
   والثالثنيثالثة وثالثون صالة يف املسبحة ذات احلبَّاِت الثالثِة
  

  
  

  
 ْك واملساء، أمِس والفتاة، يف الصباحِ، الشابُّ األرثوذكسّيأيُّها املسيحيُّ

  : التالية الصلواِتك وصلِّ على كلِّ حبٍَّة بيِداملسبحةَ
 . سالًما يف العامل يا ربُّاجعلْ .١

 .ناَتنا وأرثوذكسيَّ كنيسَت ارحْم، املسيحيا ربِّي يسوُع .٢

 .هَتنا وأخويَّسقفَ أُ ارحْم، املسيحيا ربِّي يسوُع .٣

  يف العاملَِني األرثوذكسيِّ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .٤
 .نيأمجع، إكلريوًسا وعلمانيِّ

 .هَت وأخويَّ أبانا الروحيَّ ارحْم، املسيح يا ربِّي يسوُع .٥

 . احلماية وهيئاِت اجليَش ارحمِ، املسيح يا ربِّي يسوُع .٦

 .نا بالِداَم حكَّ ارحْم، املسيحيا ربِّي يسوُع .٧

 .نا من أجِلونَصلُّونا والذين ُي الذين يكرهونا والذين حيبُّ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .٨

 .يناِمنا وعرابينا ومعلِّ أهلَ ارحْم، املسيحيا ربِّي يسوُع .٩

 .نا وأقرباَءنا بالروحِخوَت وإنا باجلسِد إخوَت ارحْم، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٠

 .عوزين واملَُني املسنِّ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .١١

 . والضعفاء، هلم األطفال، والذين ال محايةَ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٢

 .ب الطالَّ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٣

 .راهقني والفتيات املُ الشباَب ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٤

 .ننيدخِّ واملُ على الكحولِدمنَني واملُ املخدِّراِتنَ الذين يتعاطو ارحمِ، املسيحسوُعيا ربِّي ي .١٥

 . األرثوذكسيَّة والعائالِت األزواَج ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٦

 .نا احلوامل أخواِت ارحْم، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٧

 . واأليتام األراملَ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٨

 .نا الذين يف التجاربنا وأخواِت وإخوَتتخاصمَني املُ األزواَج ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .١٩

 . واجلسد املرضى بالنفسِ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .٢٠



 . والرعايا املقدَّسةَ األدياَرساعدونَ وُي الذين خيدمونَ ارحمِ، املسيحيا ربِّي يسوُع .٢١

 . والكنائسِ املقدَّسِةألديارِ لالورعَني اَرزوَّال ارحْم ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٢٢

 . واليائسني واملُحاَربَني، واجلو يف الربِّ والبحرِسافريَن املُارحمِ ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٢٣

 .منينا احلزاىن واملتألِّ إخوَتارحْم ، املسيحيسوُع يا ربِّي  .٢٤

 .ني والسياسيِّ القضاةَارحمِ ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٢٥

 .ناِتجدِّفون على أُرثوذكسيَّ الذين ُيارحمِ ،ح املسييسوُعيا ربِّي  .٢٦

 .نا أوقاًتا سالميَّةنا وامنْحارْمح ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٢٧

 .ضني واملمرِّاَء األطبَّ وأنرِ واخلطرِ والغضبِنا من املرضِاحفظْ ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٢٨

 . وحاجة ومن كلِّ سوٍءنا من اجلوعِاحفظْ ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٢٩

 . والزالزلنا من احلرِّ، والنارِاحفظْ ، املسيحيسوُعربِّي يا  .٣٠

 . واجلليد والغرقِنا من الطوفاِناحفظْ ، املسيحيسوُع يا ربِّي  .٣١

  وأجداِد واألجداِد واألقرباِء واإلخوِة واألمَّهاِت اآلباِء نفوَسأَرْح ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٣٢
 .األجداد

 .خلاطئين أنا اارْمح ، املسيحيسوُعيا ربِّي  .٣٣

 .صليبوارسم الة انّيوعندما تنتهي اضرب مطَّ
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