
  الدفنار 

  اليوم الخامس عشر من شهر هاتور: أوال  

  طرح بلحن أدام

  
في عسكر ) قائدًا(القديس مينا الشهيد المختار الذي للتقوى من أهل مصر مع أنه في بدايته آان جنديًا عظيمًا: التفسير

 الى البرية وعاش عيشة وباستبشار قلب، ذهب. فاحتقر هذه السيرة الباطلة الزمنية المملوءة حزنًا ووجع قلب. الملك

. وآان يذوق الحالوة التي ال يشبع منها . مالئكية، وفي ذلك الموضع داوم على الصوم ، الذي هو أساس الطهارة 

فامتأل من نار . هذه التي آان يسبح بها بتهليل عظيم ، في الليل والنهار من عمق قلبه . المعرفة الحقيقية التي لإلنجيل

ووقف أمام الوالي وصرخ قائًال بهذه الكلمات ، .  للرب يسوع، ووثب باجتهاد وأتى الى المحفل الروح القدس مثل رسول

ذات الحياة، التي للمرتل داود التبي ، أني وجدت في الذين لم يطلبونني ، وظهرت لمن لم يفحص عني، فأنا نصراني 

الجبار ، غضب بغيظ شديد ، وامر أن يعاقب فلما سمعه . أسجد للمسيح الذي صلب على الصليب في عهد بيالطس البنطي 

، وأما الشجاع فكان متهلًالعلى العذاب الصعب، من أجل اسم المسيح مخلصنا، حتى أخذ اإلآليل العديم الفساد ، من قبل 

  .بصلواته أيها المسيح مخلصنا اغفر لنا خطايانا آعظيم رحمتك. يسوع المسيح الذي أحبه

  

  :شهيد من ههنا يقال أمام أيقونة ال

  
  

  . إلهنا الحقيقي. الذي ليسوع المسيح . الشهيد المختار. با مينا أالسالم لك يا

  .الذي لملك السماء. الجندي العظيم . البياضي . أبا مينا االسالم لك ي

  .المصباح المضئ في الشهداء. السالم لك ياأبا مينا  



  .لقالجوهرة المختارة عطية اهللا الخا. السالم لك ياأبا مينا 

  .الرجل التاجر الذي اقتنى الجوهرة الحقيقية. السالم لك ياأبا مينا

  .الذي سفك دمه ، من أجل الملكوت الدائمة الى األبد. السالم لك ياأبا مينا

  .الذي تعرى من العالم الباطل ومن مجده الفارغ. السالم لك ياأبا مينا

  .ائم الذي شبع بالفردوس وبالفرح الد. السالم لك ياأبا مينا

  .السالم لك ياأبا مينا الذي استحق أن يسمع الصوت القائل ادخل الى فرح سيدك

  .الذي نال اإلآليل من قبل يسوع المسيح ، ملك الملوك. السالم لك ياأبا مينا 

  .بصلواته يارب ، أنعم لنا بغفران خطايانا

  

  :طرح بلحن واطس

  
أيها المجاهد ، الذي . ع واحد معا، ال يقدرون أن ينطقوا بكرامتكإذا ما اجتمع، جميع حكام األرض ، في موض: التفسير

أيها القديس ، ألنه حبل بك بوعد، وولدت بالبر ، مثل ابن . للمسيح ، ألن اسمك الطاهر أضاء علينا نحن المصريين 

من . ار النجسينصرت مرهبا للشيطان ، وشياطينه األردياء األشر. ولما نموت في القامة. الوعد والقربان، مثل اسحق

ولما تنيح أبواك، أخذت جميع أموالك، . في الملك المسيح. قبل شوقك وحمية عبادتك لإلله ، المملوء من التقوى 

، أحببت الرب ، من آل قلبك، ومجد هذا العالم، لم يبعدك ولما صرت جنديا. واعطيتها للملك المسيح، آما أمر في إنجيله

 ، قويا شجاعًا ، بازاء الشرير، والملوك المخالفين ، ولما دخلت المدينة ، بشكل يامن صار جنديا. عن محبة المسيح

أنا نصراني أؤمن بربي يسوع المسيح، ولما نظروك، . قلبالنسك ، فوقفت بقوة أما المندوب، وصرخت قائًال بقوة 

أبصروا وجهك يضئ مثل وجه مالك، من قبل نعمة اهللا ، فبأمر الرب عرفك قوم ، وتكلموا مع المندوب قائلين، نحن 

. ملكناولما ُأخذت رأسك من أجل المسيح . نعرف هذا، فتكلم معه الوالي، قائًال بتهديد عظيم ، لم ترآت عنك عظم منزلتك

أيها القديس أبا مينا ، تشبه الهيكل الذي بناه . ارتفعت الى العالء، بتهليل، ونلت اإلآليل غير الفاسد ، وبنيت لك آنيسة 

  .أطلب من الرب عنا ، ليغفر لنا خطايانا. سليمان ، فكمل بفرح بيت اهللا بسالم ، وأتت جميع الشعوب وسجدوا فيه للمسيح

  

  



  طرح بلحن أدام  :بؤونه ١٥يوم : ثانيُا 

  
تعالوا آلكم اليوم أيها األرثوذآسيين، نمجد المسيح وشهيده القديس مينا المجاهد القوي، الذي تمسك بالشهادة، ولم يخف 

من عذاب الملوك المنافقين والوالة، بل اعترف بيسوع المسيح أنه هو ابن اهللا بالحقيقة،ومات عن األمانة والعبادة ونال 

نت أيها القديس مينا صفي اهللا البتوا الطاهر، طوبال للبطن الذي جملتك ، والثديين الي أعاالك، أيها طوباك أ .اإلآليل

. بذلت عنقك ومت عن الحق، ونلت أآليل الشهادة . البشارة المقدسة ، األمين المبارك، االسم الذي خرج من فم المخلص

بصلواته يغفر لنا الر

طرح بلحن واط

  .ب خطايانا

  س

  

با مينا الشهيد الذي لربنا يسوع المسيح الطاهر الالبس الطهارة، مضيت الى الوالي بقوة عظيمة، واعترفت ديس أ

  

لق

أمامه بعظم دالة واظهرت المسيح وأبيه الصالح وروح قدسه المحيي أمام التنين، واحتملت العذاب والنار بقوة المسيح 

لخبيثة، وقائده النجس الذي آان يعذبك، فلما رأى التنين الذي يقويك في جميع شدائدك، حتى فضحت الشيطان وجنوده ا

الشرير صبرك، آتب قضيتك أن تؤخذ رأسك على  اسم المسيح، وصعدت الى العلو بتهليل، حيث الموضع الذي فيه 

  .أطلب الى الرب عنا ليغفر لنا خطايانا. الفرح، وعيدت مع جميع القديسين في آورة األحياء

  طرح بلحن واطس

  
. سمائي وبمسرة المسيح وقديسيه ، واهتمام الملوك المحبين لإلله، بنيت لك آنيسة أيها القديس أبا مينار يببتد: رالتفسي

 .العجائبي، ليغفر لنا خطايانا

يا . تشبه الهيكل الذي بناه سليمان، وآملت بفرح بسالم بيت اهللا ، ويحضر عليها جميع الشعوب، يسجدون للمسيح فيها

. ولما نزعت رأسك على اسم يسوع المسيح. ئ والملوك المنافقينمن صار جنديا محاربا للمسيح، بازاء إبليس الرد

أنت أبصرت السماء مفتوحة، والشهداء والقديسين يكللهم المسيح في . ونلت اإلآليل غير الفاسد. صعدت الى العلو بتهليل

وجهك متأللي و. فتمنطقت بكل سالح الروح القدس، وقبلت بشجاعة تعب التعذيب، وآنت مستبشرًا في الجهاد. ملكوته

فورثت مع المسيح الحياة الباقية، طلبت . بموهبة اهللا العظيمة الكائنة معك، ترآت الجندية عنك ، وفخر العالم. بالفرح

. وترآت السمائيات، وأحببت الموضع المقدس ، حيث المسيح جالس فيه، فضحت الشيطان وأبالسته األشرارالعلويات 

بصر المتولي عظم ثباتك، فأمر بسرعة أن تنزع رأسك، فلبست اإلآليل غير البالي فلما أ. بعظم صبرك وعبادتك العالية

أطلب من الرب عنا، يا البس جهاد الشهادة ، أبا مينا . وحللت مع يسوع المسيح، وعيدت في ملكوته. الذي للشهادة


