
 برمهات 62؛ عيدها آدام للقديسة ابراكسيا مديح

 ـ بالتمجيد والتسبيح1
 فيه أمدح بالتصريح

 ـ قديسة مصونة2
 سريعة فى المعونة

 ـ زينت طقس الراهبات3
 فى الطاعة والصلوات

 ـ أهملت أموال القنية4
 مدحها ملوك الدنيا

 بالد السلطات ـ تركت5
 لتعيش بين الراهبات

 ـ خادمة بدون تقصير6
 مع إنها بنت أمير

 ـ غلبت حيل الشيطان7
 بالصليب مع اإليمان

 ـ فضحت حيل إبليس8
 بذلت كل نفيس

 ـ بتواضع ومذلة9
 سقطت قامت بال علة

 ـ خدمت فى إنكار ذات11
 هامت فى اإللهيات

 ـ لياليها صالة ودموع11
 وصل صومها إلسبوع

 بطاعة وخضوع أمين ـ12
 بعد عذاب نفس سنين

 ـ ُجرحت بحرب الشرير13
 عفاها الرب القدير

 ـ زاهية فى مجد منيرة14
 قصدت أقدس سيرة

 ـ يا فخر وزينة البنات15
 معينة فى الضيقات

 ـ والكسيح فى إيديها16
 فجرى شاهداً لِها

 ـ يا شجيعة ما أصابك17
 أذكرى العذارى أصحابك

 ةـ يا مثال البتولي18
 والصداقة المالئكية

 ـ يا حبيبة أم النور19
 فى هناء مدى الدهور

 ـ مخيفة للشياطين21
 قاهرة اللذات لسنين

 لإلله يسوع المسيح 
 تى آجيا ابراكسيا
 هى جوهرة مكنونة
 تى آجيا ابراكسيا
 بنسك زائد سنوات
 تى آجيا ابراكسيا
 زهدت لذات فانية
 تى آجيا ابراكسيا
 قصدت مصر بثبات
 تى آجيا ابراكسيا

 أعمال الديرفى جميع 
 تى آجيا ابراكسيا
 بقوة وعظم وسلطان
 تى آجيا ابراكسيا
 بسهرها فى التقديس
 تى آجيا ابراكسيا
 كسبت حب ودالة
 تى آجيا ابراكسيا
 غلبت كل الضعفات
 تى آجيا ابراكسيا
 مرفوعة لحب يسوع
 تى آجيا ابراكسيا
 أخرجت الشياطين
 تى آجيا ابراكسيا
 زادت فى الخدمة فى الدير

 يا ابراكسياتى آج
 أبت أن تحيا أميرة
 تى آجيا ابراكسيا
 وقدوة للراهبات
 تى آجيا ابراكسيا
 أدمعت طالبة فاديها
 تى آجيا ابراكسيا
 فى البير عانك أحبابك
 تى آجيا ابراكسيا
 والعشرة اإللهية
 تى آجيا ابراكسيا
 معها قائمة بسرور
 تى آجيا ابراكسيا
 حنينة على المذلولين
 تى آجيا ابراكسيا



 برمهات 62؛ عيدها آدام للقديسة ابراكسيا مديح

 ـ شفاعتها مقبولة21
 تطلب عنا بدالة

 ـ معينة لنا فى الضيق22
 ترافقنا كالصديق

 ـ أطلبى للعذارى23
 لكى نحيا فى طهارة

 ـ اهدينا لكى نغلب24
 إلينا ولـه نطلب

 ينا يا مختارةـ اشفعى ف25
 نعمل أعمال بارة

 ـ لنجاهد كحياتك26
 ونفوز بإرشادك

 ـ ساعدينا يا نقية27
 ونفوز باألبدية

 ـ يا قدوة صيتك عالى28
 نتبعك وال نبالى

 ـ ذكراك لنا عطرة29
 بدالة لرب القدرة

 ـ نرفعك باستحقاق31
 وتهدى من كان عاق

 ـ فى َهنا مع إيسوس31
 غلبت عدو النفوس

 بقياس ـ نمدح فيك32
 ونقول لك أكسياس

 ـ تفسير اسمك فى أفواه 33
 الكل يقولون يا إله القديسة

 

 نناديها بسهولة
 تى آجيا ابراكسيا
 فى جهادنا لنا رفيق
 تى آجيا ابراكسيا
 يا قديسة ومنارة
 تى آجيا ابراكسيا
 العدو ومن يذنب
 تى آجيا ابراكسيا
 لنصلى بحرارة
 تى آجيا ابراكسيا
 نغلب بصلواتك
 تى آجيا ابراكسيا
 لنحيا فى يقظة قوية
 تى آجيا ابراكسيا
 اسمك عندنا غالى

 راكسياتى آجيا اب

 كالمسك تفوح نضرة
 تى آجيا ابراكسيا
 سيرتك تجذب من راق
 تى آجيا ابراكسيا
 تتهنى فى الفردوس
 تى آجيا ابراكسيا
 كقديسة مضيئة كالماس
 تى آجيا ابراكسيا
 كل المؤمنين
 ابراكسيا أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


