
ָחלָ ב 9 ֶאת־ִמי  יֹוֶר ה ֵדעָ ה ְוֶאת־ִמ י ָיבִ ין ְׁשמּועָ ה ְּגמּוֵלי  ֵמֽ
ִים׃ ַעִּתיֵק י ִמָּׁשָדֽ

ם׃ 10 ּכִ י צַ ו ָלָצו  צַ ו ָלצָ ו ַק ו ָלָק ו ַק ו ָלָק ו ְזעֵ יר ׁשָ ם ְזעֵ יר ָׁשֽ
ה׃ 11 ּכִ י ְּבַלֲעגֵ י ָׂשפָ ה ּוְבָלׁש ֹון ַאחֶ ֶרת ְיַדּבֵ ר ֶאל־ָהעָ ם ַהֶּזֽ

 (Isaiah 28:9-11) ישעיה כח:ט-יא

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)



רומיים י:ח-יד 
(Romans 10:8-14)

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

ּפילּפיים ב:י-יא 
(Philippians 2:10-11)

קולסים א:יב-כ
(Colossians 1:12-20)

אגרת יעקב 
(James Chapter 1 – 5)

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

 חזון יוחנן א:ח, א:יז-יח, כב:יג 
(Revelation 1:8 , 1:17-18 and  22:13* 

(notice (verse 16) that these words are spoken by the Lord Jesus Christ. 

מעשי השליחים כו:יד-טו
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

יוחנן יז:יז 

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



ַמְרָּת  ַּבּי ֹום ַהה ּוא אֹוְד  ְיהוָ ה ּכִ י ָאנַ ְפָּת ּבִ י ָיׁשֹ ב ַאְּפ  1 ְוָאֽ
ִני׃  ּֽוְתַנֲחֵמֽ

י־ָעּזִ י ְוִזְמָרת  יָ ּה ְיהוָ ה  2 ִהּנֵ ה אֵ ל ְיׁשּוָעִת י ֶאְבטַ ח ְו א ֶאְפחָ ד ִּכֽ
ה׃ יׁשּוָעֽ ְיִהי־לִ י ִלֽ ַוֽ

ה׃ 3 ּוְׁשַאְבֶּתם־מַ ִים ְּבָׂשׂש ֹון ִמַּמַעְינֵ י ַהְיׁשּוָעֽ
יהָוה  ִקְרא ּו ִבְׁשמ ֹו הֹוִד יעּו 4 ַוֲאַמְרֶּת ם ַּבּי ֹום ַהה ּוא הֹוד ּו ַלֽ

תָ יו ַהְזּכִ ירּו ּכִ י ִנְׂשּגָ ב ְׁשֽמֹו׃  י ַעִּמ ים ֲעִלֽ ָבֽ
ֶרץ׃  5 ַזְּמר ּו ְיהוָ ה ּכִ י ֵגא ּות ָעׂשָ ה מידעתמּודַ ַעתזֹ את ְּבָכל־ָהָאֽ
ל׃ פ 6 י־ָגד ֹול ְּבִקְרּבֵ  ְקד ֹוׁש ִיְׂשָרֵאֽ ַצֲהלִ י ָורֹ ִּני יֹוׁשֶ ֶבת ִצּי ֹון ִּכֽ

ישעיה יב


