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صلى الرب يسوع فى بستان جثسيمانى ليلة االمه ................فى نصف الليل -5  
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 السؤال الثالث عن من نتكلم

ماخوذة من كلمة اجب القبطية وتعنى ساعة؟-1  

وقت يذكرنا بواجبنا؟قال يجب ان نعين اوقاتا للصالة حتى اذا حدث وانشغلنا باي عمل فان ال-2  

صعدت مع يوحنا الى الهيكل فى ساعه الصاله التاسعة؟-3  

كنت اناجى االب فى وقت الساعة السادسة؟ -4  

صالتى تذكركم بموت السيد المسيح وفتح الفردوس للمؤمنين  ؟-5  

الهدف من صالتى نطلب من هللا لن يغفر لنا خطايا اليوم ويعطينا نوما هادئا ؟-6  

باالباء الرهبان وتصلى ليال قبل النوم ؟ صالتى خاصة-7  

صاله خاتمه لكل صلوات السواعى؟-8  

يصلى بها فى صالة النوم قبل قدوس هللا؟-9  



تسبحة فى صالة نصف الليل يصلى بها قبل المزامير   ؟ 10  


