
 تمجيد مار بقطر
  

  تلبس إآليل نفيس   في وسط المالئكة   یامن غلبت إبليس     في الحضرة اإللهية-1
  بمقاومة عالنية    رافضًا اإلغراء    حاربت الوثنية    بالقوة واإلقدام-2
  وجسدك جاء لمصر    حقا قد انتصرت  اسمك معناه النصر     یاقدیس ماربقطر-3
  في مقاطعة أنطاآية    ى وفضيلةبتقو    بمبادئ روحية     نشأت یاطوباوي-4
  حاربت وانتصرت  في الجيوش الرومانية  بوضوح قد ظهرت       لنزاهة خلقك-5
  لممارسة دیانتك    فحسدك الشيطان    لم تنَس صلواتك    بطبعك الهادي-6
  وهو الملك الدیان    معترفًا بالمسيح    أم القدیس قزمان     بشجاعة قد آفنت-7
  وللسجود دعاك    تذبح لآللهة  استدعاكالوالي قد     لعبادة األوثان -8
  وجاوبت بوداعة    لم یهزك إغراء   ورفضت بشجاعة     لم تخضع ألوامره-9

  ال أخاف من إهانة    لكن ليسوع ملكي    خدمتك بامانة     جوابك آان واضح-10
  الملك األبدي لكن روحي في ید    فقط على جسدي     سلطانك یاوالي-11
  ليسوع حبيبك    فسلمت حياتك    یبكوأمر بتعذ     اغتاظ منك الوالي-12
  في بدایة آالمك  فشكرت یسوع ربك    فظهرت عظامك     آسروا أصابعك-13
  فازداد بریقك   في أتون قد ألقوك    ثم أمروا بحرقك     في السجن أودعوك-14
  في منتهى السالم    ترتل بالتسابيح    مدة ثالثة أیام     قضيت في األتون-15
  ُسمًا في طعامك    فقدموا لك    وبالسحر اتهمك     تعجب الوالي -16
  فاضحًا الكافرین    والرب خلصك  أمام آل الحاضرین     أآلت یابطل-17
  وایمانه صحيح  حارقًا آتب السحر   واعترف بالمسيح    فآمن الساحر-18
  ولم یخفي شروره    بتقطيع مفاصلك    وأصدر أوامره    فحنق الوالي-19
  ثم قلعوا عينيك    بمشاعل ملتهبة    وأحرقوا جانبيك    التعذیب فزادوا ب-20
  صبرت ألعمالهم    بقوة إلهك    غير مستسلم لهم     صمدت یابطل-21
  یاله من عذاب مریر    صبوه في فمك    من خٍل مع جير     صنعوا خليطًا غریبًا-22
  بشدة في صالتك    اتجهت إللهك    لم یهز عزیمتك     هذا العذاب الوحشي-23
  وبهذا لم تحفل    مدة ثالثة أیام    ورأسك الى أسفل    قوك في عمود واوث-24
  أن ینزع سالمك    لكنه لم یقدر    بسلخ لحمك     أمر الوالي الظالم-25
  من آثرة ثباتك    اغتاظ الوالي    من آل عذاباتك     الهك قد نجاك-26
  بفرح وسرور   فاعترفت بالمسيح  حضور مالآين من نور   رأت احدى الحاضرات-27
  لما فجأة ترآوها    نالت أعظم إآليل    فيهما ربطوها   ربوا نخلتين ق-28
  وذآرى الشهادة  ُقطعت رأسك بالسيف    من شهر برموده     في السابع والعشرین-29
  دائمًا في صالتك    اذآرنا في السماء    قویة شفاعتك     طوباك یاقدیس -30
 بقطر أعّنا اجمعينمار    الكل یقولون یاإله    آل المؤمنين  تفسير اسمك في أفواه-31


