ת־מי יָבִ ין ְשׁמוּעָ ה גְּ מוּלֵי ֽ ֵמחָ ָלב 9
ת־מי יו ֶֹרה ֵדעָ ה וְ אֶ ִ
אֶ ִ
יקי ִמ ָשּׁ ֽ ָדיִ ם׃
עַ ִתּ ֵ
כִּ י צַ ו לָצָ ו צַ ו לָצָ ו ַקו ל ָָקו ַקו ל ָָקו זְ עֵ יר ָשׁם זְ עֵ יר ֽ ָשׁם׃ 10
כִּ י בְּ ַל ֲע ֵגי ָשׂפָ ה וּבְ לָשׁוֹן אַחֶ ֶרת יְ ַדבֵּ ר אֶ ל־הָ עָ ם הַ ֽ ֶזּה׃ 11
ישעיה כח:ט-יא )(Isaiah 28:9-11
בראשית א:א ,כב:א-יח
)(Genesis 1:1* & 22:1-18

שמות ג:יג-טו
)*(Exodus 3:13-15

דברים ו:ד-ו
)(Deuteronomy 6:4-6

ישעיה ז:יג-יד ,ט:ה-ו* ,מג:יא-יג ,מד:ו-ח ,מה:כא-כה ,נג:א-יב
)*(Isaiah 7:13-14, 9:6-7(9:5-6 Tanach)*, 43:11-13, 44:6-8, 45:21-25 & 53:1-12

ירמיה לא:כו-לט
)(Jeremiah 31:26-39

חבקוק ב:ד)ב(
)(Habakkuk 2:4b

תהלים כב
)(Psalm 22

מתי כו:כו-כט ,מרקוס יד:כב-כה ,לוקס כב:טו-כ
)(Matthew 26:26-29, Mark 14:22-25 & Luke 22:15-20

יוחנן א:א-ה ,א:כט-לו ,ג:א-כא ,ד:כא-כו ,ו:טז-כ ,ח:יב-נח,
י:יד-לח ,יג:ג-כ ,יד:ו-יז ,יח:ד-ט ,כ:יא-כט
(John 1:1-5, 1:29-36, 3:1-21, 4:21-26*, 6:16-20*, 8:12-58*, 10:14-38, 13:3-20*,
)14:6-17, 18:4-9* & 20:11-29

יד-ח:רומיים י
(Romans 10:8-14)

כט:ג-טז:גלטיים ב
(Galatians 2:16-3:29)

יא-י:פּילפּיים ב
(Philippians 2:10-11)

כ-יב:קולסים א
(Colossians 1:12-20)

אגרת יעקב
(James Chapter 1 – 5)

יג-יא: ה,כד-כא:הראשונה ליוחנן ג
(1 John 3:21-24 & 5:11-13)

יג: כב,יח-יז: א,ח:חזון יוחנן א
(Revelation 1:8 , 1:17-18 and 22:13*
(notice (verse 16) that these words are spoken by the Lord Jesus Christ.

טו-יד:מעשי השליחים כו
Then read Acts 26:14-15)

* If you understand English, please see the ‘Scripture scans’ folder
**The order of these Scriptures follow the arrangement in the Tanach and the
New Testament

יז:יוחנן יז
“sanctify them in Thy truth, Thy word is truth” (John 17:17)

שׁב אַ פְּ 1
וְ ֽ ָאמַ ְר ָתּ בַּ יּוֹם הַ הוּא או ְֹד יְ הוָ ה כִּ י אָ ַנפְ ָתּ בִּ י ָי ֹ
וּֽ ְתנַחֲ ֽ ֵמנִי׃
ִה ֵנּה אֵ ל יְ שׁוּעָ ִתי אֶ בְ טַ ח וְ א אֶ פְ חָ ד ִֽכּי־עָ זִּ י וְ זִ ְמ ָרת ָיהּ יְ הוָ ה 2
ישׁוּעה׃
ֽ ַויְ ִהי־לִ י ִֽל ֽ ָ
שׁוּעה׃ 3
וּשׁאַבְ ֶתּם־מַ יִ ם בְּ ָשׂשׂוֹן ִממַּ עַ יְ ֵני הַ יְ ֽ ָ
ְ
וַ אֲ מַ ְר ֶתּם בַּ יּוֹם הַ הוּא הוֹדוּ ֽ ַליהוָ ה ִק ְראוּ בִ ְשׁמ ֹו הו ִֹדיעוּ 4
ֽ ָבעַ ִמּים ע ֲִֽלי תָ יו הַ זְ כִּ ירוּ כִּ י ִנ ְשׂ ָגּב ְשׁ ֽמוֹ׃
מידעתמוּדעַ ת ֹזאת בְּ כָל־הָ ֽ ָא ֶרץ׃ 5
ַ
זַ ְמּרוּ יְ הוָ ה כִּ י גֵאוּת עָ ָשׂה
צַ הֲ לִ י וָ ֹרנִּי יו ֶֹשׁבֶ ת ִציּוֹן ִֽכּי־גָדוֹל בְּ ִק ְרבֵּ ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֽ ֵאל׃ פ 6

ישעיה יב

