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2:2 הגלטים-אל השליח פולוס אגרת
 אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃

6:10 מתי פי-על הבשורה
תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃

22:42 לוקס פי-על הבשורה
אבי אם רצונך להעביר מעלי את הכוס הזאת אך אל יהי כרצוני כי אם כרצונך׃

16:7 יוחנן פי-על הבשורה
 אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו

אליכם׃

16:8 יוחנן פי-על הבשורה
והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃

16:9 יוחנן פי-על הבשורה
על החטא כי לא האמינו בי׃

2:10 טימותי-אל השנייה פולוס אגרת
ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃

15:20 הרומיים-אל השליח פולוס אגרת
בהשתדלי להגיד את הבשורה לא במקמות אשר שם כבר נקרא שם המשיח לבלתי בנות על יסוד אחרים׃

15:21 הרומיים-אל השליח פולוס אגרת

כי אם ככתוב אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃



2:36 השליחים מעשי

לכן ידע נא בית ישראל כלו כי לאדון ולמשיח שמו האלהים את ישוע זה אשר צלבתם׃

2:37 השליחים מעשי

ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה עלינו לעשות׃

4:2 העברים-אל האגרת
 כי גם אלינו באה הבשורה כמו אליהם אך לא הועיל להם דבר השמועה מפני אשר לא התערב באמונה

לשמעים׃

24:7 ירמיה
ונתתי להם לב לדעת אתי כי אני יהוה והיו לי לעם ואנכי אהיה להם לאלהים כי ישבו אלי בכל לבם׃

16:14 השליחים מעשי

 ואשה יראת אליהם ושמה לודיא מכרת ארגמן מעיר תיאטירא שמעה ויפתח יהוה את לבה להקשיב אל דברי
פולוס׃

13:14 מתי פי-על הבשורה
ותקים בהם נבואת ישעיהו האמרת שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃

13:15 מתי פי-על הבשורה

כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃

6:9 ישעה
ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃

6:10 ישעה
השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃

4:11 מרקוס פי-על הבשורה
ויאמר אליהם לכם נתן לדעת סוד מלכות האלהים ואשר בחוץ להם הכל במשלים׃



4:12 מרקוס פי-על הבשורה
למען יראו ראו ולא ידעו ושמעו שמוע ולא יבינו פן ישובו ונסלח לחטאתם׃

12:39 יוחנן פי-על הבשורה
על כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו׃

12:40 יוחנן פי-על הבשורה
השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם׃

11:7 הרומיים-אל השליח פולוס אגרת

ועתה מה הוא את אשר בקש ישראל לא השיג רק הנבחרים הם השיגו והנשארים השמינו לבבם׃

11:8 הרומיים-אל השליח פולוס אגרת

ככתוב נתן להם האלהים רוח תרדמה עינים לא לראות ואזנים לא לשמע עד היום הזה׃

2:10 התסלונ-אל השנייה פולוס אגרת
ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃

2:11 התסלונ-אל השנייה פולוס אגרת
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃

13:18 מתי פי-על הבשורה

לכן אתם שמעו נא את משל הזורע׃

13:19 מתי פי-על הבשורה

כל איש שמע את דבר המלכות ולא יבינהו ובא הרע וחטף את הזרוע בלבבו הוא הנזרע על יד הדרך׃

13:20 מתי פי-על הבשורה

והנזרע על הסלע הוא השמע את הדבר וימהר ויקחנו בשמחה׃

13:21 מתי פי-על הבשורה

אך אין לו שרש תחתיו ורק לשעה יעמד ובהיות צרה ורדיפה על אדות הדבר מיד נכשל׃



13:22 מתי פי-על הבשורה

והנזרע בין הקצים הוא השמע את הדבר ודאגת העולם הזה ומרמת העשר ימעכו את הדבר ופרי לא יהיה לו׃

13:23 מתי פי-על הבשורה

 והנזרע על האדמה הטובה הוא השמע את הדבר ומבין אתו אף יעשה פרי ונתן זה מאה שערים וזה ששים וזה
שלשים׃

3:15הקורינ -אגרת פולוס השנייה אל
אבל עד היום הזה בקראם את משה מונח מסוה על לבם׃

3:16הקורינ -אגרת פולוס השנייה אל

וכשיפנו אל האדון יוסר המסוה׃

30:28 ישעה
ורוחו כנחל שוטף עד צואר יחצה להנפה גוים בנפת שוא ורסן מתעה על לחיי עמים׃

11:3 הושע
ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים׃

11:4 הושע

בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל׃

11:5 הושע

לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב׃

11:6 הושע

וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם׃

11:7 הושע

ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם׃

26:18 השליחים מעשי



 לפקח את עיניהם למען ישובו מחשך לאור ומיד השטן אל האלהים וימצאו באמונתם בי את סליחת החטאים
ואת הנחלה בתוך המקדשים׃

2:24 טימותי-אל השנייה פולוס אגרת
ועבד האדון לא יתקוטט אלא יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן׃

2:25 טימותי-אל השנייה פולוס אגרת
ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃

2:26 טימותי-אל השנייה פולוס אגרת
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃

3:17 התגלות
כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אמלל אתה ודוי ועני ועור וערם׃

3:18 התגלות

 אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת
ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃

3:19-21 התגלות

 אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי 
 ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃

7:10הקורינ -אגרת פולוס השנייה אל

 כי העצבת שהיא כרצון אלהים תפעל תשובה לישועה אשר איש לא יתחרט עליה אבל עצבת העולם פעלת
את המות׃

18:37 מלכים א
ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את לבם אחרנית׃

4:4הקורינ -אגרת פולוס השנייה אל

 אשר אלהי העולם הזה עור בהם את דעות הסוררים לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח אשר הוא צלם



האלהים׃

8:11 לוקס פי-על הבשורה
וזה הוא המשל הזרע דבר אלהים הוא׃

8:12 לוקס פי-על הבשורה
ואשר על יד הדרך הם השמעים ואחר כן בא השטן ונשא את הדבר מלבם פן יאמינו ונושעו׃

8:13 לוקס פי-על הבשורה
 ואשר על הסלע הם המקבלים בשמחה את הדבר בשמעם ושרש אין להם רק לשעה מאמינים ובעת הנסיון

יסגו אחור׃

8:14 לוקס פי-על הבשורה
ואשר נפל בין הקצים הם השמעים והוליכם להם וימכו בדאגות ובעשר ובתאות החיים ופרי לא ישוו למו׃

8:15 לוקס פי-על הבשורה
ואשר באדמה הטובה הם השמרים בלב טוב וטהור את הדבר אשר שמעו ועשים פרי בתוחלת׃

15:11 השליחים מעשי
אבל בחסד ישוע המשיח אדנינו נאמין להושע כמוהם כמונו׃

8:13 הרומיים-אל השליח פולוס אגרת

כי אם תחיו לפי הבשר מות תמתון ואם על ידי הרוח תמותתו את מעללי הבשר חיה תחיו׃ 
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