
  
 القديس تكال هيمانوت الحبشى

  
أى عطية " سجاز آب " ولد فى القرن السابع من عائلة يعود أصلها إلى فلسطين ، وآان أبوه آاهنا اسمه 

وآانت مرة . أى مختارة هللا " اآزيهاريه " وآانت متحلية بالفضائل لذلك دعوها " ساره " اآلب، وأمه اسمها 
  .أتفقا على توزيع أموالهما على الفقراء والمعوزين واألديرة والكنائس النفس ألنها لم ترزق بولد وآانا قد 

تولى حكم البالد ملك وثنى فهدم الكنائس وبنى هياآل لألوثان وسبى النساء ، ومن بينهم أم القديس ولكنها 
 من ولما بلغ. عادت بسالم إلى زوجها ، ثم ظهر لها رئيس المالئكة ميخائيل وبشرها بميالد هذا القديس 

العمر عام ونصف حدث جوع فى بالد أثيوبيا ، وآان يوم الثانى عشر من برمهات قد أقترب وهو تذآار 
المالك ميخائيل ، فصارت أم الطفل تبكى حزينة على خلو يدها وعدم إمكانها القيام بعمل التذآار ، فمسح 

وجد طبق به قليل من الدقيق ، الطفل دموعها بيديه الصغيرتين ، وأشار إليها بيده أن تدخله حيث آان ي
فأدخلته فوضع يده فى ذلك الدقيق فصار آثيرًا حتى بدأ يتدفق على األرض حتى امتألت اثنتا عشر قفة ، 
ولما حضر أبوه من الكنيسة وعلم باألمر مجد اهللا وعمل تذآار رئيس المالئكة ميخائيل ، وأطعم الفقراء وآل 

  .الجيران 
ظهر له المالك ميخائيل .  وهو صبى ، ثم قسًا وخدم مع أبيه حتى توفى عقب وفاة أمه بأيام رسم شماسًا

ودعاه إلى خدمة الكرازة فباع ميراثه وخرج للبشارة باسم المسيح ، وانتصر على آثيرين من السحرة وعباد 
وإخراج الشياطين فآمن أعطاه الرب موهبة الشفاء . األوثان ، واستخدمه الرب لنشر المسيحية فى أثيوبيا 

ترهب فى دير على قمة جبل ، وذات يوم سقط من الجبل فرأى الرهبان ستة أجنحة تنبت . آثيرون على يديه 
زار مصر وأديرتها وقابل البابا خائيل ثم عاد إلى . له ليصل إلى األرض بسالم ، وهكذا يرسم فى األيقونة 

 24تذآار نياحته .  آيهك 24تذآار ميالده .  تنيح بسالم أثيوبيا ليستأنف خدمته آأب لرهبان آثيرين حتى
 .مسرى 

 


