
 كيهك 4عيد استشهاده  لالقديس اندراوس الرسو مديح

 

 ـ فى كنيسة المنتصرين1

 فخر المبشرين

 ـ قديس طاهر جليل2

 تلميذ عمانوئيل

 ـ كان فى بيت صيدا3

 صاد النفوس الشارده

 ـ عنه يحلو الحديث4

 أخو سمعان بطرس

 ـ هـو ابن يوحنا5

 طلب من هللا عناي

 ـ وكانت دعوته6

 ما أرفع منزلته

 ـ كان تلميذ للمعمدان7

 فامتأل من اإليمان

 ـ هو أول من دعى8

 ولألمجاد سعى

 ـ جذب أخاه سمعان9

 فتتلمذ اإلثنان

 ـ بعد الصيد الوفير11

 تبع الرب القدير

 ـ محب كشقيقه11

 قد عرف طريقه

 ـ أراد الرب يسوع12

 وينقذها من الجوع

 دراوس قد قامـ أن13

 فوجد هناك غالم

 ـ معه شئ يسير14

 واثنان من سمك صغير

 ـ فأخبر سيده15

 فصارت عديدة

 ـ طعام غير كاف  16

 بالبركة اشبع آالف

 ـ اليونانيون أتوه17

 أرادوا أن يروه

 ـ فذهب أندراوس18

 أخبرا الرب إيسوس

 ـ أجابما الديان19

 ليتمجد ابن اإلنسان

 

 القديس األمين 

 اندراوس بى أبوسطولوس

 وكارز باإلنجيل

 اندراوس بى أبوسطولوس

 يعمل صياد أيضا  

 اندراوس بى أبوسطولوس

 هـو كالدر النفيس

 اندراوس بى أبوسطولوس

 وأمه يوأنـا

 اندراوس بى أبوسطولوس

 اخوته من قبل

 اندراوس بى أبوسطولوس

 شهد عماد الديان

 اندراوس بى أبوسطولوس

 وللخراف رعى

 اندراوس بى أبوسطولوس

 لحظيرة اإليمان

 اندراوس بى أبوسطولوس

 رأى األعجاز الكبير

 اندراوس بى أبوسطولوس

 رجل بالحقيقة

 اندراوس بى أبوسطولوس

 أن يشبع الجموع

 اندراوس بى أبوسطولوس

 مليبحث عن طعا

 اندراوس بى أبوسطولوس

 خمسة أرغفة شعير

 اندراوس بى أبوسطولوس

 أمسكهما بيده

 اندراوس بى أبوسطولوس

 وفضلت منه القفف

 اندراوس بى أبوسطولوس

 وعن يسوع سألوه

 اندراوس بى أبوسطولوس

 ومعه فيلبس

 اندراوس بى أبوسطولوس

 قد أتت الساعة اآلن

 اندراوس بى أبوسطولوس
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 ـ سأل الرب الحنان21

 ئه كديانومجي

 ـ أخبره اإلله21

 بعالمات األزمنة

 ـ قد جذب النفوس22

 طوباه فى الفردوس

 ـ فى بالد كثيرة23

 وربح التجارة

 ـ أراد بعض األشرار24

 نجاه هللا أجهار

 ـ سمعان صلب منكس25

 لـه الطوبى القديس 

 ـ وبعد أن صلبوه26

 فسلم روحه

 ـ فى الرابع من كيهك27

 طوباك نلت مناك

 عنا صالة ـ فارفع28

 لتنعم برضاه

 ـ تفسير اسمك فى أفواه29

 الكل يقولون يا إله

 

 عن نهاية األزمان

 اندراوس بى أبوسطولوس

 فاحص القلوب والكلى

 اندراوس بى أبوسطولوس

 إلى الرب القدوس

 اندراوس بى أبوسطولوس

 كرز بالبشارة

 اندراوس بى أبوسطولوس

 أن يحرقوه بالنار

 اندراوس بى أبوسطولوس

 Xوصليـبه على هيئة

 اندراوس بى أبوسطولوس

 بالحجارة رجموه

 اندراوس بى أبوسطولوس

 كالرب قد دعا

 اندراوس بى أبوسطولوس

 أمام الرب اإلله

 اندراوس بى أبوسطولوس

 كل المؤمنين

 اندراوس الرسول أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


