
  ) بؤونه١٥تقال يوم (ابصاليه واطس 

  توآلت عليك ياإلهي •

  أعطنا نعمة وحكمة 

  بشفاعات والدة اإله

  والقوي القديس أبا مينا

  افتح عيون أفهامنا •

  أيها المخلص الذاتي

  لنقص آرامة محب اإلله

  وقديسه أبا مينا

  نجنس المسيحيي •

  يتهللون اليوم بتسابيح

  ألجل آرامة البس الجهاد

  ميناالشهيد أبا 

  داود الملك المرتل •

  تكلم في مزموره قائال

  أن شدائد األبرا آثيرة

  والرب ينجيهم

  األبرار يصرخون للرب  •

  فيستجيب لهم في شدائدهم

  الذي هو هذا الشجاع

  أبا مينا الشهيد

  سبع طغمات الكنيسة •

  يعيدون لك في موضعك

  بالتراتيل والمدائح

  يا أبا مينا الشجاع

  :ها األمم يجتمعون لك •

   آنيستك أيها الشجاعفي

  في أرض مصر يعيدون لك

  يا أبا مينا الشهيد

  اجتمعوا أيها األرثوذآسيين •

  نمدح بتراتيل صاحب العجائب

  العظيمة الشجاع

  ذا االسم الحلو أبا مينا

  



  يسوع المسيح ابن اهللا •

  اختاره منذ وجوده في البطن

  أيها العظيم محب اإلله

  القديس القوي أبا مينا

  ربحسب رأفتك يا •

  عزيتنا من أجل هذا القوي

  أبا مينا الالبس الجهاد

  ذي العجائب العظيمة

  شعب المسيحيين •

  عيد لك بتراتيل

  أيها البطل الشجاع

  القديس أبا مينا

  فلنجتمع أيها األحباء  •

  لنكرم بمزامير 

  السالم لك أيها العظيم 

  أبا مينا الشجاع

  جند السموات  •

  يكرمون هذا الشهيد 

  الجندي ذا الصيت العالي 

  أبا مينا الالبس الجهاد

  مبارك ياسيدنا المسيح  •

  أعطنا نعمة وحكمة 

  بشفاعات العذراء 

  والقوي القديس أبا مينا

  القوي المبارك ، ةعظيمة هي آرام •

  أبا مينا البياضي، الجندي الغالب

  الكنيسةيا سيدنا بدد أعداء  •

  أيها المسيح وبدد مشورتهم 

  نا الشهيدمن أجل أبا مي

  احرسنا أيها الصالح  •

  بطلبات: ونجنا من المضاد 

   وأبا مينا الشهيد:والدة اإلله



  بارآنا ببرآتك  •

  في أعمالنا ياابن اهللا 

  بطلبات الملكة 

  جاعوأبا مينا الش

  نطلب إليك أيها المسيح إلهنا  •

  من أجل أبناء الكنيسة 

  احفظهم ألجل والدة اإلله 

  والغالب أبا مينا

  هللا الخالق ياابن ا •

  ارفع قرن المسيحيين 

  من أجل طلبات والدة اإلله 

  وأبا مينا الالبس الجهاد

  يا إله المجد العظيم  •

  احفظ شعبك من إبليس 

  من قبل شفاعات وطلبات 

  أبا مينا الشجاع

  السيد اإلله المتحنن  •

  اغفر لنا آثامنا 

  بطلبات العروس مريم 

  والقديس أبا مينا

  راء السالم لك أيتها العذ •

  والدة اإلله مريم 

  السالم لك أيها الشهيد 

  القوي القديس أبا مينا

  آل نفوس األرثوآسيين  •

  نيحها يا سيدنا المسيح 

  من أجل والدة اإلله والقديس 

  أبا مينا الالبس الجهاد

  ياربنا يسوع المسيح  •

  ووالدتك وأبا مينا 

  أذآر الحقير

  وثبته الى اإلنقضاء

 ....إذا ما رتلنا  •


