
 بشنس 71هاتور و  71أعياده  القديس يوحنا ذهبى الفم مديح

 ـ افتح فاى بالتهليل1

 وامدح قديس جليل

 ـ فى انطاكية مولود2

 عبد الرب الودود

 ـ من أب غنى مأنوس3

 يعبد الرب القدوس

 ـ وأمه أنثوسا4

 للرب محروسة

 ـ أبواه ربياه5

 بآداب البيعة أدباه

 ـ ومضى أبينا6

 فتعلم فيها

 ـ الحكمة اليونانية7

 لفادى البشرية

 ـ وكان لـه صديق8

 ترهب قبله الرقيق

 ـ فتجانست ميولهما9

 فضائل بقلبهما

ـ ولما توفت أمه11
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 وبحب وزعه

 ـ على األخوة الفقراء11

 فى السماءبقى لـه كنز 

 ـ وسلك يا شهاد12

 إللهنا رب العباد

 ـ وكان بالدير قديس13

 سوريانى الجنس رئيس

 ـ اسمه انثوسنيوس14

 ويوحنا وبطرس

 ـ دخال عليه فى المنام15

 إنجيالً وقال بسالم

 ـ ال تخف من َربطته16

 ومحالل من حاللته

 ـ فعلم الشيخ الحبيس17

 سيصير راعى ورئيس

 ـ ونعمة هللا ربه18

 َحّل عليه روحهو

 ـ فوضع هذا الماهر19

 وصار فى التفسير باهر

 إللهنا عمانوئيل 

 يوحنا ذهبى الفم

 هذا الرجل ذو الجود

 يوحنا ذهبى الفم

 اسمه اكوندس

 يوحنا ذهبى الفم

 طاهرة مأنوسة

 يوحنا ذهبى الفم

 تربية ترضى مواله

 يوحنا ذهبى الفم

 نة أثنياإلى مدي

 يوحنا ذهبى الفم

 وترهب بالكلية

 يوحنا ذهبى الفم

 يدعى باسيليوس الصديق

 يوحنا ذهبى الفم

 ومارسا لربهما

 يوحنا ذهبى الفم

 لم يُبق ما تركه

 يوحنا ذهبى الفم

 والمساكين بنقاء

 يوحنا ذهبى الفم

 فى النسك والجهاد

 يوحنا ذهبى الفم

 عابد طاهر حبيس

 يوحنا ذهبى الفم

 عبد القدوسفأبصر 

 يوحنا ذهبى الفم

 ودفعا لـه باهتمام

 يوحنا ذهبى الفم

 يكون مربوط باسمه

 يوحنا ذهبى الفم

 أن هذا القديس

 يوحنا ذهبى الفم

 انسكبت فى قلبه

 يوحنا ذهبى الفم

 مواعظ وميامر

 يوحنا ذهبى الفم

                                                           
 "ولما توفت أمه: "فغيرتها إلى.. كما هو مكتوب سيرته.. ووالد يوحنا توفى وهو طفل صغير والذى ربته أمه".. ولما توفى والده"مكتوبة  1
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 ـ البابا ميالتيوس أباه21

 ليخدم مذبح هللا

 ـ والقديس فالبيانوس21

 بإرشاد بى أنجيلوس

 ـ لما تنيح نكتاريوس22

 أحضره الملك أركاديوس

 ـ بطريركاً قّدمه23

 سيراً رسولياً بنسكه

 ـ الملكة أوذوكسية24

 أرملة تقية

 قديس شكتهاـ لل25

 وطلب إرجاعه منها

ـ وإذ لم تُِطع البتول26
2
 

 البيعة هذا المقبول

 ـ ومنعها بإمكان27

 جسد ودم الديان

 ـ فحكمت بنفيه28

 فلم يصمت ربه

 ـ إذ هاج جميع الشعب29

 طالباً عودة األب

 ـ حدثت زلزلة عظيمة31

 والقصور الحصينة

 ـ فقالوا هذا غضب31

 لِنفى هذا األب

 األب المبرورـ فأرجعوا 32

 لكن الشيطان المغرور

 ـ انتهز فرصة َوْعظه33

 فأمر مرة أخرى بنفيه

 ـ وهناك فى كومانة34

 وتنيح لدى من فدانا

 ـ وفى عهد ثاؤذوسيوس35

 نُقل جسده المحروس

 ـ إلى القسطنطينية36

 فى الكنيسة المسمية

 ـ ظهرت من جسده آيات37

 تعطى المؤمن ثبات

 ـ صلواته تكون معنا38

 ب فيقبلناللر

 إلى شماس رقاه

 يوحنا ذهبى الفم

 جعله من القسوس

 يوحنا ذهبى الفم

 مأنوسالبطريرك ال

 يوحنا ذهبى الفم

 فسار بقلبه

 يوحنا ذهبى الفم

 اغتصبت بحمية

 يوحنا ذهبى الفم

 فتوجه ووعظها

 يوحنا ذهبى الفم

 منعها من دخول

 يوحنا ذهبى الفم

 من تناول القربان

 يوحنا ذهبى الفم

 وإبعاده عن مدينته

 يوحنا ذهبى الفم

 وتجمهر بالحب

 يوحنا ذهبى الفم

 كادت تدمر المدينة

 ذهبى الفم يوحنا

 من السماء َوَجبْ 

 يوحنا ذهبى الفم

 وانقلب الحزن سرور

 يوحنا ذهبى الفم

 وهيج عليه عدوه

 يوحنا ذهبى الفم

 اعتلت صحة أبانا

 يوحنا ذهبى الفم

 ابن الملك أركاديوس

 يوحنا ذهبى الفم

 ووضع ذات البتولية

 يوحنا ذهبى الفم

 عجائب ومعجزات

 يوحنا ذهبى الفم

 شفاعته ترفعنا

 حنا ذهبى الفميو

                                                           
 (البتول)المقصود وإذ لم تطع أوذوكسية يوحنا  2
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 ـ يا مرشد النفوس39

 أكسيوس أكسيوس

 ـ تفسير اسمك فى أفواه41

 الكل يقولون يا إله

 

 نقول لك أكسيوس

 يوحنا ذهبى الفم

 كل المؤمنين

 القديس يوحنا أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


