
1. עיר יה Eir Yah //City of Yah

2. ויהי סער גדול והוא
בא מהר

And there came to be a big storm,

and it was coming quickly

3. ויש לסער אש
וגפרית ורוח חזקה

And the storm had fire and brimstone

and a strong wind

4. ויבן מלך יהוה עיר
גדולה ויפה על הר

And Sovereign Yahuwah built a great

and beautiful city on a mountain

5. ויש לעיר חומות
גדולות

and the city had big walls,

6. דרכים זהבים golden roads,

7. ושער חזק and a strong gate

8. וגם יש לעיר גן יפה
ועץ החים

the city also had a beautiful garden

and the Tree of Life

9. אך הסער בא מהר But, the storm was coming quickly

10. ועיר יה ריקה and the city of Yah was empty

11. אין לעיר אנשים the city did not have people

12. ויחפץ מלך יהוה
למלא את עירו

and Sovereign Yahuwah wanted to fill

His city

13. להציל אנשים
מהסער

to save men from the storm

14. ויכתב מלך יהוה את
התורה על חומות
העיר

And Sovereign Yahuwah wrote the

Torah (Instructions) on the walls of the

city

15. ויכתב את שמו and He wrote His Name

16. ואת שם בנו יהושע and the Name of His Son, Yahushua

17. על השער on the gate

18. וישלח מלך יהוה את
נביאיו

and Sovereign Yahuwah sent His

ne'vi'im ("prophets")

19. לכל העמים בערץ to all the nations of the earth

20. להגיד אותם על
התורה ועל עיר יה

to tell them about the Torah and

about the City of Yah

21. למצא אנשים להציל to find people to save

22. והנה כל עמים הערץ and behold, all the nations of the

earth...

23. בונים מגדלים ...were building towers

24. ויש חטא וגם שקר
במגדלים

and there was sin and also deception

in the towers

25. וידברו להם על עיר
יה והתורה

and they spoke to them about the city

of Yah and the Torah

26. ויענו העמים אל
הנביאים לאמר

and the nations answered the ne'vi'im,

saying,

27. לא צריכים את מלך
יהוה

"We don't need Sovereign Yahuwah,

28. וגם לא צריכים
את עירו

"and we also don't need His City.

29. אנחנו בונים
מגדלים

"We are building towers

30. וראשם בשמים "and their tops are in the shamayim

("heavens")

31. נעלה במגדלים
להציל נפשינו
מהסער

"We will go up in the towers to save our

beings from the storm."

32. ויעצבו הנביאים And the ne'vi'im were sad

33. וישבו אל עיר יה and they returned to the city of Yah

34. והנה אנשים באים But behold, people were coming

35. מארבע כנפות
הארץ

from the four corners of the earth

36. הם שמעים לקול
הנביאים

they were listening to the voice of the

ne'vi'im

37. והם בונים סכות
סביב לעיר יה

and were building sukkot (booths, small

temporary huts) surrounding the city of

Yah

38. ויקראו את התורה and they read the Torah

39. אשר כתוב על
החומות

that was written on the city walls

40. ויקראו את
השמות על השער

and they read the Names on the gate

41. ויאמרו כלם אל
מלך יהוה

and they all said to Sovereign Yahuwah:

42. ראנו את התורה
אשר כתוב על
העיר

"We read the Torah that's written on the

city,

43. קראנו את שמך
ואת שם בנך
יהושע

"We read Your Name and the Name of

Your Son, Yahushua,

44. כתוב על השער "written on the gate.

45. אנחנו חפצים
לשמור את התורה

"we want to guard Your Torah,

46. ולאהב את שמך "and to love Your Name.

47. הצילינו ונלכה
לשכן בעיר יה

Save us, and we will go to dwell in the

city of Yah."

48. ויפתח יהושע בנו
את השער

and Yahushua His Son opened the gate

49. וילכו האנשים
בעיר יה

and the people walked in the city of Yah

50. ויסגר יהושע את
השער

and Yahushua closed the gate

51. ויבא הסער הגדול and the big storm came
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52. ותפלונה אש וגפרית and fire and brimstone fell

53. ותשרף את כל הארץ and all the earth burned

54. ותהי רוח חזק and there came to be a strong wind

55. ויפלו המגדלים and the towers fell

56. וימתו העמים אשר
במגדלים רב

and the nations that were in the

towers died, a great many

57. ויהי הלילה וחשך and the night came to be, and

darkness

58. ויהי חסד ותקוה בעיר
יה

and there came to be loving-

commitment and joy in the city of Yah

59. ואנשים קצרים
במגדלים לא מתו

and a few men in the towers did not

die

60. וילכו מן המגדלים and the left the towers

61. ויבאו אל עיר יה and they came to the city of Yah

62. ולא קראים את התורה
על העיר

but they did not read the Torah on the

city,

63. ולא ראים את השמות
על השער

and did not read the Names on the

gate

64. כי החשך גדול for the darkness was great

65. ויזעקו ויאמרו אל
העיר

and they cried out, and said to the

city,

66. פתח את העיר פתח
את העיא מהר

"Open the gate! Open the gate

quickly!"

67. וישמע מלך יהוה and Sovereign Yahuwah heard,

68. ויען להם לאמר and He answered them, saying,

69. הלכו הנביאים לכם "The ne'vi'im went to you,

70. דברו לכם ולא
שמעתם

"They spoke to you but you did not

listen.

71. לכו מהעיר לכו ממני "Go from the city, go from me,

72. כי לא יודע אתכם "for I do not know you.

73. לא יבוא בעיר
כל-טמע וכל-רע

"There will not come into the city any

unclean-ness, or any evil

74. ותועבה ושקר "or abomination or deception

75. ... רק בעיר האנשים "Only in the city are the people that...

76. אוהבים את שמי...
ושומרים את תורתי

...love My Name and guard My

Torah."

77. :אלה הקדשים These are the set-apart ones:

78. השמרים את מצות
יהוה

those guarding the commands of

Yahuwah,

79. ואת אמונת יהושע and the belief of Yahushua

80. ויחדל הסער and the storm ceased

81. ותחדלנה האש
והגפרית והרוח

and the fire, brimstone, and wind

ceased

82. ויהי הבקר and the morning came to be

83. ויהי האור and the light came to be

84. ויהי שלום
בעיר יה לעולם

and there was shalom (completeness,

wholeness) in the city of Yah, forever.


