
 مديح للقديس تكال هيمانوت الحبشي
  

 ألنبا تكال هيمانوت    ونرتل بالتهليل  نسبح إلهنا العظيم  نبدأ يا مؤمنين .1
 أنبا تكال هيمانوت  فان اليوم هو عيد   وابتهجوا فرحين  تعالوا يامؤمنين .2
 أنبا تكال هيمانوت  أيها األب الطاهر  أمام الرب القدوس  ارتفعت بالحقيقة .3
 أنبا تكال هيمانوت  طوباك يا إبن الموعد    غ والشهيدالصاب  ألنك مثل يوحنا .4
 أنبا تكال هيمانوت  طوبى ألمك ساره     الكاهن والقديس  طوبى ألبيك سجاز آب .5
 ...فأتاه ميخائيل طيار   في وسط البحيرة صار  هرب أبوك من األشرار .6
 ...  حفظه من أجل ميالد   لكن المالك نجاه  ناله آثير اآلالم .7
 ...  الرب بنجاتها أشار ن يوذوا أم البارأ  أراه الجند األشرار .8
 ...  وعشت في روحانية  وتآنست بالوحوش  قصدت البرية .9

 ...    بالقوة اإللهية والبدع الشيطانية  هدمت الوثنية .10
 ...    بصلوات أبانا قد صنعت بأمانة  عجائب في آتانا .11
 ...  فسموك رسوًال جليل  حين بشرت باإلنجيل  أتيت بفرح آثير .12
 ...  حين ملك اإلله الممقوت خلصت الناس من الموت  وتفي مدينة تدعى دام .13
 ...    فأحبك إلهك  أمام الرب القدوس  رفعتك صلواتك .14
 ...  فانتصرت بقوة الديان  في حرب روحية عوان  واجهت قوة الشيطان .15
 ...  ليخيفك بقوة النار  في مكان مآلن أشجار  ظهر لك الشيطان .16
 ...    ففر من أمامك    وقوة طهارتك  أخزيته بصالتك .17
 ...  فتسجد هللا بالحقيقة  أنقذك مالك من الضيقة  القوك في بئر عميقة .18
 ...  فانذهل آل الرجال   فالتوت الشجرة في الحالعلقوك على شجرة بحبال .19
 ...  يا محب يسوع المسيح    وتفقدت األقاليم  في زيارة ألورشليم .20
 ...فاستحققت الميراث   وربحت في الوزنات  أآملت جهادك بثبات .21
 ...    وعطر قداستك  ظهر طيب طهارتك  أيضًا بعد نياحتك .22
 ...  ولحضورك أشرت  وبيوم عيدك أخبرت  ألنبا حزقيا ظهرت .23
 ...  فأضاء قنديل من ذاته  حول المذبح تصلوا فقلت بجسدي طوفوا .24
 ...  يا ساآن بين األبكار  الطاهر والمختار  طوباك أيها البار .25
 ...   القديسينفي مجمع  ونذآر اسمك العظيم في آل حيننكرمك  .26
 ...  سريان وأحباش وأرمن  يا زاخر بالرهبان  طوباك ياجبل شيهيت .27
 ...  واحنا بنقبل جسدك  وننال من برآاتك  تسندنا صلواتك .28
 ...  ليكون ذخرًا ومعين  في آنيستك أتينا به  جسدك معنا آل حين .29
 ...  أبونا القديس المبرور  نفرح بسيرة المغبوط  تعالوا اليوم بسرور .30
 ...  يا أمين في دعوتك ياعظيم في قوتك  دكيا حارس ألوال .31
 ...  أطلب عن الساقطين    وآل البعيدين  ال تنسى الخاطئين .32
 ...  وأيضًا المتضايقين    وآل المأسورين اشفع في المتروآين .33
 أنبا تكال هيمانوت    وآل آنيستنا  وشرآاؤه أساقفتنا  ال تنسى بطرآنا .34

 في أفواه آل المؤمنين    تفسير اسمك. 35
 أعنا أجمعين    ون يإله تكال هيمانوتالكل يقول


