
ٔهاسًٌٍٔهاسًٌٍٔهاسًٌٍٔهاسًٌٍ القديم العهدإٌّهاساًٌٍٍالقديم العهد

إٌهاس ضىءاٌغشوبإٌّهاس ضىءاٌغشوبإٌّهاس ضىءاٌغشوبإٌّهاس ضىءاٌغشوباٌغشوبإٌهاساًٌٍٍ ِٕرصف              اٌغشوب 

١٤-١١: ٢٣ اٌالوٌٍّٓاإلصشائٍٍٍٍّٓ خشوض تذء ٤١: ١٢ خشوض  تٍىذهُ اإلصشائٍٍٍّىْ ٌرشن١٢: ١٢خشوضإصشائًٍ فىق اٌّىخ ٌعثش٢٩: ١٢خشوض          اٌغشوب تعذ اٌذًّ رتخ ١٢:٦ خشوض

اٌذزِح ذشدٌذاًٌٍٍ فً ِصش ١ِٓ: ١٦ذصٍٕح    اٌٍىَ طىاي اٌّصشٌٍّٓ ٔهة٣٦: ١٢خشوض٢٩: ١٢خشوض          األتىاب عٍى اٌّذِاء وضع١٢:٧خشوض

اٌشّّب أِاٌٍَشّّب ذُذفع ٌٍٍح٤٢: ١٢ خشوض وذٕاوٌه اٌذًّ شىي١٢:٨خشوض

إٌّهاس ضىءاٌغشوبإٌّهاس ضىءاٌغشوبإٌّهاس ضىءاٌغشوبإٌّهاس ضىءاٌغشوباٌغشوبإٌّهاساٌغشوب

اٌفطٍش أٌّاَ ساتعاٌفطٍش اٌّاَ شاٌساٌفطٍش أٌّاَ شأًاٌفطٍش أٌّاَ أوّي٦ :٢٣ الوٌٍّٓ  اٌفطٍش أٌّاَ أوياٌفصخ ٌى٥َ: ٢٣ اٌالوٌٍّٓ-  اٌفصخ ٌثذأ ١٣ ٔهاس

أتٍة ِٓ عشش اٌصّآِ ِضاءأتٍة ِٓ عشش اٌّضاتع ِضاءأتٍة ِٓ عشش اٌّضادس ِضاءأتٍة ِٓ عشش اٌخاِش ِضاءأتٍة ١٥ ِضاءأتٍة ِٓ عشش اٌشّاتع اٌٍىَ ٔهاسأتٍة ِٓ عشش اٌشّاتع اٌٍىَ ِضاءأتٍة ِٓ

األدذ ٔهاساٌغشوباٌّضثد ٔهاساٌغشوباٌجّعح ٔهاساٌغشوباٌخٍّش ٔهاساٌغشوباٌغشوبظ.ق ٩األستعاء ٔهاس  اٌغشوب

اٌمثش فً وضعٌىدّٕا

اٌّضٍخ ٌمى٧َ: ٢٤ ٌىلا                اٌّغٍة لث19:42ًٌىدّٕا

١٧: ٢٠ ٌىدّٕااٌّىخ ِٓاٌخشثح عٓ اٌّضٍخ أٔزي19:39

 اٌّضٍخ صعىداٌغشوب لثً ٣٠: ١٩ ٌىدّٕا إٔجًٍ

اَب إٌىتمًٍٍ

ًّا١٨: ١٩ ٌىدّٕا ّّ اتزٌه ِر ًّ ّّ تزٌه ِر

اٌذزِح ذشدٌذ٤٠: ١٢ ِرّىاألصثىعً ٌٍّضثد اإلصرعذاد ٌىَاٌفطٍش ٌىَ أوي اٌراّلٍِز ٌذفع                         

 أٌّاَ شالشح

ٌٍاي وشالز١٩: ١٨ ٌى

اٌمثش إٌى إٌّضاء ذزهة   تطٓ ف٥٦ً: ٢٣ ٌىلا٧-٦: ٢٣ اٌالوٌٍّٓ-  ِمّذس ٌى٤٢َ: ١٥ ِشلش إٔجًٍ-  األوّي اٌّضٕىي ٌٍّضثد اإلصرعذاد ٌى١٢َ: ١٨ ٌى

ظالَ ٌزاي ال تٍّٕا   األسضاٌذٕىط إٌّضاء ذشرشياٌذذٌمح إٌى اٌّضٍخ ٌزهة١: ١٨ ٌى

ّْ وذجذْ   وذذّضشهُ واألطٍاب               ١٤  ٌىوىسٔصىس أوّي اٌّضٍخ أ

األِىاخ ِٓ ولاَ صثك لذ   واٌخّش اٌخثز    ٢٦: ١١ 

ٌىَ وأوّي ٌٍٍح أوّي اٌمثش فً اٌّضٍخ١٢:٤٠ِرّىاٌغضً-  اٌجذٌذ ٌٍعهذ اٌفصخ خذِح١٢: ١٣ ٌى

تعذ ِطٍىب غٍش-  اٌذًّ وذٕاوي شىي٢: ١٣ٌىدّٕا

١٢:٤٢خشوضتعذ ِطٍىب غٍش-  اٌغشوب تعذ اٌذًّ رتخ

األدذ ٔهاساٌغشوباٌّضثد ٔهاساٌغشوباٌجّعح ٔهاساٌغشوباٌخٍّش ٔخشااٌغشوباٌغشوباألستعاء ٔهاساٌغشوب

.

الحزمة ترداد تتمّة إلى الفطير يىم أوّل                 

ًّ ِىخ اٌّصشٌٍّٓ عٕذ تىش و

ظ.ب ٣

ٌٍشّّب ذُذفع ٌٍٍح

الّسبت اٌّضاتع اٌٍىَ              

ٌىَ وشاٌس ٌٍٍح شاٌس اٌمثش فً اٌّضٍخ ٌىَ وشأً ٌٍٍح شأً اٌمثش فً اٌّضٍخ

األصثىعً اٌّضثد ٌىَ اٌراّلٍِز ٌشذاح

ْ

تٍالطش تالط فً 

اٌفطٍش ٌىَ أوّي أجً ِٓ ٌٍذّالْ اٌثهىد رتخ 

١: ٢٨ ِرّى         

١: ٢٠ ٌىدّٕا

١: ٢٤ ٌىلا           

اًٌٍٍ ِٕرصف

اًٌٍٍ ِٕرصف

اٌعشاء-  األخٍشج اٌىٍّاخ

١: ١٩ ٌى

٢٨: ١٨ ٌى

اٌىهٕح سئٍش أِاَ

اٌجصّأٍح فً ٌضىع ذىلثف

اًٌٍٍ ِٕرصف

ُّّ ٣١َ عاَ ٍٔضاْ ٢٥ األستعاء ٌىَ وِاخ-  أتٍة ِٓ عشش اٌشّاتع اٌٍىَ فً وٍٍَّا اٌفصخ اٌّضٍخ ٌضىع ذ

وٌضشتىٔه اٌّضٍخ ِٓ ٌضخشوْ 

ظ.ق ٩ اٌّضاعح خشثح عٍى اٌّضٍخ عٍّك 

ظ.ب ٣ اٌضاعح اٌّضٍخ ِىخ

اًٌٍٍ ِٕرصف

الجديد العهد

الفصح لعيد الزّمني الجدول 


