس عمود الدينا مديح

 ـ تفسير اسمك فى أفواه21

 الكل يقولون يا إله

 

 كل المؤمنين

 البابا كيرلس أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


