
 طوبة12عيد نياحتها  لقديسة إيالريها مديح

 ـ فى صفوف العذارى1

 الملكة المختارة

 ـ بنت الملك زينون2

 سر يسوع الحنون

 ـ فى صلوات قوية3

 عشقت البتولية

 ـ طلبت من الرب يسوع4

 وانتظرت بخضوع

 ـ بشجاعة إيمان5

 وقبلت اآلالم

 ـ رافقها مالك هللا6

 العذراء المختارة

 ـ عاشت بحهاد عالى7

 تخدم بال تعالى

 ـ أراد الرب الحنون8

 مرضت أختها بجنون

 ـ فشل كل الحكماء9

 فطلبوا من السماء

 ـ سمع الرب المعين11

 فطلب القديسين

 ـ أرسل بنته بإيمان11

 وقلبه فى اطمئنان

 ـ فى المجمع العمران12

 صلى الكل بإيمان

 ـ مرت أيام كثيرة13

 فاختاروا الوسيلة

 ـ يأخذها األب الغالى14

 فبكى بصوت عالى

 ـ أخذتها بخشوع15

 وقلبها مرفوع

 ـ سمع هللا الصالة16

 شفيت أختها فى الحال

 ـ عادت إلى بلدها17

 وعن السر سألها

 ـ األب إيالرى18

 ويميل ليقبلنى

 ـ دهش الملك وطلب19

 رئيس الدير رغب

 شهيدات الطهارة 

آجيا إيالريهتى 
2

 

 كشفت سراً مكنون

 تى آجيا إيالريه

 وعبادة سرية

 تى آجيا إيالريه

 يرشدها فى الموضوع

 تى آجيا إيالريه

 رذلت مجد العالم

 تى آجيا إيالريه

 لدير أنبا مقار

 تى آجيا إيالريه

 بأسم األب إيالرى

 تى آجيا إيالريه

 نيكشف سرها المكنو

 تى آجيا إيالريه

 فى كشف هذا الداء

 تى آجيا إيالريه

 طلبة الملك زينون

 تى آجيا إيالريه

 لبرية الرهبان

 تى آجيا إيالريه

 باآلباء الرهبان

 تى آجيا إيالريه

 والحالة عسيرة

 تى آجيا إيالريه

 الراهب إيالرى

 تى آجيا إيالريه

 وصلت بدموع

 تى آجيا إيالريه

 من القلب المختار

 ا إيالريهتى آجي

 وأبوها استقبلها

 تى آجيا إيالريه

 كان يبكى ويصلى

 تى آجيا إيالريه

 رؤية هذا األب

 تى آجيا إيالريه

                                                           
2
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 بانـ بكت لكل الره21

 أعود لهذا المكان

 ـ وفى قصر أبيها21

 ولم يفطن لها

 ـ سألها بخشوع22

 فأقرت بدموع

 ـ ابتدأت األفراح23

 الكل بقلب مرتاح

 ـ وعدها أبوها24

 والكل باركوها

 ـ طوباِك يا إيالريه25

 صلى لنا صالة قوية

 ـ اطلبى من الرب عنا26

 ومجده يكون هدفنا

 ـ تفسير اسمك فى أفواه 27

 ولون يا إلهالكل يق

 

 صلوا لى أنا غلبان

 تى آجيا إيالريه

 الملك رحب بيها

 تى آجيا إيالريه

 عن السر المسموع

 تى آجيا إيالريه

 تمأل القصر وراح

 تى آجيا إيالريه

 للبرية يعيدوها

 يالريهتى آجيا إ

 يا قوية يا نقية

 تى آجيا إيالريه

 يمأل بحبه حياتنا

 تى آجيا إيالريه

 كل المؤمنين

 القديسة إيالريه أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


