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Acts 2:1-4.
יֹוםו  1 תש ְֹלאתמ ּבְ עַ םכ ֶֶאְספּונ ַָׁשֻבעֹותה ִׁבְ בב ֻּלָ דא ְּלֵ ד׃א ְָּמקֹוםב ֶחָ ֶחָ
הו  2 ּנֵ ָּׁשַמִיםמ ָׁאֹוןש ֹלקו ְהִ ֹאםפ ִן־הַ ׁשר ְִּׁשאֹוןכ ֵֹׁאןש ִּתְ או ָּדֹולג ַעַ לֵ ּמָ יתכ ַּיִ םש ָּל־ּבֵ ּתָ ִׁבְ
ֹתֹו׃א
הו  3 ֶאינָ רָ םא ַּתֵ יהֶ ֵאהכ ִֹׁשנֹותל ֲלֵ גּונ ֲֶׁשרא ֵׁשא ְַּמרְ ֲחתּוו ְִפלְ תא ְנִ תא ַחַ דא ַלע ַחַ דא ֶחָ ֶחָ
ם׃מ ֵהֶ
אּוו  4 לְ ּמָ םכ ַּיִ ׁשה ּחַרו ֻּלָ ּלּוו ַֹּקדֶ חֵ רל ַּיָ ּבֵ ֹׁשנֹותב ְדַ רֹותא ִּלְ יאּוו ֲחֵ יםמ ַּיֹוצִ םמ ִּלִ יהֶ ִּפִ
םב ָׂםש ֲַּאֶׁשרכ ׃ה ָּהֶ ָרּוחַ

1 Corinthians 6:19-20.
יה  19 םל ֲכִ ּתֶ עְ דַ ֶכםב ִּיכ ֹא־יְ ׁשה ּחַרו ְִׁשַּכןמ ּאהו ְַׂשרְ ֶכםב ַֹּקדֶ ּבְ רְ ןנ ֲֶׁשרא ְּקִ ֶָכםל ָתַ

יםא יו ֱֹלהִ ֶכםל ְכִ ם׃א ֹא־ֶׁשּלָ ַּתֶ
ירב ִּיכ  20 םנ ְִמחִ יתֶ דּוכ ַל־ֵּכןע ְִקנֵ יםא ַּּבְ ֱאֹלהִ ֶכםב ֶת־הָ ַׂשרְ רּוֲחֶכםו ִּבְ ֲֶׁשרא ּבְ

יםל ה׃ה ֵאֹלהִ ֵּמָ
All verses above are from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version.

Jeremiah 17:13.
מקור עזבו כי יכתבו בארץ יסורי ׁויבש כל־עזביך יהוה ׂראליש מקוה  13

את־יהוה׃ מים־חיים
       The verse above is taken from the Hebrew Bible (Tanach).

John 4:10-14.
ןו  10 עַ יהָא ַֹּיאֶמרו ֵׁשּועַי ַּיַ ּתְי ּלו ֵלֶ עַ תא ָדַ יםא ֶת־ַמּתַ יו ֱֹלהִ ית ָךְל ָֹאֵמרה ּמִ ִיל ְּנִ

ּתְש ָזא ְִׁשּתֹותל ןו ִֶּמּנּומ ַּתְא ַָׁאלְ תַ ים׃ח ִַיםמ ָךְל ְנָ ַּיִ
יוא ַֹּתאֶמרו  11 ָּׁשהה ֵלָ יא ָאִ ךָא ֵןה ֲֹדנִ ֵארו ְִׁשֹאבל ֶַּּמהב ֵין־לְ ּבְ הע ְהַ ְךָל ֵּמַאִיןו ֲֻמּקָ

ים׃ח ִַיםמ ֵפֹואא ַּיִ
דֹולה  12 הא ֲגָ ֲעֹקבמ ַּתָ ינּוא ִיַ נּונ ֲֶׁשרא ָבִ ן־לָ ֵארה ָתַ המ ֲֶׁשרא ַֹּזאתה ַּבְ הש ִֶּמּנָ ּאהו ָׁתָ

יוו נָ ירֹו׃ו ּבָ עִ ּבְ
ןו  13 עַ יהָא ַֹּיאֶמרו ֵׁשּועַי ַּיַ הכ ֵלֶ ֹּׁשתֶ ַּמִיםמ ָּל־הַ הה ִן־הַ ָמאי ֵָאּלֶ ֹד׃עו ִצְ
הי ְָכל־ֲאֶׁשרו  14 ַּמִיםמ ְִׁשּתֶ יא ֲֶׁשרא ִן־הַ ָמאי ֹאל ֹלו ֵֹתןנ ֲנִ םל ִצְ ֲֶׁשרא ַַּמִיםה ִּיכ ְעֹולָ

יא יםנ ִַיםמ ְִמקֹורל ֹבו ְִהיּוי ֵֹתןנ ֲנִ עִ יל ֹבְ ּיֵ ם׃עו ְחַ ֹלָ
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John 4:14.
הי ְָכל־ֲאֶׁשרו  14 ַּמִיםמ ְִׁשּתֶ יא ֲֶׁשרא ִן־הַ ָמאי ֹאל ֹלו ֵֹתןנ ֲנִ םל ִצְ ֲֶׁשרא ַַּמִיםה ִּיכ ְעֹולָ

יא יםנ ִַיםמ ְִמקֹורל ֹבו ְִהיּוי ֵֹתןנ ֲנִ עִ יל ֹבְ ּיֵ ם׃עו ְחַ ֹלָ

John 7:37-39.
יו  37 הִ דֹולה ַָאֲחרֹוןה ַּּיֹוםב ַיְ גב ַּגָ ֲעֹמדו ֶּחָ או ֵׁשּועַי ַּיַ ְקרָ ֵמאכ ֹיהו ַּיִ יא ְכּול ָּל־צָ ְּׁשתּו׃ו ֵלַ
יןה  38 רכ ִּיב ַַּמֲאמִ בַ ּבֹומ ַָּכתּובה ִּדְ רְ לּוי ִּקִ ינ ִּזְ ים׃ח ִַיםמ ֲַחלֵ ַּיִ
רד ָֹּזאתכ  39 רּוחַע ִּּבֶ חת ֲֶׁשרא ַל־הָ יםע ָּנַ ינִ ַּמֲאמִ ְׁשַּפךְל ֹדעו ִּיכ ֹּוב ַל־הַ ׁשה ּחַרו ֹא־נִ ַֹּקדֶ

םב חל ְֶּטרֶ רא ֵׁשּועַי ֻּקַ ָבֹוד׃כ ַחַ

Revelation 21:6.
הנ ַֹּיאֶמרו ַּיֹוֶסףו  6 ָׂשתָ יא ֶעֱ ףא ָֹנכִ וו ָלֶ ֵמאו ְַאֲחרֹוןו ִאׁשֹוןר ְתָ ּצָ ןא ְלַ ֵארמ ֶּתֵ יםח ִַיםמ ִּבְ ַּיִ
ם׃ח ִּנָ

2 Peter 3:9-13.
רי ְֹלאו  9 הי ְַאחֵ רד ֲֶׁשרא ֵתא ְַמֹּלאתל ְהֹוָ דנ ִּּבֶ יםה ֶגֶ רע ִּיכ ַחְׁשבִ דה ָבַ ִּיכ ַּמֹועֵ
יךְא יא ָףא ָנּול ִם־ַמֲארִ ֹּפץי ֹאל ֲֶׁשרא ֲַחרֵ יאא ִּיכ ִיׁשא ֲָּאֹבדב ַחְ בִ הָ םכ ִם־ּבְ ָל־ָאדָ
ּבֹוא ה׃ל ֶת־לִ ׁשּובָ ִתְ

הי ֹםיו ַךְא  10 בכ ְהֹוָ ּנָ הב ָֹבאי ְּגַ לָ יְ פּוי ָזא ַּּלָ לְ ׁשב ַָּׁשַמִיםה ַחְ עַ ֹסדֹותה ָּדֹולג ְּרַ ִַמּסּוי ַיְ
ימ ץו ֵָאׁשה ְִּפנֵ ָארֶ ַּמֲעִׂשיםו ְהָ ב׃ב ֲַעלּוי ָּּהב ֲֶׁשרא ְהַ הַ ְלַ

הו  11 ּתָ יםנ ִםא ְעַ הכ ְֹמגִ הע ָּל־ֵאלֶ יֶכםע ַד־ַּכּמָ ֵהרל ֲלֵ ּזָ ךְל ְהִ ּלֵ הַ תְ ׁשב ְהִ ַאתו ַֹּּקדֶ ִירְ ּבְ
ים׃א ֱֹלהִ

ּכֹותו  12 חַ ּפֹותו ּלְ צַ יםה ֹםיו ְֹבאל ּלְ ֵהטי ֲֶׁשרא ֱָאֹלהִ ָּׁשַמִיםא ְלַ ְמֵסםו ֶת־הַ ֹסדֹותו ְיַ יְ ְהַ
יםנ ם׃כ ֵָּאׁשב ְֹמגִ ֻּּלָ

נּוו  13 חְ יכ ֲַאנַ נּוא ְּפִ ר־לָ ּבֶ יםמ ֲֶׁשר־ּדִ ּכִ ִׁשיםח ְָׁשַמִיםל ְחַ ץו ֲדָ ָׁשהח ְֶארֶ קא ֲדָ דֶ ֲֶׁשר־צֶ
יןי ָּם׃ב ָלִ

Revelation 21:1.
או  1 ִׁשיםח ַָׁמִיםש ֵָארֶ ץו ֲדָ ָׁשהח ְֶארֶ יםה ַָּׁשַמִיםה ִּיכ ֲדָ אֹׁשנִ ץו ָרִ ָארֶ הה ְהָ אֹׁשנָ רּוע ָרִ ָבְ
םו ּיָ ֹד׃עו ֵיןא ְהַ

   
  All verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible, Salkinson-Ginsburg version.
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Exodus 3:1-6.
ויבא המדבר אחר את־הצאן וינהג מדין כהן חתנו יתרו את־צאן רעה היה ׁהומש  1

חרבה׃ האלהים אל־הר
ׁבאש בער הסנה והנה וירא הסנה מתוך ׁבלבת־אש אליו יהוה מלאך וירא  2

אכל׃ איננו והסנה
הסנה׃ לא־יבער מדוע הזה הגדל את־המראה ואראה אסרה־נא ׁהמש ויאמר  3
ׁהמש ׁהמש ויאמר הסנה מתוך אלהים אליו ויקרא לראות סר כי יהוה וירא  4

הנני׃ ויאמר
עליו עומד אתה ׁראש המקום כי רגליך מעל ׁל־נעליךש הלם אל־תקרב ויאמר  5

הוא׃ ׁאדמת־קדש
ׁהמש ויסתר יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אביך אלהי אנכי ויאמר  6

אל־האלהים׃ מהביט ירא כי פניו
          The verses above are taken from the Hebrew Bible (Tanach).

Matthew 7:13-14.
רב ֹּאּוב  13 רה ַַּׁשעַ בר ִּיכ ַּצָ רה ָחָ ךְו ַַּׁשעַ רֶ ּדֶ הר ְהַ בָ יָכהה ְחָ ּדֹוןא ַּמֹולִ ֲאבָ יםו ֶל־הָ ּבִ ְרַ

יםה ֵםה אִ ה׃ש ַּבָ ָּׁמָ
רו  14 רה ַּמה־ּצַ ךְו ַַּׁשעַ רֶ ּדֶ המ ְהַ רָ יָכהה ַה־ּצָ יםא ַּמֹולִ ּיִ חַ ֶאיהָו ֶל־הַ ֵם׃ה ְִסָּפרמ ְֵתימ ֹּמצְ

John 10:7-9.
רו ֵׁשּועַי ַּיֹוֶסףו  7 ּבֵ דַ םא ַיְ יהֶ יא ֵָמןא ֵָמןא ֲלֵ יא ֶָכםל ֵֹמרא ֲנִ רש ָֹנכִ ַֹּצאן׃ה ַׁעַ
יל ָּאּוב ֲֶׁשרא ֹּלכ  8 יםג ְָפנַ בִ יםו ֵםה ַּּנָ דִ םא ְֹלא־ָׁשְמעּוו ְֹׁשדְ יהֶ ַֹּצאן׃ה ֲלֵ
יא  9 רה ָֹנכִ ֹבאכ ִיׁשא ַַּׁשעַ ךְד ִּי־יָ ֵׁשעַי ִּיב ֶרֶ או ְּוָ או ּבָ צֵ או ְיֵ ה׃מ ָּמצָ עֶ ִרְ

John 3:12-13.
יםב ִםא  12 רִ בָ יםש ִּדְ םה ֹאל ְָׁפלִ ּתֶ ינּות ֵיךְא ִיל ֱֶאַמנְ ידא ִּיכ ִיל ֲַּאמִ ָאמֹות׃ר ַּגִ
יׁשו  13 הל ְאִ לָ רֹוםל ֹא־עָ יב ַּמָ ּתִ דא ּאהו ִּלְ רַ רֹוםמ ֲֶׁשר־יָ םב ּאהו ֲֹלאה ִּמָ ָאדָ ֲֶׁשרא ֶּן־הָ

ַָּּׁשָמִים׃ב
John 6:38-40.

יי ִּיכ  38 ּתִ דְ ָּׁשַמִיםמ ָרַ יר ֲַעׂשֹותל ֹאל ִן־הַ צֹוןא ִּיכ ְצֹונִ י׃ש ִם־רְ חִ ֹׁלְ
הו  39 יש ֲֶׁשרא ָָאבה ְצֹוןר ְזֶ חִ ןנ ֶת־ֲאֶׁשרא ִּיכ ֹׁלְ דל ִיל ָתַ דא ַףא ִיל ֹא־ֹיאבַ ִּיכ ֶחָ

יֶמּנּוא ַָאֲחרֹון׃ה ַּּיֹוםב ֲקִ
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יא ְצֹוןר ֶהז ִּיכ  40 ןא ֶֹאהר ֲֶׁשרא ִימ ָבִ ּבֵ יןו ֶת־הַ יח ְִהיּו־לֹוי ֹּוב ַּמֲאמִ םעו ַּיֵ יו ֹלָ ֲַאנִ
יֶמּנּוא ַָאֲחרֹון׃ה ַּּיֹוםב ֲקִ

Matthew 13:34-35.
הכ  34 רד ָּל־ֵאּלֶ םה ֶל־ֲהמֹוןא ֵׁשּועַי ִּּבֶ יםב ָעָ יו ְִּמָׁשלִ לִ בְ רד ֹאל ָָׁשלמ ּבִ םא ִּּבֶ יהֶ ֲלֵ

ר׃ד ָּבָ
רד ֲֶׁשרא ֵתא ְַמֹּלאתל  35 יאה ִּּבֶ בִ הא ֵאֹמרל ַּנָ חָ הא ִּיפ ְָמָׁשלב ְֶפּתְ יעָ ִידֹותח ַּבִ

ם׃מ דֶ י־קֶ ִּנִ

John 6:46.
ָאהכ ְֹלאו  46 םא ִּי־רָ ָאבא ָדָ יםא ֵֵאתמ ֲֶׁשרא ֶהז ַקר ִּיכ ֶת־הָ ָאב׃א ָָאהר ּאהו ֱֹלהִ ֶת־הָ

John 14:7-11.
יא ּלו  7 םי ֹתִ ּתֶ עְ םי ְדַ ּתֶ עְ יא ַּםג ְדַ הו ֶת־ָאבִ ּתָ םי ֵּמעַ ּתֶ עְ םו ֹתֹוא ְדַ יתֶ אִ ם־רְ ֹתֹו׃א ְגַ
יוא ַֹּיאֶמרו  8 ּפֹוספ ֵלָ יא ִילִ ֵאנּוה ֲֹדנִ ָאבא ָאנ ַרְ בו ֶת־הָ ָנּו׃ל ְרַ
יוא ַֹּיאֶמרו  9 יםי ֲֹלאה ֵׁשּועַי ֵלָ יםר ָמִ יה ַּבִ ֶכםע ִָייתִ םה ִּמָ עת ֲֶטרֶ יא ֵּדַ ּפֹוספ ֹתִ ִּילִ
יא ָֹרֶאהה ָאבא ֶֹאהר ֹתִ הו ֶת־הָ ה־ּזֶ ּמָ ֵאנּוה ֹאַמרת ְלָ ָאב׃א ַרְ ֶת־הָ

יה  10 יןת ֹאל ֲכִ יא ִּיכ ֲַאמִ ָאבו ָָאבב ֲנִ יםה ִּיב ְהָ רִ בָ יא ֲֶׁשרא ַּדְ רד ֲנִ יֶכםא ֹבֵ ֲלֵ
יל ּבִ ּלִ יא ֹא־מִ רד ֲנִ לפ ּאהו ִּיב ַֹּׁשֵכןה ָָאבה ִּיכ ֹבֵ יו׃פ ִּיב ֹעֵ ְֻּעּלֹותָ

ינּוה  11 יכ ִיל ֲַאמִ ָאבו ָָאבב ִּי־ֲאנִ ם־ֹלאו ִּיב ְהָ ינּוה ְאִ לב ִיל ֲַאמִ לַ ה׃ה ְַּפֻעּלֹותה ִּגְ ֵָאּלֶ

John 3:12-13.
יםב ִםא  12 רִ בָ יםש ִּדְ םה ֹאל ְָׁפלִ ּתֶ ינּות ֵיךְא ִיל ֱֶאַמנְ ידא ִּיכ ִיל ֲַּאמִ ָאמֹות׃ר ַּגִ
יׁשו  13 הל ְאִ לָ רֹוםל ֹא־עָ יב ַּמָ ּתִ דא ּאהו ִּלְ רַ רֹוםמ ֲֶׁשר־יָ םב ּאהו ֲֹלאה ִּמָ ָאדָ ֲֶׁשרא ֶּן־הָ

ַָּּׁשָמִים׃ב
Revelation 22:12-16.

יו  12 יה ֲַאנִ נִ הע ָאב ִנְ יו ַד־ְמֵהרָ יא ְּׂשָכרִ םל ִּתִ יׁשל ְַׁשּלֵ ְַּמֲעֵׂשהּו׃כ ִיׁשא ְאִ
יא  13 ףא ָֹנכִ וו ָלֶ ָסֹוף׃ו ֹאׁשר ְַאֲחרֹוןו ִאׁשֹוןר ְתָ
יא  14 יםה ְַׁשרֵ יוא ַּׁשֹוְמרִ ֹותָ צְ הו ֶת־מִ יָ םל ְהָ ץמ ֱֶאֹכלל ְִׁשיֹוןר ָהֶ יםה ֵעֵ ּיִ ֹבאו ַחַ הה ְלָ ירָ ָעִ
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ךְד ׃ש ֶּרֶ יהָ רֶ ְׁעָ
חּוץו  15 ירל ּמִ יםה ָעִ בִ יםו ְַּכלָ ֹּקְסמִ יםו ְהַ ֹּזנִ יםו ְהַ חִ ּצְ ְמרַ יו ְהַ דֵ יםה ְֹעבְ ילִ ְָכל־ֹאֵהבו ֱָאלִ

בכ לו ָּזָ ר׃ש ֹּפעֵ ָׁקֶ
יא  16 יש ֵׁשּועַי ֲנִ ּתִ חְ יא ָׁלַ ָאכִ ידל ֶת־ַמלְ עִ הע ֶָכםל ְהָ יל ַל־ֵאּלֶ ינֵ ּלֹותה ְעֵ הִ יא ַּקְ ׁשש ָֹנכִ ֹׁרֶ

דד ּהנ ֹראו ִֶּמּנּומ ְֹחֶטרו ָּוִ ר׃ה ְכֹוַכבו ֹגַ ַָּׁשחַ

Revelation 21:5-6.
ּיֵׁשבו  5 ֵּסאע ְהַ ּכִ יה ַָמרא ַל־הַ נִ ׁשח ַֹּכלה ֶֹׂשהע ִנְ יו ָדָ יםה ִּיכ ְֹּתבכ ַָמרא ְֵאלַ רִ בָ הה ַּדְ ֵָאּלֶ
יםכ ים׃ו ֵּנִ ֱאָמנִ ְנֶ
הנ ַֹּיאֶמרו ַּיֹוֶסףו  6 ָׂשתָ יא ֶעֱ ףא ָֹנכִ וו ָלֶ ֵמאו ְַאֲחרֹוןו ִאׁשֹוןר ְתָ ּצָ ןא ְלַ ֵארמ ֶּתֵ יםח ִַיםמ ִּבְ ַּיִ
ם׃ח ִּנָ

Matthew 19:28.
םא ֵׁשּועַי ַֹּיאֶמרו  28 יהֶ יא ֵָמןא ֲלֵ םא ִּיכ ֶָכםל ֵֹמרא ֲנִ יםה ַּתֶ כִ יא ַֹהלְ ֵֵׁשבי ֲַּאֶׁשרכ ֲַחרָ

םב ָאדָ ֵּסאע ֶּן־הָ ׁשב ְבֹודֹוכ ַל־ּכִ ּדֵ חַ תְ יָאהה ְּהִ רִ םג ַּבְ יםע ָזא ְֵּׁשבּות ַּם־ַאּתֶ ָָׂשרע ַל־ְׁשנֵ
יםא ְִׁשֹּפטל ְִּסאֹותכ ֵטיש ָָׂשרע ֶת־ְׁשנֵ ֵאל׃י ִׁבְ ְִׂשרָ

Matthew 12:48-50.
ןו  48 עַ ידא ַֹּיאֶמרו ַּיַ ַּמּגִ יא ִימ ֹלו ֶל־הַ יו ִּמִ י׃א ּמִ ֶחָ
טו  49 דֹוא ַּיֵ יוע ֶת־יָ ידָ מִ לְ הה ַֹּיאַמרו ַל־ּתַ יא ִּנֵ י׃ו ִּמִ ְֶאחָ
יא ְצֹוןר ֲַעֶׂשהי ֲֶׁשרא ִיׁשא ִיׁשא ִּיכ  50 יא ּאהו ַָּּׁשָמִיםב ָבִ יו ָחִ י׃ו ֲַאֹחתִ ּמִ ְאִ

Revelation 21:6.
הנ ַֹּיאֶמרו ַּיֹוֶסףו  6 ָׂשתָ יא ֶעֱ ףא ָֹנכִ וו ָלֶ ֵמאו ְַאֲחרֹוןו ִאׁשֹוןר ְתָ ּצָ ןא ְלַ ֵארמ ֶּתֵ יםח ִַיםמ ִּבְ ַּיִ
ם׃ח ִּנָ

Revelation 22:17.
רּוחַו  17 הו ְהָ ַּכּלָ יםא ְהַ אב ְֹמרִ ֹּׁשֵמעַו ָֹּאה־ּנָ אב ֹאַמרי ְהַ ֵמאו ָֹּאה־ּנָ ָֹבאי ְָכל־צָ

ֵפץו חָ חי ְָכל־הֶ יםח ִַיםמ ִּקַ ם׃ח ַּיִ ִּנָ
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John 4:11-14.
יוא ַֹּתאֶמרו  11 ָּׁשהה ֵלָ יא ָאִ ךָא ֵןה ֲֹדנִ ֵארו ְִׁשֹאבל ֶַּּמהב ֵין־לְ ּבְ הע ְהַ ְךָל ֵּמַאִיןו ֲֻמּקָ

ים׃ח ִַיםמ ֵפֹואא ַּיִ
דֹולה  12 הא ֲגָ ֲעֹקבמ ַּתָ ינּוא ִיַ נּונ ֲֶׁשרא ָבִ ן־לָ ֵארה ָתַ המ ֲֶׁשרא ַֹּזאתה ַּבְ הש ִֶּמּנָ ּאהו ָׁתָ

יוו נָ ירֹו׃ו ּבָ עִ ּבְ
ןו  13 עַ יהָא ַֹּיאֶמרו ֵׁשּועַי ַּיַ הכ ֵלֶ ֹּׁשתֶ ַּמִיםמ ָּל־הַ הה ִן־הַ ָמאי ֵָאּלֶ ֹד׃עו ִצְ
הי ְָכל־ֲאֶׁשרו  14 ַּמִיםמ ְִׁשּתֶ יא ֲֶׁשרא ִן־הַ ָמאי ֹאל ֹלו ֵֹתןנ ֲנִ םל ִצְ ֲֶׁשרא ַַּמִיםה ִּיכ ְעֹולָ

יא יםנ ִַיםמ ְִמקֹורל ֹבו ְִהיּוי ֵֹתןנ ֲנִ עִ יל ֹבְ ּיֵ ם׃עו ְחַ ֹלָ

John 7:37-38.
יו  37 הִ דֹולה ַָאֲחרֹוןה ַּּיֹוםב ַיְ גב ַּגָ ֲעֹמדו ֶּחָ או ֵׁשּועַי ַּיַ ְקרָ ֵמאכ ֹיהו ַּיִ יא ְכּול ָּל־צָ ְּׁשתּו׃ו ֵלַ
יןה  38 רכ ִּיב ַַּמֲאמִ בַ ּבֹומ ַָּכתּובה ִּדְ רְ לּוי ִּקִ ינ ִּזְ ים׃ח ִַיםמ ֲַחלֵ ַּיִ

John 8:58.
םא ַֹּיאֶמרו  58 יהֶ יא ֵָמןא ֵָמןא ֵׁשּועַי ֲלֵ יא ֶָכםל ֵֹמרא ֲנִ יה ֲנִ הל ַדע ֹדעו ִָייתִ יָ ֹא־הָ

ם׃א הָ רָ ַבְ

John 10:30.
יו  30 ָאבו ֲַאנִ ד׃א ְהָ ֶחָ

John 14:7-12.
יא ּלו  7 םי ֹתִ ּתֶ עְ םי ְדַ ּתֶ עְ יא ַּםג ְדַ הו ֶת־ָאבִ ּתָ םי ֵּמעַ ּתֶ עְ םו ֹתֹוא ְדַ יתֶ אִ ם־רְ ֹתֹו׃א ְגַ
יוא ַֹּיאֶמרו  8 ּפֹוספ ֵלָ יא ִילִ ֵאנּוה ֲֹדנִ ָאבא ָאנ ַרְ בו ֶת־הָ ָנּו׃ל ְרַ
יוא ַֹּיאֶמרו  9 יםי ֲֹלאה ֵׁשּועַי ֵלָ יםר ָמִ יה ַּבִ ֶכםע ִָייתִ םה ִּמָ עת ֲֶטרֶ יא ֵּדַ ּפֹוספ ֹתִ ִּילִ
יא ָֹרֶאהה ָאבא ֶֹאהר ֹתִ הו ֶת־הָ ה־ּזֶ ּמָ ֵאנּוה ֹאַמרת ְלָ ָאב׃א ַרְ ֶת־הָ

יה  10 יןת ֹאל ֲכִ יא ִּיכ ֲַאמִ ָאבו ָָאבב ֲנִ יםה ִּיב ְהָ רִ בָ יא ֲֶׁשרא ַּדְ רד ֲנִ יֶכםא ֹבֵ ֲלֵ
יל ּבִ ּלִ יא ֹא־מִ רד ֲנִ לפ ּאהו ִּיב ַֹּׁשֵכןה ָָאבה ִּיכ ֹבֵ יו׃פ ִּיב ֹעֵ ְֻּעּלֹותָ

ינּוה  11 יכ ִיל ֲַאמִ ָאבו ָָאבב ִּי־ֲאנִ ם־ֹלאו ִּיב ְהָ ינּוה ְאִ לב ִיל ֲַאמִ לַ ה׃ה ְַּפֻעּלֹותה ִּגְ ֵָאּלֶ
יא ֵָמןא ֵָמןא  12 יןה ֶָכםל ֵֹמרא ֲנִ ַּמֲעִׂשיםא ִּיב ַַּמֲאמִ יא ֲֶׁשרא ֶת־הַ ֲַעֶׂשהי ֶֹׂשהע ֲנִ

ֹדלֹותו ַם־הּואג המ ּגְ יא ִּיכ ֲַעֶׂשהי ֵֵאּלֶ יא ֶל־ָאבִ ׃ה ָֹנכִ ךְ ֹלֵ
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John 14:6.
יוא ַֹּיאֶמרו  6 יא ֵׁשּועַי ֵלָ ךְה ָֹנכִ רֶ ֱאֶמתו ַּדֶ יםו ְהָ ּיִ חַ יׁשו ְהַ ֹבאל ְאִ ָאבא ֹא־יָ יב ֶל־הָ ּתִ ִּלְ
י׃ע דִ ַל־יָ

John 10:7-9.
רו ֵׁשּועַי ַּיֹוֶסףו  7 ּבֵ דַ םא ַיְ יהֶ יא ֵָמןא ֵָמןא ֲלֵ יא ֶָכםל ֵֹמרא ֲנִ רש ָֹנכִ ַֹּצאן׃ה ַׁעַ
יל ָּאּוב ֲֶׁשרא ֹּלכ  8 יםג ְָפנַ בִ יםו ֵםה ַּּנָ דִ םא ְֹלא־ָׁשְמעּוו ְֹׁשדְ יהֶ ַֹּצאן׃ה ֲלֵ
יא  9 רה ָֹנכִ ֹבאכ ִיׁשא ַַּׁשעַ ךְד ִּי־יָ ֵׁשעַי ִּיב ֶרֶ או ְּוָ או ּבָ צֵ או ְיֵ ה׃מ ָּמצָ עֶ ִרְ

John 8:12.
רו ֵׁשּועַי ַּיֹוֶסףו  12 ּבֵ דַ םא ַיְ יהֶ יא ֵאֹמרל ֲלֵ םה ֹראו ָֹנכִ ךְה ָעֹולָ יא ַֹהלֵ ךְי ֹאל ֲַחרַ ֵלֵ

ים׃ה ֹראו ִּי־לֹוכ ַֹּחֶׁשךְב ּיִ ַחַ
  All verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible, Salkinson-Ginsburg version.
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Malachi 4:1-2.

כל־זדים והיו כתנור בער בא היום כי־הנה  1
אמר הבא היום אתם ולהט ׁקש ׁעהרש ׂהוכל־עש

וענף׃ ׁרׁשש להם לא־יעזב ׁראש צבאות יהוה
ומרפא צדקה ׁמׁשש ׁמיש יראי לכם וזרחה   2

 מרבק׃ כעגלי ׁתםופש ויצאתם בכנפיה

  The verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible (Tanach).

    It's extremely important for all of us to remember this:
      1)  WE SPEAK TO TRIUNE YHWH GOD by our prayers.
      2)  TRIUNE YHWH GOD SPEAKS TO US by the words of Holy 
Scripture, in the Word of God written by His Son.
   So we must try to read His words and His Book just as often
as we possibly can… on a daily basis!! 
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Matthew 13:47-50.

הד ֹדעו  47 כּותמ ְָּמתָ תל ַָּׁשַמִיםה ַלְ ְכֹמרֶ ְּרּוָׂשהפ ְמִ
יע םה ַל־ְּפנֵ יםמ ָּהב ֵָאְספּוי ֲֶׁשרא ַּיָ ינִ ים׃ש ִּמִ ֹׁונִ

ָאּהו  48 לְ ּמָ הִ ּהא ְִמְׁשכּוי ּבְ חֹוףא ֹתָ ְׁשבּוו ֶל־הַ ְיֵ
ֲחרּוו יםא ְִיבְ ּטֹובִ יםא ְׂשּוָמםל ֶת־הַ ֵּכלִ ֶל־הַ
יםו עִ רָ יכּוי ְֶאת־הָ ה׃חו ְַׁשלִ ּצָ

הי ָָּכהכ  49 יֶ םה ְֵּקץב ִהְ יםה ִּיכ ָעֹולָ ָאכִ ָֹבאּוי ַַּמלְ
ילּוו ּדִ בְ יםא ְהִ ָׁשעִ רְ ים׃ה ִּתֹוךְמ ֶת־הָ יקִ ּדִ ַּצַ

יכּוו  50 ְׁשלִ םא ְהִ ַׁשןא ֹתָ בְ הי ָׁםש ֵׁשא ֶל־ּכִ יֶ יב ִהְ ְכִ
ִים׃ש ֲַחֹרקו ִּׁנָ

  The verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible, Salkinson-Ginsburg version.
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Matthew 13:47-50.

הד ֹדעו  47 כּותמ ְָּמתָ תל ַָּׁשַמִיםה ַלְ ְכֹמרֶ ְּרּוָׂשהפ ְמִ
יע םה ַל־ְּפנֵ יםמ ָּהב ֵָאְספּוי ֲֶׁשרא ַּיָ ינִ ים׃ש ִּמִ ֹׁונִ

ָאּהו  48 לְ ּמָ הִ ּהא ְִמְׁשכּוי ּבְ חֹוףא ֹתָ ְׁשבּוו ֶל־הַ ְיֵ
ֲחרּוו יםא ְִיבְ ּטֹובִ יםא ְׂשּוָמםל ֶת־הַ ֵּכלִ ֶל־הַ
יםו עִ רָ יכּוי ְֶאת־הָ ה׃חו ְַׁשלִ ּצָ

הי ָָּכהכ  49 יֶ םה ְֵּקץב ִהְ יםה ִּיכ ָעֹולָ ָאכִ ָֹבאּוי ַַּמלְ
ילּוו ּדִ בְ יםא ְהִ ָׁשעִ רְ ים׃ה ִּתֹוךְמ ֶת־הָ יקִ ּדִ ַּצַ

יכּוו  50 ְׁשלִ םא ְהִ ַׁשןא ֹתָ בְ הי ָׁםש ֵׁשא ֶל־ּכִ יֶ יב ִהְ ְכִ
ִים׃ש ֲַחֹרקו ִּׁנָ

  The verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible, Salkinson-Ginsburg version.
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Mark 4:26-29

הנ ֹדעו ַֹּיאֶמרו  26 כּותמ ְִמָׁשלָ יםה ַלְ יׁשכ ֱָאֹלהִ ָּאִ
עז ַָּׁשתה ץ׃ב ֶרַ ָָּארֶ

־לֹוו  27 ךְ לַ םו ִיׁשֹוןל ְהָ הל ְקָ לָ עו ָיֹוםו ַיְ רַ ּזֶ ַמחי ְהַ ִצְ
לו ּדָ הנ ֵיָכהא ַךְא ְִיגְ ְׂשתָ ע׃י ֹאל ּאהו ָֹזאתכ ֶעֶ ֵדָ

ץה ִּיכ  28 יאת ָָארֶ ּהצ ֹּוצִ יהָמ ְִמחָ הא ֵֵאלֶ נֶ ּקָ ֶת־הַ
הר י־ֵכןא ִאֹׁשנָ תא ֲַחרֵ ִּׁשֹּבלֶ י־ֵכןו ֶת־הַ ַַאֲחרֵ
הא ּטָ חִ תב ֶת־הַ ָאה׃ה ִַּּׁשֹּבלֶ ְַּמלֵ

יׁשי ְָאזו  29 יףי ָחִ למ ָנִ בּוַאתע ַּגָ ָמהה ַל־ּתְ ִּיכ ַּקָ
יר׃ק ַָׁשלב ָצִ

    All verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible, Salkinson-Ginsburg version.
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