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Exodus 17:6.
העם ׁתהוש מים ממנו ויצאו בצור והכית בחרב על־הצור ׁםש לפניך עמד הנני  6

ׂראל׃יש זקני לעיני ׁהמש כן ׂויעש
       – from Hebrew Bible (Tanach)

Exodus 33:21.
על־הצור׃ ונצבת אתי מקום הנה יהוה ויאמר  21

Exodus 33:22.
עד־עברי׃ עליך כפי ׂכתיוש הצור בנקרת ׂמתיךוש כבדי בעבר והיה  22

Deuteronomy 32:4.
הוא׃ ׁרויש צדיק עול ואין אמונה אל ׁפטמש כל־דרכיו כי פעלו תמים הצור  4

Deuteronomy 32:15.
ׁעתו׃יש צור וינבל ׂהועש אלוה ׁויטש ׂיתכש עבית ׁמנתש ויבעט ׁרוןיש ׁמןויש  15

Deuteronomy 32:18.
מחללך׃ אל ׁכחותש ׁיתש ילדך צור  18

Deuteronomy 32:30.
ויהוה מכרם כי־צורם אם־לא רבבה יניסו ׁניםוש אלף אחד ירדף איכה  30

הסגירם׃

Deuteronomy 32:31.
פלילים׃ ואיבינו צורם כצורנו לא כי  31

Deuteronomy 32:37.
בו׃ חסיו צור אלהימו אי ואמר  37

1 Samuel 2:2.
כאלהינו׃ צור ואין בלתך אין כי כיהוה ׁאין־קדוש  2
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2 Samuel 22:2.
ומפלטי־לי׃ ומצדתי סלעי יהוה ויאמר  2

2 Samuel 22:32.
אלהינו׃ מבלעדי צור ומי יהוה מבלעדי מי־אל כי  32

2 Samuel 22:47.
ׁעי׃יש צור אלהי וירם צורי וברוך חי־יהוה  47

2 Samuel 23:3.
אלהים׃ יראת ׁלמוש צדיק באדם ׁלמוש ׂראליש צור דבר לי ׂראליש אלהי אמר  3

Psalms 18:2.
חזקי׃ יהוה ארחמך ויאמר  2

Psalms 18:31.
בו׃ החסים לכל הוא מגן צרופה אמרת־יהוה דרכו תמים האל  31

Psalms 18:46.
ממסגרותיהם׃ ויחרגו יבלו בני־נכר  46

Psalms 28:1.
ׁלתיונמש ממני ׁהפן־תחש ממני ׁאל־תחרש צורי אקרא יהוה אליך לדוד  1

בור׃ עם־יורדי

Psalms 31:2.
פלטני׃ בצדקתך לעולם ׁהאל־אבוש חסיתי יהוה בך  2

Psalms 31:3.
ׁיעני׃להוש מצודות לבית לצור־מעוז לי היה הצילני מהרה אזנך אלי הטה  3
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Psalms 40:2.
ׁועתי׃ש ׁמעויש אלי ויט יהוה קויתי קוה  2

Psalms 42:9.
חיי׃ לאל תפלה עמי ׁירהש ובלילה חסדו יהוה יצוה יומם  9

Psalms 61:2.
תפלתי׃ ׁיבההקש רנתי אלהים ׁמעהש  2

Psalms 62:2.
ׁועתי׃יש ממנו ׁינפש דומיה אל־אלהים אך  2

Psalms 62:6.
תקותי׃ כי־ממנו ׁינפש דומי לאלהים אך  6

Psalms 62:7.
אמוט׃ לא ׂגבימש ׁועתיויש צורי אך־הוא  7

Psalms 71:3.
אתה׃ ומצודתי כי־סלעי ׁיענילהוש צוית תמיד לבוא מעון לצור לי היה  3

Psalms 78:35.
גאלם׃ עליון ואל צורם כי־אלהים ויזכרו  35

Psalms 89:26.
ימינו׃ ובנהרות ידו בים ׂמתיוש  26

Psalms 92:15.
יהיו׃ ורעננים ׁניםדש ׂיבהבש ינובון עוד  15
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Psalms 94:22.
מחסי׃ לצור ואלהי ׂגבלמש לי יהוה ויהי  22

Psalms 95:1.
ׁענו׃יש לצור נריעה ליהוה נרננה לכו  1

Psalms 144:1.
למלחמה׃ אצבעותי לקרב ידי המלמד צורי יהוה ברוך לדוד  1

Isaiah 17:10.

וזמרת נעמנים נטעי תטעי על־כן זכרת לא מעזך וצור ׁעךיש אלהי ׁכחתש כי  10
תזרענו׃ זר

Isaiah 44:8.
אלוה ׁהיש עדי ואתם והגדתי ׁמעתיךהש מאז הלא ואל־תרהו אל־תפחדו  8

בל־ידעתי׃ צור ואין מבלעדי
Habakkuk 1:12.

וצור ׂמתוש ׁפטלמש יהוה נמות לא ׁיקדש אלהי יהוה מקדם אתה הלוא  12
יסדתו׃ להוכיח

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

Matthew 7:24.
ֹּׁשֵמעַכ ֵָכןל  24 יל ָּל־הַ רַ בָ הא ִדְ םא ְֹעֶׂשהו ֵּלֶ ֶכּנּוא ֹתָ רְ בל ֶעֶ הב ֲֶׁשרא ֲַחַכם־לֵ ֵיתֹוב ָּנָ

ע׃ע לַ ּסָ ַל־הַ
   This verse of Holy Scripture is taken from the Hebrew Bible, Salkinson-
Ginsburg version.

Matthew 7:25.
ֶׁשםה  25 ךְנ ַּגֶ הא ִּתַ צָ ינ ַרְ הג ְרּוחַו ְִׁשֹטפּוי ִַיםמ ֲַחלֵ עּוו ָָּאהב ְּדֹולָ ְפּגְ ִיתב ַּיִ ְֹלאו ַהּואה ַּבַ

די ִּיכ ַָפלנ ע׃ב ֻּסַ לַ ַּּסָ
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Matthew 16:18.
יו  18 ם־ֲאנִ ידא ְגַ הא ִּיכ ְךָל ַּגִ ֵּכףו ְֶּטרֹוספ ּאהו ַּתָ ל־הַ הה ְעַ הא ַּזֶ נֶ יא ֶבְ תִ ּלָ יו ֶת־ְקהִ ְַׁשֲערֵ

רּוי ֹאל ְׁאֹולש ּבְ ׃ע ִגְ יהָ ָלֶ
Luke 6:48.

יׁשל ּאהו ֶֹמהדו ֲֹלאה  48 הב ְאִ יקה ֲֶׁשרא ִַּיתב ֹּנֶ מִ ֹּפרל ֶעֱ ןו ַחְ ּתֵ תֹוי ַּיִ עב ְסּודָ לַ ְּכֹבאו ְּסָ
ףס ָָטרמ לו ֹחֵ חַ ץפ ְנַ ִיתע ָּרַ ּבַ יעַל ָֹכלי ֹאל ַל־הַ נִ עב ִּיכ ֹתֹוא ְהָ תֹו׃י ְֶסלַ ְסּודָ

1 Corinthians 10:4.
םכ ַּם־ָׁשתּוג  4 הה ִן־צּורמ ָׁתּוש ִּיכ ַהּואה ַָּׁשַמִיםה ִן־ַמְׁשֵקהמ ֻּלָ ׁשּועָ ךְה ַיְ םא ַֹהלֵ יהֶ ֲַחרֵ
ּצּורו הה ְהַ ׃ה ּאהו ַּזֶ ִׁשיחַ ַּמָ

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

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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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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