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Yìə̀n tə, Yɩɩ nə bɩrɩ Zwan nə, ʋ
ma gúrí

‹Apokalisə›
Apokalisə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ

Lìù tə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə
Lɩ̀à zənzən bʋŋa də, kʋ yɩ Zwezi karbiu Zwan

nə pʋṕʋńɩ́ kʋ. Mə ʋ mʋ̀ Zwan təntə tətə nə
pʋṕʋńɩ́ Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə. Ʋ yà kwɩn
zənzən máŋá tə wa, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə. Ba
yà jɩn wá, ba ja va ba dʋgʋ Patəmɔsə nə, kʋ nə
yɩ mʋʋ tətəŋi nagwanaa.

Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́
Zwan pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à púlə́

tə nə, lɩ̀à tə nə də́ càn tə wa, ba nə ken ba waa
Zwezi-Kərisə nə yɩrɩ. Kʋmáŋá tə wa, də *Romə-
ba yà kəni càn Kərisə lɩ̀à tə nə.

Sagɩ tə wa sʋgʋ
*Kərisə lɩ̀à tə vànà wulə tə gwàrɩ̀. Ba ba Kərisə

na də ʋ bɩ̀àn, sə ʋ də́ dɩ̀àn lwanɩ yuu wa.
Zwan pʋṕʋńɩ́ ba nə, sə ʋ ma dàn ba jɩ̀àn

zənzən, ba nə ken ba waa Zwezi-Kərisə nə, ba
ga ja yala də wá yɩrɩ. Zwan pɩ̀à, sə ʋ twá nətʋ, ʋ
ma bɩrɩ də lwanɩ yɩ, ndə tə dɩ̀àn dwəwonmama.
Yá Zwezi-Kərisə yɩ lʋʋ mama pɩ̀ʋ́, ʋ mʋ̀ cɩcɩ ga
nə yɩ *Yuu-Tiu. Ʋ pàrɩ̀ tə dwə tɩa yuu pɛ̀egá tə
pàrɩ̀ tə. Kʋ wá twá də ʋ mʋ̀ Yɩɩ də lɩ̀à tə, ba nə
yɩ Yɩɩ nə tɩ ma də́ dɩ̀àn mɩ́ámɩ́án dɩɩn don nə.
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Sagɩ kʋ tə wa yìə̀n tə Yɩɩ nə bɩrɩ, kʋ yɩ, sə tə
san nəba, sə nə lwarɩ yìə̀n tə mama, nə wá twá
Kərisə tʋtʋŋɩ tə də ʋ ka bwin ka nan tɩan wa tə
nə, tə ma bà. Tə wá bà sɩ́ʋń nə, də máŋá tə ka
nə bɩ̀àn, tə pa lɩ̀à tə mama nə, ba yɩ ʋ nyiən tə.

Sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
(Apokalisə 22.6-10)

1 Sagɩ kʋ tə yɩ yìə̀n tə, Yɩɩ nə pɩn Zwezi-*Kərisə
nə, sə ʋ bɩrɩ ʋ tʋtʋnbɩa tə nə, sə ba ma lwarɩ,
kʋ tə nə mɛ, sə kʋ bà sɩ́ʋń sɩ́ʋń. Zwezi tʋn ʋ
*malɩka, sə kʋ swɩ̀n tə yìə̀n təntə, kʋ bɩrɩ à mʋ̀
Zwan nə, à nə yɩ ʋ tʋtʋnbiu. 2 À mʋ̀ Zwan swɩ̀n
kʋ tə mama, à nə nɩ, à ga swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, ʋ nə
pɩn Zwezi-Kərisə nə, sə ʋ bɩrɩ nə. 3 Pupwən lìù
nə yɩ lìù tə, ʋ nə kàrɩ̀ də ba tə, ba nə cʋga sagɩ
kʋ tə yìə̀n tə, ba ga sɛ̀e tə sʋr̀àn tə nii. Tə yɩ Yɩɩ
nii sʋr̀àn. Tə yìə̀n tə də máŋá ga bwələ.

Zwan jʋǹɩ̀ Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ tə nə wulə
Azi nə

(Apokalisə 5.8-13; Matiə 24.30-31)
4 À mʋ̀ Zwan nə pʋṕʋńɩ́ à pɩn á mʋ,̀ *Kərisə

lɩ̀à púlə́ barpɛ tə nə, tə nə wulə Azi nagwanaa
wa.
Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ʋ ga pa aba

bɩcan sìə́. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə yɩn lá fuən
fuən, ʋ nəwulə, ʋ ga tə bɩ̀àn. Ʋ *Siŋən barpɛ*, tə
nəwulə ʋ padaʋ tə yáá con, nəwá fwa pubwanʋ
á yɩra, kʋ ga pa aba bɩcan sìə́ də.

* 1:4 1.4 Kʋ yɩ Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə də kʋ dɩ̀àn barpɛ.
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5 Zwezi-Kərisə də wá fwa pubwanʋ á yɩra, ʋ
ga pa aba bɩcan sìə́. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə swɩ̀n
Yɩɩ cɩ́gá tə ʋ bɩrɩ də pùə́ nədʋ. Ʋ mʋ̀ nə yɩ təntən
lìù, ʋ nə nan, ʋ mʋ̀ ga nə dí yáá ʋ bwin ʋ nan
tɩan wa. Ʋ mʋ̀ dàń nə yɩ tɩa yuu pɛ̀egá mɛ yuu
tíú. Zwezi-Kərisə swə nəba, yá ʋ tɩga, ʋ jana ga
nan, ʋ ma jon nəba nə cʋna wa. 6 Ʋ dàń tə pɩn,
nə twá nə yɩ Yɩɩ pàrɩ̀ tə lɩ̀à. Ʋ tə pɩn nə jì Yɩɩ
*joŋwana, sə nə tʋn nə pa ʋ nyɩna Yɩɩ nə. Dun
də dɩ̀àn mɛ, sə tə ya ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə nyiən,
máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!

7Á cʋga zəni, ʋ nan bakwan tə wa, ʋma bɩ̀àn.
Ləzwənə mama wá na wá də ba tə tətə ba nə
zuə wá ba pórí†. Yá dwíə́ tə mama tɩa yuu wá
kwi yinəgə kurə ʋ yɩrɩ. Kʋ yɩ cɩ́gá nə! Amɩɩna!

8 *Yuu-Tiu Yɩɩ nə swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «À yɩ Aləfa də
Omega, kʋmʋ̀ nə yɩ təntən də talɩkwa lìù. À mʋ̀
nə yɩ lìù tə, ʋ nə yɩn lá fuən fuən, ʋ nə wulə, ʋ
ga bɩ̀àn. À mʋ̀ nə wulə tə mɛ yuu wa».

Zwezi-Kərisə pɩn, Zwan na wá ʋ dun tə wa
9 À mʋ̀ Zwan yɩ á nubiu *Kərisə yɩrɩ, à də ga

də́ càn zənzən də aba. À mʋ̀ də aba yɩ Yɩɩ pàrɩ̀
tə lɩ̀à. Á mʋ̀ də à mʋ̀ twá də Zwezi, nə na pɩ́nʋ́
wuuu, nə dànà ká pìí nə kə nə kwa. À mʋ̀ yɩ ba
jɩn nə, ba ja va, ba dʋgʋ Patəmɔsə nəmʋʋ tətəŋi
wa, à nə swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, Zwezi-Kərisə nə bɩrɩ
nə tə yɩrɩ. 10 *Yuu-Tiu dɩɩn‡ tə nə, Yɩɩ-*Siŋu tə
twi, kʋ sú nə, à ga nì kori don à kwa, kʋ nə swɩ̀n
də dɩ̀àn, ndə nabwana kori nə, 11 kʋ swɩ̀n, kʋ
† 1:7 1.7 Ywàń Zwan 19.17-37. ‡ 1:10 1.10 Kʋ dɩɩn təntə yɩ
laadi dɩɩn tə.
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wʋ:́ «Kʋ tə, n nə na, pʋṕʋńɩ́ kʋ, n kə sagɩ wa, n
ga tʋn kʋ, n pa, kʋ va Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ tə
wa. Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ təntə wulə: Efɛzə, də
Səmirənə, də Pɛrəgamə, də Tɩatirə, də Sarədə,
də Filadɛləfi, də Lawodise tɩan tə wa».

12 À pìí à vəvəri, sə à lwarɩ lìù tə, ʋ nə swɩ̀n
à con. À nə vəvəri à zwɛ̀e, à nɩ sɩ́án canzɩlan
barpɛ tə zɩga. 13 Yá won dàń zɩga tə canzɩlan
təntə tətəŋi wa, kʋ nə yɩn ndə ləzwənə nə. Ʋ
yà zʋa ganzʋdarʋ, kʋ cú kʋ ja ʋ napɩra nə, ʋ
ga vwə sɩ́án voru ʋ nyʋnɩ nə. 14 Ʋ yukʋran yà
yɩ nəpon ndə gumuə nə, parɩ tətətə. Ʋ yɩ́á yà yɩ
ndəmənvoo nə. 15Ʋ nɛɛ yà yɩ ndə cɩnɩa lugu nə,
kʋ nə sɩ̀àn, kʋ nan mən wa. Yá ʋ kori də yà yɩ
ndə nɩ́á nə dáá, tə ga curi nə. 16 Ʋ yà jə kacɩlacɛ
barpɛ ʋ jɩzən jɩɩn tə wa. Lagʋrɩ sɩ̀ʋ,́ kʋ nə jə níə́
bələ fʋla fʋla, yà naŋa ʋ nii wa. Ʋ yáá yà yɩ ndə
yɩɩ nə bɩga, yɩcaʋ ga twəŋə yɩ́á wa nətʋ.

17 À nə nɩ wá, à tʋa ʋ nɛɛ nə ndə à tɩga. Ʋ ma
tún ʋ jɩzən jɩɩn tə à yuu wa, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«Dàn ká pa fən ja mʋ!́ À mʋ̀ nə yɩ təntən də
talɩkwa lìù, 18 à yɩ lìù tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa. Á
cʋga zəni, à yà tɩga, yá à dàń pìí à bwin, à wulə
mɩɩ wa, máŋá dəmáŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. À jə tɩan
də tɩga bwálɩ́ mimii mɛ borbɩa à jɩ̀àn wa». 19 N
dàń pʋṕʋńɩ́ yìə̀n tə, n nə nɩ n tún. Kʋ mʋ̀ nə yɩ
kʋ tə, kʋ nə wulə kʋ tʋŋa sɩ́ʋń nə, də kʋ tə nə
wá bà, kʋ tʋn mɛ, n tún. 20 À wá bɩrɩmʋ́ yosəgu
tə, kʋ nə wulə kacɩlacɛ barpɛ tə, n nə nɩ də, à
jə à jɩzən jɩɩn wa də sɩ́án canzɩlan barpɛ tə yuu
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wa. Kacɩlacɛ barpɛ tə bɩrɩ *malɩkɛ§, tə nə pɩ̀à tə
bɩrɩ Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛmalɩkɛ tə. Yá canzɩlan
barpɛ tə də yɩ Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ tə nə kʋ bɩrɩ.

2
Sagɩ tə, kʋ nə mɛ, sə kʋ pa Efɛzə Kərisə lɩ̀à

púlí tə nə
(Tʋtʋnan 20.17, 28-31; Efɛzə tɩ̀án 1.15-16; 5.2;

Ebərə-ba 6.10-12)
1 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, n pa

*malɩka tə nə, ka nə pɩ̀à ka bɩrɩ Efɛzə *Kərisə
lɩ̀à púlí tə.
Pʋṕʋńɩ́ də, sʋgʋ kʋ tə yɩ lìù tə, ʋ nə jə kacɩlacɛ

barpɛ tə ʋ jɩzən jɩɩn wa, ʋ ga vəli sɩ́án canzɩlan
barpɛ tə tətəŋi wa, nə swɩ̀n kʋ:

2 À yə̀ə́ á tʋtʋnɛɛ nə yɩ nətʋ. À ma yə̀ə́ á
kajaŋa nə yɩ nətʋ. À tə ga yə̀ə́, á nə jə pɩ́nʋ́
wuuu, kʋ pa á wà pìí á kə á kwa nətʋ. À yə̀ə́
də á wàrɩ̀ wʋlʋnyɩna á pɩ́nɩ́. Á də́də́n lɩ̀à tə,
ba nə wʋ,́ ba yɩ Zwezi-Kərisə *tʋntʋna, yá ba
ga tà kʋ, á na də, ba yɩ kʋnkʋna. 3 Á jɩn pɩ́nʋ́
wuuu, kʋ pa á wà pìí, á kə á kwa. Á dí càn à
yɩrɩ, yá á jɩɩn ga wà gwàrɩ̀. 4 Yá kʋ tə, à dàń nə
caga á nii nə kʋ yɩrɩ sɩ́ʋń nə, kʋmʋ̀ nə yɩ á nə
kʋ́ʋ̀ ba nə swə ndə kʋ nə yɩn nətʋ kʋ jɩjʋ nə.
5Á pirə á lìí á tɩ̀àn də, á yà fwa zəni jɩjʋmama,
yá á pìí á kə á kwa. Á dàń vəvərə á kwa, á ma
sá á cʋna tə, sə á ga fwa kʋ tə, á yà nə fwa
kʋ jɩjʋ mama. Á nə wà lwàń, à wá bà á con, à

§ 1:20 1.20 Də ba nə wʋ́ malɩka, kʋ yɩ Kərisə lɩ̀à púlí tə mama
yoo, kʋ swɩ̀n.
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lɩ á cànʋ́ tə kʋ bwálɩ́ tə wa. 6 Yá yozəŋu tə, á
nə wulə kʋ wa, nə yɩ, á nə culi Nikolayitə-ba
tʋtʋnɛɛ tə, ndə à də nə culi tə nətʋ.

7 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí ʋ
zɩan, sə ʋ ma cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə swɩ̀n
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə con. Lìù tə nə, ʋ nə wá də́
dɩ̀àn lwanɩ yuu wa, ʋ zʋ Yɩɩ sàń tə wa, à wá
pa ʋ də́ tɩ̀ʋ́ bɩa tə, tə nə pɩn mɩɩ».

Sagɩ tə, kʋ nə mɛ sə kʋ pa Səmirənə Kərisə
lɩ̀à púlí tə nə

(Matiə 5.10-12; Zwakə 1.12)
8 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, n pa

*malɩka tə nə, ka nə pɩ̀à ka bɩrɩ Səmirənə Kərisə
lɩ̀à púlí tə yuu.
Pʋṕʋńɩ́ də, sʋgʋ kʋ tə yɩ lìù tə, ʋ nə yɩ təntən

də talɩkwa lìù nə swɩ̀n kʋ. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ
nə tɩga, yá ʋ dàń pìí ʋ bwin, ʋ wulə mɩɩ wa».

9 Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«À yə̀ə́ á càn zənzən tə də á zʋrɩ tə yoo. Yá

á ga yɩ lɩ̀à tə, á nə yɩ jɩjə tɩ̀án Yɩɩ yáá con. À
yə̀ə́ lɩ̀à tə nə swɩ̀n də ba yɩ *Zwifə-ba dwíí, yá
ba ga tà Zwifə-ba tə, tɩjaŋa tə yoo. Ba mʋ̀ lɩ̀à
təntə yɩ *Sɩtana kwa lɩ̀à. 10 Á wá na càn, yá á
nə dànà ká pa fən ja aba. Á cʋga zəni, Sɩtana
wá pa, ba kə á wa lɩ̀à duən bàń dìə̀ wa, sə á də́
càn, sə ʋ ma na kʋ tə, á nə yɩ. Á wá na dɩan
fugə wʋwalʋ. Á dàń yana pùə́ nədʋ tɩ̀án, kʋ
ja vəli á tɩan, á wá na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e.

11 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí ʋ
zɩan, sə ʋ ma cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ-Siŋu tə nə swɩ̀n
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə con.
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Lìù tə nə, ʋ nə wá də́ dɩ̀àn lwanɩ yuu wa,
nɛɛ bələ nii tɩan tə bá yí wá».
Sagɩ tə, kʋ nə mɛ, sə kʋ pa Pɛrəgamə Kərisə

lɩ̀à púlí tə nə
(Zwidə 3-4, 11)

12 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, n pa
*malɩka tə nə, ka nə pɩ̀à ka bɩrɩ Pɛrəgamə Kərisə
lɩ̀à púlí tə yuu.
Pʋṕʋńɩ́ də, sʋgʋ kʋ tə yɩ lìù tə, ʋ nə jə lagʋrɩ

sɩ̀ʋ,́ kʋ nə jə níə́ bələ fʋla fʋla, nə swɩ̀n kʋ, ʋ wʋ:́
13 ‹À yə̀ə́ də tɩʋ tə, á nə wulə kʋ wa, yɩ

*Sɩtana patɩʋ. Bɛɛ don yà wulə, ba nə boŋə
Antipasə. Ʋ yɩ lìù tə, ʋ nə swɩ̀n à yoo ʋ bɩrɩ də
pùə́ nədʋ. Ba jɩn wá, ba gʋ á tətəŋi wa Sɩtana
patɩʋ təntə wa. Máŋá tə kʋ nə tʋn, kʋ tə wà
pa, á pìí á kə á kwa. Á tə vwə á tɩ̀àn à nə zəni
zəni, kʋ máŋá təntə wa. 14 Yá də kʋ mɛ, kʋ tə
à dàń nə caga á nii nə, kʋ yɩrɩ sɩ́ʋ́n nə, kʋ mʋ̀
nə yɩ á lɩ̀à tə, ba nə wulə Balamə kàrà cwəŋə
tə wa. Balamə yà kwè Balakə fuən fuən, sə ʋ
pa *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə də́ woŋwanan nàŋá, sə ʋ
pa, ba pə̀ń duən vɛɛ vɛɛ, sə kʋ kə ba cʋna wa.
15 Lɩ̀à duən də tə wulə á con, ba də nə wulə
Nikolayitə kàrà cwəŋə tə wa, kʋ nə yɩ ndə tə
yìə̀n təntə nə. 16 Á dàń vəvərə á kwa, á ma sá
á cʋna tə. Kʋ nə tà kʋ mʋ,̀ à wá bà á con lala,
à ga wá ta lɩ̀à təntə də lagʋrɩ sɩ̀ʋ́ tə, nə naŋa à
nii wa.

17 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí
ʋ zɩan, ʋ ma cʋgʋ yoo tə, Yɩɩ-Siŋu tə nə swɩ̀n
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə con nə. Lìù tə, ʋ nə wá də́
dɩ̀àn lwanɩ yuu wa, à wá pa wáwodiu tə, kʋ nə
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sə̀gə̀, ba nə boŋə ‹manə›. À wá pa wá kapan
nəpon, yɩrɩ nədʋn nə pʋṕʋńɩ́ kʋ yuu wa. Lìù
mama yə̀rì kʋ yɩrɩ tə də kʋ nə tà lìù tə cɩcɩ nə,
ba nə pɩn kʋ›.»

Sagɩ tə, kʋ nə mɛ, sə kʋ pa Tɩatirə Kərisə lɩ̀à
púlí tə nə

(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.2-3; Tʋtʋnan 15.28-29; 1
Korɛntə tɩ̀án 10.8, 19-22)

18 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, n pa
*malɩka tə nə, ka nə pɩ̀à ka bɩrɩ Tɩatirə *Kərisə
lɩ̀à púlí tə. Nə̀ń kʋ tə Yɩɩ-Biu tə ʋ yɩ́á nə yɩ ndə
mənvoo nə, ʋ nɛɛ ga yɩ ndə cɩnɩa lugu nə, nə
swɩ̀n:

19 ‹À yə̀ə́ á tʋtʋnɛɛ nə yɩ nətʋ. À yə̀ə́ də, á
swə duən, yá á ga tə kəni á waa à nə. À yə̀ə́, á
nə saŋa lɩ̀à duən nə nətʋ. À yə̀ə́, á nə jə pɩ́nʋ́
wuuu, kʋ nə pɩn, á ba pìí á kəni á kwa nətʋ. À
ga yə̀ə́ də sɩ́ʋń nə, á tʋtʋnan tə dáá, tə doni á
təntən nyiən tə. 20 Yá à tə jə yoo, à nə wá caga
á nii nə kʋ yɩrɩ sɩ́ʋń nə. Kʋ yɩ kan tə, ba nə
boŋə Zwezabɛlə, ʋ nə kʋnɩ á con də, ʋ yɩ Yɩɩ
nii sʋsʋnkana tə yuu wa. Á yàá yá wá, á pa
ʋ kàrɩ̀ à tʋtʋnbɩa tə, ʋ ma gɩgarɩ ba, ʋ pɩn, ba
pəni duən vɛɛ vɛɛ də ʋ pɩn, ba də́ woŋwanan
nàŋá. 21 À pɩn máŋá kʋ mʋ̀ kan təntə nə, sə ʋ
vəvəri ʋ kwa, ʋ ma sá ʋ cʋna tə. Yá ʋ vɩga kʋ
nətʋ tə, ʋ ga pɩ̀à, sə ʋ tə pəni də lɩ̀à vɛɛ vɛɛ, ʋ
ja ya lá. 22 Á cʋga zəni, kʋ mʋ̀ nə pɩn, à wá pa
ʋ tʋ yayɩgʋ, ʋ pə̀ń tɩa, ʋ də́ càn zənzən. À wá
kə ba tə də, ba nə tʋŋa bacwan tə, də wá càn
zənzən wa, də ba nəwà ba tɩ̀àn lɩ yokʋkwɩnan
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tə wa, ba ga vɩ ʋ tʋtʋnɛɛ tə. 23 À wá gʋ ʋ lɩ̀à tə
dəmama, ba nə wulə ʋ tʋtʋnɛɛ tə wa. *Kərisə
lɩ̀à púlə́ tə mama dàń wá lwarɩ də, à mʋ̀ yɩ lìù
tə, à nə yə̀ə́ ləzoni pubʋŋɩ, də kʋ tə nəwulə ba
waa con. Yá à ga wá ŋwɩń kʋ tə nəmɛ də á lìù
mama tʋtʋŋɩ, à pa wá. 24 Yá á mʋ̀ lɩ̀à tə duən
tə, á nəwulə Tɩatirə Kərisə lɩ̀à púlí təwa, á nə
wà kàrà kʋkwɩʋn təntə nə twá, á mʋ̀ wà pɩ̀à,
sə á yəni kʋ tə ba nə boŋə *Sɩtana yosəgən tə
də̀ń. À dàń swɩ̀n á con də à ba yoo don jə, à
swɩ̀n á con, sə á tʋn. 25 Á dàń nə jana kʋ tə, á
nə jə kʋ yɩra zəni, kʋ ja vələmáŋá tə, à nə wá
bà.

26Lìù tə, ʋ nəwá də́ dɩ̀àn lwanɩ yuu wa, ʋ nə
wá tʋn à tʋtʋnan tə, kʋ ja va kʋ yí lʋʋ zaŋʋ də
ʋ wá yá, à wá pa, ʋ də́ dɩ̀àn lʋʋ dwíə́ tə mama
yuu wa. 27 Ʋ wá də́ pàrɩ̀ ba yuu wa də dɩ̀àn. Ʋ
wá cʋg̀ʋ̀ ba, ndə ba nə lwe tɩran nəkəni nətʋ.
Mə nətʋ nə, à nyɩna Yɩɩ pɩn dɩ̀àn təntə à tətə
nə. 28 Yá à wá pa jɩjʋ fuən fuən kacɩlacɔ tə, nə
yàá pén tə, kʋ tíú nə.

29 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí
ʋ zɩan, ʋ ma cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə swɩ̀n
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə con›.»

3
Sagɩ tə, kʋ nə mɛ, sə kʋ pa Sarədə Kərisə lɩ̀à

púlí tə nə
(Zwakə 2.14; Matiə 7.21-23; 24.42-51)

1 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, n pa
*malɩka tə nə, ka nə pɩ̀à ka bɩrɩ Sarədə *Kərisə
lɩ̀à púlí tə yuu.
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Pʋṕʋńɩ́ də, sʋgʋ kʋ tə yɩ lìù tə, ʋ nə jə *Siŋən*
barpɛ tə də kacɩlacɛ barpɛ tə ʋ jɩɩn wa, nə swɩ̀n
kʋ ʋ wʋ:́

‹À yə̀ə́, á tʋtʋnɛɛ nə yɩ nətʋ. Á yɩrɩ nan kʋ
pa lɩ̀à bʋŋa də, á yɩ lɩ̀à tə, á nə wulə mɩɩ wa.
Yá á ga yɩ lɩ̀à tə, á nə yɩ ndə tɩga nə, Yɩɩ yáá
con. 2 Á zàŋá dwɩan nə, á ga dàn lɩ̀à tə gɩganɩ
tə duən jɩ̀àn, ba də nə yà wulə ba tɩ, à nə nɩ
á tʋtʋnɛɛ tə, tə nə wà mɛ à nyɩna Yɩɩ yáá con
yɩrɩ. 3Á pìí á lìí á tɩ̀àn nətʋ tə, á nə nì Yɩɩ sʋgʋ
tə, á ga cʋgʋ kʋ. Á jana kʋ á bɩcan wa, sə á
ga vəvəri á kwa, á ma sá á cʋna tə. Á nə wà
dwɩan nə zàn, à wá bà, à dɩ̀ á yuu ndə ŋwɩ̀àn
nə. Á bá yəni máŋá tə, à nə wá bà. 4 Yá á lɩ̀à
duən tə wulə Sarədə wa, ba nə wà sɛ̀e, ba zʋ
durən wa. À wá pa ganpwənə lɩ̀à təntə nə ba
zʋ, ba ga wá va də nə ba nə mɛ də kʋ nətʋ tə
yɩrɩ.

5Mə lɩ̀à təmama, ba nə wá də́ dɩ̀àn tə lwanɩ
yuu wa tə, wá zʋ ganpwənə nətʋ. À bá pupugu
ba yɩra tə Yɩɩ sàń mɩɩ sagɩ tə wa. Yá à dàń wá
swɩ̀n ba yoo də ba yɩ à mʋ̀ lɩ̀à, à nyɩna Yɩɩ də
ʋ malɩkɛ tə yáá con.

6 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí
ʋ zɩan, ʋ ma cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ-Siŋu tə nə swɩ̀n
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə con›.»

Sagɩ tə, kʋ nə mɛ, sə kʋ pa Filadɛləfi Kərisə
lɩ̀à púlí tə nə

(2 Piyɛrə 2.9; 1.10-11)

* 3:1 3.1 Kʋ yɩ Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə də kʋ dɩ̀àn barpɛ.
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7 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, n
pa *malɩka tə nə, ka nə pɩ̀à ka bɩrɩ Filadɛləfi
*Kərisə lɩ̀à púlí tə yuu.
Pʋṕʋńɩ́ də, sʋgʋ kʋ tə yɩ lìù tə, ʋ nə ba man

don jə, ʋ ga yɩ cɩ́gá tíú tə nə swɩ̀n kʋ.
Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə jə pɩ̀ʋ́ *Davidə mimii

borbɩa tə. Ʋ nə súrí, lìù tə̀lə́, ʋ nə wàá ʋ suŋə. Ʋ
nə kʋ́ʋ̀ sun, lìù tə̀lə́, ʋ nə wàá ʋ súrí».

8 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́
«À yə̀ə́ á tʋtʋnɛɛ nə yɩ nətʋ. Á cʋga zəni,

à súrí cwəŋə à pa aba, lìù ga tə̀lə́, ʋ nə wàá
kʋ nə ʋ cɩ̀. À yə̀ə́ də á dɩ̀àn ba dáá, yá á ga
twá à sʋr̀àn tə nii nə, á wà swɩ̀n də, á yə̀rì nə.
9 Á nəŋə nətʋ tə, à nə wá fwa *Sɩtana kwa lɩ̀à
tə, ba nə wʋ,́ ba yɩ *Zwifə-ba dwíí yá kʋ ga yɩ
kʋnkʋn ba kʋnɩ. Á cʋga zəni, à wá kálʋ́ ba lɩ̀à
təntə, à pa ba bà, ba tʋ ba nadwana yuu á yáá
con, sə ba ma lwarɩ də à swə aba. 10 Á mʋ̀ sɛ̀e
à sʋgʋ zəni zəni, á jɩn pɩ́nʋ́ wuuu, á ga wà pìí
á kə á kwa. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, à də wá cɩ̀ á nə,
máŋá tə wa, yìə̀n nə wá bà, tə wʋwalɩ aba tɩa
ka tə yuu wa. Cɩ́gá, yìə̀n wá bà tɩa yuu ləzoni
tə mama yuu wa, sə tə pa ba lwarɩ kʋ tə, lìù
mama nə yɩ. 11À wá bà lala. Á jana kʋ tə, á nə
jə kʋ nə, zəni zəni, sə lìù mama dàn ká wànɩ́,
ʋ jon á zìlə́ won tə, Yɩɩ nə wá pa aba.

12 À wá pa lìù tə, ʋ nə wá dí dɩ̀àn lwanɩ yuu
wa, jì ndə dìə̀ tətəŋi baŋa nə à nyɩna Yɩɩ dìə̀
tə wa, yá ʋ kʋ́ʋ̀ bá nan abada. À wá pʋṕʋńɩ́ à
nyɩna Yɩɩ yɩrɩ tə də ʋ tɩʋ nəfarʋ tə yɩrɩ, à tún
ʋ yuu wa. Kʋ tɩʋ tə nə yɩ *Zwerizalɛmə nədʋn
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tə, Yɩɩ nə wá pa, kʋ nan ʋ sàń nə, kʋ cú. À wá
pʋṕʋńɩ́ à yɩrɩ nədʋn tə də kʋmʋ̀ lɩ̀à təntə yuu
wa.

13 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí ʋ
zɩan, sə ʋ ma cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə swɩ̀n
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə con nə».
Sagɩ tə, kʋ nə mɛ, sə kʋ pa Lawodise Kərisə

lɩ̀à púlí tə nə
(Likə 14.34-35)

14 Lìù tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, n
pa *malɩka tə nə, ka nə pɩ̀à ka bɩrɩ Lawodise
*Kərisə lɩ̀à púlí tə yuu.
Lìù tə, ʋ yɩrɩ nə yɩ ‹Amɩɩna›, tə nə swɩ̀n. Ʋ mʋ̀

nə yɩ lìù tə, ʋ nə swɩ̀n à yoo ʋ bɩrɩ də pùə́ nədʋ,
ʋ ga yɩ cɩ́gá tíú. Wiən tə də mama, Yɩɩ nə fwa,
yɩ tə nan ʋ mʋ̀ con.

15 Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ:́
‹À yə̀ə́ á tʋtʋnɛɛ nə yɩ nətʋ. À yə̀ə́ də, á ba

lɩŋa, Yɩɩ cwəŋə tə wa, á ma ba zurə də. Á yà
mɛ, á nə tà kʋ tə, sə á ya kʋ don. 16 Yá á dàń
nə yɩ ndə nɩ́á nə yɩ pwala pwala, á ba lɩŋa, á
ma ba zurə tə yɩrɩ, à wá tʋnɩ aba à lɩ à nii wa.
17 Á swɩ̀n də á yɩ jɩjə tɩ̀án tə, á nə jə wiən tə
mama, tə nə mɛ də aba, á pa á tɩ̀àn nə, á ga
kʋ́ʋ̀ bá won mama pɩ̀à. Yá á dàń ga yə̀rì də, Yɩɩ
yáá con, á yɩ basarʋnyɩna, á yɩ yinəgənyɩna, á
yɩ zʋra, á yɩ ndə lilirən nə, á ga yɩ ndə wala
nə, á ba gànʋ̀ jə. 18Kʋmʋ̀ yɩrɩ, à dàń kwè aba,
sə á yə̀ à con sɩ́án tə, tə nə twá mən wa, tə
pɩrʋ tə nan, sə á ma jì cɩ́gá cɩ́gá jɩjə tɩ̀án. Á yə̀
ganpwənə də à con, á ma pú á yɩra tə nə, sə
cavɩra kʋ́ʋ̀ dàn ká ja aba, á nə yɩ wala tə yɩrɩ.
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Á yə̀ yɩ́á tanɩa də à con, á kə á yɩ́á tə wa, sə
á wànɩ́ á na lá zəni. 19 Lɩ̀à tə mama, à mʋ̀ nə
swə, mə ba mʋ̀ nə à yàá caga ba nii nə, à ga
fɩrɩ ba. Á vəvərə á kwa, á ma sá á cʋna tə, á ga
ja yawala. 20 Á nəŋə, à zɩga mimii nə, à ga mà
kʋ nə. Lìù tə, ʋ nə nì à kori, ʋ ga súrí mimii
tə, à wá zʋ kʋ tíú con, à də́ də wá, yá kʋ tíú də
wá də́ də nə.

21 À wá pa lìù tə, ʋ nə wá də́ dɩ̀àn lwanɩ yuu
wa, jə̀ń à yɩra, à padaʋ tə yuu, ndə à də nə
dí dɩ̀àn lwanɩ yuu wa, yá à ga jə̀ə́ à nyɩna Yɩɩ
yɩra, ʋ padaʋ tə yuu nətʋ tə.

22 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí
ʋ zɩan, ʋ ma cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə swɩ̀n
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə con nə›.»

4
Yɩɩ padaʋ tə də nəkwɩna sapʋa də banɩa tə

yoo
1 Kʋ kwa nə, à mʋ̀ Zwan kʋ́ʋ̀ ywàń. Nə̀ń à nɩ

mimii, kʋ nə súrí Yɩɩ sàń nə. À kʋ́ʋ̀ nì təntən
kori tə, kʋ nə dí yáá, kʋ swɩ̀n à con, kʋ ga yɩ,
ndə nabwana kori nə tə. Kʋ swɩ̀n à con, kʋ wʋ:́
«Dɩ̀ yəbə, sə à bɩrɩ mʋ́ yoo tə, kʋ nə bɩ̀àn, sə kʋ
tʋn kʋ kwa nə».

2 Yɩɩ-*Siŋu tə zəzən kʋ bà, kʋ sú nə. Nə̀ń à
dàń nɩ padaʋ, kʋ tə́gə́ Yɩɩ sàń tə wa. Yá lìù yà
jə̀ə́ kʋ padaʋ təntə yuu. 3 Lìù tə, ʋ yà nə jə̀ə́
kʋ yuu, yà pɩpɩlɩ, ndə kapan yiri don də nə, kʋ
nə tùŋə̀ mən, ba nə ma boŋə ‹zwasəpə›, ʋ ga
tə pɩpɩlɩ ndə kapan yiri don də nə, ba nə boŋə
‹sarədʋanə›. Padaʋ tə yɩ kʋ kɩkarɩ də dwà sɩ̀ʋ́,
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kʋ nə yɩ ndə kapan don nə, kʋ də nə tùŋə̀ mən,
ba nə ma boŋə ‹emerodə›. 4 Padɛɛ sapʋa də
banɩa kɩkarɩ kʋ mʋ̀ padaʋ təntə. Yá *nəkwɩna
sapʋa də banɩa dàń jə̀ə́ tə yuu wa. Ba zʋa ganan
nəpwənə. Ba ga pú sɩ́án dun yupurən ba yun
nə.

5 Yá dwà baa, ka pɩpɩlɩ, kwərə duən də dàń
yà naŋa padaʋ tə con. Yá mənvoo barpɛ tə nə
sʋrʋ, yà wulə tə pɩpɩlɩ padaʋ tə yáá con. Mə tə
mʋ̀ mənvoo təntə, nə yɩ Yɩɩ-Siŋu tə də kʋ dɩ̀àn
dəkurən barpɛ tə.

6 Padaʋ tə yáá con, kʋ yɩ ndə mʋnaa nə tə́gə́
lá nə, kʋ nə ga tuŋə mən ndə zəŋə nə. Wiən
banɩa yà kɩkarɩ padaʋ tə, tə kə tətəŋi wa. Tə
wiən təntə yáá də tə kwa mama yà yɩ yɩ́á cɩcɩ.
7 Təntən won tə yɩ ndə gəru nə. Bələ nii won
tə yɩ ndə nabiə nə. Batwa nii won tə yáá yɩ ndə
ləzwənə yáá nə. Banɩa nii won tə yɩ ndə zunpuu
nə, kʋ nə pəri yɩɩ nə. 8 Tə wiən banɩa tə, nədʋ
mama jə vànà bardʋ, tə nə wàá tə pəri. Yá tə
ga jə yɩ́á, tə nə kɩkarɩ tə mama, yɩ́á duən ga tə
wulə vànà tə də̀ń də. Tɩtɩn də yɩcaʋ, tə wiən
banɩa tə mʋ̀ yɩ tə swɩ̀n máŋá mama, tə wʋ:́ «Yɩɩ
dwə won mama! Yɩɩ dwə won mama! Yɩɩ dwə
won mama! *Yuu-Tiu Yɩɩ nə jə dɩ̀àn tə mama
yuu wa. Ʋ mʋ̀ nə yɩn lá fuən fuən, ʋ nə wulə, ʋ
tə ga wá bɩ̀àn».

9Mə nətʋ nəwiən təntə dàń pɩn dun, lìù tə nə,
ʋ nə jə̀ə́ padaʋ tə yuu wa də tə zìlí ʋ nii də tə
kəni ʋ lɛ̀eɛ̀e. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nəwuləmɩɩwa,
máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. 10 Máŋá mama,
wiən tə nə fwa nətʋ, nəkwɩna sapʋa də banɩa tə
də yàá tʋ ba nadwana yuu lìù tə yáá con, ʋ nə
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jə̀ə́ padaʋ tə yuu wa, ba ga pɩn wá dun. Ʋ mʋ̀ nə
yɩ lìù tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa, máŋá də máŋá, kʋ
nə ba zwɛ̀e. Ba dàń yàá lɩ ba dun yupurən, ba
tún padaʋ tə yáá nə, ba ga swɩ̀n, ba wʋ:́
11 «Nə *Yuu-Tiu Yɩɩ, n yɩ lìù tə, n nə mɛ, sə nə

pa mʋ́ dun, sə nə zìlí mʋ.́
Dɩ̀àn tə mama wulə n con, n nə fwa wiən tə

mama yɩrɩ. Yá kʋ yɩ kʋ twá n tətə fɩra
nə, n ma fwa tə, n pa tə wulə».

5
Zwezi-Kərisə wàá sagɩ tə nii ʋ lwàrɩ̀
(Romə tɩ̀án 11.33-34; Filipə tɩ̀án 2.5-11;

Apokalisə 1.5-6; 7.9-12)
1 Kʋ kwa nə, à nɩ lìù tə, ʋ nə jə̀ə́ padaʋ tə yuu

wa, də ʋ jə sagɩ ʋ jɩzən jɩɩn wa. Sagɩ tə yáá bələ
tə mama yà pʋṕʋńɩ́, ba ga pípírí kʋ, ba kə duən
nə. Kʋ nii yàmarɩ bwálá barpɛ dəmɔɔ tanpɔnan
barpɛ. 2 Yá à dàń nɩ *malɩka, ka nə jə dɩ̀àn də
ka baa, ka kəni yɩɩ nə, ka swɩ̀n, ka wʋ:́ «Wàà
nə wulə, ʋ nə mɛ, sə ʋ lwàrɩ̀ kʋ mɔɔ tanpɔnan
barpɛ tə, sə ʋ súrí sagɩ kʋ tə?» 3 Yá lìù mama
dàń tə̀lə́, ʋ nə nan Yɩɩ sàń, nə à yə̀ə́ tɩa yuu, nə
à yə̀ə́ tɩga bwálɩ́ nə, kʋ tíú nə mɛ, sə ʋ súrí sagɩ
tə, ʋ ywàń kʋ wa. 4 Yá à dàń kwi zənzən, lìù
nə tə̀lə́, ʋ nə mɛ, sə ʋ súrí kʋ, ʋ ywàń kʋ wa tə
yɩrɩ. 5 *Nəkwɩa tə don dàńma swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́
«Dàn ká kwi! Nə̀ń pɩ̀ʋ́ *Davidə nàʋ́ tə, *Zwida
dwíí dəkuu tə wa, yɩ ndə gəru nə, ʋ nə dí dɩ̀àn,
won mama yuu wa. Ʋ wá lwàrɩ̀ sagɩ tə tʋran
mɔɔ tə də kʋ tanpɔnan barpɛ tə, ʋ ga súrí kʋ».
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6 Kʋ kwa nə, à nɩ lìù də ʋ zɩga padaʋ tə, də
wiən* banɩa tə də nəkwɩna sapʋa də banɩa tə
tətəŋi wa. Ka yà yɩ *pabiə nə, ba nə ken sɩ̀ʋ́ ka
bɩan nə. Ka yà jə nyʋran barpɛ də yɩ́á barpɛ.
Yɩ́á barpɛ tə nə yɩ *Siŋən† də barpɛ tə, Yɩɩ nə
tʋn tɩa tə mama yuu wa. 7 Ʋ mʋ̀ lìù təntə twi,
ʋ jon sagɩ tə, kʋ nə wulə lìù tə, ʋ nə jə̀ə́ padaʋ
tə yuu, jɩzan jɩɩn wa. 8 Máŋá tə wa, ʋ nə jon kʋ
sagɩ təntə, wiən banɩa tə, də nəkwɩna sapʋa də
banɩa tə tʋa ba nadwana yuu, ʋ yáá con. Ba lìù
mama yà jə kunkolu də sɩ́ánwùrú zʋŋɩ tə nə súə́
də tɩralɩ, sə ba sʋrʋ tə. Tə mʋ̀ nə bɩrɩ lɩ̀à tə, ba
nə yɩ Yɩɩ nə tɩ, yɩjʋnɩ tə. 9 Ba dàń wulə ba nuŋə
nundʋn, ba wʋ:́
«N yɩ lìù tə, n nə mɛ, sə n tì sagɩ tə, n lwàrɩ̀ kʋ

tʋran mɔɔ tə də kʋ tanpɔnan barpɛ tə, n
nə yɩ ba ken sɩ̀ʋ́ n bɩan nə, sə kʋ twá n
jana tə nə, n ma yə̀ lɩ̀à n jon, n pa Yɩɩ nə
tə yɩrɩ. N yə̀ dwíə́ dəkurən yiri mama lɩ̀à,
də nəndəli yiri mama lɩ̀à, də lʋʋ nii mama
lɩ̀à, də lʋʋ dwíə́ təmama wa n jon ba cʋna
wa, n pa Yɩɩ nə. 10 N tə pɩn ba jì n pàrɩ̀ tə
wa lɩ̀à. N tə pɩn ba jì Yɩɩ *joŋwana, sə ba
tʋn, ba pa nə Yɩɩ tə nə, yá ba ga wá də́ pàrɩ̀
tɩa yuu wa».

11 À kʋ́ʋ̀ ywàń, à ga na malɩkɛ nə dáá zənzən,
à ga nì tə kwərə. Tə yà yɩ tə kɩkarɩ padaʋ tə, də
wiən banɩa tə, də nəkwɩna sapʋa də banɩa tə.
Tə yà yɩ miliyʋn də miliyʋn də mʋr̀ʋ̀ də mʋr̀ʋ.̀
12 Tə baa tə kə yɩɩ nə, tə swɩ̀n, tə wʋ:́
* 5:6 5.6 Kʋ yɩ ləzwənə. † 5:6 5.6 Kʋ yɩ Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə də
kʋ dɩ̀àn barpɛ.
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«Pabiə, ba nə ken sɩ̀ʋ́ ka bɩan nə, təmɛ, sə ka na
pàrɩ̀, də jɩjə, də wʋbʋŋa, də dɩ̀àn, də zìlə́,
də dun, də bʋr̀à».

13 Yá à dàń nì də wiən tə mama, Yɩɩ nə fwa, tə
nə wulə Yɩɩ sàń, də tɩa yuu, də tɩga bwálɩ́ nə, də
mʋʋ wa swɩ̀n, tə wʋ:́
«Bʋr̀à, də zìlə́, də dun, də pàrɩ̀ wulə, máŋá də

máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e, tə pa lìù tə, ʋ nə jə̀ə́
padaʋ tə yuu də lìù tə, ʋ nə yɩ ndə pabiə
tə nə».

14 Yá wiən banɩa tə dàń swɩ̀n, tə wʋ:́
«Amɩɩna!»
Yá nəkwɩna tə də dàń tʋa ba nadwana yuu, ba

də wulə ba pɩn ba dun Yɩɩ nə.

6
Təntən mɔɔ tanpɔnan tə, ka lwàrɩ̀ yoo
(Matiə 24.6-8; Likə 18.7-8; Apokalisə 7.13-14)

1 À ywàń, à na lìù tə, ʋ nə yɩ ndə *pabiə nə də
ʋ lwàrɩ̀ sagɩ tə təntən mɔɔ tanpɔn tə. Kʋ máŋá
tə wa, à nì də wiən banɩa tə wa won don swɩ̀n
də kori, kʋ nə dáá, ndə dwà nə baa nə, kʋ wʋ:́
«Bàá yəbə!» 2 À kʋ́ʋ̀ ywàń, də nə̀ń sɩsan nəpon.
Lìù tə, ʋ nə dɩ̀gà ka yuu, yà jə tʋan. Ba pɩn wá
dun yupuu, yá ʋ dàń nan də barɩ, sə ʋ ta ʋ də́.

3 Kʋ kwa nə, lìù tə, ʋ nə yɩ ndə pabiə nə tə,
kʋ́ʋ̀ lwàrɩ̀ bələ nii mɔɔ tanpɔn tə. Yá à kʋ́ʋ̀ nì
də wiən banɩa tə wa bələ nii nyiən tə də kʋ́ʋ̀
swɩ̀n, kʋ wʋ:́ «Bàá yəbə!» 4 Yá sɩsan don, kʋ nə
yɩ nəsɩan, ndə mən nə, twi kʋ nan. Lìù tə, ʋ nə
dɩ̀gà kʋ yuu tə, nɩ cwəŋə, sə ʋ pa sìə́ dàn ká ya
tɩa yuu wa, sə ləzoni kə sɩ̀án duən bɩan nə. Yá
ba dàń pɩn wá lagʋrɩ sɩ̀ʋ́ nəfarʋ.
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5Kʋ kwa nə, lìù tə, ʋ nə yɩ ndə pabiə nə tə, kʋ́ʋ̀
lwàrɩ̀ batwa nii mɔɔ tanpɔn tə. À kʋ́ʋ̀ nì dəwiən
banɩa tə wa batwa nii nyiən tə də kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, kʋ
wʋ:́ «Bàá yəbə!» À ywàń də nə̀ń, sɩsan nəzonu
ka twi ka nan. Lìù tə, ʋ nə dɩ̀gà kʋ yuu, yà jə
səkəri ʋ jɩɩn wa. 6 Yá à nì sʋgʋ ndə kori nə, kʋ
nə nan wiən banɩa tə tətəŋi wa, kʋ wʋ:́ «Mɩna
zʋŋa yɩ cɩnɩa səbikʋlʋ* nədʋ. Yá mɩna yiri don
zʋŋɩ batwa yɩ səbikʋlʋ nədʋ. Dàn ká súrí nʋga
tə də swana tə mʋ̀ səbiu!»

7 Kʋ kwa nə, lìù tə, ʋ nə yɩ ndə pabiə nə tə,
kʋ́ʋ̀ lwàrɩ̀ banɩa nii mɔɔ tanpɔn tə. À kʋ́ʋ̀ nì
də wiən banɩa tə talɩkwa nyiən tə, swɩ̀n, kʋ wʋ:́
«Bàá yəbə!» 8 À ywàń də nə̀ń sɩsan, kʋ nə yɩ
ndə pʋpɔ́ɔ́ nə. Lìù tə, ʋ nə dɩ̀gà kʋ yuu wa, yɩrɩ
nə yɩ ‹tɩan›. Yá lìù tə, ba nə boŋə ‹tɩga bwálɩ́›
yà nə kwen wá. Ba yà nɩ dɩ̀àn, sə ba gʋ tɩa ka
tə ləzoni pwɩ̀ʋ́ banɩa vàn nədʋ. Ba jə dɩ̀àn, sə
ba pa ləzoni gʋ duən, də lagʋrɩ sɩ̀ʋ,́ də niən, də
yayɩpwaran, də tɩa ka tə yuu wojankadirən gʋ
lɩ̀à.

9Kʋ kwa nə, pabiə tətə kʋ́ʋ̀ lwàrɩ̀ bonu nii mɔɔ
tanpɔn tə. À kʋ́ʋ̀ nɩ *joŋi kúrí, yá lɩ̀à jə̀rí dàń
tə́gə́ kʋ səpuni nə. Jə̀rí təntə yɩ lɩ̀à tə, ba nə ken
sɩ̀ʋ́ ba bɩan nə, ba nə twá Yɩɩ sʋgʋ tə nə, ba ga
swɩ̀n kʋ ba bɩrɩ tə yɩrɩ. 10 Ba mà nii, ba kə yɩɩ
nə, ba wʋ:́ «N yɩ nə *Yuu-Tiu Yɩɩ tə, ʋ nə ba man
don jə, ʋ ga yɩ cɩ́gá tíú. Máŋá kʋkaa wa nə, n wá
bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à tə, ba nə gʋa nəba tɩa yuu wa bʋr̀à, sə
n kə ba càn wa, kʋ yɩrɩ?» 11 Ba pɩn ganpon ba

* 6:6 6.6 Cɩnɩa səbikʋlʋ nədʋ yɩ yɩtʋrɩ nədʋ tʋtʋŋɩ ŋwɩ́rán.
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lìù mama nə, yá ba ga swɩ̀n ba con, ba wʋ:́ «Á tə
dàná mancɩn, á tə wà cé. Kʋ mɛ, sə ba tə gʋ á
duən tə, ba nə yɩ á nubɩa *Kərisə yɩrɩ, də ba tə
ba nə yɩ á tʋtʋnduən tə, ba súrí á nə».

12 Kʋ kwa nə, à kʋ́ʋ̀ ywàń, pabiə nə tə kʋ́ʋ̀
lwàrɩ̀ bardʋ nii mɔɔ tanpɔn tə. Tɩa tə vɩvaga
zənzən. Yɩcaʋ tə jigə nəzonu ndə ganzonu nə.
Cànà tə də mama jigə nəsɩan ndə jana nə. 13 Yá
kacɩlacɛ nan yɩɩ, tə twɩ tɩa, ndə voo nəfarʋ nə
vʋvʋgʋ kapɩrʋ, kʋ bɩa ga twɩ nətʋ. 14 Lanworu
tə pəpəni kʋ tɩ̀àn, ndə ba nə pəpəni sara nətʋ.
Yá pɛɛn tə mama də tɩa tə mama, ka nə wulə
tətəŋi wa, dàń zàn tə yipɛɛ nə. 15 Tɩa yuu pɛ̀egá
tə, də ləzwənfaran tə, də pamana yun tɩ̀án tə, də
jɩjə tɩ̀án tə, də lʋʋ ladɩra tə, də ywəŋə tə mama,
də lɩ̀à tə nə tɩ ba tɩ̀àn tə dəri, ba sə̀gə̀ pɛɛn bʋran
də pɩ̀ràn kwələn wa. 16 Yá ba dàń swɩ̀n pɛɛn tə
də pɩ̀ràn tə con, ba wʋ:́ «Á twɩa nə yuu wa, sə
á sə̀gə̀ nəba, sə nə ya yɩŋʋnɩ, lìù tə yáá nə, ʋ nə
jə̀ə́ padaʋ tə yuu. Á sə̀gə̀ nəba, sə pabiə tə, dàn
ká cʋg̀ʋ̀ nəba də ʋ lɩŋa tə. 17 Kʋ yɩ cɩ́gá, ba lɩŋa
dɩɩn nəfarʋ tə twi, yá lìù tə̀lə́ ʋ dàń nə wá wànɩ́
ʋ jon ʋ tɩ̀àn?»

7
Yɩɩ lɩ̀à tə yoo
(Apokalisə 14.1-5; 21.3-4; Zwan 10.16; Romə

tɩ̀án 11.25-26; Apokalisə 21.3-4)
1 Kʋ kwa nə, à nɩ *malɩkɛ banɩa də tə zɩga yɩɩ

nə, tɩa tə sapara banɩa tə wa. Tə cɩ̀gà voo tə nə
naŋa sapara banɩa tə wa, sə kʋ dàn ká fulu tɩa
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tə, də mʋʋ tə, də tɩ̀ʋ́ mama yuu wa. 2 Yá à tə
kʋ́ʋ̀ nɩ malɩka don, ka nan yɩɩ yipɩan con, ka dɩ̀
yɩɩ də ka jɩɩn wa, won, ba nə fwa mɩmɩnan, kʋ
nə yɩ Yɩɩ tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa, nyiən. Ka zɩ̀n ka
kori, ka kə yɩɩ nə, ka swɩ̀n malɩkɛ banɩa tə con,
ba nə pɩn tə dɩ̀àn, sə tə cʋg̀ʋ̀ tɩa də mʋʋ tə, ka
wʋ:́ 3 «Á tə dànà ká cʋg̀ʋ̀ tɩa tə, də mʋʋ tə, də
tɩ̀án tə. Á yá, sə nə dí yáá nə fwa mɩmɩnan, nə
Yɩɩ tʋtʋnbɩa tə tə́lə́ nə». 4 Yá à dàń nì də ba swɩ̀n
lɩ̀à tə nii, ba nə ken mɩmɩnan tə ba tə́lə́ nə. Ba
yɩ lɩ̀à mʋr̀ʋ̀ bíí də mʋr̀ʋ̀ sapwilə də mʋr̀ʋ̀ banɩa
(144 000), yá ba mama ga yɩ *Yɩzərayɛlə dwíə́ tə
wa ləzwənbɩa.
5 *Zwida dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000, ba mà

tanpɔn tə ba tə́lə́ nə.
Ribən dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
Gadə dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
6 Azɛrə dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
Nɛfətali dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
Manase dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
7 Simeyon dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
*Levi dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
Yɩsakarə dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
8 Zabɩlon dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
Zwʋzɛfə dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
Bɛnzwamɛn dwíí dəkuu tə wa, yɩ lɩ̀à 12 000.
Ba lɩ̀à təntə mama yɩ, ba mà tanpɔn ba tə́lə́ nə.

9Kʋ kwa nə, à tə ywàŋá də nə̀ń lɩ̀à kapʋpʋ, lìù
nə wàrɩ̀ ba nii ʋ gàlɩ.̀ Ba yɩ lʋʋ dwíə́ tə mama
wa, də dwíə́ yiri mama lɩ̀à, də lʋʋ nii mama lɩ̀à,
də nəndəli yiri mama lɩ̀à. Ba yà yɩ ba zɩga padaʋ
tə də lìù tə, ʋ nə yɩ ndə *pabiə nə tə, yáá con.
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Ba yà zʋa ganpwənə, ba ga jə kʋr̀ɩ̀ nɛɛ ba jɩ̀àn
wa. 10 Yá ba dàń baa ba kə yɩɩ nə, ba swɩ̀n, ba
wʋ:́
«Kʋ yɩ Yɩɩ tə, ʋ nə jə̀ə́ padaʋ tə yuu də pabiə tə,

nə jon nəba nə cʋna tə wa».
11 Yá malɩkɛ tə mama dàń zɩga, tə kɩkarɩ padaʋ
tə, də *nəkwɩna tə, də wiən banɩa tə. Malɩkɛ tə
tʋa tə yáá yuu padaʋ tə yáá con, tə wulə tə pɩn
dun Yɩɩ nə, 12 tə swɩ̀n, tə wʋ:́
«Kʋ yɩ cɩ́gá! Nə *Yuu-Tiu Yɩɩ nə mɛ, sə ba bʋ ʋ

nə, ʋmɛ, sə ʋ na bʋr̀à, də zìlə́, dəwʋbʋŋa,
də lɛ̀eɛ̀e kənu, də dun, də pàrɩ̀, də dɩ̀àn. Ʋ
mʋ̀ nəmɛ də tə yìə̀n təntə, máŋá dəmáŋá,
kʋ nə ba zwɛ̀e. Kʋ yɩ cɩ́gá».

13 Nəkwɩa tə don dàń ma swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́
«Lɩ̀à tə, ba nə zʋa ganpwənə tə, nə yɩ labərə?
Ba yɩ ba nan yə̀n?» 14 À mʋ̀ Zwan ma le wá, à
wʋ:́ «À Yuu-Tiu, n mʋ̀ nə yə̀ə́ kʋ swɩ̀n, nə bɩrɩ
nə!» Ʋ dàń ma swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Kʋ yɩ lɩ̀à tə,
ba nə dí càn zənzən talɩkwa máŋá tə wa. Ba sɩn
ba ganan pabiə tə jana wa, tə ga pɩ̀rɩ̀.
15 Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba wulə Yɩɩ padaʋ tə yáá

con, ba pɩn wá dun yɩcaʋ də tɩtɩn, ʋ *dìə̀
tə wa. Lìù tə, ʋ nə jə̀ə́ padaʋ tə yuu, wá
pú ba yuu nə. 16-17 Pabiə tə, ʋ nə wulə
padaʋ tə tətəŋi wa, wá yɩ̀rɩ̀ ba, ʋ ga wá ja
ba, ʋ ja va nabuliyɩa tə bwálɩ́ nə, tə nɩ́á
nə pɩn mɩɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, niən kʋ́ʋ̀ bá ja
ba, nanyʋnɩ də bá ja ba. Yɩcaʋ kʋ́ʋ̀ bá mà
ba nə, lɩŋɩ də bá yí ba. Yá Yɩɩ wá mʋr̀ɩ́ ba
yinɩa tə mama».
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8
Mɔɔ tanpɔn barpɛ nii nyiən tə ka lwàrɩ̀ yoo
(Apokalisə 5.8)

1 *Pabiə nə tə kʋ́ʋ̀ lwàrɩ̀ mɔɔ tanpɔn barpɛ nii
nyiən tə. Kʋ máŋá təntə wa, kʋ ken siii Yɩɩ sàń
nə, kʋ ja va ndə lugu nədʋ də fan nə.

2 Yá à dàń nɩ *malɩkɛ barpɛ, tə nə zɩga Yɩɩ yáá
con, yá ba dàń ga pa tə nabwanan barpɛ.

3 Kʋ kwa nə, malɩka don dàń twi, ka zɩga
*joŋi kúrí tə yɩra. Yá sɩ́án kurpotu, ba nə ma
sʋrɩ tɩralɩ, ga wulə ka jɩɩn wa. Ba pɩn ka tɩralɩ
zənzən, sə ka sʋrʋ tə, ka pa Yɩɩ nə. Ka mʋ̀ ga nə
wá tì lɩ̀à tə də, ba nə yɩ Yɩɩ nə tɩ tə, yɩjʋnɩ tə də
ka pa Yɩɩ nə, kʋ mʋ̀ sɩ́án joŋi kúrí tə yuu, kʋ nə
wulə padaʋ tə yáá. 4 Tɩralɩ tə nywɩ̀ń də lɩ̀à tə, ba
nə yɩ Yɩɩ nə tɩ yɩjʋnɩ, twá malɩka tə jɩɩn nə, tə
dɩ̀ Yɩɩ yáá con. 5Malɩka tə tì tɩralɩ kurpotu tə, ka
kə joŋi kúrí tə mən, ka sú ka nii, ka dɩlɩ tɩa yuu
wa. Kʋ nətʋ tə pɩn, dwà baa, ka pɩpɩlɩ, kwərə
duən də yɩn lá, tɩa tə də ga vɩvaga.

Təntən nabwanan banɩa tə wúrú yoo
6 *Malɩkɛ barpɛ tə, tə nə jə nabwanan barpɛ

tə, dàń ken tə sírí, sə təwúrú tə. 7Təntənmalɩka
tə wúrú ka nabwana tə. Dwà kafɩna də mən tə
nə gùlí də jana nan, tə lwá tɩa yuu. Yá tɩa tə
pwɩ̀ʋ́ batwa vàn nədʋ tə don, də tɩ̀án tə, də pwɩ̀ʋ́
batwa vàn nədʋ, də galɩʋ tə mama dí mən.

8 Malɩka bələ nii nyiən tə də wúrú nabwana
tə. Ba dɩlɩ won don mʋnaa tə wa, kʋ nə yɩ ndə
paan nəfarʋ nə, kʋ mama nə kwé mən. Mʋʋ tə
pwɩ̀ʋ́ batwa vàn nədʋ jigə jana. 9 Wiən tə, Yɩɩ
nə fwa, nə wulə mʋnaa wa, tə ga jə mɩɩ tə sìí,
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pwɩ̀ʋ́ batwa vàn nədʋ tɩga. Nɩ́á yuu bwərə tə də
pwɩ̀ʋ́ batwa vàn nədʋ cʋg̀ʋ.̀

10Malɩka batwa nii nyiən təwúrú ka nabwana
tə. Kacɩlacɔ nəfarʋ, kʋ nə kwen mənvoo, ndə
malɩ mən nə, nan lanworu tə wa, kʋ tʋ. Kʋ
tʋa mʋnɛɛ nəfaran tə pwɩ̀ʋ́ batwa vàn nədʋ
də nabuliyɩa wa. 11 Kacɩlacɔ təntə yɩrɩ nə yɩ
‹wocɩcaʋ›. Nɩ́á tə pwɩ̀ʋ́ batwa, vàn nədʋ lwàń
kʋ jì wocɩcaʋ. Yá nɩ́á təntə dàń jigə nacɩcaʋ. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, tə gʋ lɩ̀à zənzən, ba nə nyʋa tə.

12Malɩka banɩa nii nyiən tə wúrú ka nabwana
tə. Yɩcaʋ tə pwɩ̀ʋ́ batwa, vàn nədʋ jigə yikunu.
Kʋ yoo tə tʋn cànà tə yɩra, kʋ ga tʋn kacɩlacɛ tə
də yɩra. Kʋ nətʋ dàń pɩn, tə nədʋ mama pwɩ̀ʋ́
batwa, vàn nədʋ jigə nəzonu. Yá yɩtʋrɩ pwɩ̀ʋ́
batwa, vàn nədʋ jigə yikunu. Tɩtɩn də pwɩ̀ʋ́
batwa, vàn nədʋ jigə yikunu.

13À kʋ́ʋ̀ ywàń à na zunpuu, kʋwulə yɩɩ nə ban
ban, kʋ pəri. À nì də kʋ baa kʋ kə yɩɩ nə, kʋ wʋ:́
«Máŋá tə, malɩkɛ batwa tə duən tə nə wá wúrú
tə nabwanan batwa tə, lɛɛ wá bà, lɛɛ wá bà, lɛɛ
wá bà, tɩa yuu ləzoni yuu wa».

9
Bonu nii nabwana tə wúrú yoo
(Apokalisə 16.10-11)

1 *Malɩka bonu nii nyiən tə wúrú ka nabwana.
À nɩ kacɩlacɔ, kʋ nan yɩɩ nə, kʋ tʋ tɩa. Ba pɩn kʋ
bʋʋ tə, kʋ də̀ń nə lù zənzən tə borbiu. 2 Kʋ súrí
bʋʋ təntə, nywɩ̀ń ga nan kʋ wa, tə dɩ̀ yɩɩ nə. Tə
nywɩ̀ń tə yɩ ndə mənvoo nəfarʋ nywɩ̀ń nə. Bʋʋ
tə nywɩ̀ń tə pɩn, yɩcaʋ tə də lanworu tə jì yikunu.
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3 Jərən nan nywɩ̀ń tə wa, tə sú tɩa. Yá ba dàń pɩn
tə cwan, ka nə yɩ ndə nɩŋa cwan nə. 4 Ba dàń
ga swɩ̀n tə con, tə dàn ká fwa lwanɩ tɩa yuu gaʋ
tə yɩra, nə à yə̀ə́ wolɩʋ nədʋ yɩra, nə à yə̀ə́ tɩ̀ʋ́
nədʋ yɩra. Yá tə dàń nə wàá lwanɩ tə fwa lɩ̀à tə
yɩra, ba nə ba Yɩɩ tə jə ba tə́lə́ nə. 5Ba wà tə dɩ̀àn
pɩn, sə tə gʋ lɩ̀à təntə, ba dàń nə pɩn tə cwəŋə,
sə tə kə ba càn wa, cànɩ̀ bonu. Yá càn təntə, tə
nə wá kə ba nə, wá yà ndə nə̀n nə dɩŋa lìù nətʋ.
6 Kʋ máŋá təntə wa, ləzoni wá pɩ̀à tɩan, yá ba
ga bá na tə, abada. Ba wá pɩ̀à, sə ba tɩ, tɩan ga
wá dəri, tə va yɩŋʋnɩ, tə yá ba. 7 Tə jərən təntə
yɩ ndə səsen nə, ba nə tanɩ, sə ba ja va kʋ̀ʋ.̀ Tə
yun wa, wiən duən ya wulə lá, tə nə yɩ ndə sɩ́án
yupurən nə, tə yɛɛ ga yɩ ndə ləzoni yɛɛ nə. 8 Tə
yukʋran tə yɩ ndə kana yukʋran nə, yá tə yelə
ga yɩ ndə gərən yelə nə. 9 Tə nyʋna tə yɩ ndə
pamana lugu gànʋ̀ nə. Yá tə vànà tə kwirə yɩ
ndə kʋ̀ʋ̀ bwərə tə, səsen nə dáá nə yàá vaŋa,
tə ja dəri, tə vələ kʋ̀ʋ.̀ 10 Tə yà jə dəbələ də tə
sʋran ndə nɩŋa nə. Kʋ ga yɩ tə dəbələ tə wa nə,
tə dɩ̀àn tə naŋa, tə ma kəni càn ləzoni nə, kʋ ja
vələ cànɩ̀ bonu. 11 Tə pɩ̀ʋ́ nə yɩ *Sɩtana malɩka
tə, ka nə ywàŋá bʋʋ tə, kʋ də̀ń nə lù zənzən, tə
yuu. Ebərə-ba sʋgʋ wa, ba boŋə ka ‹Abadʋn*›,
*Gərɛkə-ba də sʋgʋ wa, ba boŋə ka ‹Apʋlɩʋn›.

12 Təntən lɛɛ tə kɛ̀eń. Nə̀ń, lɛɛ bələ duən, tə
nə wá bà kʋ kwa nə.

Bardʋ nii nabwana tə wúrú yoo
(Apokalisə 16.12-16)

* 9:11 9.11 Kʋ yɩrɩ təntə də̀ń nə yɩ cʋcʋranyiən lìù.
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13 *Malɩka bardʋ nii nyiən tə wúrú ka nab-
wana. À dàń ma nì kori don, kʋ swɩ̀n, kʋ naŋa
sɩ́án *joŋi kúrí nanyʋran banɩa tə con, kʋ nə
wulə Yɩɩ yáá con. 14 Kori tə dàń swɩ̀n malɩka
bardʋ nii nyiən tə con, ka nə jə nabwana tə,
ka wʋ:́ «Kʋr̀ɩ́ malɩkɛ banɩa tə, ba nə vwə də
banzala mʋnaa nəfarʋ tə nii nə, ba nə boŋə
‹Efəratə›.» 15 Yá ba dàń kʋr̀ɩ̀ malɩkɛ banɩa tə,
tə nə ken tə sírí, tə dànɩ̀ kʋ bɩnɩ tə, kʋ cànà tə
də kʋmáŋá təntə tətə, kʋ dɩɩn tə. Tə ken tə sírí,
sə tə gʋ ləzoni pwɩ̀ʋ́ batwa wa vàn nədʋ don tɩa
yuu wa. 16À nì də, ba swɩ̀n pamana tə nii, ba nə
dɩ̀gà səsen tə, ba bɩrɩ nə. Ba swɩ̀n də ba yɩ lɩ̀à
miliyʋn biələ. 17 Mə kʋ tə, Yɩɩ nə pa, à na tə nə
yɩ nətʋ. À nɩ səsen də lɩ̀à nə dɩ̀gà tə yuu, ba lɩ̀à
tə yà zʋa pamana lurən ganan. Lurən təntə yɩ
nəsɩan, ndə mən nə. Tə ga yɩ pʋp̀ɔ̀ɔ̀ ndə nywɩ̀ń
nə. Təmʋ̀ nə yɩ səmun ndə jirəbuu nə də. Səsen
tə yun yɩ ndə gərən yun nə. Tə níə́ wa mən də
nywɩ̀ń də jirəbuu nə naŋa lá. 18 Tə wiən batwa
təntə gʋa ləzoni pwɩ̀ʋ́ batwa vàn nədʋ tə don.
Tə gʋa ba də mən, də nywɩ̀ń, də jirəbuu tə nə
naŋa tə níə́ wa. 19 Səsen tə dɩ̀àn yà yɩ tə naŋa tə
níə́ tə də tə dəbələ wa. Tə dəbələ tə yɩ ndə dɩŋa
nə, tə ga jə yun də. Yá kʋ yɩ tə yun təntə nə, tə
ma fwa kʋ tə nə lwara.

20Ləzoni tə, ba nə ga lá,wiən təntə nəwà gwɩ,
wà sɛ̀e ba vəvəri ba kwa, ba ma sá wiən tə ba
nə fwa də ba jɩɩn. Ba tə pɩn dun *zinə tə nə də
woŋwanan tə nə, ba nə fwa də ba tətə jɩɩn. Tə
woŋwanan təntə yɩ ba fwa də sɩ́án, nə à yə̀ə́ də
cɩnɩa, nə à yə̀ə́ də kapana, nə à yə̀ə́ də daran.
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Tə woŋwanan təntə yɩ́á ba na, tə zɩan ba nə̀ń,
tə ga wàrɩ̀ tə vəli. 21 Ba mʋ̀ ləzoni təntə wà ba
kwa vəvəri, ba ma sá ba lagʋrɩ tə, nə à yə̀ə́ ba
cɩrɩ tə, nə à yə̀ə́ ba ka pə̀ń duən vɛɛ vɛɛ tə, nə à
yə̀ə́ ba ŋwɩ̀ràn tə.

10
Sagɩbiə tə, ba nə pɩn Zwan nə tə, yoo

1 À nɩ *malɩka don, ka nə jə dɩ̀àn zənzən də
ka nan Yɩɩ sàń ka cwi. Ka yà pəpəri ka tɩ̀àn də
bakwan. Ka yuu con kɩkarɩ də dwà sɩ̀ʋ́, ka yáá
tə ga yɩ ndə yɩcaʋ nə. Ka nɛɛ tə də yɩ ndə ywəŋə
nə, tə nə jəmən. 2Ka yà jə sagɩbiə, kʋ nə súrí ka
jɩɩn wa. Yá ka dàń tún ka jɩzən naa tə mʋʋ yuu
wa, ka ga tún ka jɩgwiə naa tə tɩa yuu wa. 3 Ka
dàń ga zɩ̀n ka kori, ka kə yɩɩ nə, ka bubwi ndə
gəru nə yàá baa nətʋ tə. Ka nə bubwi nətʋ tə
kwa nə, dwà baa nɛɛ barpɛ. 4 Máŋá tə, dwà nə
baa nɛɛ barpɛ tə, à yà pɩ̀à à pʋṕʋńɩ́, yá à dàń nì
kori, kʋ nə nan Yɩɩ *sàń, kʋ swɩ̀n à con, kʋ wʋ:́
«Dàn ká pʋṕʋńɩ́ kʋ tə, dwà tə nə baa nɛɛ barpɛ
ka swɩ̀n tə, n pa ba lwarɩ. Ja kʋ n con nə!»

5 Yá malɩka tə, à nə nɩ də ka zɩga yɩɩ nə, mʋʋ
tə də tɩa tə yuu wa, dàń zɩ̀n ka jɩzən jɩɩn tə, ka
te yɩɩ nə. 6 Ka dùə̀ də Yɩɩ tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa,
máŋá dəmáŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e, ʋ nə fwa lanworu
tə də wiən, tə nə wulə kʋ wa. Ʋ fwa tɩa də ka
yuu wiən, ʋ fwa mʋʋ də kʋ wa wiən. Ka dùə̀ də
Yɩɩ yɩrɩ tə ka swɩ̀n də, kʋ kʋ́ʋ̀ ba ja ka lɩ máŋá,
ka ma dàn. 7 Yá máŋá tə, malɩka barpɛ nii nyiən
tə nə wá kə ka sírí, ka wúrí ka nabwana tə, kʋ
máŋá tə wa, Yɩɩ dàń wá pa, ʋ cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀,
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tʋn ka nii sú. Ʋ yà swɩ̀n kʋ sʋywáŋʋ́ təntə, ʋ
tʋt̀ʋǹà tə nə yɩ ʋ nii *sʋs̀ʋǹà tə con.

8 Yá kori tə, à yà nə nì, də kʋ nan Yɩɩ sàń, kʋ
bɩ̀àn tə, kʋ́ʋ̀ pìí kʋ swɩ̀n à con, kʋ wʋ:́ «Vəli, n
jon sagɩbiə tə, kʋ nə súrí, kʋ wuləmalɩka tə jɩɩn
wa, kʋ nə zɩga yɩɩ nə, mʋʋ tə də tɩa tə yuu wa».
9 À dàń vəli malɩka tə con, à ga swɩ̀n ka con, sə
ka pa nə sagɩbiə tə. Ka ma swɩ̀n à con, ka wʋ:́
«Jon kʋ, n ləri! Kʋ wá yà lán lán n nii wa, ndə
tʋran nə. Yá kʋ ga wá yà càn kwalʋ kwalʋ n pùə́
wa». 10À jon sagɩbiə tə, malɩka tə jɩɩn wa, à ləri.
Kʋ yɩ lán lán à nii wa ndə tʋran nə. Yá à dàń nə
ləri kʋ, kʋ jigə càn kwalʋ kwalʋ à pùə́ wa. 11 Ba
dàń ma swɩ̀n à con, ba wʋ:́ «N mɛ, sə n tə bwé
n swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn tə, n bɩrɩ lʋʋ nii kapʋpʋ lɩ̀à
nə, də lʋʋ dwíə́ kapʋpʋ, də nəndəli yiri kapʋpʋ
lɩ̀à nə, də pɛ̀egá kapʋpʋ nə».

11
Lɩ̀à bələ tə, ba nə swɩ̀n cɩ́gá tə, ba bɩrɩ
(Likə 21.24)

1 Kʋ kwa nə, ba dàń pɩn nə mɩʋ, ba nə ma
maŋa wiən, kʋ nə yɩ ndə dabiə nə, ba ga swɩ̀n,
ba wʋ:́ «Zàn, n ga man Yɩɩ *dìə̀ tə də kʋ *joŋi
kúrí tə, sə n gàlɩ̀ lɩ̀à tə nii, ba nə wulə kʋ wa, ba
pɩn dun Yɩɩ nə. 2 Yá Yɩɩ dii tə yáá tə nə dà, kàrá
con təmʋ,̀ dàn ká man kʋ. Yɩɩ pɩn yáá təntə, lʋʋ
dwíə́ tə duən təmama, ba nə yə̀rì Zwezi-*Kərisə
nə lʋʋ wa. Dwíə́ təntə wá nɩŋa tɩʋ tə, kʋ nə yɩ
Yɩɩ nyiən tə də nɛɛ, halɩ, kʋ ja vələ cànɩ̀ sapwilə
də bələ». 3 Yɩɩ kʋ́ʋ̀ ma swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «À wá tʋn à
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lɩ̀à bələ, ba nə wá swɩ̀n à cɩ́gá tə, ba bɩrɩ. Ba lɩ̀à
təntə zʋa pucʋnɩ ganan. Ba wá swɩ̀n à sʋgʋ, ba
bɩrɩ lɩ̀à nə dɩan mʋr̀ʋ̀ də biələ də sapwɩtwa (1
260)». 4 Kʋ lɩ̀à bələ təntə nə yɩ ndə *oliviye tɩ̀án
bələ tə də canzɩlan bələ tə, tə nə zɩga *Yuu-Tiu
yáá con, ʋ nə də́ pàrɩ̀ tɩa yuu wa. 5 Lìù nə pɩ̀à, sə
ʋ fwa ba lwanɩ, mən yàá nan ba nii wa, tə də́ ba
dʋŋa tə, tə cʋg̀ʋ.̀ Cɩ́gá, lìù nə pɩ̀à, ʋ cʋg̀ʋ̀ ba, kʋ
mɛ, sə ba gʋ kʋ tíú nətʋ. 6 Ba jə dɩ̀àn, sə ba ja,
dwà ka dàn ká nà, máŋá tə wa, ba nə wá swɩ̀n
Yɩɩ nii sʋr̀àn tə. Ba ga jə dɩ̀àn, sə ba lwàń nɩ́á, ba
pa, tə jì jana. Ba jə dɩ̀àn də, sə ba kə yacara yiri
mama lɩ̀à tə nə, ba nə wulə tɩa yuu wa, máŋá tə
mama, ba nə pɩ̀à.

7 Máŋá tə wa, ba nə wá swɩ̀n Yɩɩ sʋr̀àn tə, ba
zwɛ̀e, wojijiru tə nə naŋa *Sɩtana malɩkɛ bʋʋ
tə wa, kʋ də̀ń nə lu zənzən tə, dàń wá zɩgɩ ba
nə də kʋ̀ʋ.̀ Yá kʋ wá ta ba, kʋ də́, kʋ ga wá
gʋ ba. 8 Ba wá yá ba tɩga tə kanporu wa, tɩʋ
nəfarʋ* tə tətəŋi wa. Mə kʋ bwálɩ́ təntə wa
nə, ba paa ba *Yuu-Tiu dagarʋ yuu wa. Yɩra tə
tə nə bɩrɩ tɩʋ təntə nyɩnyɩga nə yɩ *Sodɔmə də
*Ezwipətə.† 9 Lʋʋ nii mama lɩ̀à, dwíə́ yiri mama
lɩ̀à, də nəndəli yiri mama lɩ̀à, də lʋʋ dwíə́ tə
mama wa, wá ywàń ba tɩga tə, kʋ ja vələ dɩan
batwa də fan. Yá ba bá pa cwəŋə, sə ba gùrì
tɩga təntə. 10 Tɩa yuu ləzoni wá jwɛ ba mʋ̀ lɩ̀à
* 11:8 11.8 Sodɔmə yà yɩ tɩkʋkwɩʋn, kʋ nə súə́ də lɩ̀à tə, ba nə
tʋŋa kʋ təmama, ba nə swə, Yɩɩma cʋg̀ʋ̀ kʋ. Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə yà
yɩn ywəŋə Ezwipətə nə. † 11:8 11.8 Sodɔmə yà yɩ tɩkʋkwɩʋn,
kʋ nə súə́ də lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa kʋ tə mama, ba nə swə, Yɩɩ ma
cʋg̀ʋ̀ kʋ. Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə yà yɩn ywəŋə Ezwipətə nə.
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bələ təntə tɩan tə yɩrɩ, ba ga wá yà pupwən wa.
Ba wá tʋn zìlə́ wiən duən yɩra, ba mʋ̀ Yɩɩ nii
*sʋs̀ʋǹà bələ təntə tɩan tə yɩrɩ, ba nə wʋwalɩ tɩa
yuu ləzoni zənzən tə yɩrɩ.

11 Dɩan batwa də fan tə kwa nə, Yɩɩ pɩn *siŋu,
kʋ nə pɩn mɩɩ, bà kʋ zʋ ba, yá ba dàń ga zàn, ba
zɩga ba nɛɛ nii nə. Fən nəfarʋ dàń zʋa lɩ̀à tə, ba
yà nə ywàŋá ba. 12 Ba nì kori tə nə jə dɩ̀àn də
kʋ baa, kʋ nan yɩɩ nə, kʋ swɩ̀n ba con, kʋ wʋ:́
«Á dɩa yəbə!» Yá ba dàń dɩ̀gà yɩɩ nə bakwan
wa, ba dʋŋa tə ga na ba. 13 Kʋ máŋá tə wa, tɩa
vuvugu zənzən, yá tɩʋ tə pwɩ̀ʋ́ fugə vàn nədʋ
buburi duən yuu wa. Ləzoni mʋr̀ʋ̀ barpɛ (7 000)
tɩga, kʋ mʋ̀ tɩa tə vuvugu təntə wa. Fən zʋa ba
duən tə, ba ga pa dun Yɩɩ nə, ʋ nə wulə ʋ sàń
nə.

14 Bələ nii lɛɛ tə kɛ̀eń. Kʋ kwa nə, nə̀ń, batwa
nii lɛɛ tə nə, tə nə wá bà sɩ́ʋń sɩ́ʋń.

Nabwanan barpɛ nii nyiən tə yoo
(Apokalisə 12.10; 19.6)

15 *Malɩka barpɛ nii nyiən tə wúrú nabwana.
Kwərə tə nə jə dɩ̀àn baa, tə nan Yɩɩ sàń nə, tə
wʋ:́
«Lʋʋ pàrɩ̀ tə twi nə *Yuu-Tiu də *Kərisə tə, ʋ nə

tʋn wá. Ʋ wá də́ pàrɩ̀, máŋá də máŋá, kʋ
nə ba zwɛ̀e».

16 *Nəkwɩna sapʋa də banɩa tə, yà nə jə̀ə́ Yɩɩ
yáá nə padaran tə yuu wa nə tə, tʋa ba yáá yuu,
ba wulə ba pɩn dun Yɩɩ nə. 17 Ba swɩ̀n, ba wʋ:́
«Nə kəni n lɛ̀eɛ̀e Yuu-Tiu Yɩɩ tə, n nə wulə təmɛ

yuu wa. N mʋ̀ nə yɩn lá, n mʋ̀ ga nə wulə.
Nə pɩn mʋ́ dun, n dɩ̀àn nəfarʋ tə nə pɩn,
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n tún n pàrɩ̀ tə yɩrɩ. 18 Lʋʋ dwíə́ tə mama
lɩŋa yà zaŋa Yɩɩ yuu wa. Yá Yɩɩ lɩŋa tə twi
sɩ́ʋ́n nə. Máŋá dàń yí, sə n bʋr̀ɩ̀ tɩga bʋr̀à.
N wá ŋwɩ́n n tʋtʋnbɩa tə, ba nə yɩ n nii
*sʋs̀ʋǹà tə. N wá ŋwɩń lɩ̀à təmama, ba nə
yɩ n mʋ̀ nə tɩ, də ba tə mama, ba nə zìlí
mʋ,́ də ba ləzwənbii də ba ləzwənfaran.
Yá n dàń wá cʋg̀ʋ̀ lɩ̀à tə, ba nə cʋg̀à tɩa tə,
kʋ máŋá təntə wa».

19Kʋ kwa nə, Yɩɩ *dìə̀ tə Yɩɩ sàń təwa dàń súrí.
Yɩɩ dìə̀ tə wa, *nimarʋ daka tə nan yɩ́á yuu. Dwà
pɩpɩlɩ, ka baa, kwərə duən də yɩn lá, tɩa tə də ga
vɩvaga, dwakafɩna də ga nan, tə lwá də dɩ̀àn.

12
Kan də tɩdən yoo
(Apokalisə 2.26-27; 1 Piyɛrə 5-8)

1Kʋ kwa nə, mɩmɩnʋ nəfarʋ don nan yɩɩ nə. À
nɩ kan don, yɩcaʋ tə nə pəpəri wá ndə gànʋ̀ nə,
cànà tə ga wulə ʋ nɛɛ də̀ń. Kacɩlacɛ fugə bələ nə
yɩ ʋ dun yupuu, kʋ nə púə́ ʋ yuu nə, kʋ kɩkarɩ.
2 Kan tə yà jə pùə́ ʋ pɩ̀à, sə ʋ lʋrɩ. Yá ʋ lʋrɩ tə
càn dàń pɩn, ʋ bubwi.

3 Mɩmɩnʋ tə don kʋ́ʋ̀ nan yɩɩ nə. Nə̀ń, kʋ yɩ
tɩdən nəfarʋ, nəsɩan ndə mən nə, kʋ nə jə yun
barpɛ də nyʋran fugə nan kʋ zɩga. Dun yupuu
yà púə́ kʋ yuu tə nədʋ mama nə. 4 Kʋ dəbəli
bɩbalɩ kacɩlacɛ, tə nə wulə lanworu tə wa, pwɩ̀ʋ́
batwa vàn nədʋ don, kʋ lwá tɩa yuu wa.
Tɩdən tə dàń zàn kʋ zɩga kan tə, ʋ nə pɩ̀à ʋ

lʋrɩ, tə yáá con. Yá máŋá tə wa, ʋ dàń nə lʋrɩ,
kʋ pɩ̀à kʋ də́ ʋ bìú tə. 5 Ʋ lʋrɩ bìú. Ʋ mʋ̀ bibɛɛ
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təntə nə wá də́ pàrɩ̀ lʋʋ dwíə́ tə mama yuu wa
də dɩ̀àn. Yá ba dàń jon ʋ bìú tə, ba ja va Yɩɩ con,
ʋ padaʋ tə nə wulə lá. 6 Kan tə ma dəri, ʋ va
kasɔɔ lanworu wa. Yɩɩ yà kwɛn bwálɩ,́ ʋ tún ʋ
nə lá, sə ʋ lɩ ʋ nii nə, kʋ ja vələ dɩan mʋr̀ʋ̀ də
biələ də sapwɩtwa (1 260).

(Likə 10.18-19)
7 Kʋ̀ʋ̀ dàń twi kʋ zàn Yɩɩ *sàń nə. *Malɩkɛ pɩ̀ʋ́

Miswɛlə də ʋ malɩkɛ tə ta tɩdən tə. Tɩdən tə də
də kʋ malɩkɛ ta ba zɩgɩ ba nə. 8 Yá tɩdən tə dàń
nə wà dɩ̀àn dí ba yuu wa. Kʋ də kʋ malɩkɛ tə yà
kʋ́ʋ̀ ba tə bwálɩ́ jə Yɩɩ sàń nə. 9 Ba dɩlɩ kʋ mʋ̀
tɩdən nəfarʋ təntə də kʋ malɩkɛ tə tɩa yuu wa.
Kʋ mʋ̀ nə yɩ dən nədwan tə, ba nə boŋə ‹*zini
pɩ̀ʋ́›, nə à yə̀ə́ *Sɩtana. Kʋmʋ̀ nə gɩgarɩ lɩ̀à tə nə
wulə tɩa ka tə yuu mama wa.

10 À dàń nì kori, kʋ nə jə dɩ̀àn də kʋ baa, kʋ
nan Yɩɩ sàń nə, kʋ swɩ̀n, kʋ wʋ:́
«Sɩ́ʋ́n nə, máŋá dàń yí, yá Yɩɩ jon lɩ̀à Sɩtana jɩ̀àn

wa. Nə nyɩna Yɩɩ bɩrɩ ʋ dɩ̀àn tə, də ʋ pàrɩ̀
tə nə yɩ nətʋ. *Kərisə tə, ʋ nə tʋn tə, də
ga bɩrɩ də, Yɩɩ ken dɩ̀àn ʋ jɩɩn wa. Kʋ yɩ
cɩ́gá, ba yigu lìù tə, ʋ nə swɩ̀n ʋ zɩga ba
tə nə, ba nə yɩ nə nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba lɩ
Yɩɩ sàń nə, ba dɩ tɩa. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə,
ʋ yà nə swɩ̀n, tɩjaŋa sʋr̀àn ʋ ma zɩga ba
nə, tɩtɩn də yɩcaʋ, nə nyɩna Yɩɩ tə yáá con.
11 Nə nubɩa tə dí dɩ̀àn ʋ yuu wa, lìù tə nə
yɩ ndə pabiə nə tə jana tə yɩrɩ, tə nə lwá
də Yɩɩ sʋgʋ tə yɩrɩ, ba nə swɩ̀n ba bɩrɩ lɩ̀à
nə. Ba sɛ̀e, sə ba ja ba mɩɩ tə, ba ma lárɩ́
tɩan. 12 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á yana pupwən wa,
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á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə wulə Yɩɩ sàń tə wa. Yá lɛɛ
dàń wá yà tɩa yuu wa də mʋʋ wa, Sɩtana
nə cuə tə con tə yɩrɩ. Ʋ súə́ də lɩŋa, ʋ nə
yə̀ə́ də, ʋ máŋá tə nə ga kʋ́ʋ̀ ba dáá yɩrɩ».

13 Máŋá tə, tɩdən tə nə nɩ də kʋ yɩ, ba dɩlɩ kʋ
tɩa tə yuu wa, kʋ pe kan tə nə lʋrɩ bibɛɛ tə, kʋ
kə kʋ yáá. 14 Ba pɩn zənpurən nəfarʋ vànà bələ
kan tə nə, sə ʋ ma pəri, ʋ va kasɔɔ lanworu wa.
Bwálɩ́ wulə kasɔɔ lanworu təntə wa, Yɩɩ nə wá
lɩ ʋ nii nə lá, bɩna batwa də fan. Yá ʋ də kʋ mʋ̀
tɩdən tə kʋ́ʋ̀ bá boli duən. 15 Tɩdən tə tʋnɩ nɩ́á
kʋ lɩ kʋ nii wa, ndə mʋnaa nə, kan tə kwa con,
sə tə pɛ̀e wá tə ja jén. 16 Yá tɩa tə san kan tə nə,
ka súrí ka nii, ka nyʋ mʋnaa tə, tɩdən tə nə tʋnɩ
kʋ lɩ kʋ nii wa, kʋ dɩlɩ kan tə kwa tə. 17 Tɩdən
tə lɩŋa zàn kan tə yuu wa, kʋ dàń ma pìí kʋ va
kʋ zɩ̀n kʋ̀ʋ̀ kan tə bɩa gɩganɩ nə, ba nə yɩ lɩ̀à tə,
ba nə sɛ̀e ba twá Yɩɩ *nii yìə̀n tə nə, ba ga swɩ̀n
Zwezi sʋr̀àn tə, ba bɩrɩ də ba twá tə nə. 18 Tɩdən
tə dàń ma kɛ̀eń kʋ va, kʋ zɩga mʋʋ tə vàn nə.

13
Wojijiru tə nə nan mʋʋ tə wa nə yoo
(Apokalisə 17.3, 7-17)

1Kʋ kwa nə, à nɩ wojijiru don də kʋ naŋamʋʋ
wa. Kʋ wojijiru tə yà jə nyʋran fugə də yun
barpɛ. Nyʋʋ nədʋ mama yuu yà jə dun yupuu.
Yun tə nədʋ mama yuu wa, yɩra yà pʋṕʋńá, tə
nə twɩn Yɩɩ.

2Wojijiru tə, à nə nɩ tə, yɩ ndə gwiə nə. Kʋ nɛɛ
tə yɩ ndə kanyakuru nɛɛ nə, kʋ nii tə ga yɩ ndə
gəru nii nə. Yá tɩdən tə dàń pɩn kʋ dɩ̀àn tə, də
kʋ padaʋ tə, də pàrɩ̀ nəfarʋ wojijiru tə nə. 3À nɩ
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wojijiru tə yuu nədʋ don, ba nəmà ba tún nʋran
kʋ yɩra, ndə kʋ wá tɩ. Yá kʋ nʋran təntə dàń pìí
tə zùrì. Kʋ dàń gwárɩ́ tɩa yuu lɩ̀à təmama, ba ga
dəri ba twá kʋ kwa. 4 Lɩ̀à tə mama dàń tʋa tɩa
tɩdən tə yáá con, ba pa kʋ dun, kʋ nə pɩn pàrɩ̀
wojijiru tə nə yɩrɩ. Ba tʋa tɩa wojijiru tə yáá con,
ba ga wʋ:́ «Lìù tə̀lə́, ʋ nə mɛ də wojijiru tə. Lìù
tə̀lə́ ʋ nə wàá ʋ tɛ, ʋ zɩga kʋ nə».

5 Ba pɩn cwəŋə wojijiru tə nə, sə kʋ swɩ̀n fwiə
sʋr̀àn də yìə̀n tə nə twɩn Yɩɩ. Ba tə kʋ́ʋ̀ pɩn kʋ
cwəŋə, sə kʋ də́ kʋ pàrɩ̀ tə, cànɩ̀ sapwilə də bələ.
6 Kʋ dàń súrí kʋ nii, kʋ swɩ̀n yìə̀n, kʋ ma twɩn
Yɩɩ də kʋ cʋg̀à ʋ yɩrɩ tə nə, də kʋ twɩn ʋ bwálɩ́
tə, ʋ nə wulə tə, də lɩ̀à tə nə wulə Yɩɩ *sàń tə
wa. 7 Ba pɩn kʋ cwəŋə, sə kʋ ta kʋ zɩgɩ lɩ̀à tə
nə, ba nə yɩ *Kərisə nə tɩ, sə kʋ ta ba, kʋ də́. Ba
pɩn kʋ cwəŋə, sə kʋ də́ dɩ̀àn dwíə́ dəkurən yiri
mama lɩ̀à, lʋʋ nii mama lɩ̀à yuu wa, nəndəli yiri
mama lɩ̀à yuu wa, də lʋʋ dwíə́ təmama wa. 8 Yá
tɩa yuu lɩ̀à tə mama, ba yɩra nə wà pʋṕʋńɩ́ mɩɩ
sagɩ tə wa, máŋá tə wa, Yɩɩ nə fwa lʋʋ, dàń wá
tʋ wojijiru tə yáá con, ba pa kʋ dun. Mɩɩ sagɩ
təntə yɩ *pabiə tə, ba nə ken sɩ̀ʋ́ ka bɩan nə tə,
nə tɩ kʋ.

9Lìù mama dàńmɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí ʋ zɩan,
sə ʋ ma cʋgʋ zəni!

10 Lìù tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ dʋŋa ja wá, ba ma fwa
kʋ tə, ba nə pɩ̀à, ba wá ja kʋ tíú tə. Lìù tə, ʋ nə
mɛ, sə ba gʋ də lagʋrɩ sɩ̀ʋ,́ ba cɩ́gá wá gʋ kʋ tíú
də lagʋrɩ sɩ̀ʋ.́ Kʋ nətʋ tə yɩrɩ, lɩ̀à tə nə yɩ Kərisə
nə tɩ təmɛ, sə ba kə ba waa Zwezi-Kərisə nə, ba
ga ja pɩ́nʋ́ wuuu, ba dàn ká pìí, ba kə ba kwa.
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Wojijiru tə nə nan tɩa tə yoo
(Apokalisə 19.20; 14.9-11)

11 Kʋ kwa nə, à nɩ wojijiru don də kʋ nan tɩa
kʋ dɩ̀. Kʋ yà jə nyʋran bələ, tə nə yɩ ndə pabiə
nyʋran nə, kʋ ga swɩ̀n ndə tɩdən nə.

12 Kʋ yà wulə kʋ tʋŋa də mʋʋ wojijiru pàrɩ̀
tə, kʋ mʋ̀ mʋʋ wojijiru tə yáá con. Yá kʋ dàń
kálʋ́ tɩa də ka yuu ləzoni mama, kʋ pa ba tʋ kʋ
yáá con, də ba pɩn dun kʋ mʋ̀ təntən wojijiru
təntə nə. Mə kʋ mʋ̀ mʋʋ wojijiru təntə, nə ba
mà ba tún nʋran kʋ yɩra, ndə kʋ wá tɩ. Yá nʋran
təntə dàń pìí tə zùrì. 13 Kʋ mʋ̀ bələ nii wojijiru
təntə yà fwa dɩ̀àn mɩmɩnan nəfaran. Kʋ yà pɩn,
mən nan yɩɩ nə, tə cú tɩa yuu, ləzoni tə mama
yɩ́á yuu. 14Kʋ yà gɩgarɩ tɩa yuu ləzoni də kʋ dɩ̀àn
mɩmɩnan tə, ba nə pɩn kʋ cwəŋə, sə kʋ fwa mʋʋ
wojijiru tə yáá con. Kʋ dàń swɩ̀n tɩa yuu ləzoni
con, sə ba ma wojijiru təntə, ba nə za də lagʋrɩ
sɩ̀ʋ,́ ba tún nʋran kʋ yɩra, kʋ ga pìí kʋ bwin tə
nyɩnyɩga. 15Ba pɩn cwəŋə bələ nii wojijiru tə nə,
sə kʋ pa təntən nyiən tə nyɩnyɩga tə, ba nəma tə
wànɩ́, kʋ na mɩɩ kʋ sìí, sə kʋ wànɩ́ kʋ swɩ̀n yìə̀n.
Ba pɩn kʋ cwəŋə, sə kʋ pa, ba gʋ lɩ̀à təmama, ba
nə ba tɩa twɩ, ba pɩn kʋ dun. 16Wojijiru tə pɩn, ba
fwa mɩmɩnʋ lɩ̀à tə mama jɩzən jɩ̀àn nə, nə à yə̀ə́
ba tə́lə́ nə. Kʋ yɩn ləzwənbii də ləzwənfaran də
jɩjə tɩ̀án də zʋra də lɩ̀à tə nə tɩ ba tɩ̀àn də ywəŋə.
17 Yá lìù mama bá wànɩ́ won ʋ yoli, nə à yə̀ə́ ʋ
jon ʋ yə̀, də kʋ tíú tə nə ba kʋ mɩmɩnʋ tə jə. Kʋ
mɩmɩnʋ təntə nə bɩrɩ, wojijiru tə yɩrɩ tə nə yɩ
nətʋ, nə à yə̀ə́, nanba tə, kʋ nə bɩrɩ kʋ yɩrɩ tə.

18Mə yəbə nə wʋbʋŋa mɛ, sə kʋ ya lá. Lìù tə,
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ʋ nə jə yənu, nə wàá kʋ nanba təntə də̀ń ʋ jəli
ʋ lwarɩ. Kʋ nanba təntə bɩrɩ bɛɛ ləzoni nanba.
Kʋ yɩ biərdʋ də sapwɩtwa də bardʋ (666).

14
Pabiə tə də ʋ kwa lɩ̀à tə yoo
(Ebərə-ba 12.22-24; Apokalisə 7.3)

1Á cʋga zəni, à ywàń də à na, *pabiə tə, ka zɩga
yɩɩ nə paan tə, ba nə boŋə ‹Siyon*›, tə yuu wa.
Lɩ̀à mʋr̀ʋ̀ bíí də mʋr̀ʋ̀ sapwilə də mʋr̀ʋ̀ banɩa
(144 000) yà wulə də wá, ba yà nə jə ʋ yɩrɩ tə,
də ʋ nyɩna Yɩɩ tə yɩrɩ tə, tə nə pʋṕʋńɩ́ ba tə́lə́
nə. 2 À nì kori, kʋ nə nan Yɩɩ sàń, kʋ yɩ ndə
nɩ́á nə dáá, tə ga dəri tə bɩ̀àn, kʋ ga yɩ ndə dwà
nə baa də dɩ̀àn. Kʋ kori təntə, à nə nì tə, yɩ ndə
kunkodurə nəwulə, ba dwí ba kunkolu. 3Ba dàń
wulə ba nuŋə nuŋə nədʋn Yɩɩ padaʋ tə yáá, də
wiən banɩa tə, də *nəkwɩna tə yáá con. Lìù tə̀lə́,
ʋ nə wàá kʋ nuŋə tə ʋ kwè, də kʋ nə tà ba lɩ̀à
mʋr̀ʋ̀ bíí də mʋr̀ʋ̀ sapwilə də mʋr̀ʋ̀ banɩa (144
000) təntə, Yɩɩ nə yə̀ lɩ̀à təntə ʋ jon, tɩa ka tə yuu
wa. 4 Ba lɩ̀à təntə yɩ lɩ̀à tə, ba nə cɩ̀gà ba tɩ̀àn
nə, ba wà durən yìə̀n fwa. Ba yɩ lɩ̀à tə, ba nə wà
cwàrɩ̀ də duən. Ba yɩ pabiə nə tə kwa bwálɩ́ tə
mama, ka nə vələ. Yɩɩ yə̀ lɩ̀à təntə ʋ jon ləzoni
pwərəwa, sə ba ya ʋmʋ̀ Yɩɩ də nə, tə təntən lɩ̀à.
5 Kʋnkʋn wà ba lɩ̀à tə nii wa nan. Ba yɩ lɩ̀à tə,
ba nə ba yoo jə, ba nə wá caga ba nii nə kʋ yɩrɩ.

* 14:1 14.1 Kʋ yɩ paan tə, *Zwerizalɛmə nə lwə̀ kʋ yuu wa, yɩrɩ
nədwan.
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Yɩɩ bʋr̀à tə yoo
(Tʋtʋnan 17.30-31; Apokalisə 18; 19.19, 20)

6 Kʋ kwa nə, à nɩ *malɩka tə don, ka nə pəri,
ka nan yɩɩ nə ban ban. Ka yà jə sʋywáŋʋ,́ kʋ nə
wulə máŋá mama wuuu, sə ka swɩ̀n ka bɩrɩ tɩa
yuu ləzoni nə, də lʋʋ dwíə́ tə mama wa nə, də
dwíə́ dəkurən yiri mama lɩ̀à nə, də nəndəli yiri
mama lɩ̀à nə, də lʋʋ nii mama lɩ̀à nə. 7Malɩka tə
zɩ̀n ka kori, ka kə yɩɩ nə, ka wʋ:́ «Á zìlə́ Yɩɩ, sə á
ga pa wá dun, máŋá nə yí, sə ʋ bʋr̀ɩ̀ ləzoni bʋr̀à
yɩrɩ. Á twɩa Yɩɩ yáá con, á pa wá dun. Ʋ mʋ̀ nə
fwa lanworu, də tɩa, də mʋʋ, də nabuliyɩa».

8 Malɩka don, ka nə yɩ bələ nii nyiən, twá
təntən nyiən tə kwa, ka bà, ka swɩ̀n, ka wʋ:́ «Kʋ
tʋa, *Babɩlɔnə tɩʋ nəfarʋ tə tʋa buuu. Babɩlɔnə
tɩ̀án yà pɩn lʋʋ dwíə́ tə mama wa, twá ba nə,
ba pəni duən vɛɛ vɛɛ, ndə ba nyʋa swana ba
bʋbʋnɩ».

9 Malɩka don, ka nə yɩ batwa nii nyiən, twá
təntə nyiən bələ tə kwa, ka bà, ka zɩ̀n ka kori ka
kə yɩɩ nə, ka wʋ:́ «Lìù tə, ʋ nə tʋa wojijiru tə də
kʋ nyɩnyɩga tə yáá nə, ʋ pa kʋ dun, yá kʋ tíú ga
jə wojijiru tə mɩmɩnʋ ʋ tə́lí nə, nə à yə̀ə́ ʋ jɩɩn
nə, 10 Yɩɩ lɩŋa tə wá zàn ʋ yuu wa zənzən, ndə
ba nə lwa swana tə nə dá wùrú zʋŋa wa, ba pa
ʋ nyʋ ʋ bʋbʋnɩ. Yá Yɩɩ dàń wá kə kʋ ləzwənyiri
təntə, mən də jirəbuu wa, sə tə pa ʋ də́ càn, ʋ
malɩkɛ tə də *pabiə nə tə yáá con. 11Mən tə dàń
wá kə càn ba ləzwənyirə təntə nə, tə nywɩ̀ń ga
zaŋa,máŋá dəmáŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. Yá ba ba na
sìə́ yɩcaʋ də tɩtɩn. Ba yɩ lɩ̀à tə, ba nə tʋa wojijiru
tə də kʋ nyɩnyɩga tə yáá con, ba pa kʋ dun. Yá
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ba yɩ lɩ̀à tə, ba nə sɛ̀e, ba pa ba fwa wojijiru tə
yɩrɩ tə mɩmɩnʋ ba yɩra».

12 Kʋ nətʋ tə yɩrɩ, lɩ̀à tə, ba nə yɩ Kərisə nə
tɩ, ba nə twá ʋ *nii yìə̀n tə nə, ba ga kə ba waa
Zwezi-Kərisə nə mɛ, sə ba ja pɩ́nʋ́ wuuu, ba dàn
ká pìí ba kə ba kwa.

13 À nì kori, kʋ nə nan Yɩɩ *sàń kʋ nə swɩ̀n, kʋ
wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́, kʋ nə zɩgɩ sɩ́ʋń nə: Pupwən lɩ̀à nə
yɩ lɩ̀à tə, ba nə ken ba waa *Yuu-Tiu nə, ba ga
zɩgɩ lá ba tɩ. Yɩɩ-*Siŋu tə le, kʋ wʋ:́ ‹Kʋ yɩ cɩ́gá,
ba wá sìí ba tʋtʋncaran tə jɩɩn wa, yá tə mʋ̀ dàń
nə bɩrɩ kʋ tə, ba nə tʋn›.»

(Matiə 13.37-43)
14 À nə ywàŋá də nə̀ń, bakwan nəpon nə,

won yà jə̀ə́ kʋ bakwan tə yuu wa, kʋ yɩ ndə
ləzwənə nə. Ʋ yà púə́ sɩ́án yupuu ʋ yuu nə, ʋ
ga jə sɩkwara, kʋ nii nə yɩ fʋla fʋla, ʋ jɩɩn wa.
15 *Malɩka don nan Yɩɩ *dìə̀ tə wa, ka zɩ̀n ka
kori, ka kə yɩɩ nə, ka swɩ̀n lìù tə con, ʋ nə jə̀ə́
bakwan tə yuu wa, ka wʋ:́ «Tɩa yuu wiən tə bɩga
təmɛ, sə ba gɩan tə. Máŋá yí, sə ba gɩan tə! Ja n
sɩkwara tə, n ma gɩan tɩa yuu wiən tə!» 16 Lìù tə,
ʋ nə jə̀ə́ bakwan tə yuu wa, dàńma ja ʋ sɩkwara
tə, ʋ ma gɩan tɩa yuu wiən, tə nə bɩga tə mama,
ʋ zwɛ̀e.

17 Malɩka don də tə nan Yɩɩ dìə̀ tə wa, kʋ nə
wulə Yɩɩ sàń nə. Ka də yà jə sɩkwara, kʋ nii nə
yɩ fʋla fʋla. 18Malɩka don də ka nə jə dɩ̀àn mən
yuu wa, nan *joŋi kúrí tə con, ka zɩ̀n ka kori, ka
kə yɩɩ nə, ka swɩ̀n ka tə nə jə sɩkwara tə, kʋ nii
nə yɩ fʋla fʋla tə con, ka wʋ:́ «Ja n sɩkwara tə, kʋ
nii nə yɩ fʋla fʋla tə, n ma pʋr̀ɩ́ kacan, tə nə bɩga,
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tə wulə tɩa yuu kacan kárá tə wa!» 19-20 Malɩka
tə dàńma ja ka sɩkwara tə, ka ma pʋr̀ɩ́ kacan, tə
nə wulə tɩa yuu wa, Ka tì tə, ka lwá zɔɔ nəfarʋ
wa, sə ka kaŋa tə, ka ma fwa swana, sə kʋ bɩrɩ
Yɩɩ lɩŋa nə zaŋa zənzən nətʋ. Ba tɩtaga kacan tə.
Zɔɔ nəfarʋ təwa kʋ yà nəwulə tɩʋ tə nii nə. Jana
nan kʋ bwálɩ́ tə wa, tə dəri tɩa, tə va kilomɛtərə
biətwa (300). Kacan nɩ́á təntə yɩ jana, tə dàń ga
luŋə zənzən. Sɩsan nə zʋa tə wa, tə wá dɩ̀, tə yí
ka nii kwìə́n.

15
Malɩkɛ barpɛ tə də yacara yirə yirə tə yuu yoo
(Apokalisə 19.1-4; 11.19; 16.1)

1 Kʋ kwa nə, à nɩ mɩmɩnʋ don lanworu tə wa,
kʋ yɩ nəfarʋ, kʋ ga yɩ wobalʋ. À nɩ *malɩkɛ
barpɛ, tə nə wàá yacara dəkurən barpɛ tə kəni
lɩ̀à nə. Mə tə mʋ̀ talɩkwa yacara barpɛ tə nə Yɩɩ
wá twá, ʋ ma tʋn ʋ lɩŋa tə, ʋ pa tə sú.

2 Kʋ kwa nə, à tə nɩ won ndə mʋʋ nə, kʋ nə
yɩ ndə zəŋə nə, kʋ nə gùlí də mən. À nɩ ba tə,
ba nə dí dɩ̀àn wojijiru tə də kʋ nyɩnyɩga tə yuu
wa də won tə, kʋ yɩrɩ tə nə yɩ nanba tə, yuu wa.
À nɩ ba də ba zɩga kʋ mʋ̀ mʋʋ tə, kʋ nə yɩ ndə
zəŋə nə tə, yuu wa, ba ga jə kunkwələn tə, Yɩɩ nə
pɩn ba. 3 Ba wulə ba nuŋə Yɩɩ tʋtʋnbiu *Moyizə
nuŋə tə, tə nə yɩ lìù tə, ʋ nə yɩ ndə *pabiə nə tə
də nuŋə, Ba nuŋə ba wʋ:́
«Nə *Yuu-Tiu Yɩɩ, n wulə tə mɛ yuu wa, kʋ tə

n nə fwa dáá, kʋ ga jə fɩra. N yɩ dwíə́
tə mama pɩ̀ʋ́ lʋʋ wa. N coŋi tə yɩ mənə
mənə, tə ga yɩ cɩ́gá coŋi də. 4 Yuu-Tiu, lɩ̀à
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təmama zìlí mʋ,́ ba ga bwɩ n yɩrɩ tə nə. N
mʋ̀ cɩcɩ nə yɩ Yɩɩ. N dwə won mama. Lʋʋ
dwíə́ tə mama wa wá bà, ba tʋ n yáá con,
ba pa mʋ́ dun, ba nə wá na n tʋtʋnan, tə
nə yɩ cɩ́gá tə yɩrɩ».

5 Kʋ mʋ̀ təntə kwa nə, à nɩ Yɩɩ *dìə̀ tə, ka
súrí Yɩɩ *sàń nə, yá Yɩɩ *nimarʋ gansili tə ga
wulə ka wa. 6 Malɩkɛ barpɛ tə nə kəni yacara
dəkurən barpɛ lɩ̀à nə tə, nan Yɩɩ dìə̀ tə wa. Tə
zʋa ganpwənə, tə nə tuŋə mən, tə ga vwa sɩ́án
vwərən tə nyʋna nə. 7 Wiən banɩa tə wa won
don pɩn sɩ́án wùrú zʋŋɩ barpɛ, malɩkɛ barpɛ tə
nə. Kʋ tə nə wulə wùrú zʋŋɩ təntə wa, bɩrɩ Yɩɩ
lɩŋa tə. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə wulə mɩɩ wa, máŋá də
máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. 8 Yɩɩ dun tə də ʋ dɩ̀àn tə
pɩn, nywɩ̀ń sú Yɩɩ dìə̀ tə. Lìù mama yà kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀
dìə̀ təntə wa ʋ zwɩ, kʋ jə vələ máŋá tə, malɩkɛ
tə yacara dəkurən barpɛ tə mɛ nə wá bà tə tʋn
tə zwɛ̀e.

16
Malɩkɛ barpɛ tə də càn yirə yirə tə yoo
(Apokalisə 8.6–9.21)

1À nì kori, kʋ nə jə dɩ̀àn də kʋ baa, kʋ nan Yɩɩ
*dìə̀ tə wa. Kori tə swɩ̀n *malɩkɛ barpɛ tə con,
kʋ wʋ:́ «Á vələ, á lwá kʋ tə nə wulə wùrú zʋŋɩ
barpɛ tə tə wa, kʋ nə bɩrɩ Yɩɩ lɩŋa tə, tɩa yuu
wa».

2 Təntən malɩka tə vəli, ka lwá ka wùrú zʋŋa
tə tɩa yuu wa. Nʋran kʋkwɩnan, tə nə wùrì báá
báá báá, zən, tə tʋ lɩ̀à tə yɩra, ba nə jə wojijiru
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tə mɩmɩnʋ tə ba yɩra, ba ga twɩ kʋ nyɩnyɩga tə
yáá con, ba pɩn kʋ dun.

3 Bələ nii malɩka tə lwá ka wùrú zʋŋa tə mʋʋ
tə wa. Nɩ́á tə zən tə jì jana, ndə tɩgɩ jana nə. Yá
mʋʋ tə wa wiən tə də mama tɩga.

4 Batwa nii malɩka tə lwá ka wùrú zʋŋa tə
mʋnɛɛ də nabuliyɩa wa. Tə də nɩ́á tə zən tə jì
jana. 5 À dàń nì də malɩka tə, ka nə ywàŋá nɩ́á
yuu wa, swɩ̀n, ka wʋ:́
«N mʋ̀ nə yɩ cɩ́gá tíú. Yá n ga tə wulə wuuu.

N mʋ̀ nə yɩn lá fuən fuən. N mʋ̀ cɩcɩ
nə yɩ Yɩɩ, n nə dwə won mama. Kʋ yɩ
cɩ́gá, n bʋr̀ɩ̀ yìə̀n tə tə bʋr̀à, ndə kʋ nə mɛ
nətʋ. 6 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə gʋa lɩ̀à tə, ba nə
yɩ *Kərisə nə tɩ, də n nii *sʋs̀ʋǹà tə jana
ga lwá tɩa. Yá sɩ́ʋ́n nə, n dàń pɩn nɩ́á tə jì
jana, sə ba nyʋ. Kʋ mʋ̀ nə mɛ də ba».

7 À dàń nì kori, kʋ nə nan joŋi kúrí tə con, kʋ
swɩ̀n, kʋ wʋ:́
«Kʋ yɩ cɩ́gá, *Yuu-Tiu Yɩɩ tə, n nəwulə təmɛ yuu

wa. N bʋr̀à tə yɩ cɩ́gá cɩ́gá bʋr̀à, kʋ ga mɛ,
sə kʋ ya nətʋ».

8 Banɩa nii malɩka tə lwá ka wùrú zʋŋa tə
yɩcaʋ tə yuu wa. Yɩcaʋ tə ma nɩ cwəŋə, sə kʋ
də́ lɩ̀à tə də kʋ mən tə. 9 Kʋ bárɩ́ tə dàń dí lɩ̀à
tə zənzən, yá də kʋ nətʋ mɛ, ba twɩn Yɩɩ də ba
swɩ̀n sʋkʋkwɩnan ba pɩn ʋ yɩrɩ tə nə. Yɩɩ təntə
nə jə dɩ̀àn, ʋ mʋ̀ nə pɩn yacara təntə yí ba. Yá
ba lɩ̀à tə ga wà sɛ̀e ba vəvəri ba kwa, ba ma sá
ba cʋna tə, sə ba pa dun Yɩɩ nə.

10 Bonu nii malɩka tə lwá ka wùrú zʋŋa tə
wojijiru tə padaʋ tə yuu wa. Kʋ payuu tə zən kʋ
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jì yikunu bwálɩ.́ Lɩ̀à tə dàń ga dɩŋɩ ba nəndələ
ba yɩra nə wùrì yɩrɩ. 11 Ba wulə ba twɩn Yɩɩ tə,
ʋ nə wulə ʋ sàń nə, yawurə tə də ba yɩra nʋran
tə yɩrɩ. Yá ba ga bá sɛ̀e, sə ba vəvəri ba kwa, ba
ma sá ba tʋtʋnkʋkwɩnan tə.

12 Bardʋ nii malɩka tə lwá ka wùrú zʋŋa tə
Əfəratə mʋnaa nəfarʋ tə wa. Kʋ nɩ́á tə zən tə
dàń wʋ, sə tə yá cwəŋə, tə pa pɛ̀egá tə nə, ba nə
naŋa yɩɩ yipɩan con ba bɩ̀àn. 13À nɩ *zinə batwa,
tə nə yɩ ndə nyənswərən nə, də tə naŋa tɩdən
tə, də wojijiru tə, də kʋnkʋn sʋs̀ʋǹʋ̀ nii nə. 14 Tə
yɩ *zinə tə nə jə *Sɩtana dɩ̀àn tə ma tʋŋa ʋ dɩ̀àn
mɩmɩnʋ. Təmʋ̀ zinə batwa tə vəli tɩa mama yuu
pɛ̀egá tə con. Tə vəli, sə tə kə ba duən yáá, sə
tə ma ta kʋ̀ʋ̀ də Yɩɩ tə, ʋ nə wulə tə mɛ yuu wa,
dɩɩn nəfarʋ tə nə, ʋ nə lɩ ʋ tún.

15 Yá Zwezi swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Á cʋga zəni, à
bɩ̀àn, sə à dɩ̀ á yuu ndə ŋwɩà̀n nə. Pupwən lìù
nə yɩ lìù tə, ʋ nə ba dwɛ̀e kʋmáŋá tə wa, ʋ ga jə
ʋ ganan ʋ yɩra nə, ʋ dàn ká va də yaswələ, sə ba
na ʋ cavɩra». 16 Zinə tə dàń ken pɛ̀egá tə duən
nə, bwálɩ́ tə wa, ba nə boŋə də *Ebərə sʋgʋ, ba
wʋ:́ ‹Arəmagedon›.

17 Barpɛ nii malɩka tə lwá ka wùrú zʋŋa tə
lanworu tə wa. Kori tə, nə jə dɩ̀àn zən kʋ baa,
kʋ nan Yɩɩ dìə̀ tə wa, padaʋ tə con, kʋ swɩ̀n, kʋ
wʋ:́ «Kʋ fwa, kʋ zwɛ̀e!» 18 Dwà pɩpɩlɩ ka baa,
kwərə duən də yɩn lá, tɩa tə ga vuvugu. Kʋ nə
zɩgɩ máŋá tə mama, ləzoni nə wulə tɩa yuu wa,
tɩa yà tə wà vuvugu zənzən kʋ yí nətʋ. 19 Tɩʋ
nəfarʋ tə, ba nə boŋə *Babɩlɔnə tə, dàń pwɛ̀e
twərə batwa, yá dwíə́ tə lʋʋ mama wa tɩfaran
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tə mama dàń tʋa. Yɩɩ wà kʋ tə, Babɩlɔnə tɩ̀án
nə fwa tə yoo swɛ̀eé, yá ʋ cʋg̀ʋ̀ ba. Ʋ lɩŋa tə
zàn ba yuu wa zənzən, ndə ba nə lwá swana ba
sú wùrú zʋŋa, ba pa ba nyʋ ba bʋbʋnɩ. 20 Mʋʋ
tətəŋi wa tɩan tə mama jén, yá pɛɛn tə də kʋ́ʋ̀
ba na. 21 Dwakafɩna nəfaran nan yɩɩ, tə twɩ lɩ̀à
tə yuu nə. Tə dwakafɩna təntə nədʋ mama yà
yɩ kilo də kilo. Yá ləzoni tə dàń wulə ba twɩn
Yɩɩ, dwakafɩna tə nə kəni yacara ba nə yɩrɩ. Ba
twɩn wá, tə yacara təntə nə dáá zənzən tə ja lɛ
tə yɩrɩ.

17
Kacwaran yáá tíú tə yoo
(Apokalisə 16.19, 18)

1Kʋ kwa nə, *malɩkɛ barpɛ, tə nə jəwùrú zʋŋɩ
barpɛ tə wa, malɩka don twi ka swɩ̀n à con, ka
wʋ:́ «Bàá yəbə! À wá bɩrɩ mʋ́ bʋr̀à tə nə wá ja
kacwaran yáá tíú tə nətʋ. Kʋ mʋ̀ kacwarʋ təntə
yɩ tɩʋ tə, kʋ nə lwə̀ nacoŋi kapʋpʋ nii nə. 2 Tɩa
yuu pɛ̀egá tə fwa bacwan də kʋ mʋ̀ kan təntə.
Kʋ twá də ʋ mʋ̀ kacwaran yáá tíú təntə, tɩa yuu
lɩ̀à ma zʋ bacwan wa, ndə ba nyʋa swana ba
bʋbʋnɩ».

3 Yɩɩ-*Siŋu tə cuə à yuu wa, malɩka tə ga tì nə,
ka ja va ka tún kasɔɔ lanworu wa.
Kʋ bwálɩ́ tə wa, à nɩ kan də ʋ jə̀ə́ wojijiru don

nəsɩan mwin yuu wa. Kʋ yà jə yun barpɛ də
nyʋran fugə. Kʋ yɩra mama yà súə́ də yɩra tə nə
pʋṕʋńá, tə nə twɩn Yɩɩ. 4 Kʋ kan tə zʋa gansɩan
mwin də gansɩsɩnʋ. Ʋ nàn ʋ tɩ̀àn də sɩ́án də
kapana wonanan də zanan. Ʋ yà jə sɩ́án wùrú



Apokalisə 17:5 xliii Apokalisə 17:11

zʋŋa ʋ jɩ̀àn wa. Kʋ sɩ́án wùrú zʋŋa təntə yà súə́
də cavɩyiən də durən, tə nə nan ʋ kacwan təwa.
5 Yɩrɩ don pʋṕʋńɩ́ kan tə tə́lí nə, kʋ nə yɩ yosəgu.
Kʋ yɩrɩ təntə nə yɩ *Babɩlɔnə tɩʋ nəfarʋ. Kʋ mʋ̀
nə yɩ kacwaran tə də tɩa yuu cavɩyiən tə dəkuu.
6 À nɩ kʋ kan təntə də ʋ nyʋa jana ʋ sú, ndə
swana nə jə wá. Jana təntə yɩ lɩ̀à tə, ba nə gʋa
ba nə yɩ *Kərisə nə tɩ, tə yɩrɩ, də ba nə swɩ̀n
Zwezi cɩ́gá tə, ba bɩrɩ tə yɩrɩ. À nə nɩ wá, kʋ
gwárɩ́ nə. Kʋ cɩ́gá gwárɩ́ nə zənzən.

7Malɩka tə dàń ma swɩ̀n à con, ka wʋ:́ «Bɛ̀eɛ̀e
nə pɩn, kʋ gwárɩ́ mʋ?́ Kʋ nə yɩ wojijiru tə nə jə
yun barpɛ, də nyʋran fugə tə, də kan tə, ʋ nə jə̀ə́
kʋ yuu wa yoo, à mʋ̀ wá bɩrɩ mʋ́ kʋ yosəgu tə.

8 Wojijiru tə, n yà nə nɩ də kʋ wulə tə, kʋ́ʋ̀
tə̀lə́. Kʋ dàń nə wá pìí kʋ nan bʋʋ tə, kʋ də̀ń nə
lù zənzən, tə wa, kʋ va jɩ́ʋń bwálɩ́ nə kʋ cʋg̀ʋ̀
mɩ́ámɩ́án. Yá kʋ wá gwárɩ́ tɩa yuu ləzoni tə, Yɩɩ
nə wà ba yɩra pʋṕʋńɩ́ mɩɩ sagɩ tə wa, kʋ nə zɩgɩ
máŋá tə, ʋ nə fwa lʋʋ. Kʋ wá gwárɩ́ ba, də ba nə
wá na wojijiru tə, də kʋ yɩn lá, kʋ ga kʋ́ʋ̀ tə̀lə́,
yá kʋ tə wá pìí kʋ bà kʋ nan.

9Mə yəbə nə yənu dəwʋbʋŋamɛ tə ya lá. Yun
barpɛ tə bɩrɩ pɛɛn barpɛ tə, kan tə nə jə̀ə́ tə yuu
wa. Yá təmʋ̀ tətə nə kʋ́ʋ̀ bɩrɩ pɛ̀egá barpɛ tə də.
10 Ba pɛ̀egá barpɛ tə wa, pɛ̀egá bonu tʋa. Bardʋ
nii pɩ̀ʋ́ tə təwulə ʋ də́ ʋ pàrɩ̀ sɩ́ʋń. Ba talɩkwa pɩ̀ʋ́
tə tə wà twi. Yá máŋá tə, ʋ dàń nə wá bà, ʋ wá
də́ ʋ pàrɩ̀ tə máŋá mancɩn wa. 11Wojijiru tə, kʋ
yà nə yɩn lá, kʋ ga kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ tə də tətə bɩrɩ nana
nii pɩ̀ʋ́ don. Kʋ də tətə yɩ pɛ̀egá barpɛ tə wa pɩ̀ʋ́
don. Yá máŋá tə wa, kʋ mʋ̀ nə wá bà, kʋ wá va
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jɩ́ʋń bwálɩ́ nə, kʋ cʋg̀ʋ̀mɩ́ámɩ́án. 12Nyʋran fugə
tə, n nə nɩ tə, bɩrɩ pɛ̀egá fugə tə, ba tə nəwà pàrɩ̀
nɩ, sə ba də́. Yá ba wá na pàrɩ̀, ba də́ lugu nədʋ
də wojijiru tə. 13 Ba pubʋŋa yoo yɩ nədʋ, ba dàń
ga pɩn ba dɩ̀àn tə, də ba pàrɩ̀ tə wojijiru tə nə.
14 Ba wá zɩ̀n kʋ̀ʋ̀ də lìù tə, ʋ nə yɩ ndə *pabiə tə
nə. Yá ʋ wá ta ba ʋ də́, ʋ nə yɩ yun tɩ̀án tə mɛ
*Yuu-Tiu, də pɛ̀egá tə mɛ Pɩ̀ʋ,́ tə yɩrɩ. Yá ʋ mʋ̀
də lɩ̀à tə, ʋ nə kúrí ʋ lɩ ʋ tún, ba nə sɛ̀e ʋ nii də
pùə́ nədʋ, wá də́ dɩ̀àn pɛ̀egá tə yuu wa də wá».

15 Malɩka tə kʋ́ʋ̀ pìí, ka swɩ̀n à con, ka wʋ:́
«Nɩ́á tə, n nə nɩ də kacwarʋ tə jə̀ə́ tə yuu wa,
lʋʋ nii mama lɩ̀à, də púlə́ tə mama, də lʋʋ dwíə́
tə mama, də sʋyirə mama lɩ̀à nə tə bɩrɩ. 16 Yá
nyʋran fugə tə, n nə nɩ də wojijiru tə wá tì dʋŋɩ
də kacwarʋ tə. Tə wá jon kʋ tə mama, kacwarʋ
tə nə jə, tə ga wá yá wá yaswələ. Tə wá də́ ʋ
yɩra nàŋʋ́ tə, tə ga dɩlɩ kʋ gɩganɩ mən wa. 17 Yɩɩ
ken tə pubʋŋa wa, sə tə tʋn, tə twá kʋ tə nə, ʋ
nə dí yáá ʋ tanɩ ʋ tún, sə tə tʋn də pubʋŋa nədʋ.
Yá tə dàń wá pa tə pàrɩ̀ tə wojijiru tə nə, kʋ ja
vəli máŋá tə, Yɩɩ sʋr̀àn təmama nii nə wá bà, tə
sú. 18 Kan təntə, n nə nɩ tə, nə bɩrɩ tɩfarʋ tə, kʋ
nə də́ dɩ̀àn, tɩa pɛ̀egá tə mɛ yuu wa».

18
Babɩlɔnə tʋrɩ tə yoo

1Kʋ kwa nə, à nɩ *malɩka don, ka nan Yɩɩ *sàń
nə, ka cú. Ka malɩka təntə yɩ dɩ̀àn nəfarʋ tíú.
Yá tɩa tə dàń pɩrʋ də ka dun tə. 2 Ka zɩ̀n ka kori
ka kə yɩɩ nə, ka wʋ:́
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«Kʋ tʋa, *Babɩlɔnə tɩʋ nəfarʋ tə tʋa buuu. Kʋ
jigə *zinə dìə̀, kʋ jigə bwálɩ,́ zinə yiri
mama, də zə́ŋə́ kʋkwɩnan yiri mama, ba
nə culi, zwɩ tə sə̀gə̀ kʋ wa. 3 Babɩlɔnə
tɩfarʋ tə tʋa, kʋ tɩʋ təntə tɩ̀án pɩn, dwíə́
tə lʋʋ mama wa twá ba nə, tə zʋ bacwan
wa, ndə ba nyʋa swana ba bʋbʋnɩ. Yá ba
pɩn, tɩa yuu pɛ̀egá tə twá, ba zʋ bacwan
wa. Ba tə pɩn, tɩa yuu baywələ tə də twá
ba jɩjə nəfarʋ tə nə, ba jì jɩjə tɩ̀án».

4 À nì kori don, kʋ nə nan Yɩɩ sàń, kʋ bà, kʋ
wʋ:́
«Á naŋa, á yá kʋ tɩʋ təntə, á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yɩ

à mʋ̀ lɩ̀à. Á naŋa lá, sə á dànà ká twá á
tʋn ba cʋna təntə. Á naŋa lá, sə á dànà
ká twá á də́ ba yacara tə. 5 Cɩ́gá, cʋna tə,
ba nə fwa, tə dáá zənzən duən yuu, tə dɩ̀
tə jə yɩɩ nə. Yɩɩ wà Babɩlɔnə tɩ̀án kʋnkʋn
yìə̀n tə swɛ̀eé. 6Á fwa kʋ tə, tɩʋ təntə tɩ̀án
nə fwa á yɩra, á ma ŋwɩń ba. Á ŋwɩá́n ba
cʋna tə, ba nə tʋn á yɩra nɛɛ bələ, á pa
ba. Ba jə swana wùrú zʋŋɩ, ba nə ma pɩn
aba swana á nywɩ̀n. Á lwɩ́á swana tə nə
dáá, tə doni ba swana tə nɛɛ bələ, á kə ba
wùrú zʋŋɩ təntə wa, á pa ba də nə, sə ba
nyʋ. 7 Nətʋ tə, ba nə bɩrɩ ba dun, ba ga
tʋŋa jɩjə yìə̀n, mə nətʋ nə, á mɛ, sə á kə
ba càn də pucʋnɩ wa. Á mɛ, sə á fwa ba
nətʋ. Ba swɩ̀n ba waa con nə, ba wʋ:́ ‹Nə
yɩ ndə pakan nə, ʋ nə tà kadənu, ʋ ga wàrɩ̀
pucʋnɩ ʋ nɩ abada.› 8 Kʋ mʋ̀ təntə yɩrɩ
nə, kʋ yacara tə mama wá bà naa nədʋ.
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Tə càn təntə nə yɩ tɩan, pucʋnɩ, niən də
mən, tə nə wá də́ kʋ tɩʋ tə. Kʋ wá fwa
nətʋ, *Yuu-Tiu Yɩɩ tə, ʋ nə bʋr̀ɩ̀ kʋ bʋr̀à,
sə ʋ cʋg̀ʋ̀ kʋ, nə yɩ dɩ̀àn tíú tə yɩrɩ».

9 Tɩa yuu pɛ̀egá tə mama, ba nə fwa bacwan,
də kʋmʋ̀ tɩʋ təntə tɩ̀án, ba nə nɩ tori ba jɩjəwiən
tə wa, wá kwi yinɩa, ba ga ya pʋcʋnɩ wa tɩʋ tə
tʋrɩ tə yɩrɩ. Ba wá fwa kʋ nətʋ tə, máŋá tə wa,
ba nə wá na mən, tə nə də́ tɩʋ tə, nywɩ̀ń də tə
zaŋa, tə dɩ̀ yɩɩ. 10 Ba wá zɩgɩ kwa kwa, tə càn tə
fən nə jə ba yɩrɩ. Ba wá swɩ̀n, ba wʋ:́
«Lɛɛ yí, lɛɛ yí Babɩlɔnə tɩfarʋ tə! N yɩ tɩʋ tə,

kʋ nə jə dɩ̀àn, yá n bʋr̀à twi, ka bʋr̀ɩ̀ naa
nədʋ».

11 Yá tɩa yuu baywələ tə də wá kwi yinɩa, yá ba
ga ya pucʋnɩ wa, kʋ mʋ̀ tɩʋ tə yɩrɩ, lìù nə kʋ́ʋ̀
tə̀lə́, ʋ yə̀ ba yolu zɩla tə yɩrɩ. 12 Tə zɩla təntə
yɩ: sɩ́án, də cɩnɩa, də kapana wonanan zɩla, tə
yoo nə cà, də zanan, də gankɩkalɩ yiri mama tə
duən, də ga yɩ nəsɩan mwin də wiən tə, ba nə
fwa də dɔ̀ɔ̀, tə nə ziən. Də tə tə, ba nə fwa də tún
yelə, də tə tə, ba nə fwa də tɩ̀ʋ́ dɔ̀ɔ̀ tə, kʋ yoo nə
cà, də wiən tə, ba nə fwa də cɩnɩa, də tə tə, ba
nə fwa də lugu, də kacɩɩncɩnpwiən, wiən ba nə
mà. 13 Kʋ súrí wiən tə, nə yɩ tɩralɩ yirə yirə nə,
də wiən duən, ba nə sʋrɩ, tə lwán nə ywán, də
swana, də nʋga, də dipɛn mun, də pamɩna, də
nɩan, də pee, də səsen, də tərəkorən, də ywəŋə.
14 Baywələ təntə dàń wá swɩ̀n, ba wʋ:́

«N puswən wiən tə vəli yɩŋʋnɩ, tə ga yá mʋ.́ Tə
wiən tə mama, tə yoo nə cà, nə à yə̀ə́, tə
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nə ziən yii wa, n kwɩ̀n tə nə. Yá tə kʋ́ʋ̀
tə̀lə́».

15 Baywələ tə də nə yoli kʋ tɩʋ tə wa, ba jì jɩjə
tɩ̀án tə, wá zɩgɩ kwa kwa, tə càn tə fən nə jə ba,
sə tə dàn ká yí ba, tə kə lá yɩrɩ. Ba wá kwi yinɩa,
ba ga wá yà pucʋnɩ wa. Yá ba dàń wá swɩ̀n, ba
wʋ:́
16 «Lɛɛ yí, lɛɛ yí tɩfarʋ tə. Tɩfarʋ təntə yà yɩ ndə

kan nə ʋ zʋa gankɩkalɩ, tə duən də ga yɩ
nəsɩanmwin. Ʋ yà kwɛn ʋ tɩ̀àn də sɩ́án, də
kapana wonanan tə yoo nə cà, də zanan.
17 Yá ʋ jɩjə wiən təmama dàń nyʋa lá, naa
nədʋ cɩcɩ wa».

Lɩ̀à tə mama, ba nə vìrí nɩ́á yuu bwərə tə,
də ba yun tɩ̀án, də lɩ̀à tə nə wulə tə wa, də lɩ̀à
tə mama nə tʋŋa mʋʋ tə yuu wa, dàń yà zɩga
yɩŋʋnɩ. 18 Ba ywàń, ba na tɩʋ tə, nə də́ mən tə
nywɩ̀ń, də tə zaŋa, tə dɩ̀ yɩɩ nə. Yá ba dàń wá
bubwi ba swɩ̀n, ba wʋ:́ «Tɩʋ yà tə̀lə́, kʋ nə wàá
kʋ maŋa də tɩfarʋ kʋ tə.» 19 Ba lɩ̀à tə dàń pɛ̀e
purən, ba lwá ba yun wa, ba kwi, ba bubwi, ba
ga kə ba tɩ̀àn pucʋnɩ wa. Ba dàń bubwi, ba wʋ:́
«Lɛɛ yí, lɛɛ yí tɩfarʋ kʋ tə. Kʋ yɩ kʋ twá kʋ mʋ̀

tɩfarʋ tə nə, ba tə mama nə jə nɩ́á yuu
bwərə mʋʋ tə yuu wa, ma jì jɩjə tɩ̀án. Yá
kʋ zəzən kʋ cʋg̀ʋ,̀ kʋ jì tʋtʋ, naa nədʋ cɩcɩ
wa».

20 Yɩɩ sàń lɩ̀à-ba, á yana pupwən wa, kʋ tɩʋ tə
tʋrɩ tə yɩrɩ. Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yɩ Kərisə nə tɩ, də á
mʋ̀ Zwezi *tʋntʋna-ba, də á mʋ̀ Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹà-
ba, á də yana pupwən wa. Yɩɩ nə bʋr̀ɩ̀ tɩʋ bʋr̀à,
ʋ ma pa aba cɩ́gá yɩrɩ.
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21 Kʋ kwa nə, malɩka don, ka nə jə dɩ̀àn, tì
kapan, kʋ nə yɩ ndə kapan nəfarʋ nə, ba ma gà
mun. Ka dɩlɩ kʋ mʋʋ tə wa, ka ga wʋ:́
«Mə nətʋ nə, ba wá yigu Babɩlɔnə tɩʋ nəfarʋ tə,

ba dɩ tɩa də dɩ̀àn. Yá kʋ kʋ́ʋ̀ bá pìí kʋ na.
22 Ba kʋ́ʋ̀ bá nì kɔndurə tə konkolu kori,
də gwaga tə gwaran kori Babɩlɔnə wa. Ba
ma kʋ́ʋ̀ bá nì wii tə də nabwanan tə kori
kʋ wa. Ba kʋ́ʋ̀ bá na jɩɩn tʋtʋŋɩ lìù mama,
ʋ nə fwa tʋtʋnyiri mama kʋ wa. Ba kʋ́ʋ̀
bá nì mun gàrán kori kʋ wa. 23 Cànʋ́ mən
poni kʋ́ʋ̀ bá ya kʋ tɩʋ tə wa. Ba kʋ́ʋ̀ bá
nì fúrú zəzugu kʋ wa. Kʋ wá yà nətʋ, kʋ
baywələ tə yà nə dwə tɩa yuu baywələ tə
mama yɩrɩ. Kʋmʋ̀ tɩʋ təntə tɩ̀án ga nə tʋn
ba cɩrɩ tə, ba ma gɩgarɩ dwíə́ tə lʋʋ mama
wa, ba dʋgʋ. 24 Yá kʋmʋ̀ tɩʋ təntə waa nə,
ba nɩ Yɩɩ nii sʋs̀ʋǹà tə jana, də lɩ̀à tə, ba
nə yɩ Yɩɩ nyiən jana, də lɩ̀à tə mama, ba
nə ken sɩ̀ʋ́ ba bɩan nə tɩa yuu wa, jana».

19
Nətʋ lɩ̀à nə bwɩ Yɩɩ nə Yɩɩ sàń tə wa
(Apokalisə 18.20-24; 11.15-17; 21.1-5)

1 Kʋ kwa nə, à nì kori, kʋ nə jə dɩ̀àn, kʋ nə yɩ
ndə lakapʋpʋ nə swɩ̀n Yɩɩ *sàń nə, kʋ wʋ:́
«Alɩlʋya! Nə nyɩna Yɩɩ nə jon nəba nə cʋna wa.

Ʋ mʋ̀ nə tɩ dun, ʋ ga jə dɩ̀àn də. 2Ʋ bʋr̀à tə
yɩ cɩ́gá bʋr̀à, kʋ mɛ, sə kʋ ya nətʋ. Ʋ bʋr̀ɩ̀
kacwaran yáá tíú tə bʋr̀à, ʋ yà nə cʋg̀à tɩa
yuu lɩ̀à tə də, ʋ nə pɩn ba pəni duən vɛɛ
vɛɛ tə. Yá ʋ dàń fwìn ʋ lɩŋa kʋ kan tə yuu
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wa, ʋ ga cʋg̀ʋ̀wá ʋ tʋt̀ʋǹà tə yɩrɩ, ʋ ga bwe
ʋ tʋt̀ʋǹà tə jana tə bwiə ʋ con».

3 Ba lɩ̀à təntə nə wulə Yɩɩ sàń nə tə, kʋ́ʋ̀ pìí ba
swɩ̀n nɛɛ bələ nii nə, ba wʋ:́
«Alɩlʋya! Tɩʋ tə nə də́mən tə, nywɩ̀ń yɩ tə zaŋa,

máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e».
4 *Nəkwɩna sapʋa də banɩa tə, də wiən banɩa

tə dàń tʋa Yɩɩ yáá con, ba pa wá dun, ʋ nə jə̀ə́
padaʋ tə yuu wa, ba swɩ̀n, ba wʋ:́
«Alɩlʋya, kʋ yɩ cɩ́gá!»

5 Kori don nan padaʋ tə yuu, kʋ wʋ:́
«Á bwɩa nə nyɩna Yɩɩ tə nə, á mʋ̀ lɩ̀à tə mɛ, á nə

yɩ ʋ tʋtʋnbɩa, á nə zìlí wá! Á ləzwənbii də
ləzwənfaran pɩan dun Yɩɩ nə!»

6 Yá à nì kori, ndə lakapʋpʋ kori nə, kʋ ga yɩ
ndə nɩ́á nə dáá, tə ga dəri tə bɩ̀àn, kʋ ga yɩ ndə
dwà nə baa də dɩ̀àn nə də kʋ swɩ̀n, kʋ wʋ:́
«Alɩlʋya! Nə *Yuu-Tiu Yɩɩ tə, ʋ nə wulə tə mɛ

yuu wa, tún ʋ pàrɩ̀ tə. 7 Nə pwə̀lə́ nə
pùə́, nə yana pupwən wa, sə nə ga pa dun
*pabiə tə, ka fúrú tə máŋá nə yí yɩrɩ. Ka
fúrú kan tə tanɩ ʋ tɩ̀àn, ʋ dànɩ̀ ka. 8 Yá ba
dàń pɩn, ʋ zʋ gankɩkala kʋ nə yɩ parɩ, kʋ
ga pɩpɩlɩ. Kʋ ganzəŋu tə bɩrɩ lɩ̀à tə, ba nə
yɩ *Kərisə nə tɩ, tʋtʋnan tə, tə nə yɩ cɩ́gá
cɩ́gá yìə̀n».

9 *Malɩka tə swɩ̀n à con nə, ka wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́
yìə̀n tə tə: Pupwən wulə də ba tə, ba nə bon ba,
ndə pabiə nə tə, fúrú tə wa!» Ka təma kʋ́ʋ̀ swɩ̀n
à con, ka wʋ:́ «Tə yɩ cɩ́gá sʋr̀àn, tə nə naŋa Yɩɩ
con». 10À dàńma tʋ ka nɛɛ nə, sə à pa ka dun. Yá
ka dàń swɩ̀n à con nə, ka wʋ:́ «Cɩ n tɩ̀àn nə, dàn
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ká fwa kʋ yoo təntə! À də yɩ Yɩɩ tʋtʋnbɩa, ndə
n nə, à ga yɩ ba tə, ba nə yɩ n nubɩa Kərisə yɩrɩ,
ba nə swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə ba bɩrɩ lɩ̀à nə, tʋtʋndon. N
mɛ, sə n pa dun Yɩɩ nəmʋ̀ʋ!́» Kʋ yɩ Zwezi-Kərisə
sʋywáŋʋ́ tə nə pɩn, Yɩɩ nii sʋs̀ʋǹà tə swɩ̀n ʋ nii
sʋr̀àn tə.

Lìù tə, ʋ nə dɩ̀gà sɩsanpon tə yoo
(Zwidə 15; 2 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.8)

11 Kʋ kwa nə, à ywàń, də nə̀ń, Yɩɩ *sàń tə kʋ
súrí, sɩsanpon ga zɩga lá nə. Ba boŋə lìù tə, ʋ nə
jə̀ə́ ka yuu, pùə́ nədʋ tíú də cɩ́gá tíú. Ʋ mʋ̀ nə
bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à də cɩ́gá, ʋ ga yɩ cɩ́gá, ʋ ma tɛ də. 12 Ʋ
yɩ́á yɩ ndə mənvoo nə, dun yupurən, tə nə dáá,
yà púə́ ʋ yuu nə. Ʋ jə yɩrɩ don, kʋ nə pʋṕʋńɩ́ ʋ
yɩra, lìù don nə yə̀rì, də kʋ nə tà ʋ tətə. 13 Yá ʋ
yà zʋa gandarʋ, kʋ nə swɛ də jana. Ʋ yɩrɩ nə yɩ
‹Yɩɩ Sʋgʋ›. 14 Kwatara tə nə wulə Yɩɩ sàń nə púə́
ʋ kwa səsenpwənə yuu wa. Ba zʋa gankɩkalan
nəpwənə, tə nə yɩ parɩ. 15 Lagʋrɩ sɩ̀ʋ,́ kʋ nə jə
nii fʋla fʋla, naŋa lìù tə, ʋ nə jə̀ə́ sɩsanpon tə
yuu, nii wa. Kʋ mʋ̀ nə wá ta lʋʋ dwíə́ tə mama
wa. Ʋ wá də́ pàrɩ̀ ba yuu wa də dɩ̀àn. Ʋ wá pa
Yɩɩ tə, ʋ nə wulə tə mɛ yuu wa, lɩŋa zàn ba yuu
wa, ndə ba nə tɩtagɩ kacan zɔɔ nəfarʋ wa, sə ba
lɩ tə nɩ́á nətʋ. 16 Yɩrɩ pʋṕʋńɩ́ ʋ gandarʋ tə də ʋ
ciin yɩra, kʋ wʋ,́ ʋ yɩ: «Pɛ̀egá mɛ Pɩ̀ʋ́, yun tɩ̀án
mɛ *Yuu-Tiu».

17 À nɩ malɩka don də ka zɩga yɩcaʋ tə wa. Ka
zɩ̀n ka kori, ka kə yɩɩ nə, ka swɩ̀n zuŋi tə mama
con, tə nə pəri yɩɩ nə ban ban, ka wʋ:́ «Á bɩ̀àn
yəbə, á kun duən nə, á də́ Yɩɩ cànà nəfarʋ tə!
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18 Á bɩ̀àn, á də́ pɛ̀egá nàŋʋ́, də pamana yun tɩ̀án
nàŋʋ,́ də ladɩra nàŋʋ,́ də səsen, də lɩ̀à tə nə dɩ̀gà
tə nàŋʋ!́ Á bɩ̀àn á də́ ba tə nə tɩ ba tɩ̀àn, də
ba tə nə yɩ ywəŋə nàŋʋ́, də ləzwənbii nàŋʋ́, də
ləzwənfaran nàŋʋ!́»

19 Yá à dàń nɩ wojijiru tə, də tɩa yuu pɛ̀egá, də
ba kwatara, ba twi ba kun duən nə, sə ba mʋ̀
də lìù tə, ʋ nə dɩ̀gà sɩsan tə, də ʋ də kwatara
tə, ta kʋ̀ʋ̀ də duən. 20 Ba dàń ma ja wojijiru tə
də kʋnkʋn sʋs̀ʋǹʋ.̀ Lìù təntə fwa dɩ̀àn mɩmɩnʋ
wojijiru tə yáá con. Ʋ gɩgarɩ lɩ̀à tə, nə pɩn ba
fwa wojijiru tə mɩmɩnʋ tə ba yɩra, ba ga twɩ kʋ
nyɩnyɩga tə yáá con, ba pɩn kʋ dun. Ba dɩlɩ tə
mama bələmənvoo nəfarʋwa də tə nəŋə. Bwálɩ́
təntə wa, mən tə yɩ tə də́ də tə wa jirəbuu. 21 Ba
kwatara tə gɩganɩ təmʋ̀ yɩ lìù tə, ʋ nə dɩ̀gà sɩsan
tə, lagʋrɩ sɩ̀ʋ́ tə nə naŋa ʋ nii wa tə, nə gʋa ba.
Zuŋi tə mama dàń ma zʋzʋgʋ ba nàŋʋ,́ tə sú.

20
Bɩna mʋr̀ʋ̀ pàrɩ̀ tə yoo
(Apokalisə 5.9-10)

1Kʋ kwa nə, à nɩ *malɩka, də ka nan Yɩɩ sàń ka
cú. Ka jə bʋʋ tə, kʋ də̀ń nə lù zənzən, borbiu də
banzala nəfarʋ ka jɩɩn wa. 2-3Malɩka tə jɩn tɩdən
tə, kʋ nə yɩ dən nədwan tə, kʋ nə yɩ ‹*zinə pɩ̀ʋ́›
kʋkwɩʋn, ka mʋ̀ ga nə yɩ ‹*Sɩtana›, ka vwa. Ka
dàń dɩlɩ kʋ Sɩtana malɩkɛ bʋʋ tə wa, kʋ də̀ń nə
lù zənzən tə, sə kʋ fwa bɩna mʋr̀ʋ.̀ Ka tagʋ bʋʋ
tə nii də borbiu, ka ga mà tanpɔn lá nə. Kʋ nətʋ
dàń wá pa, kʋ kʋ́ʋ̀ bá pìí, kʋ gɩgarɩ dwíə́ tə lʋʋ
mama wa, kʋ ja vələ bɩna mʋr̀ʋ̀ (1 000) tə, ka
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zwɛ̀e. Kʋ kwa nə, kʋ mɛ, sə ba kʋr̀ɩ̀ kʋ, ba dʋgʋ
máŋá mancɩn wa nə.

4 À nɩ padaran, lɩ̀à nə jə̀ə́ tə yuu wa. Lɩ̀à təntə
yà nɩ cwəŋə, sə ba bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à bʋr̀à. À nɩ lɩ̀à, ba nə
tɩga, jə̀rí. Ba lɩ̀à təntə yɩ ba za ba gʋ, ba nə swɩ̀n
Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, kʋ nə yɩ Yɩɩ sʋgʋ tə,
ba bɩrɩ, tə yɩrɩ. Lɩ̀à təntə vɩga, sə ba tʋ wojijiru
tə də kʋ nyɩnyɩga tə yáá con, ba pa tə dun. Ba
lɩ̀à təntə vɩga, sə ba kə wojijiru mɩmɩnan tə ba
tə́lə́ də ba jɩɩn nə. Yá ba lɩ̀à təntə dàń nə pìí ba
bwin ba wulə mɩɩ wa, ba ga wulə, ba də́ pàrɩ̀ də
Zwezi-Kərisə, kʋ ja vələ bɩna mʋr̀ʋ.̀ 5Mə təntən
tɩga ka bwin ka nan tə nə. Tɩga tə duən tə mʋ̀
bá pìí ba bwin, kʋ ja vələ bɩna mʋr̀ʋ̀ tə ka zwɛ̀e.
6Lɩ̀à tə, ba nə twá ba wulə təntən tɩga tə ka bwin
ka nan tə wa, yɩ pupwən lɩ̀à, ba ga yɩ *Kərisə nə
tɩ ba. Bələ nii tɩan tə ba dɩ̀àn jə ba mʋ̀ yuu wa.
Yá ba dàń ya Yɩɩ də Kərisə *joŋwana, ba ga wá
yà də wá, ba də́ pàrɩ̀, kʋ ja vələ bɩna mʋr̀ʋ̀ tə ka
zwɛ̀e.

Sɩtana tʋrɩ tə yoo
7 Máŋá tə, bɩna mʋr̀ʋ̀ tə nə wá zwɛ̀e, ba wá

kʋr̀ɩ̀ *Sɩtana, ba lɩ ʋ bʋʋ tə wa, kʋ yà nə yɩ ʋ bàń
dìə̀. 8 Yá ʋ dàń wá nan ʋ va, sə ʋ gɩgarɩ dwíə́ tə
lʋʋ mama wa, ba nə wulə tɩa tə sapara banɩa tə
wa. Lʋʋ níə́ təntə yɩra nə yɩ Gɔgə də Magɔgə*.
Ʋ ken duən yáá nə, sə ba ta kʋ̀ʋ.̀ Ba nii wá yà
dánɩ́, ndəmʋʋ nii kasɩlʋ nə. 9 Ba dàń nan bwálá
mama ba bà, ba kun duən nə bwálá nədʋ. Yá ba
dàń vəli ba kɩkarɩ lɩ̀à tə, Kərisə nə tɩ ba, bwálɩ́

* 20:8 20.8 Mə nətʋ ba boŋə lɩ̀à tə, ba nə yɩ Yɩɩ lɩ̀à tə dʋŋa tə.
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tə wa, ba nə wulə tɩʋ tə, Yɩɩ nə swə zənzən tə
wa. Yá mən dàń nan yɩɩ nə tə cú, tə də́ ba mʋ̀
lɩ̀à təntə, Sɩtana nə ken duən yáá nə, tə gʋ. 10 Ba
dɩlɩ Sɩtana, ʋ nə gɩgarɩ ba tə, mənvoo nəfarʋ də
tə wa jirəbuu wa. Mə bwálɩ́ təntə wa nə ba dɩlɩ
wojijiru tə də kʋnkʋn sʋs̀ʋǹʋ.̀ Ba mama dàń wá
də́ càn yɩcaʋ də tɩtɩn máŋá də máŋá, kʋ nə ba
zwɛ̀e.

Talɩkwa bʋr̀à ka bʋr̀ɩ̀ yoo
(2 Piyɛrə 3.7-12; Zwan 5.26-29; Tʋtʋnan 17.30-

31)
11 Kʋ kwa nə, à nɩ padaʋ nəpon nəfarʋ də lìù,

ʋ nə jə̀ə́ kʋ yuu. Tɩa tə də lanworu tə dəri tə jén
ʋ yáá con. Tə yà kʋ́ʋ̀ tə̀lə́. 12 Yá à dàń nɩ tɩga tə
mama, ləzwənbii də ləzwənfaran, ba zɩga padaʋ
tə yáá con. Ba súrú saga, ba ga súrí sagɩ don də,
kʋ sagɩ tə nə yɩmɩɩ sagɩ. Ba twá kʋ tə nə pʋṕʋńɩ́
saga tə wa nə, ba ma bʋr̀ɩ̀ tɩga tə bʋr̀à, ndə ba
tʋtʋnɛɛ tə nə bɩrɩ nətʋ. 13 Mʋʋ pɩn tɩga, ba nə
mé kʋ wa, tɩan də tɩga bwálɩ́ də pɩn tɩga, tə nə
wulə tə con. Ba dàń twá ba tɩga tə tʋtʋnan nə,
ba ma bʋr̀ɩ̀ nə ba lìù mama bʋr̀à. 14 Ba dɩlɩ tɩan
də tɩga bwálɩ́ nə mənvoo nəfarʋ wa. Mə kʋ mʋ̀
yɩ nɛɛ bələ nii tɩan tə. 15 Ba dɩlɩ lìù mama, ʋ yɩrɩ
nə wà pʋṕʋńɩ́ mɩɩ sagɩ tə wa, mənvoo nəfarʋ
təntə wa.

21
Lanworu nədʋn də tɩa nədʋn tə yoo
(2 Piyɛrə 3.13-14; Romə tɩ̀án 8.17-18)

1 Təntən lanworu tə də təntən tɩa tə nyʋa lá.
Mʋʋ də yà kʋ́ʋ̀ tə̀lə́. Yá à dàń nɩ lanworu nədʋn
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də tɩa nədʋn. 2 Kʋ kwa nə, à nɩ tɩʋ tə, kʋ nə Yɩɩ
nyiən, kʋ nə yɩ *Zwerizalɛmə nədʋn tə, də kʋ
nan yɩɩ nə Yɩɩ *sàń nə, kʋ cwi. Yɩɩ yà kwɛn kʋ
ndə fúrú kan nə kwɛn ʋ tɩ̀àn nətʋ, sə ʋma jə́rí ʋ
barɩ. 3À nì kori, kʋ nə jə dɩ̀àn, də kʋ baa, kʋ nan
padaʋ tə con, kʋ wʋ:́ «Nə̀ń, Yɩɩ dàń wulə ləzoni
tətəŋi wa. Ʋ wá yà də ba, ba ga wá yà ʋ mʋ̀ lɩ̀à,
ba nə nan dwíə́ tə mama wa. Yɩɩ tətə dàń wá
yà də ba, ʋ ga wá yà ba Yɩɩ. 4 Yá ʋ wá mʋr̀ɩ́ ba
yinɩa mama. Tɩan, də pucʋnɩ, də bubwiə, də càn
kʋ́ʋ̀ bá ya lá, təntən wodʋra tə mama nə nyʋa
lá yɩrɩ».

5 Lìù tə, ʋ nə jə̀ə́ padaʋ tə yuu, ma swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«Nə̀ń, wiən tə mama yɩ wodʋra nə à pìí à fwa».
Ʋ tə ma swɩ̀n, ʋ súrí lá nə, ʋ wʋ:́ «Pʋṕʋńɩ́ sʋr̀àn
tə tə n tún. Tə yɩ cɩ́gá sʋr̀àn, tə ga mɛ, sə lɩ̀à twá
tə nə». 6 Ʋ swɩ̀n à con, ʋ wʋ:́ «Kʋ fwa kʋ zwɛ̀e.
Á yɩ Aləfa də Omega, kʋmʋ̀ nə yɩ à yɩ təntən lìù,
à ga yɩ yígúrə́ lìù də. Lìù tə nanyʋnɩ nə jə, à wá
pa wá nabuliyɩa tə kʋ nɩ́á nə pɩn mɩɩ, sə ʋ nyʋ
tʋtʋ. 7 Lìù tə nəwá ta ʋ də́ dɩ̀àn lwanɩ yuu wa. À
wá yà ʋ Yɩɩ, ʋ ga wá yà à bìú. 8Yá lɩ̀à tə, ba nə ba
cwəŋə nədʋ tì, də lɩ̀à tə, ba nə dʋgʋ Yɩɩ cwəŋə
tə, də lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa cavɩyiən, də lagʋra, də
lɩ̀à tə nə cwàrɩ̀, də lɩ̀à tə nə fwa cɩrɩ yìə̀n, də lɩ̀à
tə nə bwɩ woŋwanan nə, də kʋnkʋna tə mama,
ba mʋ̀ lɩ̀à təntə bwálɩ́ yɩ kʋwuləmənvoo nəfarʋ
də kʋwa jirəbuu təwa nə. Mənvoo nəfarʋ təntə
nə yɩ nɛɛ bələ nii tɩan tə».

Zwerizalɛmə nədʋn tə yoo
(Ebərə-ba 11.10, 16)
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9 Kʋ kwa nə, *malɩka don twi à con. Malɩka
təntə nan malɩkɛ barpɛ tə nə jəwùrú zʋŋɩ barpɛ
tə, tə nə súə́ də talɩkwa yacara barpɛ tə wa. Ka
swɩ̀n à con, ka wʋ:́ «Bàá yəbə! À wá bɩrɩ mʋ́
fúrú kan tə, lìù tə, ʋ nə yɩ ndə *pabiə nə, nə
kúrí ʋ swe».

10 Yɩɩ-*Siŋu tə cuə à yuu wa. Malɩka tə kʋ́ʋ̀ tì
nə, ka ja dɩ̀ paan nəfarʋ, kʋ yuu nə dara də tɩa.
Malɩka tə dàń ma bɩrɩ nə tɩʋ tə, kʋ nə yɩ Yɩɩ

nyiən. Kʋmʋ̀ nə yɩ tɩʋ tə, kʋ nə yɩ *Zwerizalɛmə
tə, kʋ nə nan yɩɩ nə Yɩɩ *sàń nə, kʋ cwi. 11 Yɩɩ
dun tə yà pɩ̀rɩ̀ kʋ. Tɩʋ tə yà pɩpɩlɩ ndə kapana, ba
nəma nàŋà, kʋ də nə pɩpɩlɩ, ndə zəŋə nə, kʋ yoo
nə cà, ba nəma boŋə ‹zwasəpə›. 12Bə́rə́ nəfarʋ,
kʋ yuu nə dara də tɩa, yà kɩkarɩ tɩʋ tə. Kʋ yà jə
mimiə fugə bələ. Malɩkɛ fugə bələ yà cɩ̀ mimiə
tə nə. Yɩra yà pʋṕʋńɩ́ tə mimiə tə yuu, tə nə yɩ
*Yɩzərayɛlə lɩ̀à dwíə́ dəkurən fugə bələ tə yɩra.
13 Yɩɩ yipɩan con mimiə batwa, jɩgwiə saparʋ
tə con mimiə batwa, jɩzən saparʋ tə con mimiə
batwa, Yɩɩ yizwɩa con mimiə batwa. 14 Bə́rə́ tə
yà yɩ ka zɩga pɩ̀ràn fugə bələ yuu wa. Tə pɩ̀ràn
təntə lwiu tə nədʋ mama yuu wa nə, ba pʋṕʋńɩ́
pabiə tə tʋntʋna fugə bələ tə yɩra lá nə.

15 Malɩka tə nə swɩ̀n à con yà jə sɩ́án mɩʋ, kʋ
nəmaŋa wiən, sə ʋma man tɩʋ tə, də kʋmimiə,
də kʋ bə́rí. 16 Malɩka tə man tɩʋ tə dànɩ̀ də kʋ
wanɩ kʋ na də tə mama mɛ duən. Kʋ man tɩʋ tə
dànɩ̀ də dɔ̀ɔ̀ tə, kʋ yà dwə kilomɛtərəmʋr̀ʋ̀ bələ
(2 000). Tɩʋ tə wanɩ də kʋ yuu tɩa zɩga yà mɛ də
kʋ dànɩ̀ tə. 17Malɩka təman bə́rə́ tə, kʋ nɩ də kʋ
yɩ mɛtərə 72. Malɩka tə yɩ ləzoni nə maŋa wiən
nətʋ nə kʋ man.
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18 Bə́rə́ tə yɩ kapan tə, ba nə ma boŋə
‹zwasəpə›, tə nə ba ma lwà kʋ. Tɩʋ tə mama
yɩ sɩ́án parɩ, nə ba ma fwa kʋ, kʋ ga yɩ ndə zəŋə
nə, kʋ nə pɩpɩlɩ. 19-20 Tɩʋ tə dəkuu pɩ̀ʋ̀ kapana
tə yɩ ba nàn tə də kapana yirə yirə, tə mama
yoo nə cà. Tɩʋ tə dəkurən fugə bələ tə nədʋ
mama yà jə kapan yiri don. Kapana təntə yɩra
nə yɩ: zwasəpə, safirə, kaləsɩdʋanə, emerodə,
sarədonikəsə, sarədʋanə, kərisolitə, berilə,
topazə, kərizopərazə, dirəkʋazə, ametisətə.
21Mimiə fugə bələ tə yɩ kapana fugə bələ tə yoo
nə cà. Mimii mama yɩ kʋ fwa də zàŋʋ́ nədʋ. Tɩʋ
tə kanporu yà yɩ, kʋ fwa də sɩ́án tə nə yɩ parɩ,
kʋ nə yɩ ndə zəŋə nə, kʋ nə pɩpɩlɩ.

22À wà Yɩɩ *dìə̀ nɩ tɩʋ tə wa. *Yuu-Tiu Yɩɩ tə, ʋ
nə wulə tə mɛ yuu wa, də pabiə nə tə, nə wulə
kʋ wa, yá lɩ̀à tə ga pɩn ba dun. 23 Tɩʋ tə ba yɩcaʋ
də cànà pɩ̀à, sə tə pa kʋ poni. Yɩɩ dun tə də yɩ
lìù tə, ʋ nə yɩ ndə pabiə nə tə, nə pɩ̀rɩ̀ kʋ mama
də poni. 24 Dwíə́ tə lʋʋ mama wa wá yà kʋ poni
tə wa. Tɩa yuu pɛ̀egá tə də wá ja ba jɩjə tə, ba bà
kʋ wa. 25 Kʋ mimiə tə bá sun yɩcaʋ wa, abada.
Tɩtɩn bá yà lá, kʋ mʋ̀ nə pɩn, tə bá sun. 26 Kʋ
bwálɩ́ tə wa nə, ba wá ja dwíə́ tə lʋʋ mama wa
jɩjə, də ba dun ba nə pɩn, ba ja bà. 27Won tə, kʋ
nə jə durən bá zʋ lá. Lìù tə nə tʋŋa cavɩyiən də
lìù tə nə kʋnɩ kʋnkʋn də bá zʋ lá. Kʋ yɩ lɩ̀à tə
cɩcɩ, ba yɩra nə pʋṕʋńɩ́ pabiə nə tə mɩɩ sagɩ tə
wa, nə wá zʋ lá nə.

22
1 Kʋ kwa nə, malɩka tə bɩrɩ nə mʋnaa tə, kʋ



Apokalisə 22:2 lvii Apokalisə 22:9

nɩ́á nə pɩn mɩɩ. Kʋ nɩ́á tə yɩ napwənə pɩ́rɩ́ pɩ́rɩ́
pɩ́rɩ́, ndə zəŋə nə pɩpɩlɩ nətʋ. Mʋnaa tə nɩ́á yɩ, tə
dəri tə naŋa Yɩɩ də pabiə tə padaʋ tə con. 2 Tɩʋ
tə kanporu tətəŋi wa dəmʋnaa tə bəbərən bələ
tə yuu wa nə, tɩ̀ʋ́ tə, kʋ yàá nə pɩn mɩɩ yà wulə
lá. Kʋ tɩʋ tə zɩŋa bɩa nɛɛ fugə bələ bɩnɩ wa.
Cànà mama, kʋ yàá zɩn bɩa. Tɩ̀ʋ́ tə vʋran tə yɩ
ba ma ywarɩ dwíə́ tə lʋʋ mama wa, tə ga nə pɩn
ba yazurə. 3Won mama kʋ́ʋ̀ bá ya lá, Yɩɩ nə wá
cʋg̀ʋ.̀ Yɩɩ də pabiə nə, padaʋ tə wá yà tɩʋ tə wa.
Yɩɩ tʋtʋnbɩa tə nə wá pa wá dun. 4 Ba wá na ʋ
yáá, ʋ ga wá pʋṕʋńɩ́ ʋ yɩrɩ ba tə́lə́ nə. 5 Tɩtɩn
kʋ́ʋ̀ bá ya lá, yá ba kʋ́ʋ̀ bá pɩ̀à cànʋ́ mən, nə à
yə̀ə́ yɩcaʋ poni, Yuu-Tiu Yɩɩ nə wá pa poni pɩ̀rɩ̀
ba yɩrɩ. Yá ba dàń ga wá twá ba də́ pàrɩ̀ də Yɩɩ,
kʋ nə ba zwɛ̀e máŋá də máŋá.

Zwezi túrí tə yoo
(Apokalisə 1.1-3, 7-8; Matiə 16.27; Galasi tɩ̀án

6.7-8)
6 *Malɩka tə swɩ̀n à con nə, ka wʋ:́ «Sʋr̀àn tə,

tə yɩ cɩ́gá sʋr̀àn, tə ga mɛ, sə lɩ̀à twá tə nə. *Yuu-
Tiu tə, ʋ pɩn ʋ *Siŋu tə ʋ nii *sʋs̀ʋǹà tə nə. Ʋ mʋ̀
ga nə tʋn ʋ malɩka, sə ka bɩrɩ ʋ tʋtʋnbɩa tə yìə̀n
tə, nə mɛ, sə kʋ bà sɩ́ʋń sɩ́ʋń». 7 Zwezi swɩ̀n, ʋ
wʋ:́ Á cʋga zəni, à bɩ̀àn sɩ́ʋń sɩ́ʋń. Pupwən lìù
nə yɩ lìù tə, ʋ nə jə sagɩ kʋ tə sʋr̀àn tə, tə nə yɩ
Yɩɩ nii sʋr̀àn ʋ wa con.

8Kʋ yɩ à mʋ̀ Zwan nə nì, à ga na təwiən təntə.
Máŋá tə, à nə nì, à ga na tə wiən təntə, malɩka
tə nə bɩrɩ nə à zwɛ̀e, à tʋa tɩa ka nɛɛ nə, sə à pa
ka dun. 9 Yá ka dàń swɩ̀n à con nə, kʋ wʋ:́ «Cɩ
n tɩ̀àn nə, dàn ká fwa kʋ yoo təntə! À də yɩ Yɩɩ
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tʋtʋnbiu ndə n nə, à ga yɩ ba tə, ba nə yɩ n nubɩa
*Kərisə yɩrɩ, ba nə yɩ Yɩɩ nii sʋs̀ʋǹà tə wa lìù. À
yɩ ba tə nə jə sagɩ kʋ tə wa sʋr̀àn tə ba waa con
tə lìù don. Pa dun Yɩɩ cɩcɩ nə!»

10 Malɩka tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n à con, ka súrí lá nə, ka
wʋ:́ «Dàn ká sə̀gə̀ sagɩ kʋ tə sʋr̀àn, tə nə yɩ Yɩɩ
nii sʋr̀àn tə, máŋá tə nə bwələ yɩrɩ, swɩ̀n tə n
bɩrɩ. 11 Lìù tə, ʋ nə tə̀lə́ cɩ́gá wa, mɛ, sə ʋ kwɛn
ʋ nan cɩ́gá wa, ʋ súrí lá. Lìù tə, ʋ nə beri ʋ tɩ̀àn
cʋna wa, mɛ, sə ʋ kwɛn ʋ beri ʋ tɩ̀àn, ʋ súrí lá.
Lìù tə də ʋ nə wulə cɩ́gá wa, mɛ, sə ʋ kwɛn, ʋ
ya cɩ́gá wa, ʋ doni. Lìù tə, ʋ nə yɩ Yɩɩ nyiən, mɛ,
sə ʋ kwɛn, ʋ tʋn Yɩɩ fɩra, ʋ doni». 12 Zwezi swɩ̀n,
ʋ wʋ:́ «Á cʋga zəni, à bɩ̀àn sɩ́ʋń sɩ́ʋ́n. À ja lìù
mama tʋtʋŋɩ ŋwɩ́rán, à bɩ̀àn, sə à ma ŋwɩń wá.
13 À yɩ Aləfa də Omega, kʋ mʋ̀ nə yɩ təntən də
talɩkwa lìù. À yɩ təntən lìù, à ga yɩ yígúrə́ lìù də.

14 Pupwən lɩ̀à nə yɩ lɩ̀à tə, ba nə sɩn ba
ganzwɩran, kʋ pa ba na cwəŋə, ba də́ tɩ̀ʋ́ tə bɩa,
tə nə pɩn mɩɩ, kʋ tə pa ba na cwəŋə, ba twá Yɩɩ
tɩʋ tə mimiə, ba zʋ kʋ wa. 15 Yá lɩ̀à tə, ba nə
tʋŋa cavɩyiən tə, ndə kukuri nə, də ba tə nə fwa
cɩrɩ yìə̀n, də lɩ̀à tə, ba nə cwàrɩ̀ də duən vɛɛ vɛɛ,
də lagʋra tə, də lɩ̀à tə nə bwɩ woŋwanan nə, də
lɩ̀à tə mama nə swə kʋnkʋn, ba ga tʋŋa kʋnkʋn
yìə̀n, ba lɩ̀à təntə ba bwálɩ́ jə kʋ tɩʋ tə wa. Ba lɩ̀à
təntə wá mé kàrá wa».

16 Zwezi kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «À mʋ̀ Zwezi nə tʋn
à malɩka tə, sə ka swɩ̀n tə yìə̀n təntə à lɩ̀à tə púlə́
tə wa. À yɩ pɩ̀ʋ́ *Davidə dwíí tə wa bìú. À mʋ̀ nə
yɩ jɩjʋ naŋʋn tə, kʋ nə pén kʋ pɩpɩlɩ tə».
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17 Yɩɩ-*Siŋu tə də fúrú kan tə dàń swɩ̀n, ba wʋ:́
«Bàá!» Lìù tə, ʋ nə nə̀ń tə sʋr̀àn təntə mɛ, sə ʋ
swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «Bàá yəbə!» Lìù tə nanyʋnɩ nə jə,
kʋ tíú mɛ, sə ʋ bà ʋ nyʋ nɩ́á. Lìù tə, ʋ nə pɩ̀à nɩ́á
tə nə pɩn mɩɩ, kʋ tíú mɛ, sə ʋ na tə tʋtʋ!

18 À mʋ̀ Zwan nə swɩ̀n lìù tə mama con, ʋ nə
nə̀ń Yɩɩ *nii sʋr̀àn tə, sagɩ kʋ təwa, à wʋ:́ «Lìù tə,
ʋ nə súrí yoo tə nə, Yɩɩ wá kə wá yacara wa, ndə
sagɩ kʋ tə nə bɩrɩ, càn yirə yirə tə nətʋ. 19 Yá lìù
nə kʋ́ʋ̀ lɩ Yɩɩ nii sʋr̀àn tə sagɩ kʋ tə wa, ʋ dʋgʋ,
Yɩɩ bá pa wá cwəŋə, sə ʋ twá ʋ də́ tɩ̀ʋ́ tə bɩa tə nə
pɩn mɩɩ tə. Yá Yɩɩ bá pa wá cwəŋə, sə ʋ twá ʋ zʋ
tɩʋ tə wa, kʋ nə yɩ Yɩɩ nyiən, ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́
Yɩɩ sagɩ tə wa». 20 Zwezi tə, ʋ nə swɩ̀n tə yìə̀n
təntə ʋ bɩrɩ, nə swɩ̀n ʋ súrí lá, ʋ wʋ:́
«Cɩ́gá, à bɩ̀àn sɩ́ʋ́n sɩ́ʋń».
Amɩɩna! Bàá Yuu-Tiu Zwezi!
21 Yuu-Tiu Zwezi nə wá fwa pubwanʋ á mama

yɩra.



lx

Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩ
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