
 لكاروز اإليمان العظيم يوحنا المعمدان مديح

 ـ القمر الشارق فى دجى الليل1

 يوحنا رسول عمانوئيل

 ـ بدر أشرق امام2

 وهذا رمز لآلنام

 ـ تراءت له العذراء فى رؤياه3

 والقمر تحت قدميها فى بهاه

 مرتان ظهرتا فى عامـ ث4

 الصبية ولدت عتيق األيام

 ـ جاء الحق وساد العدل5

 الحق على األرض قد ََحل  

 ـ حقاً من السماء إطَّلعَ 6

 ومالكه أمامه أسرع

 ـ خالق األكوان والنيرين7

 فصرت صلة بين العهدين

 ـ ديك صاح قُبيل الصباح8

 يأتى بعدى النور الوضاح

 ـ ذاتك اوقفتها للتعميد9

 ء صاحب التمجيدثم جا

 ـ رب السموات قال عنك11

 ليس فى المواليد أعظم منك

 ـ زكريا أبوك فاه بتصريح11

 وتكرز فى العالم بالمسيح

 سهل الطريق أمامه وأبان ـ12

 سهََّل الطريق أمامه وأبان 

 ـ شيِّدوا وهيئوا القلوب13

 وهو يسوع اإلله المحبوب

 ـ صرتم أهالً لحلوله فيكم14

 اديكموأنا بقدومه أن

 ـ ضامن لكلكم الخالص15

 لتنجو بها من القصاص

 ـ طلب منى المسيح العماد16

 فقال إقبل فإن لى مراد

 ـ ظهر عند األردن الخالق17

 هذا حمل هللا الناطق

 ـ عمله العمل السديد18

 آية من االزلى المجيد

 ـ غمرنى بالبركة من بطن أمى19

 وأراد إشهار اسمى

 ـ فعمدت بالماء للتوبة21

 عمدكم بأقوى صبغةي

 من أشعة الشمس العقلية 

 إلهنا الكلمة األزلية

 الطاهرة أم القدوس

 عن يوحنا الثيؤلوغوس

 ملتحفة بالشمس كالطيلسان

 يرمز ليوحنا المعمدان

 من صبية ومن عجوز

 والعاقر وضعت الكاروز

 كقول داود فى المزمور

 والرحمة أشرقت بالنور

 دوسالعدل الكلمة الق

م عوج النفوس  وقوَّ

 اتخذ الصبغة من يدك

 لما عمدت سيدك

 عن المسيح شمس البر

 بالماء والروح يعمد البشر

 كأمر سيد اآلنام

 وأكمل البر إلى التمام

 على مسمع من كل الناس

 وأنه المنتظر ماسياس

 أنك تهئ طريق العلى

 وتدعو للتوبة الشيخ والصبى

 أشعياء دعانى بالصوت: وقال

 ب الصباؤوتبقدوم ر

 واعدوها لمن يبغى السكن

 النكم له خدر ووطن

 بإشراق روحه القدوس

 فاستعدوا للقاء إيسوس

 بواسطة الصبغة المحيية

 وترثون ملكوت األبدية

 فامتنعت وقلت أنا المحتاج

 درت اتمامه بكل ابتهاج

 :فرآه يوحنا وقال

 يرفع كل خطية وضالل

 وظهوره العجيب فى الناسوت

 جبروترب العظمة وال

 فامتألت بالحكمة والسداد

 فآمرنى بتعميد العباد

 واآلتى بعدى ذو اقتدار

 بالروح القدس ونار
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 ـ قادر وبيده الرفش21

 إلى مخزنه وأما القش

 ـ كونوا أبناءه المخلصين22

 واستعملوا الرأفة واللين

 ـ للتوبة سارعوا قبل المنون23

 أقطعه بالفأس يكون 

 دى للجموعـ من بعد إرشا24

 فعمدته بخضوع وخشوع

 ـ نظرت بعد تمام العماد25

 وسمعت صوت رب العباد

 نا منذر هيرودسـ ها يوح26

 واغتصابه زوجة فيلبس

 ـ واغتاظت منه  هيروديا27

 وأخذت يوحنا لهامعادياً 

 ـ وإذ احتفل بمولد الملك28

 فأعجب برقصها المتهتك

 ـ ولكون األم تبغض المعمدان29

 فقُطعت كما أمر السلطان

 ـ ال تحرمنا اللهم من البركات31

 كما وفقت يوحنا للميراث

 حسانـ يارب يا كامل اإل31

 واغمرنا ببركة المعمدان

 

 ينقى بيدره ويجمع ما يطيب

 فيحرقه بنار ذات لهيب

 لتنجو من نيران الجحيم

 فيشملكم فضله العميم

 فغير المثمر من االشجار

 بال توان وال انتظار

 وافانى االبن المحبوب

 المكتوبليكمل كل بر ك

 الروح كحمامة عليه استقر

 هذا ابنى الحبيب به أسر

 على ارتكابه األمر الحرام

 قد سجن ليذوق اآلالم

 وامتألت حنقاً وغضباً 

 فاضمرت الشر والعطب

 رقصت ابنتها بإتقان

 وأقسم بإجابة طلبها مهما كان

 طلبت قطع رأسه لإلنتقام

 ودفع لها فى طبق باهتمام

 والتوفيق لصالح األعمال

 وألهمته الصبر على األهوال

 تعطف علينا بحسن الختام

 لنبلغ القصد وغاية المرام
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