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  صار اليوم فرح •

  في السماء وعلى األرض

  من أجل الكرامة العظيمة

  التي للقوي أبا مينا

  آل ابتهاح وتهليل •

  وتراتيل عظيمة

  تليق مع صلوات

  في عيد القديس أبا مينا

  آل جنس المؤمنين •

  اجتمعوا بتماجيد 

  في عيد البطل

   ميناالقديس أبا

  داود الملك يصرخ •

  في سفر مزاميره

  أن األبرا صرخوا

  والرب استجاب لهم

  من في الحكماء  •

  ومعلمي الكنيسة

  يقدر أن ينطق بكرامة هذا الشهيد

  القديس أبا مينا

  آثيرة هي عجائبه •

  التي صنعها في موضعه

  في آل أرض مصر

  القديس أبا مينا البار

  هوذا المرضى شفاهم •

  باسم المسيح ذاته

  المتضايقين خلصهمو

  القديس أبا مينا

  تهللوا أيها األرثوذآسيون •

  أبناء الكنيسة

  في عيد الشهيد

  القديس أبا مينا

  يسوع المسيح في وسطنا اليوم •

  مع صفوف جنوده

  من أجل آرامة المنتصر

  القديس أبا مينا
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  وأيضًا آبائنا الرسل •

  والشهداء المختارون

  يفتخرون باآلالمات

  لبطلالتي قبلها مينا ا

  وأيضًا المعترفون •

  ومصاف لباس الصليب

  يكرمون المجاهد

  الشهيد أبا مينا

  امنحنا يارب سالمك •

  والطمأنينة الى النهاية

  من أجل والدتك والقديس القوي

  الشهيد أبا مينا

  جميع ملوك األرض •

  ومعلمي الكنيسة، ال يقدرون 

  أن ينطقوا بكرامة ذي الصيت العالي

  القديس أبا مينا

  العجائب العظيمة •

  التي صنعها بغتة

  بقوة عالمة صليب ربنا القوي

  يسوع المسيح ابن اإلنسان

  ألنها عظيمة هي آرامتك •

  أيها القديس أبا مينا

  أطلب من ملك المجد

  لكي يغفر لنا زالتنا

  فرق ياسيدنا أعداء •

  الكنيسة أيها المسيح

  اذل مشورتهم،

  من أجل أبا مينا البطل

  احرسنا من الشرير •

  لتجارب والشروروا

  بصلوات وتوسالت

  القديس أبا مينا

  بارك مياه النهر •

  والزروع والثمار

  لتنمو بتوسالت

  أبا مينا الشجاع
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  نسألك من أجل الكهنة •

  والشمامسة والمؤمنين

  نجهم من أجل سيدتنا الملكة

  وأبا مينا الشهيد

   أباؤنا الرهبانوأيضًا •

  وأبناء الكنيسة

  خلصهم من الشدائد

  لدتك والقديس أبا مينامن أجل وا

  أيها السيد اإلله معيننا •

  ارفع شأن المسيحيين

  بقوة صليبك

  من أجل العذراء وأبا مينا البطل

  السالم لك أيتها العذراء •

  والدة اإلله مريم

  السالم لك أيها الشهيد

  القديس أبا مينا

  آل األنفس أعطها برودة •

  مع العذراء واألبرار

  إبراهيم وإسحق ويعقوب

  أبا مينا الشهيمن أجل 

  ياسيدنا أذآر •

  عبدك نيقوديموس

  من أجل والدتك والقوي

  أبا مينا الشهيد

  ....فاذا ما رتلنا  •
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