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ר הי א מל הוא בה ר גהדול וד על י סל הי יד ול
ה זהקה רוחל חז ית וד רי גהפד ש וד ר אי על סל יזש לה וד

ה  וה ך יההו לז ן מז בז יי רעיירול ל הל ה על יהפה ה וד דולה  גד
לות  דל יר חומות גד עי יזש לה זהקודוד ר חה על שה ב וה זההה חוצות

יר גלן  עי גלם יזש לה יםיהפזהוד יי חל ץ הל עי  וד
ר הי א מל ר בה על סל ך הל אל

יםיהה עיירוד נהשי יר אז עי ן בה יי ה אל קה  רי

ירו ת-עי א אז לי מל והה לד ך יההו לז ץ מז פל ילחד ול
ר על סל הל ים מד נהשי יל אז צי הל לד

יר  עי ת הה ל-חומל ה על תורה ת-הל והה אז ך יההו לז ב מז תל כד יי ול
ר על של ל-הל על על נו יההושו ם בד ת-שי אז מו וד ת-שד ב אז תל כד יי ול

ח לל של יד יו מזלזך יההווהה אזת-ול יאה בי ץנד רז אה ל גוייי הה כה  לד
ת-לדהלגייד אז ה וד תורה ת-הל ם אז הז יר לה יהה עי

יל  צי הל ים לד נהשי לא אז צ מד לי

ים לי דה גד ים מי ץ בוני רז אה ל-גוייי הה ניה כה הי וד
יםוד לי דה גד מי או הל לד  והשזקזר חהטהאמה

ם  הז ם לה יאי בי נד רו הל בי דל יד הול וה ך יההו לז י מז רי בה דד כל
ת-  ם אז גויי נו הל עז יל רול אמל ם לי יאי בי נד הל

ם יני מי אז ינזנו מל  בליההווההאי
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ינזנווד  ירומלאזמיינים אי עי  בד
ים וד לי דה גד ים מי נו בוני נהחד םאז יהז אשי  בלשהמהייםרה

יםנלעזלזה בל לי דה גד יל מי צי הל ינו לד תי של רנלפד על סל הל  מד
בו  שו יה ל-ול ם אז יאי בי נד יהה עיירהל

ץ רז אה פות הה נד ע כל בל רד אל ים מי אי ים בה נהשי ניה אז הי וד
יםהים   עי מד קול של הלנדבייאים לד

יב  בי כות סה ים סו ם בוני הי יהה לדעיירוד
ם  לה רו כו לאמד י יההווהה מזלזךאזל-ול

מות חל ל-הל תוב על ר כה שז ך אז תד ת-תורה אנו אז רה קה
רקהרהאנו על של ל-הל תוב על ר כה שז על אז ך יההושו נד ם בי ת-שי אז ך וד מד ת-שי  אז
ר אזנלחדנו מל שד ים לי צי פי ת חז ת תורהתדך ולזאֹההלב-אז ךאז מד -שי

ת  בז שז נו לה כד לה הה ר וד על סל הל נו מד ילי צי ירהל עי יהה בד

על  ח יההושו תל פד יי תול ראז על של -הל
ים   נהשי אז או הה בל יה ל-ול ההעייראז

על  ר יההושו גל סד יי -הלשלעלראזתול

גהדול ר הל על סל לא הל ב יה ול
ית רי גהפד ש וד לנהה אי פל תי ול
ש אי ה בה רופה ץ שד רז אה הה וד

ה זהקה י רוחל חז הי תד ול
ים לי דה גד מי לו הל פד יי ול

ים בי ים רל לי דה גד מי ם בל גויי תו הל מו יה ול

ה מה דה אז ניי הה ל-פד ך על שז ל חל פל יי ה ול לה יד י לה יהי וי
ה  וה קד תי ד וד סז י חז הי יד יההעייר בדול

ים  נהשי אז תובלמיגדדהליים מדעלט ול לא מי  ל
יר  ל-עי או אז בל יה ים ול לי דה גד מי ן הל כו מי לד יי יההול

מות חל ל-הל תוב על ר כה שז ה אז תורה ת-הל או אז רד לא קה ל וד
ר על של ל-הל תוב על ר כה שז מות אז שי ת-הל או אז רד לא קה ל וד

ך גהדול שז חל י הל כי
ל- רו אז לאמד י קו ול עה זד יי יראלנדשייול עי  הה

ר על של ת-הל חו אז תד פי
פיתדחו מלהיר

ע  מל שד יי הול וה ך יההו לז מז
ר אמל ם לי הז ן לה על יל ול



ם כז ים לה יאי בי נד כו הל לד הה
דיבדרו להכזם

ם תז עד מל לא שד ל וד
ר קז שז ה וה בה תועי ע וד ל-רל כה א וד מי ל-טה יר כה עי לא יהבוא בה ל

י ני מז כו מי יר לד עי הה כו מי לד
יכיי ללא  תי עד םיהדל כז תד  אז

יר  עי ים בל בי ר יושד שז ם אז דושי קד ה הל לז אי
והההלשלמדריים אזת-מיצדות  יההו

על מונלת יההושו ת אֹה אז וד

רוחל  הה ש וד אי הה ר וד על סל לו הל דד חד יל ול
ך אור שז חל ח בל רל זד יי ול

יר  ת-עי לום אז ס שה כל יד  לדעולהםיההול

יר יהה עי  - City of Yah 
English Translation

This translation in written in “unnatural” English to more accurately represent the Hebrew
text.

And there was a large storm, and it was coming quickly. And the storm had fire, and sulfur, 
and a strong wind.

And Sovereign Yahuwah built a large and beautiful city on a mountain. And the city had 
large walls, and streets of gold, and a strong gate. But the storm was coming quickly. And 
the city of Yah was empty, there were no people in the city. 

And Sovereign Yahuwah desired to fill His city, to save people from the storm. And 
Sovereign Yahuwah wrote the Torah on the walls of the city. And He wrote His Name, and 
His Son's Name Yahushua on the gate.

And Sovereign Yahuwah sent His nev'i'im1 to all the nations of the earth, to tell to them 
[about] the Torah2, and the city of Yah, to find people to save.

And behold! All the nations of the earth were building towers. And the towers were full of 
sin and deception. And the nev'i'im spoke to them about the matters of Sovereign 
Yahuwah3. And the nations answered the nev'i'im, saying, “We don't rely on/believe in4 

ים  1 יאי בי ”prophets“ - נד
ה  2 תורה ת-הל ם אז הז יד לה גי הל לד
ה :See Beresheet (Genesis) 24:28 for a similar construction -כלדדבהריי מזלזך יההווהה   3 לז אי ים הה רי בה דד כל
ם  4 יני מי אז  see Devarim (Deuteronomy) 1:32 – מל



Yahuwah, and we don't rely on/believe in His city. We are building towers, and their tops 
are in the skies. We will go up on the towers to save our beings from the storm. And the 
nev'i'im returned to the city of Yah. 

But look! People were coming from the four corners of the earth! They were listening to 
the voice of the nev'i'im, and they were building sukkot5 surrounding the city of Yah.  And 
they all said to Sovereign Yahuwah, “We read Your Torah that is written on the walls. We 
read Your Name, and the Name of Your Son Yahushua that are written on the gate. We 
desire to guard Your Torah and to love Your Name. Rescue us from the storm, and we will 
go6 to dwell in the city of Yah.”

And Yahushua opened the gate. And the people came into the city.7 And Yahushua closed 
the gate.

And the large storm came. And fire and sulfur fell. And the earth was burned with fire. And 
there came to be a strong wind. And the towers fell. And the nations died in the towers, a 
great many.

And it came to be night, and darkness fell on the face of the ground. And there was loving-
commitment and expectation in the city of Yah.

And a few people in the towers did not die. And they went from the towers. And they came
to the city of Yah. But they didn't read the Torah that was written on the walls, and they 
didn't read the Names that were written on the gate, because the darkness was great. And 
they shouted, and they spoke to the people of the city, “Open the gate! Open [it] quickly!”

And Sovereign Yahuwah heard. And He answered to them, saying, “The nev'i'im went to 
you, they spoke to you, but you didn't listen. All uncleanness, and all evil, and abomination 
and deception will not come into the city.8 Go from the city, go from Me, for I do not know 
You!

These are the set-apart ones that dwell in the city: the keepers of the commands of 
Yahuwah and the faithfulness9 of Yahushua. 

And the storm, and the fire, and the wind ceased. And light radiated in the darkness10. And 
completeness/shalom covered the city of Yah, forever. 

5 small temporary dwellings - סוכות

נו   6 כד לה הה see Judges 9:9, Ruth 2:9, and 1 Shemuel (Samuel) 20:13 for similar constructions - וד
7 YeshaYahu (Isaiah) 26;  Psalm 118:19 
8 Revelation 21:27 
9 See YeshaYahu (Isaiah) 33:6 (אֹהמונלת  -  "faithfulness of”); and Revelation 14:12 ( πιστιν - “faith”)
10  Revelation 21:23 



Resources

Free Hebrew Scripture audio disk:
https://www.shemayisrael.net/forum/testimonies/restored-names-hebrew-audio

Online flashcards: https://quizlet.com/EzriYahu

Read free Scriptural Hebrew stories and post your own! These stories are written by
multiple forum members, and range from short/simple qatal verb stories, to longer

vayyiqtol verb stories. Most of them are very funny!! 
https://hebrewstories.freeforums.net
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