
 أمشير 12عيد نياحته  "سخا"القديس العظيم األنبا زخارياس أسقف مدينة  مديح

 ـ السالم ألنبا زخارياس1

 "ماسياس"حبيب 

 ـ السالم للحبر الجليل2

 يا من نال اإلكليل

 ـ قساً كان أباك3

 طريق الخالص أراك

 دتـ لكنك فى العالم زه4

 سكنى البرية اخترت

 ـ طريق الرهبنة اشتهيت5

 وللبرية سعيت

 ـ لبست ثوب الرهبان6

 أمام حروب الشيطان

 ـ عشت فى نسك شديد7

 ألجل ميراث المواعيد

 ـ باألصوام والصلوات8

 والصدقات والقراءات

 ـ كنوز على منارة9

 كزهرة عطارة

 ـ سيرتك ملت األقاليم11

 وحفظ اإليمان قويم

 رشحوك ـ أهل سخا11

 بالقوة رسموك

 ـ وفى يوم الرسامة12

 زادتك كرامة

 ـ عند وضع اليد عليك13

 كنجم صار وجهك

 ـ بالنعمة رعيت شعبك14

 أحببته وأحبك

 ـ داومت على التعليم15

 وأيضاً التقويم

 ـ ثالثين سنة بتمام16

 وتنيحت بسالم

 ـ السالم لراعى أمين17

 وبحث عن الضالين

 ـ أعطيت السائلين18

 المتعبينأرحت 

 ـ كتبت المقاالت19

 ونسخت المخطوطات

 ـ يا رجل هللا21

 اشفع فى الخطاة

 األسقف القديس 

 بنيوت آفا زاخارياس

 عمانوئيلخادم 

 بنيوت آفا زاخارياس

 فى مخافة هللا رباك

 بنيوت آفا زاخارياس

 وخيراته رفضت

 بنيوت آفا زاخارياس

 وعلى الجهاد نويت

 بنيوت آفا زاخارياس

 جاهدت جهاد الشجعان

 بنيوت آفا زاخارياس

 بثبات وعزم أكيد

 بنيوت آفا زاخارياس

 وكثير من الميطانيات

 بنيوت آفا زاخارياس

 ارةكأنغام قيث

 بنيوت آفا زاخارياس

 كمثال حياة التسليم

 بنيوت آفا زاخارياس

 لألسقفية وزكوك

 بنيوت آفا زاخارياس

 ظهرت عالمة

 بنيوت آفا زاخارياس

 نور أضاء حواليك

 بنيوت آفا زاخارياس

 واعطيته قلبك

 بنيوت آفا زاخارياس

 واالرشاد والتسليم

 بنيوت آفا زاخارياس

 خدمت فيها باهتمام

 زاخارياس بنيوت آفا

 شدد المؤمنين

 بنيوت آفا زاخارياس

 عطفت على المساكين

 بنيوت آفا زاخارياس

 والميامر والعظات

 بنيوت آفا زاخارياس

 يا ساكن فى سماه

 بنيوت آفا زاخارياس
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 ـ اطلب عن المتضايقين21

 وكل البعيدين

 ـ صل عن بيعتنا22

 وكل أساقفتنا

 ـ أذكر كهنتنا23

 وشعب كنيستنا

 ـ تفسير اسمك فى أفواه24

 الكل يقولون يا إله

 

 والمرضى والمحتاجين

 بنيوت آفا زاخارياس

 ورئيس كهنتنا

 بنيوت آفا زاخارياس

 وأيضاً شمامستنا

 بنيوت آفا زاخارياس

 ل المؤمنينك

 األنبا زخارياس أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


