
 مسرى 42كيهك و 42أعياده  لقديس العظيم أنبا تكال هيمانوت الحبشىا مديح

 ـ نبدأ يا مؤمنين1

 ونرتل بالتهليل 

 ـ ارتفعت بالحقيقة2

 أيها األب الطاهر

 ـ ألنك مثل يوحنا3

 طوباك يا ابن الموعد

 ـ طوبى ألبيك سجاز آب4

 سارةطوبى ألمك 

 ـ هرب أبوك من األشرار5

 فأتاه ميخائيل طيار

 ـ ناله كثر اآلالم6

 حفظه من أجل ميالد

 ـ أراد الجند األشرار7

 الرب بنجاتها أشار

 ـ قصدت البرية8

 وعشت فى روحانية 

 ـ هدمت الوثنية9

 بالقوة اإللهية

 "كتانا"ـ عجائب فى 11

 يصلوات أبانا

 ـ أتيت بفرح كثير11

 لفسموك رسوالً جلي

 " داموت"ـ فى مدينة تدعى 12

 حين هلك اإلله الممقوت

 ـ واجهت الشياطين13

 فانتصرت بقوة الديان

 ـ ظهر لك الشيطان14

 ليخيفك بقوة النار

 ـ أخزيته بصالتك15

 ففر من أمامك

 ـ ألقوك فى بئر عميقة16

 فتمجد هللا بالحقيقة

 ـ علقوك على شجرة بحبال17

 فانذهل كل الرجال

 ألورشليمـ فى زيارة 18

 يا محب يسوع المعين

 ـ أكملت جهادك بثبات19

 فاستحقيت الميراث

 ـ أيضاً بعد نياحتك21

 وعطر قداستك

 نسبح إلهنا العظيم 

 ألنبا تكال هيمانوت

 أمام الرب القدوس

 آفا تكال هيمانوت

 الصابغ الشهيد

 آفا تكال هيمانوت

 الكاهن القديس

 آفا تكال هيمانوت

 فى وسط البحية صار

 آفا تكال هيمانوت

 لكن المالك نجاه

 مانوتآفا تكال هي

 أن يؤذوا أم البار

 آفا تكال هيمانوت

 وتآنست بالوحوش

 آفا تكال هيمانوت

 والبدع الشيطانية

 آفا تكال هيمانوت

 قد صنعت بأمانة

 آفا تكال هيمانوت

 حين بشرت باإلنجيل

 آفا تكال هيمانوت

 خلصت الناس من الموت

 آفا تكال هيمانوت

 فى حرب روحية عيان

 آفا تكال هيمانوت

 مآلن أشجار فى كل مكان

 آفا تكال هيمانوت

 وقوة طهارتك

 آفا تكال هيمانوت

 أنقذك المالك من الضيقة

 آفا تكال هيمانوت

 فالتوت الشجرة فى الحال

 آفا تكال هيمانوت

 تفقدت األقاليم

 آفا تكال هيمانوت

 وربحت الوزنات

 آفا تكال هيمانوت

 ظهر طيب طهارتك

 آفا تكال هيمانوت
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 ـ ألنبا حزقيا ظهرت21

 ولحضورك أشرت

 ـ فقلت بجسدى طوفوا22

 فأضاء قنديل من ذاته

 ـ طوباك أيها البار23

 يا ساكن بين األبكار

 ـ نكرمك فى كل حين24

 فى مجمع القديسين

 طوباك يا جبل شيهيت ـ25

 سريان وأحباش ورومان

 ـ تسندنا صلواتك26

 واحنا بنقبل رفاتك

 ـ تعالوا اليوم بسرور27

 أبونا القديس المبرور

 ـ يا حارس ألوالدك28

 يا أمين فى دعوتك

 ـ ال تنسى الخاطئين29

 اطلب عن الساقطين

 ـ اشفع فى المتروكين31

 وأيضاً المتضايقين

 ـ ال تنسى بطريركنا31

 وكل كنيستنا

 ـ تفسير اسمك فى أفواه32

 الكل يقولون يا إله

 

 وبيوم عيدك أخبرت

 ال هيمانوتآفا تك

 حول المذبح تصلوا

 آفا تكال هيمانوت

 الطاهر والمختار

 آفا تكال هيمانوت

 ونذكر اسمك العظيم

 آفا تكال هيمانوت

 يا زاخر بالرهبان

 آفا تكال هيمانوت

 وننال من بركاتك

 آفا تكال هيمانوت

 نفرح بسيرة المغبوط

 آفا تكال هيمانوت

 يا عظيم فى قوتك

 آفا تكال هيمانوت

 عيدينوكل الب

 آفا تكال هيمانوت

 وكل المأسورين

 آفا تكال هيمانوت

 وشركاءه أساقفتنا

 آفا تكال هيمانوت

 كل المؤمنين

 األنبا تكال هيمانتوت أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


