
 أبيب 4أمشير و 6 أعيادهم ؛القديسين أباكير ويوحنا مديح

 ـ أبدى باسم الرب خالقنا1

 وأمدح شهداء إلهنا

 ـ بدء نظامى يا أخوان2

 عبيد يسوع الرب الديان

 ـ تحركت النعمة اإللهية3

 فمضوا إلى القسطنطينية

 ـ ثبت عزائم الشجعان4

 عترفوا وكرزوا باإليمانوا

 ـ جالوا مبشرين باسم يسوع5

 ويحثوا على التوبة والرجوع

 ـ حرك الشيطان المنجوس6

 فبحث عن عبيد إيسوس

 ـ خاطبه القديسين7

 وامامك جهراً معترفين

 ـ دعاهم لعبادة األوثان8

 ووعدهم بعطايا ذهب وألوان

 ـ ذلك الكالم من المحال9

 ذهبك وملكك خيال وزوال

 ب البرايا قوى الشهداءـ ر11

 حتى انتصروا على األعداء

 ـ زادوا فى الصراخ قائلين11

 بيسوع المسيح مسيحين

 ـ سمع الملك هذه األقوال12

 فأمر بتعذيبهم فى الحال

 ـ شهدوا جميع الحاضرين13

 وهم محتملين وصابرين

 ـ صاح الملك بصوت عالنية14

 لينالوا عذابات قوية

 ديسينـ ضرب الجنود أجسام الق15

 وهم بسرور محتملين

 ـ طار عقل الوالى من التفكير16

 فى اليوم السادس من أمشير

 ـ ظهرت مالئكة فى العالء17

 وأخذت نفوس الشهداء

 ـ عجائب كثيرة ظهرت بيقين18

 وصاحوا نؤمن بإله القديسين

 ـ  جاءت طغمات أنجيلوس19

 وهتفت أكسيوس أكسيوس

 ـ فازوا بالحياة األبدية21

 رشليم السمائيةوسكنوا أو

 لروح مقدسناواالبن فادينا وا 

 أباكير وأخيه يوحنا

 أشرح سيرة الشهداء الشجعان

 أباكير وأخيه يوحنا

 فى قلوب أوالد إسكندرية

 أباكير وأخيه يوحنا

 فطافوا القرى والبلدان

 أباكير وأخيه يوحنا

 ومعترفين أمام الجموع

 أباكير وأخيه يوحنا

 قلب الملك دقلديانوس

 أباكير وأخيه يوحنا

 عيننحن نؤمن بيسوع الم

 أباكير وأخيه يوحنا

 وأن يكفروا بالرب الديان

 أباكير وأخيه يوحنا

 ال نعبد إال الرب المتعال

 أباكير وأخيه يوحنا

 وملئهم من الحكمة السمائية

 أباكير وأخيه يوحنا

 نحن نصارى مسيحين

 أباكير وأخيه يوحنا

 من فم الشهداء األبطال

 أباكير وأخيه يوحنا

 عذاب الشهداء القديسين

 اكير وأخيه يوحناأب

 أمضوا بهم إلى اإلسكندرية

 أباكير وأخيه يوحنا

 بأمشاط حديدية مسنونين

 أباكير وأخيه يوحنا

 فأخذ رأس يوحنا وأباكير

 أباكير وأخيه يوحنا

 تسبح وترتل لرب السماء

 أباكير وأخيه يوحنا

 نظروها جميع الحاضرين

 أباكير وأخيه يوحنا

 وهنئت الشهداء بالفردوس

 أخيه يوحناأباكير و

 ولبسوا أكاليل نورانية

 أباكير وأخيه يوحنا
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 ـ قبل اإليمان جميع الذين21

 وقالوا نؤمن بإله القديسين

 ـ كلمهم الملك المحتال22

 أقطع رؤوسكم فى الحال

 ـ لم يطيعوا أمره المؤمنين23

 لنفوز بما فاز به القديسين

 ـ مد يده سياف العنيد24

 ففازوا بإكليل كالشهداء

 ـ نسألك يارب القدره25

 ربشفاعة الشهداء األبرا

 ـ هب لقلوبنا اإليمان26

 بطلبات الشهداء الشجعان

 ـ ونحن الشعوب المسيحين27

 اقبلنا بشفاعة القديسن 

 ـ ال تنسى الناظم يا ديان28

 من إلهه شهداء اإليمان

 ـ واختم نظم هذه األقوال29

 ونعيد للشهداء األبطال

 ـ يارب اقبل طلبتنا31

 واقبل شفاعة شهدائنا

 

 نظروا عذاب الشهداء بيقين

 أباكير وأخيه يوحنا

 إن لم ترجعوا عن ذا الضالل

 أباكير وأخيه يوحنا

 وقالوا اقطع رؤوسنا فى الحين

 أباكير وأخيه يوحنا

 وقطع رؤسهم بعنف شديد

 أباكير وأخيه يوحنا

 تثبت إيماننا وتعطينا نصرة

 اكير وأخيه يوحناأب

 واكسر عنا شوكة الشيطان

 أباكير وأخيه يوحنا

 نمجد ونرتل قائلين

 أباكير وأخيه يوحنا

 تادرس يسى طالب غفران

 أباكير وأخيه يوحنا

 بالسالم لمريم أم المتعال

 أباكير وأخيه يوحنا

 وأدم عمارة بيعتنا

 أباكير وأخيه يوحنا

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


