
 (على وزن العليقة)طوبة  1س عيدهم يوليان والقديسة باسيليس للشهيد ابصالية واط 

 ـ لك التمجيد مع القدرة1

 ألمدح من نالوا النصرة

 ـ أحبوا هللا بالكلية2

 فى عفاف وحياة بتولية

 ـ أكمل يوليان وصايا إيسوس3

 وأحب العشرة مع القدوس

 ـ أراد والدا هذا المحروس4

 صام وصلى وسأل القدوس

 وجدا عروساً هى باسيليسـ 5

 باركت السماء ُعرس القديس

 ـ تقدم آالف الشبان6

 ارشدنا فنحيا معك فى أمان

 ـ باسيليس أحاطتها العذارى7

 نسير خلفك فأنت منارة

 ـ عبير طهارتهم حقاً فاح8

 وشباب كثير عاشوا فى صالح

 ـ قام بحقده وغيظه الشيطان9

 أصدر منشور بعثه السلطان

 خوة قال يوليانـ لنصوم يا أ11

 احفظ قطيعك يا ديان

 ـ باسيليس فى رؤيا سمعت صوت11

 بناتك عرائس لمن ال يموت

 ـ نالت العذارى اإلكليل12

 نادت باسيليس عمانوئيل

 ـ أمر الحاكم جنوده األشرار13

 ويربطوا يديه بأوتار

 ـ صار يتملقه المغرور14

 قدم اآلن لآللهة بخور

 ـ قيودك هى زينة يداى15

 هى من موالىحريتى 

 ـ قبل القديس آالم الجلد16

 تهشمت اآللهة بصوت كالرعد

 ـ إله يوليان رد بصرى17

 ولـه أسجد فهو فخرى

 ـ ساحر قالوا فهو خادع18

 سلسيوس ابن الوالى كان راجع

 ـ عبثاً حاول أبوه يغريه19

 ال أثر للنار فلم يؤذيه

 ـ أوثان مركيانوس مقلوبة21

 عذابات الشهداء المرهوبة

 إليك أُرنم بمسرة 

 يوليان وباسيليس الطاهرة

 عبدوه بتقوى رسولية

 بمحبة وخدمة إلهية

 بخوف هللا وحفظ الطقوس

 سه كعروسفقدم لـه نف

 أن يزوجاه بأبهى عروس

 وطاع المشورة وصار مأنوس

 حياتها صالة مع تقديس

 بروائح شذاها عطر تفيح

 طالبين مشورة التقى يوليان

 جذبتنا طهارتك مع اإليمان

 عينينا لنحيا فى طهارة

 نخضع إلرشادك يا مختارة

 باسيليس زهرة ويوليان مصباح

 واسم هللا عالى بنجاح

 األمان نشر الغيوم وباد

 الكل يسجد لألوثان

 ونصلى لنثبت فى اإليمان

 حتى يصلوا إليك بأمان

 ستحظى قريباً بالملكوت

 ويوليان أمامه جهاد ممدود

 وملكن مع الختن الجليل

 لك النعيم مع التهليل

 أن يأتوا بيوليان المختار

 ويشعلوا فى بيته النار

 لكى يثني عزمه ويخور

 أطلق سراحك على الفور

 غرضى وُمناى وسجنك هو

 يسوع الذى يسكن جواى  

 فقأ السوط عين أحد الجند

 خرج الجندى وقال أبصرت

 أعبده بروحى ويقبلنى

 أؤمن بـه وأوفى نذرى

 هيا اسحلوه فى الشوارع

 لما رأى يوليان بمجد المع

 خلقين قار بناره لم يثنيه

 ومركيانيال آمنت بـه

 يوليان حطمها بأعجوبة

 ةكانوا ينجون منها كل نوب
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 ـ فى السجن نظروا نور الفردوس21

 باسيليس ببهاء تضوى كعروس

 ـ غداً ستوافونا أجمعين22

 فى حياة أبدية نعيش فرحين

 ـ وحوش كاسرة لم تغلبهم23

 آمن بيسوع من ينظرهم

 ـ عزاء روحانى ملك القلوب24

 هيا نصلى لنرى المحبوب

 ـ طوباكم يا يوليان وباسيليس25

 يا كواكب ساطعة فى األبدية

 ـ نطلب فتنجدونا على الفور26

 صلواتكم عنا سحابة بخور

 ـ حقاً هلل يليق التمجيد27

 نرفع أصواتنا فى العيد

 ـ ونقول بحالوة أكسيوس28

 ومعهم باقة من النفوس

 

 عزاء عبيره يسبى النفوس

 مع جمع يشددوا يوليانوس

 بفرح تشيدوا وتيجان البسين

 حول إلهنا لـه المجد آمين

 خزى الوالى لما الحظهم

 ال مناص إال بقطع رؤوسهم

 لعبيد هللا القوى المصلوب

 وإبليس يخرى ويصير مغلوب

 باقة شهداء وصلوا هدية

 تهدى بضياها البشرية

 النوريا من تألألتم بشعاع 

 تشع فينا بهجة وسرور

 لما نمدحكم بالنشيد

 لباسيليس ويوليان الشهيد

 للغالب الشهيد والعروس

 باسيليس العذراء ويوليانوس

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


