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Deuteronomy 10:17 י"ז:דברים י
‘The Lord your God is God supreme and
Lord of all Lords, the great, the mighty
and the awesome God, who shows no
favor and takes no bribe.’

כִּ י ְיה ָוה אֱ ֹלהֵ י ֶכם הּוא אֱ ֹלהֵ י
ֹלהים וַ אֲ ֹדנֵי הָ אֲ דֹנִּ ים ָה ֵאל הַ ָגדֹל
ִּ ֱהָ א
ּנֹורא אֲ שֶ ר ל ֹא יִּשָ א ָפנִּ ים
ָ ַהַ גִּ בֹר וְ ה
.וְ ל ֹא יִּ ַקח שֹחַ ד

Deuteronomy 10:12 י"ב:דברים י
‘And now, Israel, what does the Lord
your God ask of you but to fear the Lord
your God, to walk in all God’s ways, to
love God, and to worship the Lord your
God with all your heart and with all your
being, to keep the Lord’s commands and
the Lord’s statutes that I charge you
today for your own good.’

מָ ה ְיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ש ֵֹאל--וְ עַ ָתה י ְִּש ָר ֵאל
מֵ עִּ מָ ְך כִּ י ִּאם ְל ִּי ְר ָאה ֶאת ְיה ָוה
 ְד ָרכָיו ּולְ ַאהֲ בָ ה-אֱ ֹלהֶ יָך ָל ֶלכֶת בְ כָל
 ְיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך בְ כָל-אֹתֹו וְ ַל ֲעבֹד ֶאת
יג ל ְִּשמֹר ֶאת. ְלבָ בְ ָך ּובְ כָל נַפְ שֶ ָך
חֻ ק ָֹתיו אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י-ִּמצְ וֹת ְיה ָוה וְ ֶאת
. ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיֹום לְ טֹוב לְָך

Micah 6:8\'ח:'מיכה ו
‘He has told you, O mortal, what the
Lord demands of you – only doing
justice and loving kindness and walking
humbly with your God.’
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ּטֹוב ּומָ ה ְיה ָוה-ח ִּהגִּ יד לְָך ָאדָ ם מַ ה
עֲשֹות ִּמ ְשפָ ט-דֹורש ִּמ ְמָך כִּ י ִּאם
ֵ
. אֱ ֹלהֶ יָך-וְ ַאהֲ בַ ת ֶחסֶ ד וְ ַהצְ נֵעַ לֶ כֶת עִּ ם

