
 بؤونة 51هاتور و  51تقال فى  ذكصولوجية الشهيد العظيم مارمينا العجائبى

 اذا ربح اإلنسان    

 العالم كله وخسر نفسه 

 هذه الحياة  فما هي

 .الباطلة

   Eswp oun `nte pirwmi@ jemhyou `mpikocmoc 

tyrf@ `ntef]̀oci `ntefu,y@ ou pe pai wnq 

`n`e`vlyou. 

 القديس أبا مينا    

 سمع الصوت االلهي 

 وترك عنه العالم كله 

 .ومجده الفاسد

   Pìagioc `apa Myna@ afcwtem `nca ]cmy 

`nnou]@ af,w `mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem 

pef̀wou e;natako. 

 وبذل نفسه للموت    

وجسده للنار وقبل عذابات 

 عظيمة ألجل ابن هللا 

 .الحي

   Af] `ntefu,y `evmou@ nem pefcwma 

`epì,rwm@ afsep hannis] `mbacanoc@ e;be 

`Psyri ̀mV] etonq. 

 فلهذا رفعه مخلصنا    

 إلي ملكوته وأعطاه 

 الخيرات التي لم ترها 

 .عين

   E;be vai `apenCwtyr@ olf `eqoun 

`etefmetouro@ af]naf `nnìaga;on@ `nỳete 

`mpebal nau `erwou. 

السالم . الشهيدالسالم لك أيها    

السالم للمجاهد . للشجاع البطل

 .القديس أبا مينا

   <ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij 

`ngenneoc@ ,ere pìa;lovoroc@ pìagioc ̀apa Myna. 

 أطلب من الرب عنا    

 أيها الشهيد المجاهد 

 القديس أبا مينا 

 .ليغفر لنا خطايانا

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@ `w pi`a;lovoroc 

`mmarturoc@ pìagioc `apa Myna@ `ntef ,a nennobi 

nan ebol. 
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  .أنت الحجر الكريم   

 المختار عن الذهب والفضة 

أيها المجاهد القوي أبا مينا 

 .البياضى

   N;wk ̀ouwni ̀mmaogarityc@ efcwtp ̀einoub nem 

pihat@ `w pijwri `n`a;lytyc@ apa Myna `nte 

niVaiat. 

 ياتك آمن أجل كثره    

 التى صنعتها كل حين 

دعيت طبيبا لشفاء كل 

 .االمراض

   E;be `pasai `nte nekmyini@ etakìri `mmwou 

`ncyou niben@ aumou] `erok je picyini@ ettal[o 

`nswni niben. 

 مل وبعد هذا أيضا ح     

 مصر ليم اقجسده إلى 

 فصنع معجزات وآيات 

 .وعجائب

   Menenca nai on pekcwma@ aùwli `mmof 

`e`t,wra `n<mi@ af̀iri `nhanka;artwma@ nem han 

myini nem ̀perouot. 

 فدعى اسمك األمين    

 ( ياتكآ)المبارك آلن 

 أعطتنا الفرح 

 .واالبتهاج

   Nictu,oc `nje pekran@ je pi`amyn 

et`cmarwout@ je `n;wou gar au]nan@ `mpirasi 

nem `ǹeroùot. 

 تكلم عنك ودعاك    

 داود الحسن 

عجيب هو الرب اإلله فى 

 .قديسيه

   Afcaji e;bytk ouoh afmou] `erok@ `nje 

Dauid pipe;nanef@ je oùsvyri pe `P=o=c V]@ qen 

ny=e=;=u ̀ntaf. 

 أطلب من الرب عنا    

 شهيد المجاهد أيها ال

أبا مينا البياضى ليغفر لنا 

 .خطايانا

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@ `w pìa;lovoroc 

`mmarturoc@ `apa Myna `nte niVaiat@ `ntef ,a 

nennobi nan ebol. 

  

  

  

  
 


