
 أمشير 9عيدها  ؛لقديسة إفروسيناا مديح

 ـ السالم لك يا مختارة1

 اختارك الرب منارة

 ـ اختارها الرب واصطفاها2 

 منذ طفولتها

 ـ تعالوا يا أحباء3

 نرتل بابتهاج

 ـ كلنا اليوم مهتمون4

 مهللون وفرحون

 ـ تيتمت من والديها5

 وتولى أمرها

 تقيينـ اثنين 6

 تبنوها محبين

 ـ كانت بين الناس7

 خاضعة لرب القصاص

 ـ محبة لألنفراد8

 حباً فى رب العباد

 ـ كبرت الصبية9

 وجمال قداستها

 ـ طلب يتزوجها11

 ففرح مربيها

 ـ فقوت عزمها11

 من غير علمهم

 ـ ولما علموا طريقها12

 وأعلموا طالبيها

 ـ َحزن ُحزن شديد13

 وترك الزواج وهابه

 نت مجتهدةـ فكا14

 منعوها بشدة

 ـ فرأت فى منامها15

 من لحيته لمعونتها

 ـ فانقطع رجاؤهم منها16

 لرئيسة الدير مع راهباتها

 ـ بتدبير الرب القدوس17

 ففرحت بها العروس

 ـ فأتوا بحاجتها18

 فلم تلتفت لها

 ـ جمعت خرق بالية19

 فرأت فى رؤيا

 ـ أسقف جاء إليها21

 فباركها وأعطاهم لها

 يا من أحبت الطهارة 

 تى منريت إفروسينا

 وأضاء قلبها

 تى منريت إفروسينا

 بعيد عن كل ضوضاء

 تى منريت إفروسينا

 من أجل تذكارها مجتمعون

 تى منريت إفروسينا

 من أيام صغرها

 تى منريت إفروسينا

 وكانوا عاقرين

 تى منريت إفروسينا

 مبتهجة بماسياس

 تى منريت إفروسينا

 بنسك وجهاد

 تى منريت إفروسينا

 وشاع ذكرها

 تى منريت إفروسينا

 إنسان ليملك عليها

 تى منريت إفروسينا

 وقصت شعرها

 تى منريت إفروسينا

 حزنوا على طلبها

 تى منريت إفروسينا

 ق أثوابهوش

 تى منريت إفروسينا

 قاصدة الرهبنة

 تى منريت إفروسينا

 شيخ أعطى لها

 تى منريت إفروسينا

 قصدوا تسليمها

 تى منريت إفروسينا

 أتت لدير إيسوس

 تى منريت إفروسينا

 وهى مشغولة بجهادها

 تى منريت إفروسينا

 لتصلها وتلبسها

 تى منريت إفروسينا

 بيده صليب وشورية

 سيناتى منريت إفرو



 أمشير 9عيدها  ؛لقديسة إفروسيناا مديح

 ادت فى جهادهاـ ز21

 فازداد اتضاعها

 ـ امتحنها بأمراض شديدة22

 وهى شاكرة محتملة

 ـ من شدة تقواها23

 على الدير بعد رئيستها

 ـ كانت قديستنا24

 مع الحزم والشجاعة

 ـ كثرت أمراضها25

 وكملت فرحتها

 ـ فى تسعة أمشير26

 وانتقلت بتهليل

 ـ كل الشعوب المحبين27

 يطلبون صلواتها كل حين

 السالم للقديسة ـ28

 تطلب للكنيسة

 ـ السالم للتقية29

 ورثت األبدية

 ـ تفسير اسمك فى أفواه31

 الكل يقولون يا إله القديسة

 

 وتعب احتمالها

 تى منريت إفروسينا

 مدة ثالثين سنة

 تى منريت إفروسينا

 والها ربها

 تى منريت إفروسينا

 فى وجهها البشاشة

 تى منريت إفروسينا

 وضعف جسدها

 تى منريت إفروسينا

 قابلت القدير

 تى منريت إفروسينا

 الحاضرين والغائبين

 تى منريت إفروسينا

 العروسة النقية

 فروسيناتى منريت إ

 البتول النقية

 تى منريت إفروسينا

 كل المؤمنين

 إفروسينا أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


