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 إنهم مسيحيون. 15

 لذا للعذاب مستوجبون
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 عاشوا كلهم فى اطمئنان
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 بإيمانهما الوفير
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 أغنياء مع فقراء

 كانا مشاركين

 فى حرارة متألمين
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 يؤمنون بالمسيح

 بضرب وتجريح

 واحتملوا أشد العذاب
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 فآمنوا باسم الرب
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 وتنكر بإصرار
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 األم قُطعت راسها. 21
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 وأخيرا قطعوا رؤوسهم. 22
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 الكل يقولون ياإله

 

 ونالت اإلكليل

 ابن رومانيوس الجليل

 واصبحوا قديسين

 وللرب مسبحين

 ثالث الشهور

 من شهر هاتور

 فى الثانى والعشرين

 فاصبح لهم عيدين

 واذكرونا فى بؤونة

 وامنحونا المعونة

 فى أفواه كل المؤمنين

 عنا آجمعينقزمان ودميان أ

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


