
 كيهك 52نياحته  كاما القس( يوحنا)لقديس العظيم يحنس ا مديح

 ـ افتح فاى باألفراح1

 واذكر حبيب المسيح

 ـ نشأ هذا الطاهر2

 واقتنى الفضائل

 ـ كان هادئ فى طباعه3

 مدققاً فى أفكاره

 ـ عاش محباً للوحدة4

 واقتنى كل حكمة

 ن نقياً فى إيمانهـ كا5

 نقياً فى أعمالـه

 ـ صارح زوجته6

 واهباً هلل ذاته

 ـ فرحت تلك العذراء7

 ألنها لبت النداء

 ـ شهوة نفسها8

 أعطتها لها

 ـ عاشا بتقوى وثبات9

 وطلبا األبديات

 ـ اشتركا فى صلوات11

 بزهد وتقشفات

 ـ ِعـوض العبودية11

 لتحيا مع المسيا

 ـ غلبت الشهوات12

 مائياتوطلبت الس

 ـ من مثلك فى طهرك13

 شهادة لعفتك

 ـ ظهر لك المالك14

 أعبد الرب إلهك

 ـ ذهب للبرية15

 حسب الوصية

 ـجمَّعت أوالدك16

 وبنيت لهم ديرك

 ـ طوباك يا البس اإلله17

 مع المالئكة جنود هللا

 ـ أعطتك ثالثة دنانير18

 أيها السراج المنير

 ـ زوجتك الطوباوية19

 وفضلت األبدية

 شاع اسمك فى البريةـ 21

 وسيرتك النقية

 و أرتل بالتسبيح 

 أنبا يحنس كاما

 وكبر فى بيت فاضل

 أنبا يحنس كاما

 نقياً فى حواسه

 أنبا يحنس كاما

 مضيفاً للغرباء

 أنبا يحنس كاما

 حاراً فى صلواته

 أنبا يحنس كاما

 رغبته فى بتوليته

 نبا يحنس كاماأ

 وشكرت السماء

 أنبا يحنس كاما

 وسئول قلبها

 أنبا يحنس كاما

 فى طهارة الحكيمات

 أنبا يحنس كاما

 فى أصوام وميطانيات

 أنبا يحنس كاما

 طلبْت الحرية

 أنبا يحنس كاما

 وتركت األرضيات

 أنبا يحنس كاما

 نبتت كرمة فى بيتك

 أنبا يحنس كاما

 وقال لك اذهب هناك

 اماأنبا يحنس ك

 وعاش عيشة نقية

 أنبا يحنس كاما

 وقلت لهم إرشادك

 أنبا يحنس كاما

 ظهرت لك أم هللا

 أنبا يحنس كاما

 وباركت الدير

 أنبا يحنس كاما

 عملت بالوصية

 أنبا يحنس كاما

 لعلمك بالخفيات

 أنبا يحنس كاما
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 ـ أوالدك المطيعين21

 رتبت لهم قوانين

 ـ عملت لهم مكان22

 والصالة بإيمان

 ـ أصوام مع نسكيات23

 مزامير وميطانيات

 ـ ظهر لك أنبا أثناسيوس24

 مكانك فى الفردوس

 ـ للخدمة ُدعيت25

 بالمحبة ناديت

 ـ روح هللا ساندتك26

 وباركت خدمتك

 أبناء كثيرـ صار لك 27

 أيها العمود المنير

 ـ قال لك المالك28

 لقرب أيامك

 ـ باركت أوالدك29

 محبتك ونكران ذاتك

 ـ سلمت روحك لإلله31

 نُلت ميراث اآلباء

 ـ حضرت المالئكة31

 ألورشليم السمائية

 ـ فى صفوف السمائيين32

 أيها الراهب األمين

 ـ خمسة وعشرين كيهك33

 ودفنت فى ديرك

 دك كالبخورـ رائحة جس34

 يا البس النور

 ـ رآك أحد األبرار35

 مع الطوباوى أنبا مقار

 ـ ذهب إلى ديرك36

 وأهداهم أيقونتك

 ـ بعد عدة سنين37

 إلى دير السريان

 ـ أذكرنا نحن أبناءك38

 لنحيا كمثالك

 ـ أذكر بطريركنا39

 وكهنتنا وشمامستنا

 ـ أذكر أبناءك الرهبان41

 أمام الرب الديان

 فى شيهيت محبوبين

 أنبا يحنس كاما

 للتسبحة واأللحان

 أنبا يحنس كاما

 انقطاعصلوات بال 

 أنبا يحنس كاما

 وقال لك أكسيوس

 أنبا يحنس كاما

 فى بالد الصعيد

 أنبا يحنس كاما

 فى أعمالك وغربتك

 أنبا يحنس كاما

 كانوا معك فى الدير

 أنبا يحنس كاما

 ستستريح من أتعابك

 أنبا يحنس كاما

 وتركت لهم ميراثك

 أنبا يحنس كاما

 بتهليل وفرح وبهاء

 أنبا يحنس كاما

 البهيةأخذت نفسك 

 أنبا يحنس كاما

 مع القديسين

 أنبا يحنس كاما

 انتقلت نفسك

 أنبا يحنس كاما

 الذكى المقبول

 أنبا يحنس كاما

 فى السماء بوقار

 أنبا يحنس كاما

 وسار على طريقك

 أنبا يحنس كاما

 أخذوا جسدك الثمين

 أنبا يحنس كاما

 أمام الرب إلهك

 أنبا يحنس كاما

 وشركاءه أساقفتنا

 كاماأنبا يحنس 

 فى دير السريان

 أنبا يحنس كاما
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 ى الرب رحمة لكاتبهاـ وأن يعط41

 وفهماً لسامعها

 ـ تفسير اسمك فى أفواه42

 الكل يقولون يا إله

 

 وسالماً لقارئها

 أنبا يحنس كاما

 كل المؤمنين

 انبا يحنس كاما أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


