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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

ΙίίΑΝΝΟΥ ΤΟΪ ΘΕΟΑΟΙΌΪ.

Κεφ. α. ι.

ι. Η άποκάλυψις του Ιησού Χρί

σου, την οποίαν του εόωκεν ό Θεός,

νά 5εί;η εις τους δούλους του έκεΐ-

νι, όπου κάμνει νρεία νά γίνουν γλί-

γωρα" κχι αυτός ςε'λνωντάς τα με

τον άγγελόν του τα ε'ση'μανεν εις

τον οοΰλόν του Ιωάννην'

α. Ο όποιος έμαρτύρησε τον λό-

γον τοϋ Θεοΰ, καί την μαρτυρίαν τοϋ

Ιησοΰ Χρις-οΰ, και όσα είσε'

3. Μακάριος είναι εκείνος όπου

αναγνώσει, καί εκείνοι όπου άκούουσι

τους λόγους της προφητείας, και <ρυ-

λάττουσιν εκείνα όπου είναι με'σα

ίϊς αύτ/,ν γεγραμμίνα, οΊατί ό καιρός

είναι σημά.

4• Ο Ιωάννης εις ταΐς επτά ε'κ-

κλησίαις όπου είναι εις την Ασίαν"

ας είναι χάρις εις εσάς και ειρήνη

ΑΠΟΚΑΛΪΨΙ

Ι ΙΩΑΝΝΗΤ ΘΕΟΛΟΓΟΪΓ.

Κρίε Επάρρί α. ι.

ι. Αποκαλύψι Ιησού Χρις-όίτ, χ§

για πάτ ο^νε. άτίγ Περντία του §§-

φτο'γϊ ρόπετ σε τίγ άτό πούν|ρα χε

οουχαετ§ τε πενενε σπε'ιγτ. ε άί σι ϊ

§ΐρίόΐ μέ άνε τ'| Εγγελιτ σε τίγ ΐ 9|-

νο'ϊ μπί έόπν' ετίγ Ιωάνν§.

2. Μπα τ| Λέ οά μαρτυρί μπ| φγιά-

λ§ τ| ΙΙερντίσε , έ μαρτυρί μπε Ρίβ|

πουν ερα κε πα τε Ιησού Χρις-ο'ϊτ.

3. Λιούμ άί κε ο\αβας , έ ο*έ άτά

χΐ ντίεγεν$ φγιάλ§τ' έ κ§σάϊγ προφη•

τίετ, έ ρΌύαιγνϊ άτό κε γιάν| σκροΰ-

αρε μπε τ& • σε ψέ κο'να είτ' έ βίρ-

τίτί.

4- Ιωάννη μπε τε στάτε Κίσετεχ*

γιάνβ ντ Ασί' Δουρετί μπ| γιοΰβετ,

έ &έ πάϊκ γκά άί κ§ είτε, έ άί κε κέ,

άπ' εκείνον όπου είναι, και όπου ητον, (έ άί κε ϊ&τε πέρ τ'άρ^ουρε' έ ίε γκά

και όπου έρχεται" καί άπό τ» επτά

πνεύματα όπου είναι ε'μπρο7ά εις

τον θρο'νον του"

5. Καί άπό τάν Ιησοί/ν Χρις-όν,

ό όποιος είναι ό μάρτυρας ό πιςύς ό '

πρωτο'τοκος άπό τους νεκρούς, καί ό Ι ρ$ γκά τε βδε'κουριτε, έ ί πάδ^ι ί μπρε"

τ| στάτϊ Λπίρτερατε χε γιάνβ περπά-

ρα φρο'νητ σ$ τίγ.

5. Ε ο*έ γκά Ιησού ΧριςΌ', κ§ είίτε

μαρτύρ ί βερτε'τ», ί ί πάρρι ντ§ τελε'-

άρχων τών βασιλέων της γης* εις ί

κεΐνον όπου μας αγάπησε, καί μας

ελουσεν άπό ταΐς άμαρτίαις μας με

το αίμα του-

6. Και μας έκαμε βασιλείς καί ιε

ρείς εις τον Θεόν καί πατέρα του* άς

είναι δόξα εις αΰτον καί κράτος, εις

τους αιώνας των αιώνων* άμη'ν.

τερετ α\ ίε'ουτ" άί κ| νά δέ'ίΐι να'βετ,

έ νά ).ιάου νέβετ γκά φάγετ§ το'να με

ίιάκ τ§ τίγ.

6. Ε νά πέϊρι νεβετ μπρε'τξρ »

πρίφτίρ τέ Περντία έ Παπάι τίγ* άτίγ

λεβδίμι ε μπρετιρία ντε γε'τ| τ| γετε-

βετ" Αστού κιόφτι..

η. Αυτοί, ότου εονεται με συν- η. Γιά χέκ βγιίν άί με £έ,έ Λό τά
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νεφα, και βελει τον είδη κάθε μάτι,

καί έκίΐνοι όπου τον έξεκέντ/ισαν' και

θέλουσι κλαυσει εις αίρτόν όλαις ή φυ•

λαίς της γης* ναι, άμη'ν.

8. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ή

αρχή και τό τέλος, λεγβι ά Κύριος,

όπου είναι, και όπου «τον, και όπου

ί'ρχεται, ό παντοκράτωρ.

9- Εγώ ό Ιωάννης ό κα• αδελφό":

«ας, και συγκοινωνος εις τήν βλίψιν

και εις τήν βασιλείαν, και εις τήν

όπομονήν τοΰ Ιη σο 5 Χρις-οΰ, ήμουν

εις τήν νήσον όπου λέγεται Ηάταος,

δια τόν λόγον τοΰ θεοϋ, καί ό\ά

τήν μαρτυρίαν του Ιησοΰ Χρις-ου.

ίο. Καί ήλ'Ιζ ει; έκ7ασιν με το

Πνεύμα, την κυριακήν ήμέραν' και

άκουσα φωνήν μεγάλην οπίσω μου

ωσάν σάλπιγγας,

II. Οπου έλεγβν' £;ι έ*γώ εϊααι

το Α, και τίι Ω, ό πρώτο; καϊ ό

ύ7£ρος• καί- εκείνο όπου βλέπης, γρά-

ψ«το εις βιβλίον, καϊ πέμψε το εις

ταΐς έκκλησίαις όπου είναι εις τήν

Ασίαν, εις την Εφεσον, καί εις τήν

Σμύρνην, κ« εις τήν Πέργαμον, και

«ίς τα θυάτειρα, καί εις ταΓς Σάρ

4«ς, και εις τήν Φιλαδέλφε-αν, καί

*ίς τήν Λαοδίκειαν.

13. Καί έγυρισα να εΐδώ τήν

φωνήν, άπου μοΰ έλάλησε' καί γυ

ρίζοντας είδα επτά λυχνίας χρυσας

1 3. Καί εις τήν μέσην των έπτ*

λυχνιών, είδα Ινα όμοιον με υίόν

ανθρώπου, ένδυμένον μακρύ φόρεμα

έως εις τά ποδάρια του, καί ζωσμέ-

νον εις τά βυζιά ζωνάρι χρυσο'ν.

ι4• Καί ή κεραλη' του καί αϊ τρί-

χαις του άσπρχ.ς ωσάν μαλί άσπρον,

ώσαν χιόνι* καί τά μάτιάτου ωσάν

φλόγα φωτιάς*

1 5. Καί τά ποδάρια του ήταν

Κεφ. >.

σιο'χε άτί, τζ$ο σι, έδέ άτάχεέ σποί-

ανε άτέ με σίσ" έ &> τε (άχνη «ράχερ-

ρου'αρ': περ άτε Ρίθ§φυλίτ' έ δέοϋτ* κε-

στού |σ•:ε, βερτέτ.

8. Οϋνε γιάμ Αλφαγια έ δέ Ωμίγ*

για, νίσεγια , ε δε σόσεγια, Οο'τε Ζό-

τι , άί κέ |στε , έ άΐ χ§ Β , έ δι οα «β

εστ| πέρ τ' άρο\.ρ;ε, άιχέ ί μονντ ί"ί«ί.

9• Οϊνε Ιωάννη βελάϊ γιούαιγ, ε

σιόκου γιούαϊγ α.π§ στρεγγίμ, έ μπέ

μπρετερί, έ μπί £ουρίμ τε Ιησού Χρι-

*"'"*■» •>υ βντζε ντε νησί & κιοΰ^οίτε

Πάτμο, πέρ φγιάλε τέ Περντίσε, έ π|ρ

μαρτυρί τε Ιησοΰ Χρι,-όΐτ.

23. Κέσε μπί 2πίρτ, ντε &τ? τέ

σε δίελεσε* Ι οιΡιόβα πράπα λμ νι}

ζ§ τ| μάδ σι τ| ζουρνάσε,

ιι. Κε με Οοσ" οϋν§ γιάμ Αλϊαγια,

έ δέ Ωμέγαγια, ί παίρι έ δέ ί πα-;»γμι•

έ όέ άτ§ χε 5ίχ, σκρρυαγε ντε κάρτα,

έ δερΓόγε ντε Κίσ&ρα τ' Ασίσε, ντ' Ε-

φ*ιο. ντε Ισμ'ιρ, ντε Πέργαμο, ντΐ Βυ-

ατηρε, ντε Σάρδε, έ ντε ΦΛαίελςί,

έ δε ντε ΛαοοΊκη.

ΐ2, Ε ού κθέτζϊ τέ 3ιο^ ζένε ίέ

κουβίντόν με μο•ία, έ τεκ ού ροτον-

λούατζε πάτζε στάτε λιχνί τάρτα.

^ • 3. Ε ντε μές τ| στάτε λιχν^ίτ

νιε χ| Ριάν μπε Αίρέ νιερίουτ, ίείιουρβ

με νιε ρ•όπε γγέρα μπϊ ίέιικι, έ γγέ_

σιουρι μπε σίσε μέ πρίζ τ' άρρτε.

ι4• Ε κρίετ' έτίγ, έσέ κίμετ} τ|

Αάρ5α πόσι λέστ' έ πάρδε, πο'σι ζπόρ-

ρ'*• βίτ' έτίγ πο'σι φλιάκα ε ζγιάριτ.

1 5. Ε χίμπετ' έτι Ριάϊγνί μπ' ό-
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όμοια χαλκολιβάνω, ωσάν πυρωμένα

μέσα εις το καμίνι* καί ή φωνη' του

ωσάν φωνή νερών πολλών*

ι6. Και έκράτει εις το δεξιόν το^

χέρι επτά άς•έρας* και άπο το ς•όμα

του ευγανε σπαθί δΐ7ομον κοπτερόν'

και ή ό'ψις του έφεγγε, ωσάν φέγγει

ό ήλιος εις την δι'ναμίν του.

\η. Καϊ όταν τον είδα, έπεσα

«ίς τα ποδάρια του ωσάν νεκρός* και

έβαλε το δεζιον του χέρι απάνω μου,

λέγωντάς μου" μην φοβάσαι" εγώ εί

μαι ό πρώτος και ό ΰς-ερος'

ι8. Και ό ζών, και έγινα νεκρό;,

και να, όπου είμαι ζωντανός εις τους

αιώνας τών αιώνων* άμη'ν* και κρα

τώ τα κλειδιά του ά'δου. καί το.5

θανάτου.

19. Γράψε εκείνα όπου είδες, και

εκείνα όπου είναι, και εκείνα όπου

μέλλουν να γενούν ΰς-ίρα*

20. Το μυςτβριον τών επτά άς-έ-

ρων όπου είδες εις το. δεξιόν μου χέρι,

καϊ ταΐς επτά λυχνίαι; ταί; νρυσαΐς'

οϊ επτά άτέρες, είναι άγγελοι τών

«πτά εκκλησιών* και αϊ επτά λυχνί-

αι; όπου είδες, είναι επτά έκκλησίαις

Κεφ. β. 3.

ι. Εις τόν άγγελον της εκκλη

σίας τών Εφεσίων γράψε* έτοΰτα

λέγει εκείνος, όπου κρατεί του; επτά

άςέρας εις το όεξιόντου χέρι, όπου

περιπατεί εις την μέσην τών επτά

λυχνιών τών χρυσών*

2. Ηξεύρω τα έργα σου, καί τον

κοπον σου, κκί την ΰπομονη'ν σου, καί

ότι δέν δύνεσαι νά βα^ας τους κακούς*

και εοοκιμασες εκείνου; οπού λέγουν

πώς είναι άπο'ς-ολοι, και δεν είναι* καί|

τους αϋρες ψεύ^αις*

ρίχαλκ κοΰρ ΐστε ντζγιέρί γκά φού^«

ρα ' έ ζέρι ίτΐγ πόσι ζε ί οΰγεραβετ

σιούμε.

1 6. Ε κ.δ μπε δυ'ρρε. τ'ε δγιάβετε τ&

τε τίγ στάτε οΰλλ* έ γκά Ρόγια έτίγ

ό'ιλλ νι§ κόρδε, έ πρξ/ουρε μέ δι πρέ-

σια' έ φάκια έτίγ φέξ πο'σι δίελι ντ«

φαυκί τξ τίγ.

17- Ε κούρε πάτζε άτ§, ράτζε πό

σι ί βόέκουρε π,ερπάρα ίέμπεβετ σξ

τίγ* έ άΐ βουρι δόρρίν' έ ογιάθετε μπί

μουα, έ με θόσ μος ού τρίμπ, οϋνβ

γιάμ ί πάρρι ε δέ ί πας-άιγμι.

1 8. Ε δε ίΡιάλι, πό κέ*}§ βδέκουρδ,

ζ γιά, τέκ γιάμ ϊ Ριάλ'ε ντί γέτε πάς

γέτεσε. Αστού "φτΐ' έ κάμ κιοΰτζετ'

έ πίσίσε έ δέ τε βδέκεγ§σϊ.

19. Λκρουαιγ ατο πουνερα κε πε,

έ όέ ά-ο κε γιάνε, ε δέ άτό κε δό τϊ

π|νενε πασαντάγε.

2ο. Μυστη'ριον! έ στάτε. οΰλλετ,

ίε πέ μπε δο'ρρε τίμε τε δγιάθξτενε,

έ τε στάτε λιχνίτ έ άρρτα* τ§ στάτε

οΰλλτε, γιάνε Εγϊΐγ τε στάτ§ Κισ§-

βετ, ί τϊ στάτε λιχνίτε., κε πέ, γιά

νε στάτε κίσϊρα.

Κρίε Εδίτε. β. 3.

ι . Μπε Βγγελ' τε κί'ίϊσε Εφέσοσϊ

σκροΰαϊγ, χεϊτού θότε άί χέ [/τάν μπε

δόρ'ε τε δγιάδ»τε τετίγ τε στάτε. οϋλ•

λτ|, < έτζεν ντε μες τ| ίίτάτε λιχνί-

βετ τ' άρρτα.

2. Ι δι ποΰνετ' έτούα, έ μουντίμνε

τξντ, έδέ δουρίμνε τέντ, έ κε νούκϊ

μοϋντ τε δουρότζ τέ κεκίνγτε' έ /§ κέ

βένε μπ^ δοκιμή άτά κε θνν* σε γιάνβ

Απο70•γ, έ νοΰκε γιάν|' ε ί κέ Ρέτουρβ

άτά ί|νιείίτγ'.άρΐ.
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3. Και έίοίς-αζες καί «χει; ϋπο-

μον/ίν, καί δια το ονομάμου έκοπία-

σε;, χαΐ δέν άπο'καμες.

4• Αλλά έχω εναντία σου, δτι ά-

φηκες τίιν πρώτην σου άγάπην.

5. Ενθυμίου λοιπόν άπό ποϋ" εξέ

πεσες, καί μετανόησε, καί κάμε τα

πρώτα έργα- ει δέ μ-νι, γλίγωρα σου

ερ/ομαι, χαί θέλω κινήσει τήν λυχνί-

αν σου άπό τον το'πον της, έαν δέν

μετανονί'σης.

6 Αλλα τούτο έ/εις, δτι μισά;

τα έργα των ίϊικολαϊτών, τα όποια

και έγώ τα μισώ.

η. Εκείνος όποίϊ έχει αΰτία, α;

άκούση τι λέγει το Πνεΰμα εις ταϊς

ίκκλησίαι;. Εκείνου όπου ν•.κα θίλω

του δώσε\ να φάγη άπο το ζϋλον της

ζωής, το όποΐο,ν είναι εις την μέσην

του παραδείσου του θεού".

8. Καϊ εις τον, άγγελον της εκ

κλησίας των Σμυρναίων γράψε' ετού

τα λέγει ό πρώτος και ό εσ/ατος,

ό όποιος έγινε νεκρός, καί έζησε"

9• Ης:ύρω τα έργα σου, καϊ την

θλίψιν, και τήν πτω/εΐαν, (άλλα εί

σαι πλούσιος,) και τήν βλασφημίαν

εκείνων όπου λέγουν να είναι Ιου

δαίοι, καί δέν είναι, άλλα είναι συ

ναγωγή του σατανά.

ίο. Μην φοβάσαι κανένα άπο ε

κείνα όπου μέλλεις να πάθης' νά,

όποΐ μέλλει νά βαλλη ό διάβολος άπο

έσας εις τήν φυλακήν, δια νά πει-

ραχθήτε' καί θέλετε έχει θλίψιν δέκα

ήμερων- γίνου έμπις•ευμένος έως θα

νάτου, καί θέλω σου δώσει τον ς•έ-

φανον της ζωής.

.ιι. Εκείνος όπου έχει αΰτία, ας ά

κούση τί λέγει το ΠνεΟμαεϊςταΐ; έκ-

κλησίαις' Εκείνο; όπου νίκα, δεν θέλει

ζηαιωθή άπο τον δεύτε&ον θάνατον.

3. Ε δουρο'βε , έ υπομονή κέ, ΐο^

μουντόβε π§ρ εμερρ τίμ, έ νοιίκ' ού

λιόδε.

4- Μα κάμ κόντρί τίγε, σε ψέ >.ί

λένε δαδιουρίνε τέντβ τ§ πάρρενε.

5. Κουΐγτο'ου άδά γκάχα ρε, β *βν

μετανή, έ πουνό σί πξρπάρα' έ ντ«

μός, βίγ τέχ τίγ σπέιγτ, έ §ο τε λιόζ

γκχ βέντ' ϊσάϊγ λιχνίνΙ τέντε, ντε μός

μετανοη'τζ.

6. Πό χετε κέ τε μίρρΙ χ\ νοΰχ:

οο πούνετ' έ Ν'.κολα»τετ, άτό χ§ έ δε

άΐ οΰνε νοΰκ§ δοΰα.

η. Κούδ χα βέσε λέ τε διΡιο'γε άτε

χ| θότε Σπίρτι μπί κισερα' άτίγ λ

μούντ §ά τί άιτ τε 'βά^β γχά δρούρι ί

γέτεσε, ί\ εστεντε μες τε Παραο'ίσιτ

σ| Περντίσε.

8. Ε μζε Βγγελιν' έ χίσεσε ί Σμίρ•>

ν.τ σκρούαιγ' κί/ίτοϋ, θότε, άί χε ε

ίτε ί πάρόε, έ δε ίπαστάΐγμε, έκΐοί

τ; ε ΐ β3έκουρε , έ ρό».

$. Ι & πούνετ' έτούα, έ δε στρίγ-

γίμνί , έ δε βαρφερίνε, ( μά γέ ί πάσου-

ρ| ) έ δε βλασφημίν' έ άτοΰρε χέ βο'νΐ

βέτεχενε σε γιάνε Ιουδέιγ, έ νούχε γιά-

νε, π,ό γιάνε μπ&γέδεγε έ Σαταναϊτ.

ι ο. Μός οϋ φρικό π|ρ άτο κ| χε

π|ρ τέ πεσούαρε* για, κε σγι«)ι χ*

περ τε €έν| ^ί τζα πρέιγ γ»ίι? ντ|

χαψάνβ, κε τε δοκιμάσι' έ & τέ χινι

στρεγγίμ πέρ δγιέτε οίτ* χε»τρο ι *ε_

σεσε γγέρα μπ'ε β&'κεγε, έ οο τ' απ τι

κουρρο'ρεν' ΐ γέτεσϊ.

ιι. Αί χ| κα €», λέ τί ^Π

τζΟότι Σπίρτι ντε κίσερα" άί χε μοϋντ

θότε, §6 τε μός ^εμετόνετε γκα βίί-

κεγια έ οίτϊ.
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12. Και ιίς τον άγγελον τις εκ

κλησίας όπου είναι εις την Πέργαμον

γράψε" ετούτα λ/γίΐ εκείνος όπου κρα

τεί τό σπαθί το δίς-ομον το κοπτερόν.

ι3. Ηξευρω τα έργα σου, και που

κατοικάς, ήγουν έκεϊ όπου ίίναι ό θρό

νος τοΰ σατανά" και κρατεί; τό όνο

μα μου, και δεν άρνη'θης την πίςιν

μου, και ει; ταϊ; ήμέραις ταϊς όποί-

αις ό μάρτυς μου ό πις•ό; ό Αντίπας,

έσκοτώθη σημά εις εσάς, έκεϊ όπου

κατοικεί ό σατανά;"

1 4- Αλλ1 έχω ολίγα εναντία σου,

ότι έχεις έκεϊ τινάς όπου κρατοΰσι

την σΊδ"αχήν τοΰ Βάλαάμ, ό όποιος

εδίδασκε τον Βαλαάκ να βάλη σκάν-

δαλον έμπρος-α εις τους υίοΰς τοΰ

Ισραήλ, να φάγουν εΐδωλόθυτα καί

να πορνευσουν.

1 5. Τέτοιας λογής έχεις και έσΰ

τινάς όπου κρατούν την διδαχήν των

Νικολαϊτών' τό όποιον εγώ μισώ.

1 6. Μετανόησον' εϊ δε μή, γλί-

γωρ* σοϊ έ'ο/οααι, και θέ*λω πόλε

13. Ε μπε Βγγ|λιν| κ| |στ| ντ|

*ι#ε τ§ Περγάμοοϊ, σκρούαϊγ' ίϊστού

θότε άί κ» κά κόρδεν' έ πρέχουρε μέ

οι πρέσα.

ΐ3. Ια πουνετ' έ του , « μπετζ

βεντ ρί τί, τέκ κά φρόν| Σατανά*" έ

μπάν εμιρριν» τίμ, έ νούκ' άρνίσε Αε'-

σεν{ τίμε, άς [Απατό δίτ κοί/ρ Αντίπα

μαρτυρι ίμ ί πέσεσ§, κ§ οϋ βοά ντ«

(λες τούαϊγ τέκ ρί σατανάς

ί4• Πό κάμ κόντρι τίγ δι τζά

πάκ πουνξρα , σε ψέ κε άτγέ άτα κ&

μπάιγνε διδασκαλίν' έ Βαλαάμττ , ά-

τίγ κ| διδάξ Βαλάκνί τε βιγ σκάντα-

λο πξρπάρα πίγετ σι Ισραη'λιτ, κε τ§

χά'ίγνε γκά άτό κε θέρργεν$ ντ' Ιδόλ-

λ«, έ ο*ε τε κουρβερο'ϊγνε.

1 5. Κε^τού κέ έ ο"έ τί ατά κε

μπάίγνε διδαχίν' έ Νικολαίτετ , κ|

νουκε δουα.

1 6. Μετανοί;" ί ντέ μός, οό τ$

βιγ δπέϊγτ τέκ τι* έ δό τί| λεφτόιγ υ.»

μη'σβι |Αετ' αύτοΰς μέ τό σπαθί τοδ(άτά μέ κορδ§ τεΡο'γίσε. σίμι".

ςόματός μου. Ι

ι η. Εκείνος όπου έχει αΰτία, άς ! \η• Αι κε κά βέίί, λέ τ| δι/ίογ»

άκο-ίση τί λέγει τό Πνεύμα εις ταΓ; τζθότε ζπίρτι ντε κί'ίερα' άτ'ιγ κ§

έκκλησίαις. Εκείνου όπου νικά, θέλω τε [Αούντγ* δό τί άπ τε χάγ$ γκά

τοΰ ίώσει να φάγη από τό μάννα τό

κεκρυμμένον, καί θέλω τοΰ οώσει ψή•

φον άσπρην, και απάνω εις την ψη-

φον όνομα καινούριον γεγραμμενον,

τό όποιον κανένας οΑν έγνώρισε, παρά

ΐκεϊνος όπου τό πέρνει.

ι8. Και εις τον αγγελαν •της εκ

κλησία; όπου είναι εις τα θυάτειρα

γράψε" έτοΰτα λέγει ό υιό; τοΰ Θεοΰ,

όπου έχει τα ματιά του ωσάν φλο'γα

πυρός, και τά ποδάρια τ&υ μιας λογής

ωσάν χαλκολίβανον'

19. Ηξεύρω τα Ιργα σου, κα; την

Μάνα έ φσέχουρί, έ δό τί απ άτίγ <>ι\

χαλίκ τ| πάρίε, ί μπί χαλίκ $μ!ρρ"

τε ρί (ίκρουαρε, κε σε νιίχ νιερί, βίτζβ

άτίγ χ\ έ μέ^ρ.

1 8. Ε μπ| Βγγ|λν έ κί8Μ« θυα-

τη'ρεσε ίίκρούαϊγ ιίεατοΰ θότ| ί πίρόι

ί Περντίσ*" ιίε κά σίτ' έτίγ πόσι φλιά-

κ| τε ζγιάριτ, έ κίμιιετ' έτίγ Ριάγ»ν§

πόσι μέ όριχάλκο.

ΐ9• Ι δί πούνε,τ'έτοΰ, έ δε δουρίμνί
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ίγάπην, την διακονίαν, και την πί- 1 τέντ, έ δέ πουνετ έτούα τϊ παστάϊγ-

ςιν, και την ΰπομονη'ν σου, καί τα Ι (Λέτε με τε αιουμα τ'δ οξ πάρραβετ.

έργα σου, και τα ύς-ερινά είναι περισ

σότερα άπό τά πρώτα

20. Αλλά έχω ολίγα εναντία σου,

διατί άφίνεις την γυναίκα την Ιεζάβηλ,

όπου λέγει τοΰ λόγου της να είναι προ-

φη'τισσα, να διδάσκη Χαι να πλάνη

τους εδικούς μου δούλους, νά πορνεύ

ουν και να τρώγουν τα είύωλόθυτα.

2ΐ. Και ίδωκάτης καιρόν να με-

τανοηση άπο τήν πορνείαντης, και

δέν έμετ*νοηβε»

22. Αυτού, εγώ όπου την βάλλω

εις την κλίνην, και εκείνους όπου

μοι/εύουν μετ' αυτήν, εις μεγάλην

θλίψιν, εάν δεν μετανοη'σουν άπο τά

έργα τους.

23. Και τά παιδιά της θέλω τά

θανατώσει, και θέλουσι γνωρίσει ό-

λαις -ίι ΐκκλησίαις, ότι έγώ είμαι ε

κείνος όπου εξετάζω νεφρούς και καρ-

δίαις' και θέλω σας δώσει καθένα

κατά τά έργα σας.

α4• Αμή ει; έσίς λέγω, και εις

το'ίς λοιποΰς όπου είναι εις τά Θυά-

τειρα, όσοι δέν ίχουσι την διδαντν

ίτούτην, καϊ όποιοι δεν έγνώρισαν τά

βάθη τοΰ σατανά, καθώς λέγουν' ότι

δέν θέλω βάλλει απάνω εις εσάς άλ

λο βάρος '

25. Ομως εκείνο όπου έχετε, κρα

τήσετε το, έ'ως όπου νά ελθω'

26. Και εκείνος όπου νίκα, και

εκείνος όπου φυλάγει !ως το τέλος

τά έργα ριου, θέλω τοΰ δώσει έζου-

σίαν απάνω εις τά έ'θνη"

27. Και θίλει τους ποιμάνει με

ραβδί σιδη^ένιον' και θέλουσι συν-

τριφθη ωσάν τά αγγεία του κεραμέα);,

καθώς και έγώ έπηρα άπο τον πα

τέρα μοι/

20. Πό κάμ κόντρ§ τέγβ ιζ-α.

πούνίρα, σέ ψέ λε Ρρούανβ Ιε^χ^ελνε,

κεάεν βέτί^εν' έσάϊγ προφητέτε, τέ

διδάξγί , έ τέ Ρ|νιέγ| ρόπτ' έμι, τέ

πίεν§ ντέ χουρβερί, έ τέχάνε γκά άτ^

χε θέρρΊνε ντ' ΐδόλλε.

2ΐ. Ε ίδάτζέ άσάίγ κόχ§ τ§ με-

τανοίς γκά κουρβίρία έσάΐγ, έ νονίκε

μετανοη'σι.

3^. Ε γιά οΰνε δό τά δτρίγ άτ*

ντε νιε στράτ, έ δε άτά κέ κουρβΐρο-

γεν| με τε πάσχε, δό τε γένε ντε

#τρ§γγίμ τέ μάδ, ντε μος αετινοοίτζι-

νί γχά ποΰνετ' έτοΰρε.

23. Λγιέλατ' έσάϊγ & τϊ β^ας με

βδέχενε, έ οό τ§ νιό/ενε Ρίθ| χί5ν:&, σέ

ούΎε γιάμ άί χε χερκόϊγ (ΐί'άί-γίΛ-.ζ έδέ

ζέμερατε' έ 6ο τϊ άπ τ^ίλιτ Λό γχα

γιοΰδ σι κουντρε πουνόν.

24. Ε δε γιούβετ θομ, έδέ Γιδε τϊ

τγιέρεβετ χε γιάνε ντε θυατίρε, σά

νοΰκε κάνε χετε διδανί, έ άτά χε νούχε

νιόχνε τε θέλατ' έ σατανχϊτ, σί χοΰν-

τρεθόνε, νοόκε βε μπί γιοΰβετ τγιε'τίο

πάρρε.

25. Πό μπάϊ άτ'ε κέ ί.ίνι, γγέρα σά

τ§ βίγ ουνί.

26. Ε άι κέ §ό τ§ γέτ§ μουντές, έ

δό τέ έούαγε γγέρα (/ε τ§ -«ΓταίγμρΛ

πούνετ έμία, §ο τί άπ οΰρδερ άτνγ

μπί φυλίρα.

•λη. Ε όο τί κυβερρίσγί άτά με

σκόπ τε χέκουρτί, έ δό τε θερμόνεν|

πο'σι ένετ έ «αλτα, σί κοιίντρε μόροα

Ι δέ οϋ'νε γκά παπάϊ ϊμ.
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28. Και θέλω του δώσει τον ά-ι 28. Ε & τι απ άτΐγ οΰλλν' ί αίγ- •

ς-έρα τον αΰγερινόν. Ι γέσιτ.

29• Εκείνο; όποΟ ?χ« αυτί, άς| 29• ,Αί *Ι ** &* , λΐ τε δ'ιίιόγε

άκούσν) τι λέγει το Πνεύμα εις ταϊς

έκκλησίαις»

Κεφ. γ. 3.

ι. Και εις τόν άγγελον τίς εκ

κλησίας των Σάρδεων γράψε" ετού

τα λέγει έ/.εϊνος όπου κρατεί τα επ

τά πνεύματα του θεού, και τοΰ;

ίπτά ά^ρας" ήξεύρω τα έργα σου, δτι

ε/εις ίνομα πώς ζης, και είσαι νε

κρο'ς.

2. Ας είσαι έξυπνη τό;, και ς-η'ρι-

ζε τα λοιπά όπου μέλλουν νά απο

θάνουν* διατι δέν είίρηκα τα έ'ργα

σου σως-ά έμπρος-ά εις τόν Θεο'ν.

3. Ενθυμοΰ λοιπόν ποία επήρες

και άκουσες, και φύλαγε τα, και με-

τανο'ησον. Εάν λοιπόν δέν αγρυπνάς,

θέλω ελθη εις εσένα ωσάν κλέπτης,

και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώοαν

θέλω ελθη εις εσένα.

4• Ολίγα ονόματα ε•/εις εις τ•>ΰς

Σάρδεις, όπου δέν έ μόλυναν τά φοοέ-

ματά τους, και Οέλουσι περιπατήσει

αντάμα μετ' έμενα μέ άσπρα φοΰέ-

ματα" δτι είναι άςιοι.

5. Εκείνος όπου νίκα, θέλει ε'νδυθη

φορέματα λευκά" και δέν Ο.'λω λυώ-

σει το ό'νομά του άπά τό κατα'7θΐγον

της ζωής, και θέλω αναφέρει φανερά

τό όνομα του έμπρος•ά εις τον πατέ

ρα μου, και έμπρος-ά εις τους αγγέ

λους του.

6. Εκείνος όπου έχει αΰτία, ας

άκούση τι λέγει το Πνεΰμα εις ταϊς

έκκλησίαις.

7• Και εις τόν άγγελον -της εκ

κλησίας όπου είναι ει; την Φιλα-

τζθότε Σπίρτι ντε κίσ^ρα.

Κρίε Ετρέτε. γ. 3.

ι. Ε μπε Εγγξλ'ιν' έ κίεσε Σάρδιτ

σκρούαϊγ" κεατοΰ θότε άϊ κε κά τ§ στα-

τε Σπίρτερετ' έ Περντίσε, έ τε στάτε

ουλλτε" ίδί πούνετ' έτούα, έ κίσ κ;

ΐμερρ τε Ριάλ\τ, β γέ ίβδίκουρε.

2. Πίνου ί τζγιου'αρε έ οορτ^ά τε

τγιέρατε, άτά κε γιάνε π§ρ τε βδέκου-

ρ|, σέ ψέ σκάμ Γέτουρε πιύνίτ' έτούα

τε πλιότα περπάοα Περντίσε

3 Κίγ άδά ντέρ μίντ άτο κε μο'ό-

ρε, έ κεδιΡιόβε. έ ρούαγι έ μετανοίς" έ

ντε μός κεντρόφτζ τζγιούαρί , §ό τ|

είγ τέκ τι πόσι κουσαρ , έ §ό τ& μός

έ §ϊτζ τζκό/ε βιγ τέκ τίγ.

4• Κέ πάκ §μ{ρόί ντε Σάρδε, κ§

νούκε μολέψνε ρό*ατ' έ-ουρε, έ 8α τε

βίγενε. μ= μούα βέσιουρε ντε 3οπα τε

πάρδα" αϊ ψέ γιάνε τε ζότε.

5. Αι κ§ τ| μούννγε, κου^'γ & τ|

βίαετε ντε μίζα. τέ παρία, έ §ό τε μός

γιά σιούαϊγ Ιμβρόιν' ίτ'ιγ γκά κάρτ' β

γέτεσε, έ δό τ§ ρεφέιγ ε;/ερριν' έτίγ

περπάρα παπάϊτ σίμ , ί 8ϊ πεοπάρχ

Εγγεγετ σέ τίγ.

_ 6. Αί κε κά βέσ , λέ τ§ ^ίΊο'γΐ

τζθότε Ιπίρτι ντ| χ,&ιοι.

η. Ε μπε Εγγελ\ν" ι κίσίσε Φ•.λα-

δελφίσε σκρούχίγ• κϊίτοΰ θο'τε ϊέϊνγ-

99



ί&4
ΑΠΟΚΑΛΥΨ1Ι Κ^. 3.

δέλφειαν γράψε" ετούτα λέγει ύ άγιο;,

ό «λίθινος, όπου έχει τό κλειδί του Δα

βίδ" εκείνο; όπου άνοίγίΐ και κανένα;

δεν σφάλει" και σφάλει και κανένα; δεν

ανοίγει"

8. Ηςεύρω τα έργασου' να, όπου

έδωκα έμπρος-ά σου θύραν άνοικτην,

και κανένα; δέν δύνεται να τήν κλεί

σε," διατι εν ει; όλίγην δύναμιν, και

ί^ΰλαξε; τόν λο'γον μου, και δεν άρ-

νη'θη; το δνομάμου.

9• Να, ύποϋ σου δίδω άπό την

συναγωγών τοΰ" σατανά, άπό εκείνου;

όπου λέγουσι τοίϊ λο'γου του; να εί

ναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, άλλα

Ψεύδονται" να, όπου θέλω τοΰ; κά

μει να έλθουν και να προσκυνήσουν

εμπρός-» εις τα ποδάρια σου, και να

γνωρίσουν δτι έγώ σέ αγάπησα.

ίο. Οτι έφύλαξε; τόν λόγον τη;

υπομονής μου, και εγώ θέλω σέ φυ

λάξει άπό την ώραν του πειρασμού

όπου μέλλει να έ'λθη ει; ό'λην τήν

οϊκουμένην, να πειράξη εκείνου; όπου

κατοικοϋσιν απάνω ει; την γην.

ιι. Να, όπου έρχομαι γλίγωρα"

κράτει εκείνο όπου έχεις δια να μην

πάρη κανεί; τον ς-έφανο'ν σου.

12. Εκείνο; όπου νίκα, θέλω τόν

κάμει ς•ύλον ει; τον ναόν τοΰ Θεού

μου, και να μην εΰγη ες» πλέον" και

θέλω γράψει απάνω ει; αυτόν το ό'-

νομα τοΰ Θεοΰ μου, τη; καινούρια;

Ιερουσαλήμ, όπου καταβαίνει άπό τον

οϋρανόν άπό τόν Θεόν μου, και τό

,ίνομά μου τό καινούριον.

1 3. Εκείνο; όπου έχει αΰτία, ά;

ακούσει τΐ λέγει τό Πνεύμα ει; ταΐ;

ί/.κλησίανς.

ι4• Καί εΐ; τόν άγγελον τη; εκ

κλησία; των Λαοδικέων γράψε" ετοΰ

ία λέγει ό Αμήν, ό μάρτυρα; ό πι-

τι, ί βερτέτι, άί κ§ κοε κιούτζν' ί Αι"

βίδιτ, άι ν\ χάπ, ε ντοίά ύ ρ)., ί

χε μπίλ; έ ντονιε σέ χα*.

8. ΤΊ & πούνερατ' έτούα" γιά, «

κάμ βέν§ πιρπάρα τέγε **% τε

χάπετε, έ άτ| σμοίιντ τ« χ«η« «ο-

νιε" σε ψε χέ πάκ φουχί, έ (ΐε ροίβϊγτΐ

φγιάλενί τίμε, έ νούχ' άρνίσε \ρ#ρ*

τίμ.

9• Για, κε $ό ταπ γκα συνη-ωγί ί

σατανάϊτ, άτα κε ©όνε οενώεΙοΛγ,

έ νούχ§ γιάνε, πό Ρενιέγρι" γ«,« "

πεϊγ άτα χε τ§ βίγξνε έ Α Φ"}

περπάρα χέμπεβετ 4 τούα, ίτΐ <~

χενε χε ούν§ τ§ καμ ι

ίο. Σέ ψέ ρούαϊγτε ιτορσιν ι»'•

ρίμιτ οίμ, έ δε οίνε & τξ « ψ*[

τίγκα σαχάτι ί πιρασμόΊτ, ϋ^Τ ^

κά περ τ' άρδουρε μπί ΡίΟε «««ι *

Γουτζίτγε άτα χ| γιάν! |»« °£•

ιι. Για, χε βίγ \Λ 4 **ϊ*

όούαϊγ άτε««, *Η |'•°5 ^"^

νιερί κούρρόρξνε τέντε.

ΐ2. Ατεχϊτεμούντγ£>«^,

κολόνι ντ§ κίσί *! Βψ& «τ£ ?

δότεμό; δάλλε μι γι** * « *

σκρούα.•γμπετε^|ρ?'ν'έχ,°^

σ'ιΠερντίσίσίμβ,τΠίρο^»!

μ, « τζπρέτ ψαιίίΗΨΙ,γ

ντίετ σί,αε, 4 δβ' |μξρ^ν§ »>> ^ ^•

ι3.Αί*!κάβε3,λί^*Τ•

χε θο'τ| 2πίρτι μπ| ή>φ>

ι3. ΕμπέΕγγελνίχ^^

δικίσε σκρούαγ" κίϊτοΰ ίοτί ' Ρ#ζ

τι, μαρτύρι ί *έσ£/Τ& ' ίέ ' !ί'!ί''
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<7ο; και αληθινός, ή αρχή της κτί-

σ:ως τοΰ Θ?ου.

1 5. Ηζεύρω τα Ιργασου, οτι οΰτε

ψ >χρό; είσαι, οιϊτε ζες-ός" άμποτε να

ησ^υν η ψυχρός, η ζεςός.

1 6. Επειδή λοιπόν είσαι χλιαρός,

και ουδέ ψυχρός, ουδέ ζες-ός, μίλλω

να σε ξεράσω άπό το ςΌμαμου*

17. Διατί λέγεις" δτι είμαι πλού

σιος, και έπλούτησα, και δεν χρειά

ζομαι κανένα (πράγμα.) Και δεν ή-

ξεύρεις όη είσαι ταλαίπωρος, και ε

λεεινός, και πτωχός, και τυφλός, και

γυμνός.

1 8. Συμβουλεύω σε να άγοράσης

από λο'γου μου νρυσάφι δοκιμασμένον

έ νίσονρια έ πούνεραβετ σε Περντίσΐ,'

1 5. Τι ο! πούνίρατ' έτούα, σέ ψέ

σγέγε ας ί φτόχετε. άς ί γκρόχετε* μα-

καρ τ« γί'ΐ}| α ί φτο'^ετε, α ί γκρόχίτδ.

ι6. 'Σέ ψέ άδά γε ΐ βάΡετε, έ σγέ

ά; ί φτόχε,τε α; ΐ γκρι'χετε, δό τέ νίι

τΙ τ§ βγιέλλ γκα Ρόγ^α ΐμε.

νη. Σέ ψέ θούα* γιαμ ΐ πάσουρε, ί

ί Ρέτζιμ, έσκαμ χρΐνκ* ντονιέ" ενούκ'

έ δι >■§ τϊ γέ χε'κεϊι έ ΐ Ρεμούαρι, έ ί

βάρφ&,ρι, έ ί βέρπερι, έ ί σβέσιουρι.

1 8. Τέ απ τίγ νασιχατ κε τ|

πλέτζ γκά μέγε άρρ' τε σκούαρε έ τ§

άπό την φωτιαν, δια να πλουτη'σης" δοκιμάσουρε γκα ζγιάρι, κέ τε πένετζ

και φορέματα λευκά να ένδυθης, κα' ' ί πάσουρε, έ δε ρο'ία τε πάρδα, κέ τ§

να μήν φανη ή έντροπή της ^μ.νο-1 βίδετζ, κέ τε μός τ| Ηουκετε τούρπι ί

,1
τητόςσου" και χρίσαι κολλούριον τα σέ σβέ#ιουριτ σάτε, ε λίεϊγ μέ άλιφί

σι'-' έτούα, κέ τέ σιο'χτζ.

•9• Ουν' άτά κ| οοΰα ί κε,ρτόϊγ, ί

μάτια σου, δια να βλέπης

19. Εγώ όσους αγαπώ, τους ελέγ

χω και παιδεύω" ζήλεψε λοιπόν, και ί μουντό«γ" #γ άδά ζηλί, έ μετοίς

μετανο'ησον.

20. Να, όπου ?έκομαι εις την 20. Για, κέ ρΐ μπέ δέρ^ε, έ τζιοκ*••

θύραν και κρούω" έαν κανένας άκούση νίς δό'ρρεν§' κοόσ τέ μέ διΡιο'γε ζέν§, 4

την φωνη'ν μου, και άνοίςη τήν θύραν,

θέλω εμβει εις αυτόν, και θέλω δει-

πνη'σει μετ' αυτόν, και αυτός μετ'

εμένα.

21. Εκείνος όπου νίκα, θέλω τοΰ

δώσει να καθίση μετ' εμένα εις τόν

θρο'νον μου, καθώς έγώ ένίκησα, ν.ν.

έκάθισα μέ τόν πατέρα μου εις τόν

θρόνον του-

22. ΕκεΐΥρς όπου έχει αΰτία, ας

άκούση τι λέγει τό Πνεΰμά εις ταΐς

εκκλησίαις.

Κεφ. δ. 4•

Ι, Ϊ7ε?0ν *™ τούτα είδα, κα;

τέ μέ χάπγ§ δέρρενε, οό τέ χούϊγ τέκ

άί, έ δό τέδϊρκούϊγ μέ τέ παϊίε, 4

άΐ μέ μαύα.

2ΐ. Λ ί κε τε μούντγε' δά τι άπ

άτίγ, τέ ρίγε. με μ•>ύα πάσχε ντΐ <ρρον>

τΐμ" σι κούντρε μουντά έ δε οίνε , ε

ντένια πάσ/.ε μέ ?ία<τάνΐ τίμ ντε φράν.

τέ τίγ.

27. Αί κέ κα ζνί, λε τέ διΡιο'γε ά->

τε κε θότε 2.πίρτι μπέ κίϊϊρα.

Κρίε Εκάτερτε. δ. 4•

ι, Παατάγε πάτζί, έ γ:*, ν>.^ τ,ή+
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να, μια θύρα ανοικττ, ει; τον ούρα•

νδν, και ή φωνή η πρώτη, τ/,ν οποί

αν άκουσα ώσαν σάλπιγγα; όπΰ ελά-

λει μετ' έμενα, και έ'λεγεν* ανέβα έ-

οώ, και θέλω σου δείξει εκείνα όπου

αέλλουν να γενούν ΰ'τερα"

α. Και παρευθΰ; ΐλθα εϊ; έκς-ασιν

μέ πνεύμα" και να, και τ,τον Ινα;

θρόνο; εις τον σύρανον, και απάνω

εις τόν θρόνον κάποιο; καθεζόμενο;

3. Και εκείνο; όπου έκάθετο τ,τον

όμοιο; ει; τήν όρασιν, ώσαν πέτραν

ιάοπιόα και σάρΟινον" κα>. το οΰρά-

νιον το'ςον τριγύρω του θρόνου, μια;

λογής ει; τν;ν θεωρίαν ώσαν σμαράγδι.

4• Και τριγύρω τοΰ θρόνου είκο-

σιτέσσαρε; θρόνοι" και απάνω ει; τοΰ;

θρόνου; είό** τού; είκοσιτέσσαρε; πρεσ

βυτερου; όπου έκάΟουνταν, ένδυαίνου;

με φορέματα άσπρα- και έφοροΰσαν

«πάνιυ ει; τα κεφάλια τιυς τεφάνια

)• ρυσά.

ο. Και άπο τον θρόνον εΰγαιναν

ας-ραπαι και βρονταΐ καϊ φωναί' κα•

έπτα λαμπάδες άπο φωτι'αν όπο•;

έκαίουνταν έμπρος-α ει; τον θρόνον.

ΐ| όποίαι; είναι τα επτά πνεύματα τοί

Θεοϋ.

6. Και έμπρος-α ει;• τον θρόνον

μια θάλασσα γυαλίννι, όμοια ώσαν

Κρυτάλλι" και ει; τήν μέοην του θρό

νου καϊ τριγύρω τοΰ θρόνου τέσσαρα

ςωα, όπου ί,ταν γεμάτα μάτια όμ-

προ-ά και οπίσω.

7• Και τό πρώτον ζώον όμοίαζί

τΐν λέοντα, καϊ το δεύτερον ζώον

ομοίαζε μοσκάρι, καϊ τό τρίτον ζύον

£7.6 το πρόσωπον του ώσαν άνθ:ω-

π°ί, και τό τέταρτον ζώον ί,τον ο-

μοίον ώσαν αετό;, όπου πέτα.

8. Και τά τέσσερα ζώα, κάθε

ενα εις τοΰ λόγου του, είχαν άπο εξ/;

τε « χάπετε ντερ κίεί, έ ζερι ί τα~{

κε διΡιόβα πόσι ΐ ζουρνάσ§, ύ χοι&ν

τον με μου», ε με 6ό;' χίτ.ε /ετώ, :

δό τ| τ§ δξ^τόιγ τϊγ ποΰν|τ|*ί& ή

τε Γιάγεν| παστάγε.

*. Ε με τε σπέιγτ§ ού ρεα*^

γκα ^πίρτι, ί για, κενιεφρονκΐ γ*::•

χουρ§ ντϊ κίε>', έ μπί άτε φρόν ρΐγ «ί'

3. Ε άί κε ρίγ σεμπελλίν ιιζϊ ύ

πά(' ρε σι Γουρρι ί ΑσπίοΊτ, έ ϊιρίίΚ'

ί ρότουλϊ φρόνιτ κέ ν ε ίλι-; μ β~ΆΤ.ι•

λλέν μπξ τε πάρρι σ'ι Σμαράγίι.

4• Ε ροτουλ| φρόνιτ •Λ|ζετ ί χι'τί:

φρόνε ' έ μπι φρόνε πάτζε τέ -Λί,ίτ ί

κάτερ πλέϊκτε κε ρίγνε, έ κί'νί βέαιου-

ρε (/έ ρόπα τε παρία, έ μ^ε *;&$~\

τοΰρε κίσνε κορόόνα τ χΙίτΛ.

5. Ε γκα φρόνι §Γλλ§ βίΤίτίμίΜ,

έ %.ίμε, έ ζένιερα, έ πΐοπάρα ορο«:

8τάτ| λαμπάδα τε δέζουρα, «τι Η

γιάνε τε στάτε ίΐπίρτερετ, Ί Περντίσΐ-

6. Ε πεοπάοα φρόνιτ «ί &Τ '^'

*τ«, κ! ίιαν με κριϊταλλ" ί «ϊ («;

τε φρόνιτ , έ ρότουλε &ρόνιτ, ««!?

κάφ3§ πλιότ με σ'ι περπ«';ϊ ι ^ί*1*•

7• Ε κάφθια ε πάρρΊ Η» « λί;

ονταρ, έ κάφσια ε &τ| ίιαν μι β'•ΐ'• 5

κάφβα έ τρέτε κίσ σουράτνε «« ^α'

ρίουτ' ε κάφσια έ κάτίρτί ^ Ρ Λ"

το χ{ φλουτουρόν.

8• Ε τΙ κάτιρ κάφ«τε Μ Φ*

δο μπε βί'τε^ε τε τοΰρε γΛ ί*Ι
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πτερυγες τριγύρω, και απο μέσα ήταν

γεμάτα μάτια* καί δέν έχουν άνά-

παυσιν ήμέραν και νύκτα, να λέγουσιν'

άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος ό Θεός

ό παντοκράτωρ, όττοΰ ήτον, και είναι,

καί έρχεται.

9• Και δταν δώσουν τα ζώα δό-

ξαν και τιμήν και εύχαρι^ίαν εκείνου

όπου κάθεται απάνω εις τον θρόνον,

όπου ζή εις τους αιώνας τών αιώνων,

ίο. Πέφτουσιν οί είκοσι και τέσ

σαρες πρεσβύτεροι έμπρος;ά εις εκεί

νον όπου κάθεται εις τον θρόνον, και

προσκυνουσιν εκείνον οπού (,η εις τους

αιώνας τών αιώνων, και βάλλουσι

τους 75?άνους τους έυ,προτά εις τον

θρόνον, λέγοντες*

ιι. Αξιος είσαι Κύριε να πάρης

την δόξαν, και την τιμήν, καί τήν

δύναμιν' οτι έσΰ εκτισας τα πάντα,

και δια το θέλημα σου εΐναι, και

ίκτίσθησαν.

Κεφ. ε. 5.

ι. Καί είδα εις τήν δεξιχν εκεί

νου όπου έκάθετο εις τ'ιν θρόνον ένα

βιβλίον γεγραμμένον άπό μέσα καί

άποπίτω, βουλωμένον με βούλαις

επτά.

2. Καί είδα Ινα άγγελον δυνατόν

όπου έδιαλάλει με μεγάλην φωνη'ν'

ποίος είναι άξιος νά άνοιξη το βιβλίον,

και νά λύση ταΐς βαύλαις του;

3. Καί κανένας δεν έδύνετο εις

τον ούρανόν, ουδέ απάνω εις τήν γην,

οΐ»5* ά-οκάτω εις τήν γην, να άνοι

ξη το βιβλίον, ουδέ νά το βλέπη.

4• Καί εγώ έκλαιον πολλά, Οτι

κανένας δεν ευρέθη άξιος νά το άνοι

ξη καί νά ανάγνωση το βιβλίον, οΰδί

να το βλέπη.

κράχε ρΌ'τουλε, έ Λρέντχζι κέν§ πλιότ

μέ σί* έ σχάνε τε πρ£ϊγτουρε ας όίτε.

άς νάτε τούκ' έ θενβ Ζείνγτ, Σέίνγτ,

Σέίνγτ, Ζότι Περντία, άί κί μπάνίίθ§,

αι κ| κε, αι χ| ε^τε, ε αι κ§ οο τ| βιγε

9• Ε τέκ ίπν» κάφσετε λεβ&μ, έ

ντέρρ, έ έφχαρις-ή, άτίγ κε ρίγ μπ$

φρόν, έ χ| ρον μπε γέτι τε γέτεβετ,

ίο. Πίγνε μπΐ δέ τε νιεζέτ έ κά-

τερ πλέίχτε π|ρπάρα άτίγ Αε ρ*ίγ μπί

φρόν, έ ί φάλισνε άτίγ κε £όν ντε γέτ§

τε γέτιβετ, έ βίγν§ μπε δέ κορρόνατ'

έτοΰρε περπάρα φρόνιτ, τούκ' έ θενί.

ιι. Ι ζο'τι γέ τι ώ Ζοτ, τ§ μάρτζ

λιβόίμ έ δέ ντέρρ, ε δέ φουκίνε* σέ ψέ

τι περρε Ρίθε πούνβρατε, έ περ θελίμε

τέντε κάνε άτό τε κ§ν|ν§, έ κε'ν§

πέρρε.

Κρίε Επέσετε. ε. 5.

ι . Ε πάτζε [/.πάνε τε δγιάθετε τά

τίγ χ| ρίγ (Λπ| φρόν , νιε κάρτε τ§

(ίκρούαρί πρέντα έ γιάστε βουλιόσουρδ

μέ στάτε βούλια.

2. Ε πάτζε ΕγγεΧ τέ τέ φόρτι χ|

θερρ'ίτ μέ ζε τ§ μάδ' Τζιλι |ϊτ' ΐ ζο'-

νι τε χάπγε κάρτενε, ί τε πρίσγε βού •

λιατ' έσάϊγ;

3 Ντονι|νούκε μούντ άς ντε κίελ,

άς ντε δέ, άς ντενε δέ, τε χάπ κάξ-

τενε, άς τά ϊίχ άτε'

4• Ε οΰνε κιάγβ σιού[« 3ιούυ.ε, σέ

ψέ νούκ' ού Γεντ νιερί ϊ ζότι τά χάπ,

έ τά διαβάς κάρτενε, άς τά 3ίχ άτ{.
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5. Και Ενας άπό τους πρεσβυτέ

ρους μου λέγει* μην κλαίεις* να όπου

ένίκησεν ό λέων όπου είναι άπό την

φυλήν τοΰ ίουδα, ή ρ^ζα τοϋ Δαβίδ,

να άνοιξη το βιβλίον, καί να λύση

ταϊς επτά του βουλαις.

6. Καί είδα, και να εις την μέσην

του θρόνου καί των τεσσάρων ζώων,

και εις την μέσην τών πρεσβυτε'ρων,

άρνίον όπου έτ^κετο ώσαν ίσραγ-

μένον, και είχε κέρατα έπτα, κζί

έπτα μάτια, τα όποια είναι τα έπτα

πνεύματα τοϋ Θεοΰ, όπου ές•άλθη-

καν εις ό'λην την γίν.

η. Και ήλθε και έπηρε το βιβλίων

από την δεξιαν εκείνου όπου έκάθε-

το εις τον θρόνον.

8. Καί όταν έπηρε το βιβλίον, τα τέσ

σαρα ζώα καί οί είκοσιτέσσαρες πρεσ

βύτεροι Επεσαν ίμπρος-α εις το άρ

νίον, καί είχαν καθένας κιθάραις καί

κουπαις χρυσαϊς, όπου τ,ταν γεμά-

ταις θυμιάματα, αί όποίαι είναι αί

προσευχαΐ τών αγίων.

ο.. Καί ψάλουσι καινοΰριαν ψαλ

μωδών, λέγοντες* άξιος είσαι να πά-

ρης το βιβλίον, καί να άνοιξης τ«ϊ;

βούλαιςτου, δτι εσφάγης, καί μας

αγόρασες τοΰ Θεοϋ με το αίμα σου,

από κάθε λογής φυλήν καί γλώσσαν

καί λαόν καί έθνος*

ίο. Καί μας Εκαμες εις τον Θεον

(/.ας βασιλείς καί ιερείς* καί θέλομεν

βασιλεύσει απάνω εις την γην.

ιι. Και είδα, καί άκουσα φωνήν

αγγέλων πολλών όπου ήταν τριγύρω

του θρόνου, καί τών ζώων, καί τών

πρεσβυτέρων* καί ό αριθμός τους ητον

μυριάδες μυριάδων, καί χιλιάδί; χι

λιάδων*

12. Οπου έλεγαν με μεγάλην φω-

νη'ν* άξιον είναι το άρνίο* το έσφαγ-

5. Ε νιε γ*α πλαίτε με 9ότ§ μοίι"

μός κιάϊγ, για, λϊ μοϋντ λεοντάρι «

είτε γκα φυλία έ Ιοΰδεσε ρενια έ Δα-

βίδιτ τε /άπγε κάρτενε, έ τι πρίσγί

τε στάτε βουλιατ* έσάϊγ.

6. Ε βουρ ρα ρ% έ για ντε μες τε

φρόνιτ, έ ντε μες τε κάφίεβετ, έ »τ|

μες τε πλέκετ νιε κέιίκ 4ε ρίγ μπ§

κίμπε πόσι ί θέρτουε§, κε κΐδ Φτ*τ|

πρίρα, έ στάτ§ σι" λε γιανε τε 5τα'τε

δπίρτερετ' έ Περντίσε τε δερ/Όύχρατ•.

μπε Ρίθε όέ.

η. Ε Ιρδι έ μόρρι κάρτενε γχα δόρ'ΐ'

έ άτίγ κε ρίγ μπε φρόν.

8. Ε πόκε μόρρι κάρτενβ τε κίτερ

κάφίετε έ τε νιεζέτ έ κάτερ πλϋκτ»

ράνε περμπίς πε,ρπάρα κέγγιτ β *ί5ν§

τζίλι §ό κιθάρα, έ κούπα τ' άρρτα

πλιότ με μιρουδίρα, άτό γιάνί τ| φά•

λιατ' ε δϊϊνγτόρεβετ.

9• Ε ψάλγεν| ψαλμοδί τξρε, έ θό-

σνε. 1 ζότι γέ τε μαρτζ κάρτενε, ε τ£

γάπτζ β-,υλιατ' έσάίγ, σε ψε ού θέρ-

ρε, έ να πλε'βε τέ Περντία νέβετ μι

Γιακ τεντ, γκα τζδο φ*όρ« φυλιετ , έ

ίιούχετ' έ λαόίτ, έ μιλέτιτ.

ίο. Ε να κέ κίρρβ νέβετ π*ρ Πίρ-

ντίνε τίνε μπρέτερ έ πρίφτερ' « βο τ§

μπρετεροίγμΐ μπί δε.

1 1 . Ε βουρόα ρε, έ διΡιόβα >£ σιού-

με Εγγεγετ ρότουλε φρόνιτ, έ καφδξ-

βετ, έ δε πλέκετ* έ νέμουρι ί άτοϋρ^

μίγίρα μιλιούνιτ.

λ:

13. Ατα θόανε μέ ^ τε μαδ* ί

ίτι \τπ κέγγι ί θ:ρτου.{ί τ| μάρρ(
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με'νον, νά πάρη δύναριν, και πλοΰ-

τον, και σοφίαν, και κράτος, και τι

μήν και δοςαν, και εϋλογίαν.

1 3. Και κάθε κτίσμα όπου είναι

εις τόν οϋρανόν, και εις τήν γην, και

άπακάτω εις την γ?,ν, και οία είναι

εις την θάλασσαν, και μέσα εις αυ

τά όλα, άκουσα όπου έλεγαν ' εκείνου

όπου κάθεται είς τον θρο'νον και του

άρνίου, άς ηναι ή ευλογία, και ή τι

μή, και ή δυ'ςα' και το κράτος εις

τους αιώνας των αιώνων.

ι4• Και τα τε'σσαρα ζώα ελεγον'

άμήν' και οι εΐκοσιτέσσαρες πρεσβύ

τεροι έπεσα*, και έπροσκύνησαν τον

ζώντα εϊς τους αιώνας τών αιώνων.

Κεφ. 6.

ι. Και είδα δταν άνοιξε το άρνί-

ον μίαν άπό ταΓς βούλαις, και άκου

σα ενα άπό τα τε'σσαρα ζώα όπου

ίλεγεν, ωσάν φωνήν της βροντής"

ερνου και βλέπε.

2. Κΐοον, και νά ενα άλογον άσπρον'

και έκεϊνος όπου εκάθετο απάνω εις

αυτό, έκράτει τοξάρΓ και του ε'οΌ'θη

ς•έ<ρανος, και εΰγηκε νικητής, χαί διά

νά νικη'ση.

3. Και όταν άνοιξε την δεύτερον

βοΰλαν, άκουσα το δεύτερον ζώον ό

που ελεγεν' έλα και ίδε.

4• Και εύγηκεν εξω άλλο άλογον

κόκκινον' και εκείνος όπου έκάθετο

απάνω εις αυτό, του έδο'θη νά πάρη

τήν εΐρη'νην άπό την γην, διά νά

σφάξη ό ίνας τόν άλλον' και του

ίδο'θη μάχαιρα μεγάλη.

5. Και όταν άνοιςε τήν τρίτην

οοϋλαν, άκουσα το τρίτον ζώον όπου

ίλεγεν' ?ρχου και βλέπε. Και είδα,

καϊ νά, ίνα άλογον μαΰρον, κ« έκεΐ-

φουκίνε, έ τε πάσουριτε, £ σοφίνβ, έ

κουβέτνε , έ ντέρρε, έ λεβ&μνβ , έ δε

πεκίμνε.

1 3. Ε Ρίθε πούνιρατ' έ *έρ4α χ|

γιά/ΐ ντίρ κίελ, έ μπί δε, ε ντένε δε,

έ ντε δέτ, σά γιάνε, έ σα Γέντενε ντε

κετό βέντερα τε Ρίθα ΐ §ιΡιο'βα κ| θο'-

σνε, μπ' άτε χ| ρί ντε φρόν, ε μ^β

κίΡκνε Λεχίμι, έ δε ντέρτι, έ δ« λ§β$ί-

μι, έ δε μπρετερία, ντε γέτβ πάς γέ-

τετ.

ι4• Ε τέ κάτερ κάφσβτε θόυνί-

Βερτέτ. Ε τε ίιεζέτ έ κάτερ πλίϊχτβ

ράνε πιρμπίς,, έ ού φάλλε άτίγ ί& ρόν

ντ| γέτε τ| γέτ&βετ.

Κρίε ΕίΊάστετε. ς•. 6.

ι. Ε πάτζε κοΰρ χάπι κέγγι ίι|

γκά τε στάτε βούλιατε,, έ §•/ιο'βα νιε

γκά τ| κάτερ κάφσετε •/.§ θοίί, μέ ζε σϊ

τε Ρε,μίμιτ, εγια, έ δίχ.

2. Ε βούρρα έέ έ γιά νιε καΆε ί

Αάρδε • έ άί γ\ κίσ χίπουρξ μπ§ τ|,

μπάν νί| χάρκ• έ γιου δά άτίγ ίιε κου.

ρο'ρε, έ δο'λι μούντε'ί, π«ρ τε μούντου-

3. Ε κοί/ρ χάπι βούλίν' ί $ίτΛ, &-

ίίο'βα κάφσν' έ δίτ§ κ| θόα" εγια 2 δίχ.

4• Ε δόΧι τγιέτερ κάλε ί κούϊκ* Ι

άτίγ χ| κέ χίπουρι μπ§ τδ,γιοΰ δά τ|

γκρΐγ πάϊκνε γκά δε'ου, περ τε θέρρ-

τουρι νιέρι γιάτερινε, έ γιου δά άτίγ

νιε θίχ§ έ μάδε.

5. Ε κούρ χάπι βούίεν' έτρέτε, &-

ίιο'βα κάιρσεν' έτρε'τε κε Θό3" ε"για, Ι

σίχ ' έ βεϊτρο'βα , έ γιά νι§ κά>§

ί ζί , έ άί £§ χε χίπουρβ μπ| τε,
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νος όπου έκάθετον απάνω εις αυτό,

ί'κράτειεν εις τό χέρι του μίαν ζυγαρίχν.

6. Και άκουσα φωνήν εις την μέ•

σην των τεσσάρων ζώων όπου έλί-

γεν' τό σινη'κι το σιτάρι ενα ρΌυπι"

χαί τρία σινη'κια κριθάρι ενα ρούπι'

και τό λάδι και το κρασί μη το βλα-

7• Και όταν• άνοιξε την βοΰλαν

την τετάρτην, άκουσα φωνήν του

τετάρτου ζώου όπου έλεγεν* έρχου

και βλέπε.

8. Και είδα και να ενα άλογο

Λράσινον, και εκείνος όπου έκάθετον

απανωτού, η τον τό όνομα του ό' Θά•

νατος' και ό άδης ακολούθα μαζύ του*

και τους εδόθη εξουσία να άποκτεί-

νουσει τό τέταρτον μέρος της γης,

με σπαθί και μέ πεΐνα και μέ θά

νατον, και μέ θηρία της γης.

9• Και όταν άνοιςε την πέμπτην

βουλαν, είδα άποκάτω εις τό θυσιας-η'-

ριον ταϊς ψυχαΐς έκεινών όπου έσφάγη-

καν δια τον λόγον του Θευυ, και δια

τήν μαρτυρίαν του άρνίου όπου εί/αν'

ίο. Και ίκραξαν μέ μεγάλην φωνήν,

λέγοντες* έως πότε ό δεσπότης ό άγιος

και ό αληθινός δεν κρίνεις και έςεδικαι-

ώνεις τό αίμα μας, από εκείνους όπου

κατοικοΰσιν απάνω εις τήν γην ;

XI. Και τους έδόθηκαν κάθε ενός

φορέματα άσπρα, και τους έλαλήθη να

άναπαυθώσιν ακόμη ολίγον καιρόν, έως

όπου να τελειωθώσι και οι συνδουλοί

τους και οι αδελφοί τους, όπου μέλλουν

να φονευθούν ώσαν και αυτοί.

1 2. Και είδα όταν άνοιξε τήν βου

λαν τήν εκτην, και να σεισμός μέγας

ί*γινε, και ό ήλιος έγινε μαύρος ώσαν

σακκί τρίχινον, και τό φεγγάρι όλον

κί5 νιε ζιγαρέ μ*§ οόρ=§ τ§ τίγ.

6. Ε &Ριόβα νιέ ζε ντε μ,ές τ* κά-

τερ κάφσεβετ κε θόΐ' σινίκοι» ί Ρρούριτ

νι| δηνάρ, έ τρέ σ•νίκ§ ελπιτ νά δη

νάρ ' έ βάϊγτε έ δέ βέρρενε μός ί δεμί-

το\

η. Ε κούρ χάπι βούλεν* 6 κάτίίτε,

διΡιόβα ζέν' Ι κάφσϊσι κάτερτε , 4

θόσ' έγια, έ 3ίχ.

8. Ε βϊότρόβα, έ για νιε κάλε ί

Ρέλλερε. έ άι *ε κέ χίπουρε μπ'ε τι

κίσ 'εμίρρινεΜόρρτ' έ βίγ πας βί πι'^ζ'

έ οϋ δα μπα τα οϋρδερ μπι τε κάτι;-

τ|ν' έ δέουτ τ§ βρίσνξ με άνξ τε κο'ρ-

δεσε, έ με άν| τε οϋσε, έ με άνξ τε

β^έκεγεσϊ, έ τ| πί^εβετ σε δέου.

ρ. Ε κίύρ νάπι βούλ.|ν' έ πέί|τε.

πάτζ| περπόδ Θυσια7ΐ'ρ'-τ σπίρτερετ «

άτοΰρε κι γιάνε θέρτουρε. πίρ φγιάλ3

τ$ Περντίσε, έ περ μαρτυρί χ» πάτνε.

ίο. Ε Οερρίσνε με ζε τ| μαδ, β

θόσνε* γγέρα κούρ ώ Ζότι Σεΐνγτ ε ϊ

βερτίτι νούκε Ριουκον, έ νούκε μερρ

χάκε π|ρ Ριακ τ£ν§ γκα άτ* κε ρίν*

μπί δέ;

II. Εοϋ δάνϊ ρόπα τε κάρδα μπί

τζίλ| &» άσουρεϊ, έ οΰ θα άτοΰρε £).

τε πρέχενε έ δέ πάκεζε κόχ|, γγίρα σα

τ| μπούϊετε νεμουρι ί 3»όκ|6ιτ ο$

τοϋρε , έ δέ βελάζερετ σ| τοϋρε , κε

οούανε τε βρίτενβ σι έ δέ άτά.

13. Ε πάτζε κούρ χάπι βουλεν*

έΓιάίττετε, έ για, έ οΰ π? τερμέτ ίμάδ,

έ δίελι ού έρρετζοιία πόϊΐ δες πρ»γ κί-

μεβέτ ? ε δέ χί.νϊζα ού πε πόσι Ριάκ.

έγίνη ώσαν αίμα'

1 3. Και οί άς-έρε;τοΰ" ουρανού έ"πε-| 1 3. Ε οϋλλτ' ί κίελΊτ ράνι μ=ϊ
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σαν εις την γην, ώσαν ή1 συχία βειομε- | δε, σι χούντρι χεδ φίκου ί ε"Γρ§ φί)ίτ§

νη άπό μεγάλον άνεμον ρίχνει τοϋςίΑοϋρ ίίκούντετ* γκάχα βρρ' « κέκε.

όλιίνθους της.

»4• Και ό ουρανός άπεχωρίσθη ω

σάν τυλιχτάρι ύποΰ τυλίσσεται, και

κάβεορο; και νησί «κινήθηκαν άπό τόν

το'πον τους*

1 5. Και οι βασιλείς της γη";, καϊ

οι μεγις•άνε;, και ο'ι πλούσιοι, και ο

νιλίαρχοι, και οι δυνατοί, και κάδε

δοΰλος, και κάθε ελεύθερος έκρυψαν

τοΰ λόνου τους εις τα σπη'λαια και εις

ταϊ; πέτραις των ορέων*

1 6, Και λέγουν εις τα •ρη και εϊς

ταΐς πέτραις* πέσετε απάνω μας και

σκεπάσετε μας άιτο το πρόσωπον έκε -

νου όπου κάθεται εις τον θρόνον, και

άπό την όργην του άρνίου'

17. Οτι ηλθεν ή ήμερα ή μεγάλη

της όργης τον' και τίς δύναται να ςαδη,

Κεφ. ζ. 7•

ι . Και 5<τερα άπό τοΰτα είδα τέσ-

οαρας αγγέλους όπου ές•ε'κου»ταν ει;

ταΐς τέσσαρες γωνία-.ς της γη;, και έ

κρατούσαν του; τέ:σαρας άνεμους τη;

γης, δια να μην φυσά ά άνεμο; ά-άνω

ίίς την γήν, μηδέ ε•!; την θάλασιαν,

μηδέ ει; κανένα δένδρον.

ι. ΚαΙ εΐδα άλλον άγγελον όπου

άνέβαινεν άπό την άνατολήν του ηλί

ου, και έκράτει βοΰλαν του ΘίοΟ τοΰ

ζώντος ' και έκραζε με μεγάλην φω•

νήν τοΰ; τεσσάρας αγγέλους, ει; τους

οποίους έδόΐη να άδικη'σουσι την γην

χαί την θάλασσαν,

3. Λέγωντας' μήν αδικήσετε την

γην, μη'τε την θάλασσαν, μη'τε τα δέν

δρα, έως ου να βουλώσωμεν τους δού

λους τοΰ θεοΰ ήκ,ών ει; το μέτω-

πόν τους.

ι4• Ε Κίελι ού πίρμπϊγιούαδ πο'-

σι χάρτα ή\ περμπεγίδετε έ μπίλετε,

έ τζδό μαλλ, έ τζδό νησί λιού«•γτιν|

γχα βεντετ' έτοΰρε.

ι5. Ε μπρετΐρετ" έ δέουτ , έ τ||

μεδίνγτε έ τε πάσουριτε,, ε χ».λιάρ£«-

τ{, έ τι φο'ρτ|τ§, έ τζίίό κοπίλ, έ τζ§ό

ζότ φσέχν{ βέτίχεν' έτοΰρε ντε περ

σπέλα, έ ντ§ περ βέ,ρρα τε μάλλεβετ,

1 6. Ε Θόν3 μα'λλεβετ έ σπέλλαβετ,

Λίρρι μπί νέβετ, έ φίϊίχνανι νέβετ γχα

φάκεα έ άτίγ >"§ ρί μπε φρον' έ δε γχα

οΰρΡία Ι χέγγιτ.

Ι7• 2ί ψέ ερδι δίτα εμάδε έ ούρ-

Ρίσ| τίγ' έ κοΰ$ μοΰντ τ£ ρίγί κόντρί,,

Κρίε Ε^τάτετε. ζ. η.

ι. Ε παστάγε πάτζί κάτ|ρ Εγ-

γειγ κε ρίγνε μπε τ| κάτερ χιόϊετ' ί

δέουτ, έ μπάϊγνβ τε κάτερ ερρερατ' έ

δέουτ, κ| τε μος φρίν έρό§ μπί δέ, α;

μπί ντονι^ πίμ|.

■χ. Ε πάτζ| τγιάτερ Εγγ«λ' ν\ -χί-

πεν γχα δέλλ δίεΐι, έ κε κίσ βουλεν' »

Περντίσε Ριάϊε* ι. θ|ρρίτ με ζε τε λιάρ-

τ| τέ κάτερ Εγγεγετ, άτοΰρε κε οΰ

ΐστε δ$ν§ οϋ'ρδ'ε,ρ τ^ δευετόϊγνε ^ίν|,

έ δε δέτινε.

3. Ε Θό3' μός Αίνι τε κεϊκ δέουτ,

ας δέτιτ , άς λίσαβετ, γγ^ ι σα τ»

βουλιόσγΐμε έόπτ' έ Περντίσε, σο\§,

μπϊ πά)'ΐρα τε του ρε.

ΙΟΟ
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4• Και άκουσα τον άριβμόν «κεί

νων όπου έβουλώθηκαν* εκατόν σαραν-

τατέσσαρες χιλιάδες βουλωμένοι, άπο

όλαις ταϊς φυλαΐς τών υιών του Ισρατίλ.

5. Απο την ρυλην του Ιούδα, δώ-,

δέκα χιλιάδες βουλωμένοι" άπό τί,ν

φυλ-"}ν τοδ Ρουβ/,ν, δώδεκα χιλιάδες

βουλωμένοι" άπο την φυλήν τοΰ Γάδ,

δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι*

6. Απο την φυλην του Ασηρ, οώ-

δεκα χιλιάδες βουλωμένοι* άπη ττ,ν

φυληντοΰΝεφναλειμ, δώδεκα χιλιάδες

βουλωμένοι* άπό την φυλην τοΰ Μα-

νασσϊί* δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι.

η. Από την φυλήν του Συμεών,

δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι* άπό την

φυλήν τοΰ Λευΐ, δώδεκα χιλιάδες βου

λωμένοι" άπο την φυλήν τοΰ Ισάχαρ,

δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι.

8. Από τήν φυλήν τοϋ Ζαβουλών,

δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι* από τήν

φυλην τοΰ Ιωσήφ , δώδεκα χιλιάδες

βουλωμένοι* άπο τήν φυλήν τοΰ Βενια

μίν, δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι.

ο,, ϊς-ερα άπο τοΰτα είδα, και να

4• Ε οιΓιόβα νε'μουρίν'ε «Ι βοΛτί•

σονρετ" νιεκίντ έ &ζετ έ κάρτερ (ΐίγε,

τ§ βουλιόσουρε, γκα τζ& φώϊ « ϊί•

γετ σε Ισρα^λιτ.

5, Γκα φυλί ε Ιούδεσε, ίφζώγί-

τί μίγ* τ§ βουλιόσουρί' γα. ρΧ «

Ρουβίμιτ, §ιμπ|δγιετε ρηίη.ίΜ-

σούρε," γκα φυλί έ Γάδιτ, όωι-ξηιί-1

μίγε τε βουλιόσουρε.

6. Γκα φυλί ε Αστίριτ, ίψκ$γί•

τξ μίγ* τε βουλιόσουρε * νχ» ο-Λ' ι

Νεφθαλίμιτ, 8ιμπεδγιέτε [«'■/! τεβου-

λιο'σουρ!" γκα φυλί έ Ητιχώοτ, ϊ<•

μπεδγιέτε μίγε τξ βουλιόβουρί•

η. Γκα φυλί ε Σιμεώνιτ, )ψϊ

δγιέτε μίγε τε βουλιόιουρί' γ** ψ&

έ Λίβίουτ,'διβπεδγιέτι ψχγΛ^'

λιόσουρε/ γκα φυλί έ Ισάχαριτ, V*

δγιέτΐ μίγ» τ« βουλιόσουρί•

8. Γκά φυλί έ Ζαβουλο'νιτ, *μ«Τ

δγιέτε μίγ» τε βουλιόσο-ρΐ* ψ- Φ*

έ Ιω^ίφιτ,'§<μπϊδ•/ιε'τίΡ11 *ί &-■

λιάσουρβ* γκα φυλί ί Βενιαμίνιτ, *■

μπεδγιέτε μίγε τί βουλ-ώο^• _ ,

"9. Πασαντάϊγ ττάτζί , ε γ« '•«

τούρμέμάδε, χενοώί!(«^«ν"

πολΰς όχλος, τον όποιον κάνεις δέν ή"μ- ..„ΓΓ .,_„., ... .

πο'ρειι να τον μετοη'ση, άπό κάβε ε- μ,εοόν άτε νιερί. γκα τζί»Ρ >

6νος και κάβε φυλήν και χάθε λαόν καί λί, έ λαό, έ Γιούχε, '\ ψν\ "' ' ,,

κάθε γλδββαν, άπου ές-έκουντο'ν έμ- φρόνιτ έ- π§ρπάρα κεγγίΤι £

προς-ά είί τον θρόνον και έμπρος-ά εις τό ( πα τε πάρδα, ε μ« "Ρ**** *

άύνίον,ένδυμένοι φορέματα άσπρα* και τ| τουρε

(εκοατοΰσαν) φοίνικες εις τα χέρια τους*

ίο. Και έκραζαν μέ μεγάλην φω-

ντιν λέγοντες" ή σωτηρία είναι τοΰ Θε- , .. ......{ ,

οΰ μας όπου κάθεται^ εις τον βρόνον, ρ! μπί φρόν, έ δί μ"Ί *

και του άρνίου. «^

1 1. Και όλοιοί άγγελοι ε'ς-έκουνταν τϊ. Ε Γίβ§ ΕγγΙ'Τ'-' ',' Ι %^{,

τριγύρω του θρόνου και τών πρίσβυ- φρόνιτ, έ ρ*ότουλ| πλέκε"*)

Τί'οων καί τών τεσσάρων ζώων, και κάφαΐβετ , έ ράνε ι^ρ;-"•

έπεσαν εμπροτ» εις τον θρονον κατά φρονιτ, ι γιου φ»Μ$ .

πρόσωπον, καί έπροσκύνησαν τΰν

"Γ-'-'- .

ιο. Ε βερ^ί^^^

θόσνε" σπετίμι μπε Πιρ^Μ «Ι*
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12. Λέγοντες" άαην* ή ευλογία και

ή δόξα και ή σοφία καί ή εύχαρις-ία

και ή τιμή καϊ ή δ°υ'ναμις και ή ισχύς

άς είναι εις τον Θεο'ν μας εις τους αιώ

νας των αιώνων* άμη'ν.

1 3. Καί άπεκρίθη ίνας άπο τους

πρεσβυτέρους, και λέγει μου" έτοΰτο:

οι ένδυμένοι τα άσπρα φορέματα, ποιοι

είναι, καί πο'θεν ήλθαν;

ι4• Καί ειπά του* αύθέντη,εσΰ ή-

ςεύρεις. Κ,αί μου είπβν" ετούτοι είναι

όπου ήλθαν άπά την θλίψιν την μεγά-

λην' καί έπλυναν τα ψορέμχτά τους ,

καί τα ελεύκαναν με το αίμα τοΰ άρ-

νίου.

1 5. Δια τοΰτο είναι έμπρος-ά ί'ί

τον θρο'νον τοΰ θεοΰ, καί τον λατρεΰ-

ουσι νύκτα καί ήμέραν εις τον ναο'ντου"

καί έκίϊνος όποϋ' κάθεται εις τόν θρο'

νον, θέλει κατασκηνοίσει ε'πάνω των.

1 6. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ού-

οε θέλουσι ο\ψα'σει πλε'ον, ουδέ θέλει

πε'αει απάνω τους ό ήλιος, ο,ύίδ κανένα

καύμα*

ι?. Οτι το άρνίον όπου είναι άνά-

μεσον του θρο'νου, θέλει τους ποιμάνει,

καϊ θέλει τους ύδηγνίσει εις τοις ζώ-

σαις βρύσεις των νερών" καί ό Θεός

θέλει εξαλείψει κάθε λογής δάκρυον ά

πο τα μάτια τους.

Κε<ρ. η. 8.

ι. Καί όταν άνοιξε την βουλαν

την έβοομην; έγινε σιγή εις τόν ού-

ρανόν, ώς ενα μεσώριον.

2. Καί είδα τους επτά αγγέλους,

όπου ές-εκουντανέΐί,προς•* "'ί τόν Θεον

12. Τούκ'θίνί" βερτέτ' πεκίμι έδέ

λ|β§ίμι, ε. δε σοφία, έ δέ έφχαρις-ία,

έ δέ ντέρόι, ε' δε τε φο'ρτετε, έ δέ κου-

βέτι. μπ§ Περντίνε τένε μκε γέτε τ»

γέτείετ, άστου κιο'φτε.

1 3. Ε οϋ πίρΡέικ νιε γκά πλέΐκτε,

έ με θα μούα' «τα τέ βέΉουριτε με

ρο'πα τέ πάρδα, τζίλετε γιάνε, έ γκά-

χα ερδε;

ι4• Ε γιου περΡέίγτζί άτίγ* τι ίδϊ

Ζότ- ε άί με θα μούα' ζετα γιάνε ά-

τα χ| κάνε άρδουρε γκα νιε δτρεγγίμ

ί μάδ' έ κά/ε λιάρρ*| ρΌ'χατ' έτοΰρε. ε

κάνε τζπάρδουρε στολίτ' έτουρε ντέ.

Ριακ τ§ κέγγγιτ.

1 5. Πρά άντάϊγ Ρίντενε περπάρα

φρο'νιτ σέ Περντίσε, έ λατρέψγ|νε άτβ

δίτ' έ νάτε ντε ναό τε τίγ' β άί χε ρ;

ντε φρόν δβ τέ ρΊ'γξ μτί τά.

1 6. Ε δό τε μός κένε μέ άς ου, άς

έτ, έδέ δό τέ μό; πγιέρρ» σίελι μπι

■τα, ας ντο'ηε βάπε.

\η. Σέ ψέ κέγγι κεΡεντετβ. ντε μές

τΐ φρο'νιτ Λο τί κυβερρίσγε άτά έ δό

τί πγιβρε άτά ντέ κρόνιερ τ' ούγερ*•

βετ σε Ριάλα, έ δό τε θάγι Περντια

Ρίθε λιο';| γκα σίτ'έτοΰρε.

εδόθη*ηκαν ίπτα σάλπιγ-και του.

γ«κ.

3. Καί άλλος άγγελος ήλθε, καί έ-

ς-άθη εις τό θυσιας-η'ριον, κρατώντας

Κρίε Ετέτετί. τ. 8•

ι . Ε κοΰρ χάπι βουλεν' έ δτάτΐ,

οΰ πε πουσιμ ντέρ κίελ άφβρό νιε Ριούς•

σμ| σαχατ.

2. Ε πάτζε τε ίττάτ» Βγγϊίγτε* κ«

έίγνε π|ρπαρα Περντίσ^' έ οΰ 5άν ά-

τοΰρε στάτε ζουρνάρ?.

3. Ε ερδ\ "η'ΐάτερ Εγγελ, ϊ «ν-

τρο'ι π|ρπάρα θυσιας-/ίριτ, ϊ μπάϊγ ν•.β
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θυκ-ΐατόν χρυσοΰν και τοΰ έοόθνικαν

θυμιάματα πολλά, δια να ίωση ταϊς

προ:ευχαΐς όλων τών αγίων εις τό θυ-

οιας••/ί;ιον το χρυσοΰν, όπου είναι εμ-

Χύοςζ εις τον θρόνον.

4• Και ό καπνός των θυμιαμάτων

βνέβτ) με τοις κροσευχαΐς τών αγίων,

βπο το χερ» τοΰ αγγέλου εμπροςα εις

*&Υ θίο'ν.

5. Και έπτίρεν ό άγγελος το θυμια

Τον, χαι το έγε'μισεν άπό τήν οωτίαν

τοΰ θυσιαττ,ρίου, χαι τό έ,ΐαλεν εις ττ;ν

γτν' χαι έγίνΤιΧαν φωναί χαι βοονταί

χαϊ άς-ραπαί χαι σεισμός.

6. ΚκΙ ν. επτά άγγελοι όπου έκρα

τοϋσαν ταΐς επτά σάλπιγγαις, ετοίμα

σαν τοΰ λόγου τους να σαλπίσουν.

7• Και 6 πρώτος άγγελος έσάλπισε,

και ένινε χαλάζι και φωτία ανακατω

μένα με τό αίμα, χαι £ίρίχ_θτ)χαν εις

τήν γτ,ν' και το τρίτον μερτιχον άπό

τα δένδρα κχτε/.ά/, χαι κάθε -χλωρόν

χορτάρι κάτεχα/;.

8. Και ό δεύτερος άγγελος έσάλπι*

βε, χαι ώσαν όρος μεγάλον όπου καίε

ται με φωτίαν, έρριχθη εις ττ;ν θάλασ

σαν* χαι έγινε το τρίτον μερτικόν τίς

θαλάσσης αίμα.

9• Και απέθανε το τρίτον μερτικόν

άπό τα κτίσματα όπου *ταν εις τ/,ν

θάλασσαν, όποΰ' είχαν ψυχαΐς* και τό

τρίτον μέρος άπότα καράβια έχαλά-

σδηκαν.

ίο. Κα! ό τρίτος άγγελος έσάλπι-

οε, και επεσεν άπο τον ού;ανόν ένας ά-

ς-ίρας μεγάλος ό όποιος έκαίετο ωσάν

λαμπάόα, και επεσεν εις τό τρίτον μέ

ρος τών ποταμών , και είς ταΐς βρύσαις

τών νερών.

1 1 . Και τό όνομα τοΰ ά^έρος λέγε

ται Ανινθος' κ» γίνεται τυ τρίτον μέ

ρος τών νερών ώτάν άψινθος, κ« πολ•

θυμιατό τ' άρρ'τΒ, έί ο"άν '^Υ ^**

μγιάμερα 3ιούμε, κΐ τΐ& ϋγ ΒΚφΖχ*

τε φάλιουρατε τε Κ% σΐϊνγτόίΐϋετ

μπι Ουσιατίρ» τ' άρρτξ χ£ χέ χ^ϊχϊ-

ρα φρόνιτ.

4• Κ χίπι τίμι ί θυμγιάμίζετ, «4

φάλιαβετ ίίϊνγτο'ρ||ϊ*τ , γχζ &ίρ' «

ΕγγίΑιτ πιρπάια Περντίσε.-

5. Ε μορρι Ε••γίίι βυμγτχπ»" ε

άρότε, έ μπουϋι άτ| γχά ζγι*;ι ί £νσι-

α-ϋ'ριτ, έ έ στίου μπ§ δέ, έ ού χίν»

ζένια , έ χρουχουλίμα, ε βετετίμα, £

τίον,ί'τ.

6. Ε τ'| "ττάτε £γγ«γτ| χ| χ5ν{

τε στάτε ζονρνάτε οϋ πέν§ Ρ*ι» χ^

τ§ ραρε ζουρνάβετ.

^. Ε ί πάίρι Εγγ»λ ΐ ^α ζουρνίβί,

ι ού πέ πρε'ίΗρ έ ζγιαρ ναχατόσο^β*

με Ριάκ' έ ού χο4 μτ-ί ίέ* ε έ τρετ' 1

λίσαβετ ού οο^ςνε., έ Γί';ε *άρίι ϊρέο&ΐ

ού δο'•.'?Χ.

8. Ε ί δίτι Εγνελ ί ρα ζουρνάσε, Ι

πόσι νι| μά)3. ί μαδ* χ| §ίετί με Γγιάρ

ού χοί ντέ οετ* ού χέ έ τρίτα έ &'τιτ

Γιάχ.

9- Ε βδίκνξ τε τρε'τ'έ χούνξρββετ

σε χίρρΌε χ| γιάν§ ντε ίε'τ, ατό ί» χά

νε σπΐρτ , έ δε έ τρέτ' έ Αοράβίβετ

ίο Ε ί τρε'τι Εγγίλ ί ρ« ζο«να«"

έ ρα γκα χίελ'ι ούλλ ί μαδ1 ίδίζουρι

πόσι νιε λαμπάδε., έ ρ*α μπϊ τι τρί

τε τε λιούμίραβετ , ε μπε τε τρέτ» τ|

κοόνιετ.

ιι. Ε εμερρι ί ούλλιτ χιούχαετε

Αψίνθιο" έ ού Αε έτρ^τ' έ ουγίραβετ

Αψίνθιο, ί σ'Λύ|/4 νι/ρεζ β<Ηκν$ γ*α
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λοι άπό του; άνίρώπου; άκέΟαναν άπό

Τ* νερά όπου έπικρά/θηκαν.

13. Και ό τέταρτος άγγελος έσάλ*

πισε, χ*ι έβλάφθη το τρίτον τοΰ η

λίου, χ*ι το τρίτον του φεγγαριού,

και το τρίτον μέρος τών αγέρων" δια

να σκότιο^ το τρίτον μέρος αυτών ,

και Λ τμέρα να μην φέγγη το τρί

τον μέίος της, και ή νύκτα ομοίως.

1 3. Και είδον, και άκουσα ενός αγ

γέλου όπου ίτ-έτοι ίΐς το μίσουράνι-

σμα, και ελβγβ με μεγάλην φωνην'

Αλλοίμονον, αλλοίμονον, άλλοίμονονεΐς

εκείνους όπου κατοικοΰσιν απάνω εις

την γη"; , άπό ταΐς λοιποί; φωναΓ;

της σάλπιγγας τών τριών αγγέλων ό

που μέλλουν νά σαλπίσουν.

Κ»?. 0. 9.

ι. Και ό πε'μτος άγγελος εσάλπι-

ηζ, και είδα έναν ά<7ε'ρα όπου επεσεν

4π•ι τον ούροίνόν εις την γην, και του

εδόθη το κλειδί πηγαδιού τη; αβύσσου.

2. Και άνοιςε το πηγάδι της α

βύσσου" και άνέβη καπνός από το πη

γάδι ωσάν καπνός καμίνου μεγάλης"

κζί έσκοτίσΟη ό ήλιο; και ό άήρ άπό

τον καπ/όν τοΰ πηγαδιού.

3. Και από τον καπνόν εύγηκαν

ακρίδες εις την γην, και τών εδόθη

δύναμις, ωσάν έχουσιν οι σκορπιοί

*ί« γίί•

4• Και τοΐς ελάλϋίβη να μην βλά-

ψωο'ι τα χορτάρια της γης, ουδέ καμ-

μίαν πρασινάδα, ουδέ κανένα δέρ-

δρον' πάρα μονάχα τους ανθρώπους

όπου δεν εχουσι την βοΰλαν τοΰ Θε

ού εις τό μίτωπόν τους.

5. Και παρη'γγειλαν, να μην τους

σκοτώνουν, άλλα νά τους βασανίσουν

πέντε μηνε,' και ό βασανισμό; αυτών

ουγερατε, σε ψέ ού ίδξροΰαν•.

12. Ε ί κάτερτι Εγγελ' ί ρ"ά ζουρ-

νάσε" έ ού πλι«χό3νε έ τρέτα πγιέσξ έ

οίελιτ, έ έ τρέτα πγιέσι έ χίνεζίσε, έ

Ι τρέτα πγιασ' ί ούλλετ, κάκε σα ού

έ'ρρ, έ τρέτα έ άτοΰρε, ί ντάγε έ τρέτα

έ άτοΰρε νούκε 'ιπ δρίτε, αστού έ δέ

νάτίαϊ.

1 3. Επάτζ|, έ §ιΓιο'βα ζεν' έ νι&'τ

Εγγελιτ κε φλουτουρόν ντέ περ μες

τε κίεΧιτ, έ μέ ζε τ| μάδ θοίί' βέ,

βέ, βέ μπά τα κ§ ρ"ίν| μπι δέ γκά

ζέρατ' έ τγιέρα τ{ ζουρνάσξ τε τρέ

Εγγεγετ κ& δούανε τε βίγν§ τοΰ *ί»ν|

ζουρνάβετ.

Κρίε Ενέντίτε. θ. 9•

ι . Ε Εγγείι ί πε'σίτι ί ρ*ά ζουρνά*

αι έ πάτζ| νιε οΰλλ λε ρά γκά κίεϊι

μπί δέ" ε γιου δα άτιγ κιούτζι ΐπού•

ζιτ σ' Αβίσιτ.

2. Ε χάπι πούζν' έ άβίσιτ, Ι χίπι

τίμ γκά πούζι, πόσι τιμ ί >ιέ φοΰρεσ%

μάδε' έ ού έρρ δίελι & δέ εοάαγκά τί-

μι ί πούζιτ.

3. Ε γκά τίμι δούαλε καρκαλέτζε

μπϊ δέ , ε ού δα μπ' άτά οΰρδιρ , σϊ

κουντρε κάνε οΰρδερ τζφούρκετ' ε δέ-

ουτ,

4• Ε ού δά πορσι μπε τά κε τ|

μός &μ£το'γϊνε πάρρ' έ δέουτ, ά; ντο-

νιε π;μί τε νιούμε, α; ντονώ λίσ' περ

βέτζε νιέρξζιτε βέτεμε /.ϊ νούκ$ κάνε

βούλ^/' έ ΙΙερντίσ$ ντ§ λάλερα τ|

τοϋρε.

5. Ε ού δά πορσΐ μπε τα, κε τε μός

ί βράσεν άτά, πό τι μουντόγενε πέσε

μου'αίγ , έ. μουντίμι ί τοΰρε τε γέτ| σι
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τ,τον ώσαν βαβανισι/.ος τοϋ σκορπιού,

όταν χτυηίστι ανθρωπον.

6. Κ«ί εις ταίς ήμέραις εκείναις

δίλουσι ζητήσει οί άνθρωποι τον θά

νατον, και δεν θέλουσι τον εδρει' και

θίλουσιν επιθυμήσει να αποθάνουν, και

ό θάνατος θέλει φύγει άπ' αυτούς.

η. Και τα ομοιώματα των άκρί-

5ων ίταν όμοια με τ* άλογα όπου

«Ιναι ετοιμασμένα εις πο'λεμον' και

«πάνω εις τά χεφχλιά τους τ,ταν ω

σάν ςεφάνια όμοια χρυσαφιού, και τα

προ'σωπάτους ήταν, ωσάν προ'σωπα

ανθρώπων.

8. Και είχαν τρίχαις ώσαν τρίχαΐί

γυναικών, και τά δόντια τους ίταν ω

σάν των λεόντων.

9• Και είχαν ςτίθια ωσάν σιον

ρός-ηθα" χαί ή φωνή των πτερύγων

τους ττον ωσάν φωνή άλογαρ•αςών

πολλών, όπου τρε'χουσιν εις τον πο'-

λεμον.

ίο. Και εΐχασιν ούραΐς ώσαν σκορ

πιοί, καϊ είναν κεντρίοια εις ταΐς οϋ•

ραΓς τους" και η* εξουσία τους Ϋ,τον ,

ν* βλάψουν τους ανθρώπους πέντε

μίνες.

ιι. Και ενουσιν απανωτούς βα

σιλέα τύν άγγελον τις αβύσσου* το

όνομα του Εβραϊκά, Αβαθών, και εις

την Ελληνικών γλώσαν ί^ει όνομα Α-

πολλύων.

12. Ενα άλλοίμονον έπε'ρασεν, νά

όποδ έρχονται ακόμη δύο άλλοίμονον

μετά ταύτα.

1 3. Και ό έκτος άγγελος έσάλπι

σε, και ηκουσα μίαν φωνην άπό τά

τέσσαρα κέρατα του θυσιας-ηρίου τοΰ

χρυσού" όπου ητον ε'μπρος-ά εις τον

Θεόν, '.

ι4• Οπου ελεγεν εις τον ϊκτον

μουντίμ τζφούρχουτ χουρ τζιμπις ηε'-

ρίνε.

6. Ε (Απ' άτο δίτ 8ο τε ί§ρκόγε•>«

νιέριζιτι ρ§ί'κϊγενε, ε §ό τι μός ε'Γε'γί-

νε άτε" ί οο τ| ^ίρόγενε τ§ βοΥσενε,

ε οό τε Κϊγε μόρτι πρέΐγ σούρεέ*-.

η. Ε τ| Ριάρατ' έ καρκάλίτζεβετ,

ίΊάγενε μπε κούϊαγ χε γιάνξ Ρατϊ πϊρ

λιούφτξ' 8 μπί κρίε τε τοΰρβ νι4 λοί

κουρ^ο'ρε χε κά τε Ριάρρ§ μέ άρρ, ΐ

σουράτετ' έτοΰρε σι σούρατε νιε'ρεζετ.

8. Ε χίσνε λ&ιρα, πο'βι λέ&ερβτ' /

ίράβετ , έ ο|μπ§τ' ίτοϋρε κε'ν} σι

ίεμπετ' έ λιοντάρεβετ.

9• Ε χί^νε θορχκε σΐ Οοράχε τ}|

χέκουρτα" ε ζέ,ρι ϊ κρά^εβετ σε τουρε,

σι ζέρι ΐ καρ£ότζ«βετ, τ| αχούμε κού•

αγετ κε βε'νί ντε λιούφτε.

ιΤ,

ίο. Ε κάνε Αϊστ , σι *τί3τιν' ί

Ι,φούρκετ, έ ντε πιότερα τί τοϋρε χε-

ν| θούμπα" έ ουρδερι ϊ τοΰρε χε πξρ

-Ϊ δεμετούαρί νιε'ρεζιτε πε'σε μου>αϊγ.

ιι. Ε χίσνε π§ρ μπρέτ τε τουρε»•

Εγ•)|λινε ί Αβίσιτ' ίμερρι ί τΐγ ντ|

Ριούχί τε Τζιφούτετ Αβαδαον, έ ντέ

ιούχε τε Ρ§ρκ•.νιετ • κά ίμερρινε Α-

πολιών' (Πρισεσι. )

13. Νιέρα, βέ, δκόϊ, ί για βίγίνΐ

έ ο"έ οι, βέ, πασαντάγ•.

1 3. Ε Εγγελ'ι ΐ ίίάστίτι ί £α ζουρ-

νάσε ' έ δι5ιόβα νι§ ζ» γχ« τ\ κάτερ

κρίτ' έ θυσια^νίριτ σ' άρ|>τε, κ§ ε5τ§

π^ρπάρα Περντίσί,

ι4• Κ ε θοσ Εγγδλιτ σε Ριάδτβ, ά-

άγγελον ό όποιος είχε τήν σάλπιγγα* τιγ κ§ χ'ισ ζουρνάν{' τζγίοΊ τ§ κάτ|ρ
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Λϋσε τους τεσσάρας αγγέλους όπου εί

ναι δεμένοι βίς τον ποταμον τον με-

γάλον τον Εύφράτην.

ι5. Και «λύθηκαν οι τέσσαρες άγ

γελοι όπου ήταν ετοιμασμένοι εις την

ώραν χαί ήμίραν και μήνα και ένιαυ-

τδν, διά να σκοτώσουσι το τρίτον

αέρος των ανθρώπων

ιδ. Και ό αριθμός των ς•ρατευμά-

των του καβαλαρικοΰ ήταν δύο μυ

ριάδες μυριάδων" και ηκουσα τον αρι

θμόν τους.

\η. Και τοιουτοτρόπως είδα εις

την δρασιν τα άλογα, και εκείνους ό

πού* έκάθουνταν απάνω τους, και έφο-

ροΰσαν σ'.δηρος-ηθα πύρινα, και ύακίν-

θινα, και θειάφεινα* καί τα κεφάλια

των άλογων ήταν ωσάν τά κεφάλια

των λεόντων, και άπΰ το ςύματους

εΰγαίνει φωτία καί κλπνός καί θειάφι.

ιδ. Απο τοΰτα τά τρία, άπό την

φωτίαν και άπο τόν καπνόν και άπο

τον θειάφι όπου" εΰγαινεν άπο το «τόμα

τους, έσκοτώθη το τρίτον (Αέρος των

ίγγιϊγτβ χ§ γιάνε λίδουρβ ντ$ λιούμ$,

τε μάδ ντε Εφράτ.

1 5. Ε ού ζγίδνι τέ κάτερ εγγίϊγ-

τε τε πξρρϊτε Ρατί μπέ σανάτ, έ μπ§

δίτε, έ μπέ μουαϊγ, έ μπ§ 6ϊτ, *\ τ|

βράβενί πγιέσεν' έ τρέτε τε νιέριζετ.

1 6. Ε νέμουρι ϊ άιτκέριτ σ| καλ§-

σίσε δικίντ μίγε, σε ψέ έ ονίιόβα νέ-

[λουριν' έτοΰρε.

Ι7• Ε αστού ί πάτζε μπέ τ$ παό-

ρΊ κούαϊγτί, έ δε ατά κε ρίγνε μπί

τ* χε κίανε θοράκε τε φλιακτ», έ χ$

κίσνξ λόγε τε ρίμπτ§, έ τε σκιουφον-

ριτ έ χόχετ' έ χουαγετ σϊ κόχ§ λιοντά-

ρεβετ, έ γκά Ρογια έτοΰρε §ϊλλ ζγιάρ,

ϊ τίμ έ σκιοόφουρ.

1 8. Ε γκά χετο τξ τρέ οΰ βρά έ

τρέτα πγιέσε έ νιέρεζετ, γκά ζγιάρι,

έ δε τίμι, έ δέ γκά σκιούφουρι χ| &-

λ| πρέϊγ Ρόγεοε τοΰρί.

ανθρώπων.

ίο. Διατι αί έςουσίαις τους ήταν Ι ι<). Σέ ψέ φουκίτ' έτοΰρε ίΐντενι

εις το ς"όμα τους- διατί αί οΰραίτους ντ| Ρογε τ§ τοΰρε" σε ψέ πιστϊϋατ' έ-

•ηταν όμοιαι μέ των όφιδίων, καί ά

χαν κεφάλια" καί με ταύτα έβλαπταν.

3θ. Καί οί επίλοιποι άνθρωποι

έπου δεν έσκοτώθηκανμέ ταΐς πληγαϊ;

έτούταις, ουδέ μετενόησαν άπο τά έρ

γα των χροιών τους, νά μην προσκυ

νούν τά δαιμόνια, καί τά είδωλα τά

Υοοσα, και τά αργυρά, καί τά χαλκά,

καί τά πέτρινα, καίτά ξύλινα, τά ό-

£τ£α δέν δύνονται ουδέ νά εΐδώσιν,βυόέ

να άκούσωσιν, ουδέ νά περιπατήσω»'

31. Καί δεν έμετανόησζν- άπο

τους φόνους τους, ουδέ άπο ταϊ; μα-

γείαις τους, ουδέ άπδ ταΓς πορνείαι;

τους, ουδέ άπο ταΐς κλεψίαις τους.

τοΰρε γιάνί πόσι τε ίερπίνιετ, έ κάν§

κρέρερα, έ μέ άτο *έγ$ν§ δίυ..

αο. Ε τε τγιέρετϊ νιέρεζ νούκ' ού

βράνε γκά χιτό πλιάίερα, ας μετα-

νο•/ίσν§ γκά πουνε-ε κε πεγίνε μέ δοιί-

αρρ τε τουρε' περ τε μίις φάλιουοε τ|

παούδξβετ, Ι ΐδόλαβετ τ' άρρτα έ τ'

ΊρΓέντατϊ, έ τ| Ρούρ^τατ§, έ τε δρούϊγ-

τ«τ|, άτο κ| ας ϊιό^ενε, ας διΡιόνινε,

ας έτζί'ιγνε-

ϊΐ\ Ενουχί μετανονίσνί γκά βρέϊ-

λιατ' 5τουρε, ά; γκά μαΡίτ' έτοΰρε, άς

γκά τδ βοέκουρατ' έτοΰρε.
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Κεφ. ί- ια.

ι . Καί είδα άλλον άγγελον δυνατόν

όπου έκατέβαινεν από .τον ούρανόν, εν

δυιιένος νεφέλην- και το ούράνιον τό-

ξον ήτον εις το κεφάλι του' και τι»

προ'σωπόντου ώσά ό ήλιος, καί τα

ποδάρια του ωσάν ^ύλοι πυρο'ς.

2. Και έκρατοΰσεν εις το χέρι του

ϊνα βιβλιαοάκιον άνοικτόν' καί έβα

λε τό ποδάρι του το δεςιόν ει; τήν

θάλασσαν, καί το ζερβον εις τον γήν*

3. Καί εκραξεν, με μεγάλτ,ν φω-

νήν ωσάν βρυχατε ό λε'ων' καί όταν

εκραζεν, ελάλνισαν αί επτά βρονταί

ταϊς φ<ον»ΐς τους.

4• Καί όταν έλάλησαν αί επτά

βρονταί ταϊς φωναϊ; τους, εγώ έμελ-

Κρίε Εδγιέτίτι. ι. ίο.

ι. Ε πάτζε νιε τγιάτερ Εγ"}§Λ -\

φόρτε, λ| τζπρίτ γκά κίίλί, « ΐ π§-

στγιέλλλε με νιε μγιε'ρΡουλε, ί κίσ «γ»

κόκ§ τ ε τίγ νιε ίλιπέ' έ φάχβα έτίγ

πόσι όίελι, έ *ίμπ|τ' έτίγ πο'σι κολό

να τε φλιάκτα.

2. Ε /.ίσ μπε δόρρε τε τίγ νιε ζάρ•

τ|ζ§ ύ χάπετε' έ βούρι /.§μ.πεν' ετίν

τ| ΧγιάΟετεν| ντε δέτ, ί τ\ ιιεγγ*ΐ«νι

μπε δέ.

3. Ε θύρρι με ζ§ τε μάδ πόσι λιον

τάρι κούρ θερρέτ, έ κοΰρ θυρρ\ ντ^οΰ-

αρρ| γιάστε ζ$ν' έτοΰρί τε στάτε ή-

μίμετε.

4• Ε ν,οΰρ κρίενε γιάστε ζίν'-ε-τοΰρί

τε δτάτ$ Ρξμίμετε, οίνε ρίγε «ρ τ\

λον να γράψω* άμή άκουσα φωνήν ά- σαρούαρε* έ δι&όβα ν<§ *§ γκά χίιίι

πό τον ούρανόν όπου μού έλεγε* βού- κί μΐ θόσ* βουλιο"} άτό κ§ Θάνε τε

λωσε έκεΐνα όπου έλάλ/,σαν οί επτά στάτ§ Ρεμίμετί, έ μός ίσκροΰϊγ άτο.

βρονταί, και αήν τα γράφος

5. Καί ό άγγελος, τον όποιον ει

δα, όπου ές-ε'κετο απάνω εις τήν θά- ] «ρΐ μπί §έτ έ δε μπί δέ, γκρίγτι §&ρ-

5 Ε Εγγελ'ι κε πάτΓε, τί «ντρού-

ρεν' έτίγ ντερ κίβλ.

6. Ε οΰ περΓε.ρούα μπ' άτε ζ| ράν

εις τους αιώνας τών αιώνων, ό όποιος ; ντε γε'τε πας γε'τετ, χ§ έίοίι κίελτ%

λασσαν καί απάνω εις τήν γήν, έσή-

κωσε τό χεριτου εις τον ούρανόν,

6. Καί ώμασε εις εκείνον όπου ζη

ί/.τιοε τον ούρανόν καί έκεΐνα όπου εί

ναι μέσα ει; αυτόν, καί τήν γήν καί

έκεΐνα όποϋ' είναι μέσα εις αυτήν, καί

τήν Θάλασσαν καί έκεΐνα όπου είναι

μέσα εις αυτήν, ότι καιρός δεν θέλει

είσθαι πλέον*

η. Αλλά εις ταΐς ήμέραις τής φω

νής τοΰ έβδομου αγγέλου, όταν μέλ.

λη να σαλπίστι, θέλει τελειωθή τό μυ-

ς-ίριον τοΰ Θεού, καθώς εύαγγέλισε

τους δούλους του τους προφήτας.

8. Καί ή φωνή όπου άκουσα άπο

τόν ούρανόν, πάλιν μοΰ έλάλει, και

β δέ *ά γιάνε μπί τέ, ε δέ δένί έ οι

σα γιάνε μπε τ§, έ δε «τνΐ, έ δέ οβ

γιάνϊ μπ| τβ, κ| §ό τε μός γέτε ιιϊ.

κο'χ|.

7- Μα ντΐ ϊκτε τ§ ζέρ-.τ τ' \γγδ-

λιτ σίι 3τάτε, κούρ οό τε νισγΐ τί πγι^

ρε ζουονάσε, οο τέ τελειόσετε μΐΤΓ'ρχ

ί Περντίσε, σί κοΰντρ' έβαγγ;λ«σι ντε

ρόπ τε τίγ ντ§ προφήτε

8. ^Ε ζ^ρι κε 55ι.Γιάβ* πΐρσερί γκά

λίε)'ι κο'^βεντόν με μ«α, έ με θόα
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ίλίγε' σόρε, επαρε το βιβλιαράκιον ό

που είναι άνοικτόν ίίς τβ χέρι του

αγγέλου, ό όποιος ς-έκεται απάνω ίίς

την θάλασσαν και ει; την ς-ερεάν.

9- Και επήγα εις τον άγγελον ,

λέγωντάς τους, δο'ς μου το βιβλιαρά

κιον. Και λέγει μου" επαρε καϊ κατά-

φαγίτο" και θέλει πικράνίΐ την κοι-

λίαν σου, άλλα εις το ςΌ'μα σου θέλει

είσθε γλυκΰ ώσαν μέλι.

ίο. Και επήρα το βιβλιαράκιον

άπϋ το χέρι του αγγέλου, και το ί-

χατάφαγα, καί ητον ει; το ς-όμαμ'.υ

γλυκίι ώσαν μίλι" άμη όταν το εφ«•

γα, έκικράνθη ή κοιλία μου.

1 1 . Και λέγει μου* πρέπει να προ-

©ητεύσης έσυ πάλιν εις πολοΰς λαούς,

και εϊ; πολλά έθνη, χαί εις πολλοί;

γλώσσαι; , χαι εις πολλοΰ; βασιλείς.

Κεφ. ιά. ιι.

ι . Και μου έδο'θη ίνα καλάμι ώ

σαν ραβδί- και ό άγγελος ες-εχε, λέ-

γωντας' σν(κω, και μέτρισε τον ναον

τοΰ θεοϋ, χαι το θυσιας-ϊίριον, και

εκείνους όπου ποοσκυνοΰσι μέσα εις

αυτόν.

α. Και την αΰλήν όπου είναι ά-

πδ το εξώτερον μέρος τοΰ ναοΰ, εό-

γαλέτην εξω, χαί μην την μέτρη

σης, ότι εδόθη <«ΐ; τα εθνη' και την

πόλιν την άγίαν θέλουσι τήν πατη'-

σει σαράντα δύο μήνας.

3. Και θίλω δώσει τους δυο μάρ

τυρας μου ( να προφητεύουν ) χαι θέ

λοοσι προφητεύσει χιλίας δίακοσίαι;

έξη'κοντα ήρέρνι;, ένδυμένοι σάκκου;.

4• Ετούτοι είναι αϊ δυο έλαΐαι,

χαϊ δυο λυχνίαι; όπου ς-έκουνται έμ-

προς•α εί; τον Κύριον τη; γης.

ό. Και άν θέλη κανείς να τοΰ; βλά-

χάϊγοε έ μερρ" κάρτεζεν' ί χάπετε £|

|3τε ντε δόρρΊ τε §γ•\ελιτ χ§ ρ"Ί (χΚς

δέτ έ δε μπί δέ. ^

9- Ε βάιγτα τέκ Ιγγε^ι, έ ί θάτζε

άτίγ' νέμε κάρτεζξν§• έ άί με θότε

μέρ^ε, ΐ /άε άτ&' έ 8ο τε τε πίκίλόγί

7{άρ/.ουν| τεντ, μα ντε Ρο'γβ τέντε 8ο

τ| γέτ*. έ 5μπλ§ πόσι μγιάλτε.

ίο- Ε μοίρα χάρτινε γκόί &ορ£'

έ ϊγγελιτ ; έ έ χάγκρα ατ§' έ κε ντ|

ΡόγΙ τίμε έ εμπλε πο'σι μγιάλτε' ε

κοϋρ έ χάγχρα «τ?> μ°5 πικελουα πάρ

κου ΐμ

ιι. Ε μ| θότε μουα' οουχαετε κ•

τ& προφητεψ τι πίροεοϊ μπε λαόρα, Ι

μπέ φυλίρα έ μπε Ριού/ϊρα, έ μπε ϊιοΰ•

μΐ μπρέτίρ.

Κρίε Ενιίμ-εδγιέτϊϊε. ια. 1 1.

ι. Ε μου δα νιε καλάμ πο'σι σχόπ"

έ Ιγγίίι ρ"ιγ, έ μΙ θόσ' γκρέ-.υ, έ μα-ί

ναόν'ε Περντίσε, έ δε θυσιαςτίρι, ε δι

άτα χε φάλλε μπ§ τ^.

2. Ε άβλίνε κε εστ§ περπάρα να»

ο'ϊτ λε», έ μός έ ματ άτε^βέ-ψ8 |9τ|

δένε ντε φυλίρα τε τγιέρα' έ χιουτέτν$

Σΰνγτ δο τα σκέλγίνε διζέτ έ χάτ&,ρ

μουαιγ.

3. Ε όο τ' απ τ| & μαρτυριβετ

σε μϊ, έ οό τ» προφητέψγίνε. νιε μίγε

έ δικίντ έ Γιαϊτεδγιέτε &τ, βέσιουοί

μέ 6άσε.

4• Κετα γιάνί τε 8ί οΰλλίνιατί, έ

τε δί χαντιλιέριτε Λε γιάνϊ βέν§ π«ρ-

πάρα Περντίσ| δέουτ.

6. Ε ντ^ οάστι ντοΌιΙ τε δ•μ;το'γ|

ΙΟΙ
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ψτ,, εύγαίνει φωτία άπδ το ζ^ματους,

και κατατρώγει τους εχθρούς τους' και

άν βέλη κανε•ς ν* τον; άοΊκ•/ίστ,, τέτοι

ας λογής κάμει χρεία και αύτος να φω-

νευ&η.

5. Ετούτοι ΐχουσιν εξουσίαν να

χλείσωαι τον οΰρανον, δια να μην βρέ-

λη βροχί,ν ίίς ταΐς ήμεραι; της προφη

τείας τους' και εχουσιν έζουσιαν εις τα

νερά, να τα μεταβάλλουοιν ει; αίμα,

και να κτυπήσουν την γην μέ κάδε

λογής πληγτιν, οσαις φοραϊς Οέλουσιν.

η. Και ό'ταν τελειώσωσι την μ»ρ-

τυρίαν αύτωνών, το θηρίον όιτοΰ ανα

βαίνει άπδ την άβυσσον βέλει κάμει

πόλεμον μετ' αΰτοϋς , και 6ίλει τους

νικνίσει, και Ηίλα τους φονεύσ».

8. Και τα κορμιά τους ( δέλουσι

κείτεσδε ) εις το πλάτωμα της ιτόλβ

ως της μεγάλης( ή οποία καλείται

πνευματικώς 2όσΌμα και Αίγυπτος,

ΐκεΐ ό'που και ό Κύριος μας ές*αυρώΟη.

α. Κα; ( άνθρωποι) άπδ τους λα

ούς, και άπδ ταϊς φυλαΐς, και άπδ

ταϊς γλώσσαις, και άπδ τα εβνη Ηί-

λουσιν είδη τα κορμία αυτών τρεις

κχ'ι ήμισυ τ,μίραις, και τα κορμία τους

δέν θέλουσιν άφγίσιι να βαλδώσιν εις

τα μνήματα.

ίο. Και εκείνοι όπου* κατοι/οϋτιν

άτάνω εις την γίν Οέλουσι χαρή ά-

πανα εϊς ετοΰτα, και θε'λουσιν εύφραν-

βη' Αοί δίλουσι πί'αψει και δώρα Ινας

ν.: τον άλλο-*, οτι ετούτοι οι δύο προ-

φηται έβασάνισάν εκείνους όπου έκχ-

τοιχοΰσαν απάνω εις τ/,ν γην.

ΐι. Καϊ ύ'ς-ερον άπδ ταίς τρεις

καϊ ή"μισυ ήμε'ραις, πνϊΰμα ζωής άπδ

τον θεον έμβηκεν εις αύτούς' και

ίτάΟν,καν απάνω εις τα ποδάρια τους,

και μεγάλος «ροβος έπεσεν «ίς εκείνους

έττοΰ 7ού; ί£λΐπ*ν,

άτα, $δ τ| δάλλί ζγιαρ γχα Ρόγια I-

τοΟρε, ε δό τε χάγε άρμίχΥ έτοΰρ€,

ί χουβ τ| &>γ§ τ§ $$μετ£γ! άτα , χ§-

8 του δούχαετε, χ'| τξ βρίτετε άί.

6. Κετά καν» ουρδε» •Λ μπΛ}*ν|

κίελινε τε μδς λεδιόγε $ ντ% οίτε τ|

προφητίσι τουρ'ε ' έ κάνε φουζι απι

ούγερα, χϊ τε π{γενε τ§ χ6ε'νεν$ μπ|

Γιακ, 2 τ| ίο^ίτγεν» ίε'ν| μπ| τζ&

φάρρε πλιάΓε, σα £έρΐ κε τί δουκν|.

7• Ε κοϋρ τϊ βοσγεν| κϊ τ' άπεν»

μαρτυρίν' έτοϋρ», πίϊια χ| χίπεν γχα

άβίσι οο τέ ϋέ• £ λιοίφτ| μέ τα, 1 μ

τι μούντγε άτα, έ οδ τι βράσ|.

8. Ε τούρπετ" ετοϋρε *> τι λέϊρ^

ντ| ρούγ| τ| κιοι/τέτιτι αϊ μαϊ , ί|

θοΰ/αετε μέ άληγορι Σοδόμ{ ί ίι

Αίγυπτο, τεκ ού κρου(κιχς Ζοτι ϊ»|.

9• Ε ( νιίρί^ιτε) £ο τΐ δτο'^ίνί γχά

λαο'τε, έ γχα φυλίτ|, ί γχα /χοΰ^τι, «

γκα μιλε'τετ$ κο^φόματ' ετουρε τχ

οιτ έ Γί<τμ|, έ κουιρόμβτ' ετονρε οο τ|

μος ί λ$ν$ τί βίχεν| ντο β*/5ρ&.

ίο. Ε άτα ύ ό•ν§ μπΐ ο• §δ τ)

ίεζονενε, έ δο τ'| λιόζε>ε β»>| μπ» τχ'

• οο τε 0{ρΡόγ|ν| ίουρίτι νιίρι μ»)

γιάτίΜνϊ , σε ψέ <|τά τε §1 προ^υ'τΐ

βασανίονϊ «τα χ£ ρίγν» μηί $(.

ι•ι< Μα πας τρι &τζ Ι Ρίσμ•

3πιρτ ΐ γετισε κέ βγιϊν γχα Περντία

χίρι μχ| τα, έ ού γκρέν| μπ| κίμπ|

τ ε τουρι, ίνιϊφρΐκ' έμάδε ρα μπι άτα

4 ί σιχνί ατά.
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ία. Ε διΓιοΟχνι ίι§ ζί τ§ (ΐ*5 γχ»

χίεΧι, κ| ού θα άτοϋρε' Λίπενι Λετοϋ"

« χίπνε ντε χίελ' μπξ νιε ^γιβρΡουΧί" «'

ί πά/§ άτα άρριίκτ' ετουρε.

1 3. Ε άτε τζάί$τ ού π'ξ νιέ τερμέτ

ίμάδ, έρά ΐ δγιέτϊτ' ί χιουτέτιτ' έ

ού βράνε ντε τερμέτ ΐμερρείϊτάτε μί-

γ{ νΐί'ρεζετ, έ τε τγΐίρίτ' ούφρικούα*

ν§, ΐ δαν$ λ$βδίμ Πϊρντίιτϊ κΐ'.λιτ.

13. Και αυτοί άκουσαν φωνην με-

γάλην άπό τον ούρανόν, όπου τού<

«λεγεν' Αναβητε ε'δώ" Και ανέβηκαν

«ίς τον ούρανόν με την νεφέλη" χαί

ι ίδαν τους οί εχθροί τους.

1 3. Καί εις έκείνην την ώραν έγέ-

νετο μεγάλος σεισμός, και έπεσε τό

δέκατον της πόλεως, καί έσκοτώθηκαν

εις τόν σεισμόν έπτα χιλιάδες όνομα•

τα ανθρώπων* καί ο! >.οι—οί έφοβη1-

βηκαν, και έδόξασαν τον θεόν του ου

ρανού.

ι4• Το άλλοίμονον τό δεύτερον ί-

περάτε , καί να τό τρίτον άλλοίμονον > βγιεν βέγια έ τρίτε με τ| 7^ίΊ'γτ|.

έρχεται γλίγωρα,

1 5, Και ό ϊβδομος άγγελος {'σα*λ-

ιτισε, καί ίγε'νοντο φωναϊς μεγά-

λαις εις τόν ούρανόν, όπου έλεγαν*

Εγίν/,καν κι βασιλείαι; τοϋ κόσμου,

χοΰ Κυρίου μας χαϊ τοϋ Χρκτού αυτού,

χαί θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνα;

των αιώνων.

1 6. Καί οί είκοσι τέσσαρες πρε

σβύτεροι όπου κάθουνται έμπρο<τα ει;

τόν Θεόν εις τους θρόνους του, έπεσαν

χατά πρόσωπον , καί έπροσκύνησαν

τόν Θεόν,

\η. Αέγωντες' σε εύ/αρί'τοϋμεν ,

Κύριε ό θεός ό παντοκράτωρ, όπου

είσαι, καί ήσουν, χα'ι έρχεσαι, ότι έπήτ

ρες την δύναμίν σου τήν μεγάλην, καί

έβασίλευσες.

1 8. Καί τα ίθνη ώργίσθηχαν, καί

ίλθεν ή" ήργη' σου* καί ά καιρός των

νεκρών να χριθώσι, καί μ* ίωσης πλη-

ρωμην εις τους δούλους σου τους προ-

φη'τας,καί τους αγίου; καί εκείνους

όπου φοβούνται τό όνομα σου, εις τους

μικρούς και τους μεγάλους , καί να

άφανίση; εκείνους όπου αφανίζουν την

ιρ. Καί «νοίνθη ό ναός του θεού ΐ(). Ε ο,ύχάπ να» ί Πίρντίσε •>:'§•>

1 4• Ε βέγια ί &τ| σκο'ί, έ για τέκ

1 5. Ε Εγγ§'λ•. ί &τ*τ| ϊ όά ζο>ιρ*

νάσε, έ ού πέν» ζένια τε ;/$$* ντερ κ(.

εϊ, έ θό"ϊ\§" Μπρετερίτ' έ Λϊσάϊγ γε'•»

τετ ού πξνε τ| Ζο'τιτ σον!, έ τε Κρί-

στιτ σε τϊγ, έ ού τϊ μπρετερόγε ντ$

γ«τ| πάς γέτετ.

1 6. Ε τέ νΐ|ζέτ έ κάτ|ρ πλέϊχτ8,

άτά κε ρίγνε μπέφρόνε τ| τοΰρε περ-

πα'ρα Περντίσΐ, όα/§ ττ|ρμ-ίς, ε γιοίι

φ«λλ§ Πίρντίσι,

V). Τούκ' έ Οίνε- τ ι ε'ο/αριιτίσγ».-•

μ§ τίγ ώ Ζότ, ώ Π;ρντ• /.ί μχάν γε-

τεν|, χέ γι, έ £§ γ0|, έ &, τ| βίτζ"

σέ ψέ μόοόε φου/.-.ν' έααό» τίντενε, ε

μπρετίρόβε.

ι8. Ε φυν'τ' έ τγι;ρα ού ούρ^ίσνε,

έ ού οοΰκ ούρΡίχ ότε, έ κόχ' έ σ^ β§£-

κουρετ π'|ρ τ"| Γιουκούαρί, έ π|ρ τ|^

δένε πάΓίνε προφητί β;τ ρόπετ ηϊ του,

έ "ώίϊνγτόρεβετ, άτοϋρε ϋχ τρί;Λπίνε 1-

μίρρινε τίντ, τε βόί'ί'.γτε ί τι μεδίν-

γτ|' • Ή χθΜΜ•πατζ άτά κε χουμπά-

σίνϊ δίν|.
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είς τον ούρανόν, κ«ί ε'φάνη ν) κιβωτός

τη; όιαοηκης του εις τον ναον του* και

«γίνηκαν άς-ραπαί, καίφωναί, και βρόν

τοι, χαί σεισμός, "«ι χ_άλαζα ρ.εγά>.ν) .

Κ«<ρ. ιβ. 12.

ι. Και σημάδι μεγάλον έφα'νη ει;

τον οΰρανόν' μία γυναίκα ένουμε'νη

τον ηλιον, και ή σελη'νη α'πΐκάτω εις

τα ποδάρια της, καί απάνω εις το κε

φάλι της ητον ίνα ς-εφάνι από δώδε-

χα άς-ε'ρες.

3. Καί ες••»ντας νά είναι έγγας-ρω-

μένη, έκραζε κοιλοπονοΰσα, και βασα-

νιζομε'νη νά γέννηση.

3. Και εφάνη άλλο σημάδι εϊς

τον ούρανόν, και νά ένας δράκων μεγά

λο; κόκκινος, όπου είνεν επτά κεφα-

λαϊς, καί δί'κα κε'ρατα' καί εις τά κε

φάλια του επτά «Γεράνια.

4. Καί ν» ούρα του εσυρνε το τρί

τον των «7-ρων του οΰρανοϋ' , χαί

τοΰςέ'ρριξε κάτω ει; την γην' καί ό

δράκων ϊς-άθη έι/.προτά εις την γυναί

κα όπου ψελλέ νά γεννη'ση, δι κ νά

καταφάγη το τέκνον της, όταν το γέν

νηση.

5. Καί εγεννησεν υίον «ρσενικόν, ό

όποιος μέλλει νά ποιμάνη ολα τά έθ

νη με ράβδον σιόηεάν' καί άρπά/Οη

τι τε'κνον της ει; τον Θίόν καί ει; τον

θρο'νον του.

6. Καί ν1, γυναΓκα ίρυγεν εις την

?Γ•ηαον, ε'κεϊ όπου «χει τόπον έτοιμα-

σμ;νον άπό τοϋ θίοΰ, διά νά την (Ιρε'•

αουσιν ΐ•<η νιλία; όιακοσίαις έϊ;ηκον-

τ* ήμε'ραις.

7. Κ"<ί έγινε πόλεμο; ιΐ; τον οΰ

ρανόν' ό Μιναηλ και οι άγγελοι το^ε-

«ϊολε'ιιησαν «'ναντίον του δράκοντος, καί

Α ό ράκων έπολε'μησε, καί οι άγγελοι του,

κίελλ, ί οΰ δοΰκ κιβοτο'για έ διαβϊκιτ

σ| τίγ, ντε ναο τ4 τίγ" έ ου "Ην* βε'-

τετίμα , έ τ| θυρ^τουρ* , ε' Ρίεί.ϊϊχ-, Ι

τερμε'τ», έ πρε'ϊ|ρ ίμάδ.

Κρίί Εδιμπιδγιε'τετε. ιβ. τα.

ι. Ε οϋ δοΰκ νιε τζιου& ίμάδι

ντϊρ κίελ' νά Ρροόα βε'ίιουρί δίε">'ι»ΐ,

ε ξίνιζα ντενβ κεμπ* τε σαιγ, ' μπ*

κριέ τ§ σάιγ νιε κουρρρε μέ Ιιαπϊ-

δγιε'τέ αυλλ.

2. Ε «ι κι με πάρόε θερρίτ γκά

τ| δέμπουρατ' έ —γιΟ-ΐτΛ, ί μουντν

νεϊγ π €β τε πγιε/ε;.

3. Ε ού ύουκ νιε τγιατερ τζιόυδ'ί

ντξρ κίεί, σε ψέ γιά νι| δράκων Ιμάδ

ί κούϊΑ, >.£ κί3 ϋτάτε κρε'ρε, ε δγΐά'τ•

Αρί, έ μπε κρίρα τ| τίγστάτε κορόνα.

4• Ε πίστι ίτίγ χ'κ τε τρε'τΐ'ΐ

πγιέοε τί ούλλίτοεκιελιτ, ΐ ί/ο'λ α

τά μπε 5έ" έ ίρακόνι κτντρόν π|:πά-

ρα Γρουασε χε δούαϊγ τέ πϊλ, π|ρ τ'ι

γχρίνε δγιάλ$ν' εσα'ιγ κοΰρ τά πίί.

5. Ε πόλι §γιάλ| ριάΐκιυλ, ε! Λ «ο

τε κυβείρίσγε ίϊ6| φυλι'ϊΐ ιαϊ "ίκοτ: τέ

χίκουρτε' 6 οΰ ίίαπίε δγιάλι ί σ«γ

τε Περντία, έ ντϊ φρόν τε τίγ.

6. Ε ίροΰαγια ίίπετοΤ ντ' ιρτ{*'•,

τέκ ίί ί πέρρξ Ρ«τί βεντ γκά Πϊρντϊα,

κέ τά οΰ(>Λί•γν| άτε άτγΐ νιε ρ-.Ιγί, {

δικίντ ε Γιαίίτείγιε'τΙ ίίτ.

η. \ί οΰ £ί λιοόοτί ντ|ρ κίελ' Μι-

χαη'λι ί 5• εγΥίλλιτ έτίγ λεφτού«ν|

κόντρε ίρακόνιτ, έ ^ρακόνι έ ίε ίν-

γελλιτ' ϊτίν λεφτοιίαν|,
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8. Και δέν έκαταπόνεσαν , ουδέ τό

πος αυτών ευρέθη πλέον ίίς τ£ν ούρανο'ν

9• Και ίρόίχθνι ό δράκων ό μέγας,

ό όφις ΰ παλαιό;, όπου καλείται όιά

βόλι;, καί ό σατανά;, όπου πλάνα ολην

την οίχουμένην, «ρρίχθτι «ς την γην"

χαί οΐ άγγελοι του αντάμα μετ' αύτον

κατεγκρεμνη'σθηκαν.

ίο. Κα'ι ηχούσα φωνήν μεγάλην

όπου ελεγεν εις τον ούρανο'ν" τώοα

εγινεν ή σωτηρία καί ή" δύναμις χαί

ή βασιλεία του Θεοΰ α,ας, χαί ή έςου-

σια του Χρις-οΰ αύτοϋ" ότι έρρίφθη

κάτω ό καϊη'γορος των αδελφών μας,

εκείνος όπου τους ε'καττγόρει εμπρός*

*•.ς τον Θεόν μας ημε'ραν χαί νύχτα"

ιι. Και αυτοί τον ένίκησαν διχ

το. αίμα του άρνίου, χαί όιχ τΟΎ λό-

γον της μαρτυρία; των" καί δέν α

γάπησαν την ζωηντους έως τον 9ά

νατον.

12. Δια τούτο εϋφραίνεσθε οί ου

ρανοί, χαί εσείς όπου κατοικείτε «ΐς

αυτούς" άλλοίμονον εις εσάς όπου κα•

τοικεΐτε την γήν χαί τί,ν θάλασσαν, ό

τι εκατε'βη ό διάβολος εις εσάς εχων-

τας θυμόν με'γαν, ήςεύρωντας ότι ο

λίγον καιρόν έχει.

ι3. Και όταν εϊαεν ό δράκων ότι

έρρίφΟη εις τ'ον γην, «σίωζβ την γυ

ναίκα, ή όποια ε'γεννησε το άρσενικον

(παιόίον. )

ι4• Καί 3δόθηκαν εις την γυναίκα

αυο πτέρυγες του αετού του μεγάλου,

δ<ά να πέτεται ει; τήν ερημον εις τον

το'πον της, εκεί όπου τρέφεται ν.αιρον

και καιρού; καί ήμισυ καιροϋ, μακράν

απο το πρόσωπον του όφεως.

Ί3, Καί ό όφις οπίσω της γυναί

κας εύγαλεν νερόν άπο το ς-όμ* του

«*σ*ν ποτάμι, δια να κάμη να την πά-

ρη το ποτάμι.

8. Πό νούχ§ μούντν$, ας οΰ Ρ^ντ

μ| βίντ πέρ ατά ντέρ χίεΧ.

(/. Ε οΰ χόδ πόστε άί δρακο'νι ί-

μάδ, άί Ριάρτερι ΐ λιάΒτε, χε Μούχαε-

τ§ ογιαλ, έ δέ Σατανά, άί κε Ρείιεν Ρί«

θε δίνε, ού χόδ μπ| δε" ε πάσχε, μέ

τ^ οΰ χο'δ§ πόοτε έ 5ε εγγελλιτ' ε-

τι'τ•

ίο. Ε §ΐΓΐόβα ζζ τ| μάδ ντέρ κίεί

κε 6όα' νταστί ού πε σπξτίμι , έ δ**

φου/.ία , ϊ δέ μπρίτερία, ε Περντίσ|

σο'νε, έ δέ οΰρδερι ί Κρίδτιτ σε τίγ'

σέ ψέ ού χόδ ποστε χαλεζε'εσι ί βελά-

ζερετ σο'νι, άί χε ί καλεζόν ατά π*ρ-

πάρα Περντίσ| σόνε δίτ' Ι νάτ$.

1 1. Ε άϊά έ μοΰντν| άτε μέ φου~

κι τέ Ριάκουτ σέ χε'γγιτ, Ι μέ' φουκϊ

τε φγιάλεσ» τέ μαρτυρίσ{ τοΰρε' β

νοιίκ' ί &'σνε δπίρτερατ' ε'τοΰρβ γγερα

μπε βδε'κίγε.

υ Πρά άντάϊγ Γ«ζόνι, ώ χίελλ,

ε δε γιου χε ρ"ίγι ρ.τίέ τα, βέ μπ^γιοΰ-

βετ κ§ ρίγι ντε δε έ ντε δέτ* σε ψέ

τζπρίτι δγιάλι μπε γιούβετ μέ ζεμε-

ρίμ τς μάδ, σε ψέ έ 5ί χε πάκ κο/ϊ

κά.

1 3." Ε κοϋρ πα δρακόνι σε ού χοδ

πόθτε μπε δε, ντο'κι Ρροΰανε χε πάτ

πγιέλε μάϋκου?'ιν|.

ΐ/\. Ε Ρρου«σ| γιου δάνε & χράχε

τε Αετόιτ σε μάδ, «ε τε φλιουτουρο'-

γ§ ντ' έρημί ντΐ έέντ τέ σαιγ, άτγέ

τίκ ούϊκίνετε πέρ νιε κόχί τέκβ'χεβετ,

έ πέρ νιε Ριοΰσμε τε κόχεσε λιαρχ γκα

Ριάρπερι.

1 5. Ε Ριάρπίρι κρε'ου γιάστε γκα

ίο'για έτίγ ούγε πο'σι λιούμε πας Ρρο'ί•

*β1) *£ Τ'ί πίν τχ {'-'-ΐϊ λιούμι.



8ι4 ΑΠΟΚΑΛΓΠΣ Κεφ. ,3.

1 6. ΑμΜ γΐ ίβοη'θησε την γυναΐ- 1 6. Μα δέ\υ ΐ δα ντίχμι Ρρουββε»

χα, και άνοιξεν ϋ γη το ς*ο'μα της, και έ χά*ι δέου ίογε•/ Ιτϊγ ί πίου λιουμΓ

εχατάπιε τον ποταμόν, τον όποιον εΰ- ,ν§, *| πάτ χρίΐρβ δραχόνι γχά ΐόγ.χ

γαλεν ό δράκων από το το'μα του. «τίγ.

ΐ7• Καϊ ώργίσθη ό δράκων εις την 17• Ε ού ζεμξρουα δραχο'νι μ.κ|

γκναϊχα , και έπηγε να κάμη πόλεμον Ρροΰανε, ί βάτε τ§ *|ν λιο<ίφτί μέ ά

με τα λοιπά της σπέρματα, όπου φ•> τα κε μπε'νε γκά φάρρ' εσάϊγ, >4 ροιί-

λάττουν ταΐς έντολαΐ; τοΰ Θεοϋ, και α\'γν| πορσίτ' έ Περντίσε , έ χε χάνι

όπου έχουν την μαρτυρίαν τοΰ Ιησού μαρτυρίν' έ Ιησοΰ Χρις-ο'ιτ.

Χρι^οΰ,

Κεφ. ιγ. 1 3,

Ι. Και έγώ έζ"άθηκα ει; τον «μ.

μον της θαλάσσης- χαι ειόα όπου ά-

νε'βαινεν από την θάλασσαν ίνα θη

ρίον, και είχεν επτά κεφ*λαΐς, χαΐ

κε'ρατα δέκα" και απάνω εις τα κέ-

ρατατου οεκα ς-εφανια , χαι απάνω.

εις τα κεφάλια του, όνομα βλασφη

μίας.

3. Και το θηρίον όπου ειία, ίτον

όμοιον παρδάλει, χαι τα ποδάρια του

ωσάν της αρκούδας, χαι τό ςτο'ματου

ωσάν τό ς•όμα τοΰ λεονταρίου, χαι τοΰ

εδωκεν ό δράκων τ/)ν αύναμίν του, χαι

τόν Ορο'νρν του, χαι έζουσίαν μεγάλην.

3. Και είδα μίαν από ταΐς κε-

φαλαΐς του όπου ητον κτυπημένη εως

θανάτου" άμη ή* πληγή τοΰ θανάτου

του ΐατρεύθη, χαι η* γη όλη εθαύ-

μασεν ακολουθώντας οπίσω τοΰ θηρίου

4. Και έπροσκύνησαν τόν δράκον

τα, ό όποιος εδωκεν εξουσίαν εις τό

θηρίον, και έπροσκύνησαν τό θηρίον,

λέγοντες* τίς είναι όμοιος μέ τό θη

ρίον; Ποίος δύνεται να πολεμη'ση

μετ' αυτή

5. Καϊ τοΰ έδυ'θη ?ο'μα όπου έλβε-

λ«ι μεγάλα χαί βλασφημίαις, και τοΰ

έδο'θη εξουσία να κάμη πόλεμον μή

νας τε'σσαράκοντα δυο.

Κρίί Ετρεμπιδγιίτετϊ. ιγ. 1 3.

ι. Ε δε ουγ$ χίντρόβα μπϊ ρέΐίε

τε δε'τιτ' έ πάτζ{ χε ϊΐλλγχχ $έτι >4

*ίσ§, χέ *ίσ θτάτεχρε'ρε, £ δγιετ§ *ρί'

έ μπί κρϊ τε σάϊγ δγιετε. κορόνα, »

μπί χρε'ρε, τ^ σάϊγ Ιμϊρριν' έ βλασφη-

μίσ|.

3. Ε ;;.!;ια Α πάτΓξ χι μπϊ τ^

Ριάρίε πόσι π»ρδάλ, ε χ{μπ$Υ έσά<γ,

πόσι κε;•.π| άρίουτ , έ Γογια έσάΐγ,

πόσι ίογβ λιοντάριτ, ε δραχόνν ΐ δα

«σάϊγ φουχίν' Ιτ'ιγ, έ ίέ φρίν' έτιγ,

έ δε οϋρδιρ τε μάδ.

3. Κ πάτζ| νι| γχά κρε'ρίτ' «σάϊγ

σι τ^ θέρρτουρι περ βδέχϊγί' 1 πλιά-

Γα έ βδεχ|σε σάϊγ ού σερούα ' έ ού

τζιου^ιτ Γι(1ε δεου τούχ'εβάτουρξ πάς

#ίσεσ|.

4• Ε γιου φάλε δραχο'νιτ χ| δα

οΰρδερ μπί πϋε, έ γιου φάλ{ πί^βΐ,

ε ί θό$ν£' κοϋ'3 εστ| σι 2.Α** κο.ϋ«1

μοϋντ τ| λ*φτόγ5 μέ τ|;

Γ), Ε γιοι» δά Λί3εσ| ^ίγ« π^ρ τ|

φόλ/ ( βλασφημίρα Ι φγιά*>.£ρα τε με-

δα , έ γιου δά άσάϊγ ούρδερ τε *ε$γ|

λιο οτϊ διζέτ έ & μουαϊγ.
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6. Και άνοιξε το ς-όματου £ια

βλασφημίαν «ς τόν θεόν, να βλασ-

ίιρημίση το όνομα του, χαί την σκηνών

του, και ί'κί.'νους όπου κατοικοΰσιν ιί;

τον οΰρανόν.

η. Κα! τον εδόθη να κάμη πό-

λεμον αντάμα μέ του; αγίους, και

να τους νιχτ(ση' και τοΰ εδόθη εξου

σία ίΐς κάθε γένος και εις γλώσσαν

και έθνος.

8^ Και θέλουα το προσκυνήσει

όλοι έκ.ϊ~νοι όπου κατοικοΰσιν απάνω

εις τήν γην, τών οποίων τα όνόμα-

τα δεν είναι γεγραμμένα εις το κα-

τάς»οιχον της ζωής τοΰ άρνίου Τοϋ

•σφαγμένου άπο τήν αρχήν τοΰ κόσμου.

9 Εα* ?/η κανιΐς αυτί, άς άκοΰση.

ίο. Εάν κανένας φίρη (τους άλ

λους ίϊς) αίχμαλωσίαν, ίίς αίχμαλω

σίαν υπάγει αυτός• εαν κανένας σκο-

τώση μΐ σπαθί, χάμνει χριία καί αυ

τός να σκοτωθη μέ σπαθί. Εδ*ώ ϊϊναι

ή υπομονή και ή πίς-ις των αγίων.

ιί. Και ιί ία άλλο θηρίον όπου

άνέβαινεν άπο την γην, χαί «ν/5 κέ

ρατα δυο όμοια άρνίου, καί έλχλει

ώσαν δράκων.

13. Καί κάμνει όλην τήν έξουσίαν

του πρώτου θηρίου έμπρος-άτου, καί

κάμνει τήν γην καί εκείνους όπου

κα Γοιχοΰαιν εις αυτήν, οια να προ-

σχυν/σουσι το θηρίον το πρώτον, τοΰ

οποίου έθεραπευθη ή πληγή τοΰ θα

νάτου του.

1 3. Καί κάμν« βημεΐα μεγάλα,

ιί; τόσον όπου κάμνει καί φωτία να

καΤέβη άπο τον ουρανον ίΐς τήν γην,

εμπρος•α ίΐς τους ανθρώπους.

ι4• Καί πλανά εκείνου; όττοΰ κά

τοικου™ επάνω (ΐς τήν γη"ν, δ*ιά τα

σημεία τα όποια τοΰ Πόθησα•/ να κάμη

έμπρος-α ίϊς το θηρίον" θίγοντας ιίς|τα κέ 'ίγνε μπί ο*έ, ι\ *(ϊγν| ίκόν§

6. Ε χάπι Ρόγίν' «σάϊγ, πέρ τ&

σιάρβκόντρί Περντίσ§, τί βλαιφημί-

σγ| Ιμερριν' έτίγ, « δέ φρόν' έτίγ, έ δέ

«τα χε ρίνϊ ντξρ χίελλ.

η• Ε γιου δα άσάϊγ οΰρδξρ τέ πέν

λιοιίφτε μέ Σ|ϊνγτόρ§, έ τί μοΰντ ά^

τα* Ι γιου ία άσάϊγ ούρθ*|ρ μπί τζ&

φυλί, ΐ Ριούχί, έ δ*έ μιλέτ.

8. Ε δο τί φάλεν| άσάϊγ ίίθ' άτα

χέ £ίν§ μπί δέ, Ίμϊρ^ίτ' έ άτοΰρε νου-

κ{ γιάν| σκρούάρΐ ντέ κάρτί, τε γέτεο*

τϊ κέγγιτ κε |8τ| θέρ^τουρε χέ γκά

νίσιγια έ γίτεσ|.

9• Αι κ)| κα βέ"), λέ τ| $>ιΡιόγ?.

ίο. Κου9 χίε γέτερινί ντέ σχλαβί,

ντέ σκλαβί βέτε έ δε άι* χοΰα βρέτ

μέ θίχε, ίουχαετε τε βρίτετε, έ δέ άί

μέ θηΊΙ$' κετοΰ κεντρόν &>υρίμι έ ο»

πέσα έ <}|ϊνγτόρΐβίτ.

ιί. Ε πάτζε τγιάτιρ *ί8ι *\ $*

γκά δέου, έ κί-} & πρί οΊ τ^ κέγγιτ,

μα χουβίντόν πόσι βράχων.

ι». Ε πίντε Ρίθε φουκίν' έ πί3£σ|

πάρ^ε π|ρπάρ* σάϊγ, έ άναγχας ίέν|

έ δέ άτα χέ ρίν| μπέ τέ, /-έ τί φάλι3ν|

'ανίν-Λ πα'ρΥι, άσάϊγ χε γιου "ΐβροΰ*

πλιάία έσάϊγ χέ κέ πέρ β§έκ§γ§.

1 3. Ε πίντε τί,ιουόίρα τέ μΐ5α,

κάκ5 σα τ| τζπρίτ έ ίέ ζγιαρ γχα κί-

εΧι περπάρα νιέρ^ζετ.

1 4• Ε πλανέψ άτα χε ρίν§ μπί $έ,

πέρ τζιου^ίρα χέγιοΰ ία άσάϊγ οΰ'ρδερ

τ| ί,ν πίρπάρα πίδίΊε' • θόθ μπ' *
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έκίίνους 4ποΰ καιοικοϋσιν απάνω εις Αίδεοί άαάϊγ χ§ χίσ" -λΙάΡξν' έ θί*^!,

την γην να κάμουσιν εικόνα τοΰ θη- ί 4οι.

ρίου, το όποιον έχει την πληγην του

σπαθίου, καί έζησε.

1 5. Και του *ο\>6/! να ίωση πνεύ

μα ει; την εικόνα του θηρίου, ει;

τόσον όπου να διαλαλ/ίστι ή εϊκών

του θηρίου, καί να κάμη, όσοι δίν

ήθίλασι προβκυνγίτη την εικόνα του

θηρίου, να πκοτωθώσι.

ΐβ. Και κάμνει όλους^ τους μι

κρούς, χαΐ τοϋ; μεγάλου;, και τους

πλουσίους, καί τους πτωχούς, και

τους ελευθέρους, καί τους δούλους,

οια να τους ίωση χάραγμα εις το

χέρι τους το δεζιόν, η ίΐς το μέτω- ρα τϊ τοΰρι.

πόντους.• . ;•,

17. Και κανένας να μη δύνεται

να άγοράση η να πώληση, πάρα ε

κείνος όπου έχει το χάραγμα, η

το όνομα τοϋ θηρίου, η τον *ρ*θμόν

τοϋ ονόματος του.

1 8. Εδώ είναι ή σοφία" όποιος

εχεί νουν, ά; λογαριάση τόν αριθμόν

τοϋ θηρίου" διατί αριθμός ανθρώπου

είναι, καί ό αριθμός του ίίναι χ ζ ς-.

Κεφ. ιδ. ι4•

1. Και είδα, καί να άρνίόν όπου

ίς-ίκίτο απάνω εις το όρος το Σιών,

καί αντάμα μετ' αυτό ητον εκατόν

οαραντατεσσαρες χιλιάδες, όπου είχαν

το όνομα τοΰ πατρός του γεγραμμέ-

νον ιΐς τα μέτωπα του;.

3. Καί ηκουσα φωνην από τόν ού•

ρανόν, ώσαν φωνήν πολλών νερών, καί

ώσαν φωνην μεγάλης βροντής" καί η

χούσα φωνήν κιθαρωδών, όπου έκιΟά-

ριζαν μέ ταΐς κιθάραις τους.

3. Καί έψαλλαν ωσάν ωδήν και

1 5 . Ε γιου δά άσάϊγ τι ίπ Σπίρτ

μπε Ιίβόνϊ τί χίσϊσ;, χε τ§ φλ»«'σγ|

ε δέ Ικόν' έ πίθίοί, έ τ§ *έγε χι άτά

χι νούχ' ί φάλεν§ ίχόνεσ$ χίβκξ τ4

βρίτενί.

ιδ' Ε $ο τι Αίγί μ Κθι, τ& βό-

Γίΐγτ' έ τέ μεδίνγτε, τ§ πάσουριτϊ ε

τ| βάρ^εριτί , έ δέ ζοτβρίνγτε, ε αϊ

χοπίγτε κ§ ι\ κε'νε ν£ νισιί» μπ§ *όρ-

ρί τ§ τοΰρε τε ογιάθετε, ά ντ| χαλε-

1-7 • Ε κ$ τε μός μουντγΙ νιεελ τ»

&λέγ£ α τε σέσ§, περ βίτζε ά.-ίγ χι

χα νιδιάνε, ά εμερρΛν' • χίο|«, ά **-

μουριν' έ §μ§ρ^ιτ σε σάϊγ"

1 8. Κ|τοί> εϊτε σοφία, χ•ΰσ χα

μ!^τ λέ τε λογαριάσγ* νίμουριν" έ *ί-

<Ηαί' σε ψε ε£τ§ νέμουρ ^ιερίουτ , »

νέμουρι ϊ τίγ• 666 ΡΊχδτεκίντ έ.Ριβ-

«"ίδγιετε έ 5ιαστ§

Κρίε Εκατίρμπ&δγεέτίτ|. :δ. ι^

Ι. Ε βουρρα ρέ, ί για νιί χένγχ Ά

ρίγ ντε μάλλ τ( Σιώνητ, ι χάδ/ΐμί

τε νιεκίντ έ §ιζέτ έ κάίΐρ μίγι χρίρί,

λ\ χίσνε ίϊκρούαρί |μ|ρίιν' ε' ίιϊάιτ

σε τίγ ντ| ήάίερα τε τοδρε.

3. Ε ^ιΓιόβα ν:ε Γί νκα κίε'ι η

5ϊμίμ τε διούμί οΰγ«αξ»τ, έ σι »•%

ζε πουμπουλίμεσί μαδε' έ ζίν$ χ& «-

ίιόβα πόσι τ' άτοΰρε χ| κιθαβίβγινί μ•

κιθάρα τε τοϋρε.

3. Ε κ| χ|ντόϊγν| πόσι «| ^ίνγκί
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νούριαν έμπροτα εις τον θρόνον, και τ| ρε πί,ρπάρα φρόνιτ, έ πιρπάρ* τ$

ϊ|/προς•α εις τα τέσσαρα ζώα, χα'ι |κάτερ κάφσεβετ, έ τ§ πλέκετ' έ ντονι^

•ίς τους πρεσβυτέρους ' και κανένας ι νούκε υ•οίιντ τ» μψύν «τ| κ|νγκ|, πΐρ

δεν έδυνη'θη να μάθη τ/,ν ώδήν, πά

ρα οι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες

χιλιάδες, οί αγορασμένοι άπο την γην.

4• Ετούτοι είναι εκείνοι οι όποιοι

με γυναίκαις δεν έμολύνθησαν" διατί

«ίναι παρθένοι" ετούτοι είναι εκείνοι

οποϋ άκολουθοΰσι το άρνίον, δπου και

«ν ΰπάγη' έτυΰτοι αγοράσθηκαν άπο

τους ανθρώπους πρώιμον ( αφιέρωμα )

εις τον Θεόν και εις το άρνίον"

5. ΚαΙ ιίς το ς-όυατους δεν ευ

ρέθη δόλος" διατί είναι άκατηγόρητοι

έμπρος-ά εις τον Ορο'νον του Θεοΰ.

β. Και είδα άλλον άγγελον όπου

«πέτα εις το μεσουράνισμα, καϊ <-

κράτει «ύαγγέλιον αίώνιον, να εύαγγε-

λίση εκείνους όπου κατο'.κοΰσιν απάνω

«ίς την γην, και κάθε έθνος, και φυ-

λην, και γλώσσαν, και λαόν'

η. Και έλεγε με φωνην μεγάλην'

φοβη'θητε τον Θεόν, και δότε εις αυ

τόν δόζαν, ότι τλθεν η" ώρα τη; κρί

σεως του" κ»ϊ προσκυνη'βετε εκείνον

όπου έκαυ,ε τον ούρανόν και την γην,

και την θάλασσαν κα; ταΐς πηγαϊ;

των υδάτων.

8. Και άλλος άγγελος άκολουθη-

σεν, λε'γωντας" Επεσεν, έπεσε Βαβυ-

λών ή πόλις ή μεγάλη" ότι άπό το

κρασί του θυμοί της πορνείας της

ίπο'τισεν όλα τα έθνη.

9• Και τρίτος άγγελος τους άκο-

λούθησιν, λέγωντας με φωνην μεγά-

λην' έαν κανένας προσκυνά τό θηρί-

ον και την εικόνα του. και πέρνη το

χάραγμα του εις το μίτωπο'ν του η

εις το χέρι του,

ίο. Και αυτός θέλει πίει άπό το

κρασί τοΰ θυμοΰ τοΟ θεοΰ, του κ«-

βέτζε άτουρι νιεχίντ «' διζέτ * κάτε,ρ

μίγ|βιτ, άτα χε κέ-ί Αλί'ρί γκα δί'ου.

4• Κ|τά γιάνί άτα χι νούχ| γιάν|

μολέψουρ$ μι Ρρά' σε ψε γιάν* παρ

θένο" κ|τα γιάν" άτα χ§ βέν£ πάς κέ- .

γιτ τεκ ίό χε βέτε' /Λτ« γιάνε «λέρε

γκχ νιέριζιτί προτολόγο τι Π«ρντίο$

έ τι κέγγιτ,

5. Ε δέ μπ| Γολ| τί τοΰρε νοΰκ'ού

:$ντ ί^νιέίίτρε/ σέ ψέ γιάνε τ| π« $<άίγ

πιρπάρα φρόνιτ ο$ ΓΙερντίσε.

6 Ε πάτζε. νιε τγιε'τίο Ε,γγίΧ, •Χ\

φλιουτουρόν ντί πέρ μις τ![ κίελιτ, '/\

κίσ οΰγγίΧ'ί πα σόσουρε, π§ρ τ$ βαγ•

γελίσουρϊ άτα κ| ρ\γνε μπί δε, έ δε

τζδό αιλέτ, έ δε τζ<5ό φυλί, ι Ριοΰχΐ,

έ λαό.

η. Ε θοσ με ζε τ| μάδ, κ;νι φρίίιν'

έ Ιίερντί^ϊ, έ λεβδόνι άτΙ, αϊ ψέ έρ•

όι κοχα ΐ Γιούκιτ σ« τίγ, ε φάλι άτιγ

χέ ϋ|ρρ"ι κίεΧινι, έ δέ δένε, έ δε ^έτν{,

έ δι κρόν'.$ρατ' έ οΰγεραβετ, '

8. Ε νι$ τγιάτίρ Εγγ|λ' ίρδι π*;,

έ θά * Ρα, ρα, Βαβυλώνα κιουτέτι ί

μάδ' ί.ϊ ποτίσι μέ βέρρι -.ε ονβ^ίσ}

κουρβίρίσι σάιγ Ριθ| μιλέτετ•.

9- Ε νιε ΕγγοΧ ί τρέτ| οϋ βϊν πας

άτουρε, τούκ' έ θέν$ , μι ζ| τ^ μάό'.

κούσ τϊ γέτϊ φάλιουρε πισ§σ|, « κονι-

σμ£« σάϊγ, α. τε κέτε μάρρβ νιαιάνί ρτ.\

λά'ίι τϊ τίγ. α μπί Γόρρι τ| τίγ.

ίο. Ε δε άί & τ8 π{γ| γκ^ βέρόα

ΐ ούρίίσι Περντίσι, ί νακατόσουρι ι>•»
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άκρατου ιις το ποτήρι τν,ς

τ >.:/" και θελβι βασανισβη με

ρασμένβυ

•ργτί

φωτίαν χαι μ» θειάφι εμπρο^α εί;

τους άγκ»»ς αγγέλους, χαι έμπρος-ά

ιι; το άρνίον.

ιι. Και ό χαπνός του βασανισ

μού των ανάβαινε* εις «ϊώνας αιώ

νων* χαι οεν εχουσιν άνάπαυσιν ήμέ-

ραν και νύχτα εκείνοι όπου προσχυ-

νοΰσι το Θτ,ρίον χαι ττ,ν εικόνα του,

χαί έαν χάνένας πάριβ το χάραγμα

τοΰ ονόματος του.

12. Εο*ώ είναι η" υπομονή των ά

γιων" έίω ιΐναι εκείνοι όποΟ φυλάτ-

τουσι ταΐς έντολαΐς τοΰ θίοΰ", χαι

την πίς•ιν τοΰ Ιησοΰ.

1 3. Κ αϊ αχούσα φωνην άπό τον

ούρανον, όποδ μοϋ* εΧεγεν" γράψε' μα

κάριοι οι νεκροί όπου άποθένουσι εις

τόν Κ,ύριον άπδ τώρα χαι ίμπρος-α"

ναϊ, λέγει το Πνεΰμα, δι* να άνα-

παυθωσιν άτό τους κόπους τους" χαι

τά ίργα τους άκολουθοΰσι μετ' αϊ

τούς.

ι4• Και είδα, χαι να ίνασυγνεφον

ίσπρον, και απάνω εις το συγνεφον

«κάθετο ίνας όμοιος ώσαν υιός άν-

βρώπου, χαι ίφόρει απάνω εις το κε

φάλι του χρυσόν ς-εφάνι, χαι ει; τ!

χέρι του έκράτει δρεπάνι κοπτερόν.

ι5. Και άλλος άγγελος εΰγηκεν

άπό τόν ναον, χαι έκραζε με μεγά-

λην φωνην εις εκείνον όποδ «κάθετο

απάνω εις το σύγνεφον' πέμψε το δρέ

πανων σου, χαι θέρισον* Οτι σο•* ί,λ-

ίεν *) ώρα όπου να Θερίσης, ότι έξη-

ράνθη ό Οερισμός τις γης.

1 6. Και εκείνος όπου έκάΟετο α

πάνω εις τό συγνεφον, ίβαλεν το δρέ•

πανόντου απάνω εις τήν γην" χαι

ίθερίσθη υ* γη.

17. Και άλλος άγγελος εΰγηκεν |

βε'ρ^ι 3κέτο ντε ποτί,ρ τ' οϋρΡίσε τίγ"

β δο τ4 μουντόνβτε με ζγιαρ, * 3κ»ον-

φουρ περπάρα Σεϊνγτόρεβετ ίγγεϊγ ,

ε πίρπάρ» κέγγιτ.

ιι. Ε τιμι ί μονντίαττ β$ τοόρβ

γκρίχετε λιαρτ μπ| γέτε πας γέτετ'

ε νούχ| κάν* τ\ πρέιγτουρε ίίτ' ε νά-

τι άτα ί| φάλενε *ί3εβ§, έ δε χονίϊμί-

σε σάϊγ, ε δε χοΰϊ" τ$ μάρ£ϊ ίΰιάνΐ

ε εμερρΊτ σάϊγ.

ία. Κετού χιντρον οουρίμι ί&ίγ-

τόρ|βετ' ί§τ•>ύ ί άτούρεβετ χ! ροΰ-

αϊγνε παρσίτ' έ Περντισ|, ε ίέ χε'Λν'

έ Ιησούϊτ.

1 3. Ε <1ι6όβα ζϊ γχά χ»Χχ, *§ μ$

Θό# μούα' σχρούαϊγ' λιοΰμ τ» βσεχονι-

ριτε, #.ϊ βδέσίνε. μπί Ζόν| χΐ #|τέτν ε'

τούτγε." βίρτέτ, Θότ| ίπίρτι, « τ|

πρίχενΐ γχά ζαχμέτετ* έτοΰρε• σε ψέ

πούνιτ' ΐτοΰρε βέν§ πας σούρει"

ι4• Ε βούρλα ρέ, ί για, νά μγιέρ-

ίονλ'ί έ πάρ&ε, ί οΐπ|ρ μπΐ μγιέρΡουλ»

ριγ νά χ| ίιαν μέ πίρ^' έήεριουτ, χ}

ΐ'-Ιδ μπί κρίε τ| τιγ νά χουρίόρι τ' £&•

ρ"τ§, έ μπέ Λο'ρ^ί τι τϊγ ίιέ ίίιάπεο

τέ πρίχουρί.

1 5. Ε νά τγιάτβρ Εγγξλ οολι γχα

ναό» τούχ' ί Θύρρ^τουρε με ζϊ "ά μαί,

άτίγ ϋ\ ^'ιγ μπί μγυ'ρΤουλξ" ίερΡό ${*•

πιρινε τ|νντ, έ χοίαρ^ρ* 1& ίι ΓίΛ χό-

χα τ* χούαρ^τς τΐγ, σε ού ία τ%

κόρ'ρϊτ' έ δέουτ.

1 6 Ε άί *ε ρϊγ ι*-τα μγιέρ/Όυίΐ,

βούρ*ρ*ί δράπίριν'έτΐγ μπί δε* έ ού χού*

αρ"ρ ίεου.

ιη. Ενιΐ τγιάτίρ Ε•^ «λ' &ίΧι γχ*
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άπό τον ν*ο* άπου ίτον εις, τον οό-:ναόϊ Δ ΐ^τξ ντίρ χίΐλλ, έ κ!3 ε δ*έ άΐ

^ανόν, και ικρά -ί ι χαί αυτός 5ρέπα-

νον κοπτερόν.

1 8. Και άϊλος άγγελος εύγϊ.χεν

άπό το βυσιας-η'ριον, όπου ειχ^εν έςου•

*ίαν απάνω εις την φωτίαν* χαί έ-

φώναςι {Μ μεγάλην φωνήν εκείνον

όπου «χράτει το δρέ-ανον το κοπτε

ρόν" λέγωντας' πέμψε το δρεπάνι «ου

το κοπτερόν, χαί τρίγησε τα ς•αφό•

λια της αμπέλου της γης, ότι ωρί

μασαν τα ς-*φόλιά της.

19. Και ό άγγελο; «βαλε το #ρί

πανόντου.εί; την γην, χαΐ έτρίγηιε

το αμπέλι της γης, χ» (τα 7«90λικ)

ίβάλιν εις το πατητήρι το μιγάλον

τοΰ θυμοΰ του θεοΰ.

2θ. Και £πατη'8η το πατητήρι

»ςω άπό την πόλιν, χαί εϋγηκεν αί

μα άπό το πατητήρι !ως τα χαλι

νάρια των άλογων, εως χίλια έ;α-

κόσια ςάόι*.

Κεφ. ιέ. 1 5.

Ι. Και είδ** άλλο σημάδι εις τον

οϋρανον μέγα χαί θαυμας•όν, έ.ττα

αγγέλους, όπου εϊχασιν ταΐς έπτα

πληγαΓ; ταϊς ϋς-εριναΐ;, ότι εις αύ

ται; Ιτελειώβη ό θυμός τοΰ Θεοΰ.

. 2. Κ χι είδα ωσάν θάλασσαν ύα-

λίντ,ν άναχατωμένην μέ φωτίαν, χαί

εκείνου; οποί ένίκησαν το θηρίον χα'ι

την είχο'να του και το χάραγμα του,

χαΐ τον αριθμόν τοΰ ονόματος του,

ότου «νέχουνταν απάνω ει; την θά

λασσαν την ΰαλίνην, χάι εΐχασι χι-

Οάρα; τοΰ ΘίΛΰ'

3. Και ψάλλουσι την ώοην του

Μωυσέως τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ, χαΐ

την ώδην τοΰ άρνίου, λέγοντες" με

γάλα και θ«υμα7α είναι τα ίργα σου,

νι$ δράπίρ τ§ πρέχουρε.

ι8. £ νιε τγιάτίρ Εγγίλ οολι γκα

θυσιχς-ίρι, έ Ιά κ§ ΑΊ5 ουρδερ (Λπί

ζγιάρ" έ θυρρι με νιε ζ§ τ§ μαδ, άτίγ

κ| χί'ά δράπ|ρ•.ν' έ πρέχουρε , έ ί 9α*

οερίό δράπ$ριν§ τεντ τε πρέχουρινε, έ

βίλλ ρου^τ' έ βίίίτιτ σε ίέουτ' σέ ψέ

ού πόϊκνί. ρ*ού9τ' έτίγ.

ΐ9• Ε βουρρι ΕγγβΧι δράκε,ριν' ε-

1γ ντ| όέ, έ βόλι βέδτιν' β δέουτ, ε

ρΌΰστ ΐ βοΰρι ντί πατιτήρ τ| μαδ τε

ούρΡίσε Περντίσξ.

αο. Επατητίρι ού 5*έλλ πίργιάδτα

χιουτε'τιτ' έ δόλ'ι Γαχ γκά πατητίρι

γγέρα μπε φρέ τί κοόαγετ, γγέρα νιε

(*ίγε έΓιαϊτΐκίντ στά|ΐίί.

Κρίε Επεσ| ιπείγιέτίτε. ιε. 1 5.

ι. Ε πάτζε νιε τγιάτίρ νιϋιάν τ|

ιαι'Ϊ ντέο κι'ελλ , έ τε τζιουδίτζιρι,

στάτε Εγγίϊγ , λε ΐΑπάιγν» τε «τάτε

πλιάΓατ' :' παΐτάϊγαε, σέ ψε ριπέ «-

το ού σ'ς ο^ρΡί έ Περντίσε.

2. Ε πάτζε πόσι νιε δετ τί χ:λτ|

τ| να/.«τ^σ)•^ρ^ (Α6 ζγιάρρ, έίέ άτάχε

μσυντνι π•.'%ε, έ οε χονίσριεν' ίτιγ, έ

ύέ νιϊιάν' έτΐγ, ε' ^έ νέαουριν' έτϊγ,

κϊ ρίγ (χπι δέτ τ| χέλτξ, ε κί'ίν| χιΟα-

οα τί ΓΙεοντίσε.

3. Ε κεντόιγνε χ^Ογκίν' ί Μωΰσί-

ουτ άόπιτ Περντίσε , έ & κ|νγχ£ν' έ

χέγγιτ, Ι θόσνϊ- Τε |χ§^ά ί τ'ί τζιονι-

5ίτεζΐ|Α γιάν| πουνετ' έτο^«) ώ Ζοτ,



8-το Κεφ. ιβ.ΛΠ0ΚΑΑΪ4ΊΪ

Κύριε ό θεός ο παντοκράτωρ" 5ί* 1 οι Περντί φουκ'ι μαο" τέ δρέϊγτα έτέ

καιαις χαι άληθιναϊς βΐναι ι} ς-ράταις | βερτέτα γιάνε οίδετ' έτούα, ώ μπρέτ

σου, ά βασιλεϋ τών αγίων. ί Σίϊνγτόρεβετ.

4• Ποιος να μην σε φοβηθη, Κύ• 4• Κοϋσ §6 τέ μος τε τρ4μπετ§

Γ•.,, χμ ν* δοξάση -Το όνομα σου; |σιγ, ώ Ζοτ, ί χ.οΰϋ' §6 τέ μος λίβ&νί

έτι ίσϋ ^.όνοί είσαι ό'σιος' ότι όλα' ίμ|ρ£•.τ§ τατ; σέ ψε τι 6ίτ|α| ν»

τ£ Ι9ν>ι θίλουσιν ελθη χαϊ θε'λουσι ^4"•νγ^» άντάϊγ Ρίθε μιλί'τετ* & τέ βί-

προσκυνιίβει έμπρος-ά σου' ότι τα δι-'γ£νξ τε φάλενε περπάρα τεγε" «λ»

ν.αιώαατά σον έφανϊρώθηχαν. ίιούκερατ' έτούα γιάνε τζφάκιουρε.

5. Και ύς-ερα άπο τούτα είδα, 5. Ε πχς χετούρέ βίϊτρόβα, έγιά,

Χα'ι να, και άνοί/θη ο ναός της σκη-'χξ ού χαπ ναό» ί τέντ§σ§ [/αβτυρίβΐ

νης του μαρτυρίου, οπού* είναι εις ντι,ρ κίελλ.

τον οόρανο'ν.

6. Και. οι έπτα άθελοι όπου ει- β. Ε&ούαΧε γκχ ναο'ϊτέ δτάτ| ίίγ-

/αν ταίς έπτα πληγα*, εύγηκαν άπό γεϊγτε, λε. μπάΐγνί. τε 5τάτ» πλιά£ζ-

τόν ναον,.ένδ'υμένοι λίνα καθάρια χαϊ τί, βέσιουρε μέλι τέ παάτρούαρί,ε τ|

λαμπρά, κχϊ περιεζωσμενοι τριγύρω πάρδε , ί γγίσιουρε, ντέ κρχχιρούαρ

ΐΐί τα ς•η*θη ζωνάρια χρυσά. |*ρέζα τ' ά^ότα.

^. Κα'ι Ινα άττό τα τέσσαρα ζώα! η. Ε ίιέ γχα τέ κάτερατ» χάφ3|

ίδωκεν εις τους έπτα αγγέλους ίπτα$ϊ ντέ τέ στάτ§ εγγίϊγτί στάτε χού•

ϊιούππαις χρυσαϊς, όπου ήταν γεμάνπατ'άρ^τα τέ πλιότα με ούρήτε Περ-

ταις άπό τον θυμόν του Θεού το^ντίσε. Ριάλε ντέ γίτξ πας γε'τετ.

ί» < •- < / "
ωντος εις τους αιώνας των αιώνων. |

8. Και έγεμίσθη ό ναός χαπνΰν , 8. Ε ναόι ού μποΰσ τϊμ πέρ μ«-

άπο την οοξαν του Θεοϋ, χαι άπό δετζί τί Περντίσε , ε' πέρ φουχ; τέ

την δύναμίντου* Χαϊ κανένας δεν 4- |τιγ* έ ντονιέ νοΰχ| μοϋντ τ'| χιν ντε

δύνετο να εμβη εις τον ναον, εως'ναό, γγε'ρα σα τέ σόσι3ν» τ| 5τάτ|

ύποΟ να τελειωθώσιν • αϊ εκτά π>•/ι- ΐϊ>ιάΡετ' & 3τάτ| 'έγγίγεΓ.

ναΐς τών επτά οίγγε'λων.

Κεφ. ις•. 1 6.

ί . Και αχούσα ιρωνήν μεγάλην ά^ό

τον ναον, όχο>7 ελεγεν εις τους έκτα

αγγέλους- υπάγετε, χύσετε ταΓς κούπ-

η^ις τ*0 θυμού* του Θεοΰ εις τί;ν γην.

2. Και έπτ,γεν ό πρώτος, και ί-

^υσε τήν χουπττάν του απάνω εις τ/,ν

γΐν* χαι ε'γινε ιίληγν, κακή Χα'ι πο-

νν,ρά εις τους άνθρωπου;, όπου είναν

το /άραγμα του θηρίου, χαϊ έχίίνου;

βποΰ βπρο•ίχυνο5σ3(ν την εικόνα του.

Κρίε ΕΡιασημπίογιίτϊτι. ις•. 1 6.

ι. Ε &Ριο'βα νιε ζ| τέ μΐο* γχί

ναο'ί , & ού θο* τί 3τάτ! «γν«γετ•

/άϊγδενι, ε §έρίνι χούπατ'έ ζεμίοίμυιτ

σΙ Περντίσ! μπ» ίέ.

3. Ε βάτε ΐ τάΐρι ε ^ίρΧ•. *ουπ»»'

ίτΐγ μπί δε* ε' ού πΐ πλιάΒα έ Χεχε

ί ε' λίΡκ| μπε νιερβζ, χ'ε χ;σν§ νι5ιά•/'

ί -τίσε^ι, έ μπ' άτχ λϊ ού φάλλε, μπ|

κονίσμε τά σάϊγ.



Κεφ. »4•
8αιΙΩΑΝΝΟΥ.

3. Κίά ό δεύτερος άγγελος έχυσε

τ-ήν κοΰππάν του μέσα β£ς τήν θά

λασσαν, χαί έ'γινβν ώσαν αίμα απε-

θαμμένου" λαϊ χάθβ ψυχή ζωντανή

άπέθανβν ίΐς τήν θάλασσαν.

.(. Και ό τρίτος άγγελος Ιχυσε

τήν κοΰππάν του εις τους πόταμους

και ίί; ταϊς πηγαΐς των νερών' και

ίγιναν αίμ*.

5. Και άκουσα τόν άγγελον των

νερών όπου ελεγεν' οίκαιος ίίσαι, Κύ

ρκ, όπου ίϊσαι, και ήσουν, χαί ό

ίσιος, δτι ταΰτα εκρινας*

6. Οτι αίμα αγίων και προφητών

ίνυσαν, και αίμα τους είωκε; να πι

ο ;?ι' οΊατί άζιοι είναι.

η. Και άκουσα άλλον άπό το θυ-

/Γίαιρίοιον όπου έλεγε ναι. Κύριε ό

ΐϊκντοκράτωρ, αληθινά!; και αΐκαιαις

είναι αϊ κρίσαις σου.

8. Και ό τέταρτο; άγγελο; ί/υσβ

τήν κοΰππάν του ίίς τον ϋλιον" και

τοΰ εδόθη να καυματίση τους ανθρώ

πους με φωτίαν.

ι). Και έκαυματίσθησαν οι άνθρω

ποι καΰμα μέγα, και έβλασφη'μησαν

το δνομα τοϋ θεού, όπου έχει έζου-

ο'αν εις ταϊς πληγαϊς ετούταις' και

δεν έμετανόησαν να του δώσουν δόςαν.

ίο. Κα! ό πέμπτος άγγελος έχυ-

σε τήν κοΰππάν του εις τον θρο'νον

του θηρίου* κα: έγινεν ή βασιλεία του

καταμαυρισμένη' και έμασσοΰσαν ταΓς

γλώσσαις του; άπο τον πο'νον τους,

1 1 Και έβλασφη'μησαν τον θεόν

τοδ ούρανοΟ άπο τόν πόνον^ους, καί

από ταΐς πληγαΐςτους, και δέν έμε

τανόησαν άπό τα έ"ργα τους.

ία. Και ό έκτος άγγελος έχυσε

τήν κοΰππάν του ϊΐς τόν ποταμον τόν

μεγάλον τόν Εύφράτην' και ϊζεράνθη

3. Ε ί 8ίτι ϊγγιλ' ϋΐέρδι κούπεν' έ-

τιγ ντ| &τ, έ οΰ πε πόσι Ριάκου ί «ξ

β&κουριτ ' έ Ρίθε σα λί3ν§ 9πιρτ χϊ

ρΌ'ϊγνί ντε §έτ ψοφίσνε.

4• Ε ίγγελΊ ί τρέτι ε δέρδι κούπεν'

έτίγ ντ& λιούρερα έ ντε κρόνιερα τ^

ούγεραβετ, ε ου πένε Ριάκ.

5. Ε §ιΡιο'βα |γγϊλ"ιν' έ ούγεραβετ,

κέ θό»• ί δρβΐγτΐ γέ, ώ Ζότ, κ§ γέ, έ

έ κε γεσε ^ίϊνγτ, σε ψε κώτοΰ Ριου-

κο'βε.

6. 2ε ψε κάνε &ρδουρ| Ριάκν' ί

2εϊνγτο'ρεβετ ί τε προφτίτετ, έ ού δέ

άτοΰρι τε πίγνε Ριακ' σε ψ* κιστοΰ ού

οούχαεϊγ.

η. Ε 8ιΡιόβ* ίιΐ τγιάτίρ γχα θυ-

σιας-ίρ•." κ| Θό3" με τ| βερτέτε, ώΖότ,

φουκί μάδ, τ'| βίρτέτα έ τ* δρέϊγτα

γιάνβ Ριούκερατ' έτούα.

8. Ε ίκάτιρτι εγγ|Χ §έρδι κούπε,ν'

έτίγ μπ'ι δίελινε* έ γιου δα άτϊγ Ή

&Ρκ νιέρεζιτί μέ τ| γχρόχετ» έ μέ

ζγιάρ-ρ-.

9• Ε νιέρ^ιτί βουλιοιγνξ περ τ$

γκροχετι τ'ε σ;ούμε, έ σάίγτινε Ιμεόριν'

Περντίσε, )\ κα ουρ^ίρ μπι «το πλι*-

Ρ*ε' έ νούχε μετανοησνε, κ| τι ιπν£ α-

τίγ λ|β5ίμ.

ίο. Ε εγγίλ\ ί πε'σξτι δέρίι χοΰ-

πεν' ίτΐγ'μπΐ φρόν τ| χίϋεσ&, έ οΰ ερ-

ρ"ετζούα μπρετερία ΐσάϊγ ί γχα τ»

δίμπουριτε Αριγ4 βέτε Ριοΰχεν' έτοΰρε.

Ίί. Ε ίίιάϊγτινε Περντίν| έ κίελιτ

γκα άφορμίέ τε ίέαπουραβετ σ| τοΰρί

έ δέ γ*α τ.λιάΓκίτ' έτοΰρε * έ νούχε

χαϊκνε οο'ρρ^ γ•/.α πουνερατ' έτοΰρε.

12. Ε ΐ Ριά"ΐ:|τι ΐγγί' δέροι κου-

π|ν' έτιγ μπι λιοΰμ|ν' έμαδ* Εφράτνί"

ί στερπόι' οΰγίτ' έτιγ, χε τ^ *1*~1
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ε δρακβνιτ

•το νερόν του, δια νά ετοιμασθη ή

ς-ράτα των βασιλέων όπου είναι άπό

τήν άνατολήν τοΰ ηλίου.

1 3. Και είδα άπο το ς•όμα τοΰ

δράκοντος, »αί άπο το ζΌμα τοΰ

θν,ρίου, κα! άπο τ6 ?όμ« τ«ΰ ψευ*

δοπροφτίτου τρία πνεύματα ακάθαρ

τα, ωσάν .βαθράκους*

ι4• Διατί ίίναι πνεύματα δαιμο

νικά όπου κάμνουσι σημεία και πηγαί-

νουσχν εις τους βασιλεΐ; τ•?,; γίς κχ'ι

βλ/ις της οικουμένης, να συμμαζώνουν

εις τον πόλεμον της μεγάλης τ,μέρας

εκείνο; τοΰ θεοΰ τοΰ παντοκράτορος.

1 5* ( Να, όπου ερνομαι ώσχν κλέτ-

τη;" μακάριος εκείνος όπου είναι έ

ξυπνος, και φυλάγει τα φορε'ματάτου,

λα να μη* πεοιπατη γυμνός, και

βλί'πεται •ή ίντροπη' του. )

• 6. ΚαΙ τους έσυμμάζωξεν ει; τον

τον τόπον όπου κχλεϊται Εβραϊκά

Αρμαγελών.

17. Και ό έβδομος άγγελο; έχυσε

τον κοΰππάν του εις τον άέρα' και

εϋγτ,κε φωνή μεγάλη άπό τον ναον

τοΰ ουρανού, άπα τϋν θρο'νον, και

ελεγεν' έγινε.

ι8. Και έγίνουνταν φωναί και

δρονταΐ και άς-ρ*παί, και σεισμό;

έγινε μ-εγάλος, όπου δεν έ'γινεν άφ' ού

έγίνηκαν οι άνθρωποι εις την γ/,ν,

τέτοιας λόγο; σίΐσμος ετζι μεγάλος.

19 Και έγινεν ή πόλι; ή μεγάλη

•ΐς τρία μερτικά, και αϊ πο'λεις τών

εθνών έπεσαν. Και ή Βαβυλών ή μί-

γάλη ένίθυμίσΟη έμπρος-ά άς τον Θΐϊν,

νά της δοθίί το• ποτη'ριαν του κρασι

ού, τοΰ θυμού της όργη; του"

2θ. Και κάίενησί έφυγε, καί τα όρη

δεν ευρέθηκαν '

3 1 . Και χάλαγα μεγάλη ωσάν δά-

ρο; ταλάντου, έκατέβαι/ιν άπό τον

Γατί οίίδ' έ μπρέτϊρετ Α γιάν$ γκχ

δέλλ δίελι.

ι3. Ε πάτζ5(τ|&λ|) γχά Ρόγι*

ρακο'νιτ, έ δε γκά ίογι* £ ίίσίσ*,

έ δε γκά Ράγια ί προφιίτιτ ΡΑείτνιχΛ

τρέ απίρτίρα τι πί/ίρα, κΐ Ριάϊγν| μϊ

πρετεκο'σα.

1 4. 2ε ψε γιάν| δπίρτίρβ τέ δεμό-

νεβετ κε λίγ|ν£ τζιουϊίρα, έ βίνϊ ντέ

μπρε'τερε τ| δε'ουτ, ε τι ΡίΟ* δινιάσε,

τέ μπεγέδ|ν§ άτά πέρ λιοΰφτ* τ§ ά-

σάϊγ δίτισι μάδε ι§ Περντίσ{ φουκί

μαοιτ.

ιδ. ( Για, κ§ ού βίγ σί κούντρ*

βγιέν κουσάρι* λιοϋμ άί ίιερί χε ρί

τζγιούαρϊ, έ ρούαν ^ο'πατ' έτίγ, ϊέ τ|

μός ετζεγε τζβεσιου:|, ε τϊ 3•Λ^εν«

τούρπν' έτίγ.)

ι6. Ε ί περμπεγιο'δι άτά ντ' άτέ

(;εντ κ§ θούχατε ντε Ριούχί τι Τζι-

φουτετ Αρμαγείών.

\η. Ε ϊγγεϊι ί δτάτι δερΑ κου'-

πεν' έτίγ ντε ίίρίι' έ οόΧι νά ^ ίμά«ϊ

γκά ναο'ι ίκίί>ιτ, γκά φΜνι, ϊ 8οδ ού

Η.

1 8. Ε ού λένε ζένιξρα, ε Ρεμίμε , •

βετ|τίμζρα. έ Ριάαυ τερμετ ί μάδ, κ.%

νοΰκ' οΰ πέ ίτίλλι λ§ κούρ γιάν| ν•.έρ|-

ζιτε μπΐ δέ, κάκε τερμετ ί μάδ.

ι$. Ε κιουτίτι ί μαδ οΰ ντά ντί

τρί τ,όπ:, έ κιουτετετ' έ μιλ/«βετ

σέ τγιίρα ράνε μπε δε, έ ο^.τί κονιΐγ-

τϊμ ιτερ-άρα Περντισε πίρ Βαβυλώ-

ν|ν' ίμάδε, χε τι ΐπίΐγ άιάϊγ χοτη'ρι

ί βερρ'ϊσε σ' ούρΡίσε τίγ.

20. Ε νησίτι ΐκνε ίίβί, έ μάλλετ|

νοΰκ' ού Ρέντνί.

' 2ΐ. Ε πί:3εο ί αάδ 7»σι να τά-

λαντο '£ά γκά κίελι μπϊ «ίρ$ζ' ί νιε'



Κεφ. 17•• ΙΩΑΝΝΟΥ. 8»3

ουρανέ εις τους ανθρώπους" καϊ ίβλασ- ρίζιτε 3ιάϊγτιν| Περντινε πέρ πλιάίχ$

ψη'μησαν οί άνθρωποι τόν Θβον από

την πληγην της χαλάζης, ότι μεγάλη

ίτον ή πληγ/ί της κατά πολλά.

Κεφ. £. Ι7•

ι% Καίηλθεν ένας από τους ίπτα

«γγελλους, ΰποΰ είχασι ταϊςέπτακούπ-

παις, και έλάλησε μαζύ μου, λέγωντάς

μου" «λα, θέλω σοΰ δείξει το κρίμα

της πόρνης της μεγάλης, όπου κάθε

ται απάνω »ΐς τα πολλά νερά.

3. Αντάμα με την οποίαν επόρνευ-

σαν οί ρασιλεΐς της γης, χαί ε'μεθυσθη•

χαν από το χρασί της πορνιίαςτης ε-

χιϊνοι όπου κατοικοΰσι την γην.

3. Και επήρε και έφερε με μέ το

πνεύμα «ΐς την ερημον' και είδα γυ

ναίκα όπου ΙκάΟετο άπά<ω «ς ένα Οη-

ρίον κοκχινον, το όποιον ητον γεμάτον

ονόματα βλάσοημίας, και είχε ίπτα

κεφαλαϊ; και δέκα κέρατα.

4 . Και ή γυναίκα όπου ητον ενου-

μένη την πορφύραν και το κάκκινον,

και όπου ήτον πίριχρυσωμένη μέ χρυ

σάφι και μέ πέτραις πολύτιμαις και

ριαργαριτάοια, έκράτει βίς τό χέρι της

χρυσό ποτήρι, γεμάτον συκχασίαις και

άχαθαρσίαι; τ?,ς πορνίίας της,

5. Και απάνω ίίς τό μετωπόν της

εϊχεν όνομα γεγραμμένον* μυς-η'ριον'

βαβυλών ή μεγάλη, ή μη'τηρ των πορ

νων και των συκχαμάτων της γης.

6. Και είδα την γυναίκα καϊ ίμέθα

τξ πρέδί,ριτ ' σε ψέ 'ί& φορτ έμάδβ

πλνάΓκε ί άτίγ.

απο το αι.(Α α άγιων, και απο το

αίμα των μαρτύρων τοΰ Ιησοΰ. Κα

(θαύμασα, ωσάν τήν είοα, μεγάλον

Ια3μα.

7• Και είπε μου ό άγγελλο; δ*ια-

τί έθαιίμααες; εγώ θέλω σοΰ ειπεί τό

Κρίε Εστατίμπεδγιέτίτε. ;ΐζ. ι η, -

ι. Ε έ"ρδ*ι νι§ γκα τε στάτε Ιγγεϊγ•

τ| κι κίϊνί τ| 3τάτΐκούπατε, έ κου-

ββντόιγ μέ μούα, έ με θα εγι», ι$

■τϊ δεφτόιγ τι δίμν' έ κούαβε,σι μάδε,

*\ ρι μπί οΰγϊρα τ£ βιούμα. •)

2. Κέ μέ άτε κζνε κουρβεραίαρ§

μπρετίρετ' έ δε'ουτ, έ ούδέίγτινί γχ«•

6ίρία έ χουρβ{ρίσ| σάϊγ άτα κέ ρίν»

ντ| δε. ■ , .

3. Ε με προΰ μπ§ ίίπίρτ ντ'ερημι*•

έ πάτζ| Ρρούα κέ ρίγ μπι νιε πί3§ τΐ

κοΰκε, κ§ κε πλιοτ με εμίρρ^ τε βλα-

σφηυ.ίσ|, έ χί3 δτάτε κρ«ρ$, ί ΐίγιέτ|

Λρίρα. . .

» ... >

4• Ε Ρρουαγια κέ β&ιουρι μ.>

πορφυρέ ε* ρ.έ τι χουχε , έ λίερ§ {Αε

άρρ", έ (Αε Ρούρρε τ» πα ντζριούαρί Ι

(Αβργαριτάρί, έ 41* [Απε§όρ(1§. τ| πίΐγ

νιί ποτηρ τ' άρρτί , πλιότ μέ τέ

ντγιέτί, έ ~\ ντιούερα τε χουρβίρίσ|

σάϊγ.

5. Ε ντΐ πάλε τεσάϊγ εΐΑίρρ1 3χρο•ί-

αρ|" ρς-ίριο' Βαβυλώνε έ [Αάο\ (Αίμί

έ κουρβγιάρερετ έ τ& ντγιίταβετ τ|

ίέουτ, ■ τ

6. Ε πάτζε χετε Γρουα τέ ^ίΐγτου-

ρε γκα Ριάκου ί σεϊνγτόρεββτ, έ• #1

γκα ίίάκου ί (Ααρτΰρεβετ <Λ Ιτιβούϊα*

ί οϋ τζιουδίτζε με τε πάρ"ρ"' άτ| τζιου-

δι τε μάδε.

η. Ε μι θα μοιία ΕγγιΧι ψέ ού

τζιουδίτε ; ουνί δό τέ τέ Οόμ τι μυ*

ρςιίριον τη; ρναίχας καϊ τοΰ θηρίου στίρ' έ Ρρούασε, έ τ| χία|σ§ χε έ μπάν
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&κΟ την ββς^ζίΐ, *« *> ™ ' έπτά

«φάλι* καί τα δέκα κέρατα.

8. Το θτ,ρίον όπου ί'^ε; ητον, και

δεν εΐ*αι, ΧΛ^Λλ•1 νάάνέβη άπο την

ίβυσσον, και παγαίνει ιίς την απόκ

λειαν" και θέλουν θαυμάσει εκείνοι όπου

χατοικοϋοιν απάνω εις τδν γην, τ.•υν

οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμ-

μένα εις το κατά<τιχον τις ζωής ά

πο καταβολής κόσμου, βλέποντες το

θηρίον, το όποιον ίτον, καί δεν είναι,

άγκαλά και να είναι.

9. Εδώ είναι ό νους όπου έχει σο-

φίαν. Αϊ έπτα κεφαλαϊςείναι έπτα βου

νά, έκεϊ όπου κάθεται ή γυναίκα α

πάνω «ίς αύτα.

ίο. Και είναι έπτα βασιλείς" οί

πέντε έπεσαν, καίό ένας είναι, ό άλλος

ακόμη δέν ήλθε, και όταν ελθη κάμνει

χρεία να ς-αθή αυτός ολίγον.

1 1 . Και τό θηρίον όπου ητον, και

δεν είναι, και αυτός είναι όγδοος, καί

είναι άπο τους έπτα, καί υπάγει εις

την άπώλειαν.

13. Και τα δε'κα κέρατα όπου εί

δες, δέκα βασιλείς είναι, οί όποιοι ά

κόμη βασιλείαν δεν έπηραν, άλλα πέρ-

νουσιν αντάμα με τό θηρίον έςουσίαν

μίαν ώραν.

1 3. Ετούτοι εχουσι [λίαν γνώμην,

καί την δυνααιν και την ίζουσίαν τους

την μεταδίδουσι του θηρίου.

ι4• Ετούτοι θέλουσι πολεμη'σει άν

τάμα με τό άρνίον, καί τό άρνίον θέλει

τους νικτίσει, ότι είναι Αΰθέντης των

αύθεντάδων καί Βασιλεύς των βασιλέ

ων" καί εκείνοι όπου είναι αντάμα μετ'

αυτόν, είναι καλεο-ρ'νοι καί διαλεγμέ

νοι καί πιςτ>ί.

ι5. Κο'. λέγει μου' τα νερά όπου

είδες, έκεϊ όπου κάθεται ή πόρνη είναι

άτ£, ί.» *Λ τί στάτί κρέρ§τξ, έδέ ~\

δγιέτε *ρίτϊ.

8. Ε πίσια *§ *έ πάρρε, ία ένοΰ-

Λ» "&χ%, β §ο τ| χίπιγ! γκα άοίσι, ί

§ό τ^ βέγβ ντε χούμπ|γί " • & τ$

τζιου&τεν» νιέρεζιτε. 4 όί"! μπί δε,

άτα χξίμιρρετ' ίτουρε νοίεγιάνε δκροΰ-

αρ§ ν:• κάρτ§ τε γέτίΛ κ| Τ** ^'"

για έ Χξσάϊγ γέτετ, κουρ τε σ»χν<%

πίοε.ν§ χέκε, έ νουκ'|στι, ντό•»ίβε \ττ%.

9• Κ^του |στ§ μίντ•.α « χα βοφί"

τΐ 5τάτ| κρέρε,τξ, γιάνε στάτ§ μάλλε,

τέκ ρί Ρρούαγια μπϊ τά.

ίο. Ε 3τάτ| γιάν| μπρετερίτι" τί

πέσι ράνε, έ νι| εστί, ε γιάτ|ρι έ δε

σί'ΐτ' άόρδουρχ, ί πόκ§ τΐ βίγ| πια κβ•

χε §ό τ| βουρέο'γε.

ιι. Ε πίσια *ΐ κε, έ νούχ' §3Μ,

άγιο ϊϊ:ΐ δε έ τέτα, έ ε3τ&.γκέ άτα

τϊ 3τάτ$, έ βέτ» ντ§ χοΰμπίγε.

1 2. Ε τε δγιέτ| *ρίτ4 κ» πε, γιά

νε δγιέτε μπρέτερ , ατά έ δε σκαν»

μάρρϊ μπρετερί" πό & τ§ μάϊέεν§οΰρ-

δ§ρ σι μπρέϊ|ρ π|ρ >4 ββχατ πβς

πίσξσϊ.

ι3. Κ*τα κάνε Η κ53, έφουκίνΐ

έ ούρδεριν' έτοΰρε για άπ|ν| ντξ δό^-

ίί τέ •*ίσεσί.

1 4. Κε.τά §ότϊ >|γτόγ|νί με χή-

ίκνε, έ κέγγι οο τί μοΰντγ* ατά, «έ 4•

άι Μτε Ζότι ί ζοτ|ρί•5•.ετ, « Λίπρετι *

μπρέτερετ" έ άτα κε γι«νί μ* *!»*•

σκ| τ» θύρρε ε τ| τζγιέδο^ίρϊ, ί ^

ήέσίσε.

1 5 . Ε μέ θο'τε μούα ' οί5γερ«ετΐ « χ«

τάρ ρ|, άτγέ τέκ ρί χούρβα . γ ιάνί λαότε ,

λαοί και όχλοι, καίέΐνη,ςαί γλώσσαις. έ τούρματ•, ί φυλίτ} έ Γ•Λ<ίχΐρ*Π
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1 6. Καϊ τα δέκα κε'ρατα ύποΰ εί

δες ίΐς το θηοίον, έτοΰτοι ίέλουσι αι*

σήσει τήν πόρνην, λ-Δ θέλουσι τήν κά

μει Ιρημον και γυρι-νίν, καϊ Οέλουσι φά

γει τα κρέατα της, και αυτήν θέλουν

τί» κατακαΰσει μέσα ίίς την φωτίαν.

17. Διατί ό Θεός είωχ.εν (ίς ,ταΐ;

καρδίαις των να κάμουσι τήν γνώμτιν

του, και να κάρ«>υσι μίαν γνώμτ,ν, και

ν* παραδώσουν, τήν βασιλείαν τους εις

τϋ θηρίον, εω; όπου να τελειωθώσι τα

λόγια τοδ Θεού.

1 8. Και ή γυναίκα τήν οποίαν εί

δες, είναι ή πόλις ή μεγάλη, όπου έχει

βασιλείαν απάνω εϊς τους βασιλείς της

γϊί«.

Κεφ. ιή. 1 8.

ι . Και ίίς-ερα άπό τοΰτα είδα άγ-

γελλον όπου έκατέβαινεν άπο τον οϋ-

ρανον, καϊ είχεν έξουσίαν μεγάλην" καϊ

ή γη έφωτίσθη άπο την δόζαν του.

2. Και εκρα;ε μέ δυναμιν, μεγά-

λην φων/ν, λέγωντας" επεσεν , έπεσε»

ή Βαβυλών •)\ μεγάλη, και έγινε κα-

τοικηττίριον των δαιμόνων, και φυλα

κή κάθε πνείματος ακαθάρτου, καϊ φυ

λακή κάθε λογη; όρνίαυ ακαθάρτου

/./•. μεμισημένου'

3. Οτι άπό τ6 κρασί του Ουμοΰ της

πορνείας τη; έπυτισεν όλα τα έθντι,

και οι βασιλείς της γης άνταμα μετ'

αυτήν έπόρνευσαν, και οϊ πραγματευ-

τάδε; τη"ς γης έπλούτησαν ά~ό την

δΰναμιν της ασωτίας της.

4• Και ήκουσα άλλην φωνήν άπό

τόν οϋρανον, όπου ελεγεν* εΰγάτε άπ'

αυτήν ό λαο'ς μου, δια να μην συγκοι-

νωντίσητε εις ταΐς άμαρτίαις της, και

δ:χ να μήν έπάρετε άπό ταϊς πληγαις

τη;"

1 6. Ε τ\ δγιέτε πρίτ| κΐ πέ μ•.τ!

πί#εν§, κ»τά δό τ' ούρέγενί κούρβϊνϊ,

Ι οο τα πέγενε άτε τ| σκρέτε, έ τ$

"ίζβέίίιουρϊ, έ $ό τι χάνε μίίίρατ' έ-

σάιγ, έ άτε δό τά δγιέΡ|ν| ντε ζγιάρρ.

17. 21 ψέ Περντία οΰ βο5ρ•. ντ|

£έμιρα τε τοίρε, τ§ πένενε άτε κ| ί

πελκέν άσάϊγ, έ τε 7:ί;'γν| •5ι| κίιλ, έ

τ' άκενε μπ:ετ{ρίν' εταίρε μπε πίσ§-

ν|, γγέρα σά τε άο'σενϊ φγιάλίτ' ϊ ΙΙ^•

ντίτε.

1 8. Ε Γρουχγια χε πέ, εστε κιου-

τέτι ί μάδ κε κά μποίτιυΐ απ;. αποέ-

τ|οε ι\ ίέ^υτ.

Κρίβ Ετετιμπεδγιέτετε. ιη. 1 8.

ι. Ε πας κετουρεβετ πάτζ| νι^

Ιγγίλ κέ τζπρίτι γκακίϊλι, ί/.ίδ οϊίρ-

οερ τε μχο ' έ ίέου ού ντρίτ γκά τ|

λάρ.ψουριτ' βτίγ.

2. Ε Οΰρρι φόρτ μέ ζέ τέ μαί, ε

Οα' ρα, ρχ (ίαβυλώνα ίμάάε, έ ού κζ

| ντ|νιουρ| τέ ίεμόνξβετ, ί χαψάνΐ

ετζδό απίρτιτ σε πέΓέδί, έ τ^ό 'άτ.ϊ-

ί»ετ σε πίΓ§ρε ϊ σ| ουί^ιερί.

3. 2έ ψε γκα βέρρα έούρίίσε σ^

κουρβερίτε σάϊγ πίν§ ίιΒϊ μ'.λέτετε',

έ δέ μπρέτίρετ' έ δέουτ μέ άτϊ κουρ-

οϊρουανε, ί όε-ίπέρρετ' έ ίέουτ ού ζο-

τερούανε γκα τίολέκου ί νουζουρεβετ

σε σάϊγ.

4• Ε ι^Λ'ίβα τγιάτίρ ζ« γκα κί;?'ι,

Χ| θόσ" δί").λι γκα άγιο λαόϊ,ί•Λ, χ| τ§

μός κίνι πγιέσε γκ% φάγετ' έσάιγ, έ

τ^ [/.ο; ΓοΒίτι γκά πλιάίκατ' έσάιγ.

ιυ3
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5. Οτι εφδίσαν αϊ άμαρτίαι; τη;

εω; ει; τον οϋρανόν, και «'ϊ-ίμνίθ»! ό

θεΐ; τα άσΊχτίματά -τ/;;.

6. Απιίότι τη;, καθώ; και αϋτ/•,

σα; άπε'οωκε, και διπλώσετε την οι-

πλά χατϊ τα έργα τνι;" μέ το ποτήρι

όπου έκφρασε κίράσίΤί' την ίιπλά '

7• Οσα ί δόξασε του λόγου ττ;;, χαί

άσώτησε, τόσον βασανισμον και πενδο;

νχ ττ,; δώσετε" δτι μέσα ει; τήν καρ•

ίίαν τ/ι; λέγε-.. Κάθομαι βασίλ-.σσα, και

χνίρα δΐν είμαι, και λυπτιν δίν θελα»

εΐδή"

ι. Δια τοΰτο μίαν ήμέραν δε'λουσιν

'Γλδΐ) αϊ τιμωρίαι; τ•/,;, θάνατο;, χαϊ

ινένΟος, χαϊ πείνα" χαι μέ φωτίαν θέλει

καταχαή, δτι δυνατό; είναι Κύριο; ό

θεό;, όπου μέλλει να τγ,ν χρίνΎ).

9• ΚαίθΛουσι τ/.ν χλαύσει, χαί θε'•

λουσι λυπτθίί ει; αυτήν οί βασιλεϊ; τι;;

ρί;, εκείνοι όπου έπόρνευσαν μετ' αυ

τήν χαϊ άσε'λγν,σαν,δταν θεΤιουσιν εί-

6% τον καπνον τή; πυρκαϊα; τϊι;,

ίο. Στεκάμενοι άπό μακρόθεν, δια

τον φόβον του βασανισμού" ττ;, λενον

τε;" άλλοίμονον, άλλοίμονον, ή πόλι; ή

μεγάλτ,, Βαβυλών ή πόλι; ή δυνατή ,

ότι ει; μίαν ώραν ήλθεν ή κρίσι; σου.

1 1 . Και οί πραγματευτάδε; τη;

γί; χλαίουσι χαϊ λυπούνται εϊ; αυτήν,

δτι το φόρτωμα του; χάνει; πλέον δεν

τϊ αγοράζει"

ιι. Το φόρτωμα, λέγω, τοΰ νου-

οαφίου χαϊ τοΰ ασημιού, χαί λίθων

τιμίων και μαργαριταρίου, χαί βίσσου

και πορφύρα;, και μεταξωτού" χαί κόκ

κινου" και κάθε ξύλον θυμιαματαον ,

χαί κάθε άγγεΐον ε'λεφάντινον, χαί κά

θε άγγεΐον άπό ξύλον τιμιώτατον και

σιοτ,(;ο. χαι μαρμ' ρον'

ι3.'^αί κανέλα, και θυμιάματα,

5. Σι ψ« άρρίγτινε φάγετ' Ισάεγ

γγέρα μπ$ Κίε/λ, ε χουϊγτόί Περτίχ*

άδιχίτ' ίσάίγ.

6. Επνι άσάΐγ σΊ κούντρ' ού ά χ*

οενε γιοΰβετ , έ διπλόσγιανι άσάΐγ

;λ-| δί, σ! κούντρ§ χα ηρρε *ο<ίν§τ'

έσάίγ' μέ άτε κουπέ, λ\ οΰ κεράσι γ»ν-

βετ, κεράσνιε & £ερ§.

• η. Σα μαδετζόϊ βε'τε,χεν' έσάϊγ, έ

όόι ντ$ πολούκ, έ ίεζίμ, κάκε τι ίπν:

άσάΐγ μουντίμ, Ι τι «άρ|" σε ψε θό-

τε. «τ| ζεμερί τ§ σάϊγ" β μπρετερεόΐ,

έ νούκϊ γιάμ εβέ, ά; δο τ| & σετ*

|στε τ| χιάρετ{.

8. Πρα άντάίγ ντε νιε δίτε τϊ

ϊκιοΰαρί ^ο τε βίγε>$ πλιάίχΐτ" εσάίγ,

βύίίιγε, τε χιάρε, ί δι οΰ" & τΐ&ίχί-

τ| μέ ζγιαρρ, »έ ψε ί φόρτε ίστε Ζό-

■π Περντΐα ιϊί Γιουχόν άτ|.

<)• Ε οό τα /.:άγ:\ ι άτε, έ δο τε

τζιρενε π|ρ τέ μπρίτερετ' έ δε-,υτ, α

τά ίέ κουρβερουανί έ π§ν§ άσοτίτε μέ

τε, χοΰρ τε σιβχίνε. τίμνε τέ ΧνΐίΡοο-

οιτ' γλ σάϊγ,

ίο. Το'ϊκ' έ Ί-.\••Λ>γ\ ιάρ σε μ|ο-

Ριύαριτ, περ φρικ| τε μουντιμιτ «ε

«2ΐγ, έ τ| θόνε* βέ, βέ, ω χιουτέτ ί

μασ, ώ Βαβυλώνξ ώ κιουτετι ί φόρτι,

λ\ περ νιε σαχατ τ' ερίι Ρίοιίκια γχο'τε.

ιι. £ ρεΐπέρρετ' έ βΊοντ κιά•,ε.&

ΐ χελμόνενε ττϊρ τε, σέ ψέ οο> •Α μο;

πλε'γξ με νιερ'ι ρεσπερρίν" ίτοΰρε

12. Ρεϊπερόίν' έ άρρτιτ, ε §ρΓ§»-

τιτ, Ι Ρουρριτ β\ πα ντζμοΰχρίε, β 4-

αϊΐεσε , έ πορφυρεσε , έ σίρ/ιεβί» » «*

κουκεσε, β Κθε δροΰβετ πρώγ θν«οβ{,

έ τζοο φάρόε ενε τε ^ώάϊτα, ε τζ^ο

εν§ πρε'ιγ δροόριτ σε πα ντζμοιίαρί,

ΐ πρε'ιγ πακίριτ, έ χέχουριτ, ε μαρμά-

ριτ.

1 3. Ε χΐνάμ.ομον», « θυμγιάμετ|,
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λ» μΰρον, χχι λίβανον, και κρασ!, και

λαίι, και πημιοαλι, χαί σιτάρι, χα!

ζώα, χα! πρόβατα, χα! άλογα, χα! ά-

Μ.ά;ια, χαί χορεία, χα! ψυχχΐ; άνθρώ-

ττων.

ι4• Κα: το πωριχόν της επιθυμίας

τις ψυχής του επέρασεν άπο εσένα, /.α!

βλα τα λιπαρά χα! τα λαμπρά ίΐίίοα-

σ«ν άπο ««ίνα, χα! πλέον 5έν θέλεις τα

<ΰρει.

1 5. Οι πραγματευτάδες ετούτων,

όπου έπλούτησαν άπ' αύτηιΐ, Οέλουσι

ς•αθη άπο μακρόθεν, δια τον φόβον του

βασανισμού τη;, κλαίοντες χαι πεν-

θονντκ,

1 6. Κα! λέγοντες" Αλλοίμονον, άλ-

λοίμονον, ή πόλις ή μεγάλη, ή ένδυμέ-

ντ, βύτσινα χα! πορφυρά χαί κόκχινον,

χα! περιχρυσωμένη μέ χρυσάφι χα! πέ-

τραις τίμιαις χα! μαργαριτάρια1 ότι

μίαν ώραν έρημ,ώθη ό τόσος πλούτος.

ι^• Κα! κάθε χυβίρννίτης, και όλον

το πλήθος όπου ίϊναι απάνω «ς τα κα

ράβια, χα! οί ναϋται, χα! όσοι (βγά

ζονται την θάλασσαν, ές-άθηκαν άπο

μαχρά.

1 8. Κα! έκραζαν, βλέποντες τον

χαπνον της πυρώσεώς της, λέγοντες"

Ποία ητον όμοια μέ την πάλιν την με

γάλη^ ^ Α

19. Και εβάλλον /ώμα εις τά κεφά

λια τους, χα! έκραζον κλαίοντες καιά-

νας-ενάζοντες, λέγοντες" αλλοίμονον, αλ

λοίμονον, ή πο'λις τή μεγάλη, εις την

οποίαν όπλου τησαν άπο την τιμιότη

τα της δλοι εκείνοι, όπου εχουσι καρά

βια εις την θάλασσαν, ότι (λίαν ώραν

έρημώθη.

20. Χαίρου εις αυτήν ουρανέ, κα!

οί άγιοι άπός-ολοι κα! οί προφηται, ότι

ίκρινεν ό θεός το κρίμα σας άπ' αύτην.

ρίνε, έ βάιγ.ε' μίρονε, έ λιβάνι, ί

τε, ε σιμιδάλε., έ Ρρούρίτε., ε Αάφσετε,

έ δίπΐ, έ κούαϊγτΐ, έ κοτζίτε., έ σκλί-

βτε, έ 2πίρτ|ριτ' έ νιέρε^ετ.

ι 4• Ε πέμετε & &1|ρον σα'ρτι IV,

ικνε γ/, χ τε'γε, έ Ριθε τε μάιγμετί {

τε φέζουρατε χούμπνε περ τίγ, ε §ό

τ§ μός ί ("ϊτζ με άτό.

1 5. Ρεσπέρρίτ'* κετοΰρε <ε ού ζο-

τερο ίαν| γχά «γιο, 8ο τ| ρίν$ μερΡοΰ-

αρε πέρ φρί)?§ τι μουντίμιτ σε σάιγ,

τοϋκ' έ χιάρι ε τονίκ' έ μπίτουρε..

ι6. Ε §ί τε θόνι' Βέ, βέ, κιουτέτι

ϊμάό ί βέΐιουρι με βίϊνιε, ε' μέ πορ-

φυρ§, ε μέ τε κούκε, έ ί λίερι με άρρ' έ

μέ Ρούρρε τε πχ ντζμούαρε, έ μέ μαρ*

γαριτάρε, κ!σ χούμπι μπέ νιέ τζάατ

κάκ| Γ|.

17. Ε τζοό κυβερνίτ, έ Ρίθε τούρμα

κε ϊατε ντ» καράβε, ε ναφάτρετ§, <

σα πουνόγενε οέτν», κ|ντρούαν{περ σ$

μΐρΓούαριτ.

1 8. Ε θίρόίσνϊ κοΰρ πάν§ τίμνε τ^

αγιε'Ρουριτ σ| σάϊγ, τουκ' έ θ§ν1, τζί'

λια ΐ'ί σ! χουΐγ κιουτέτ ίμά•ϊ;

19. Ε οτίνε πλιου/ουρ μπ!_χό)5ί»

ρα τ| τοΟρε, έ (ί$ρΑί<τν| τουχ' έ κιάρε,

έ τούχ' έ τζγ^'ρ! , ε θ'.'σν|* ^έι, ^ίϊ,

κιουτέτι ί μαί, /Χ μπε τέ ού π|νε τ|

πάσουρε Ρίθ' άτά χε χί5ν| καράβε ντε

δετ, ^οια τ| μίρρατ' έιάϊγ, κ!5 μπί νι§

τζζϊτ ού σ/.ρετούζ,

αο. Κίεί χίίου περ τ^, £ γιοι» θ§ϊνγ-

τόρετ' άποτοιγ, έ δε προφ-ίίτετε, σε

ψέ *ίρρι Περντία ?ιοΰιΑ γιοΰβετ χόν

τρ' άσάϊγ.
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31. Και ίνα; άγγελος δυνατός έ-

σιίκωσε (Λίαν πέτραν ^ίγβίλτιν ώσαν πέ

τραν μύλου, καί ε$ιξε'ν την ίί; τήν θά

λασσαν, λέγωντας* Τοιουτωτρόπως μέ

όρμην θέλει ^'/β'η Βαβυλών ή πόλις ή

μεγάλη, και να μην εϋρεδη πλε'ον.

αα. Και φωνή έκεινών όπου παίζουν

ταϊ; κιθάραις, και των μουσικών, καί

έκεινών όπου αύλουσι και σαλπίζουσι,

να μην άκουσθη εις εσένα πλέον" και

κάθε τεχνίτης κάβε λογΐ•ς τέννης, να

μην εϋρεθη ει; εσένα πλέον" και Οωνί,

τοΰ μύλου να (Λ,ν,ν άχουσθη ει; εσένα

πλε'ον '

23. Καί φωτία λύγνου να μην φα-

νή εις εσένα πλε'ον" καί φωνή νυμφίου

καί νή.'.φΐ)4 να μην άκουσθη εις εσένα

πλε'ον' ότι οι πραγματε-,ιτάδε; σου ή

ταν οι μεγι^-άνες της •)η;" ό'τι ιΐς την

μβγείαν σου έπλανήθηκαν όλα τα έθνη"

α4• Καίμίια εις αύτην ευρέθη τό

αίμα των προφητών καί αγίων, καί ό

λων έκεινών όπου έσφάγ/)χαν απάνω

εις τΐν γην.

Κεφ. ιθ. ΐ9•

ι. Καί ΰς-ερα από τούτο ηχούσα

ώσαν φωνήν μεγάλην πολλού όχλου

είς τόν ούρανον, όπου έλεγαν* αλλη

λούια" ή σωτηρία, καί ή δ"όζα, καί ή

τιμή, καί ή δύναμις «ίς τον Κύριον

τον Θεόν μας"

2. Οτι άληθιναΐς καί οίκαιαις είναι

αϊ κρίσα•.; του" ότι έκρινε την πο'ρνην

την μεγάλην, ή οποία έχά>ασε την

γην με την πορν«*'αν της, καί έξ«κο\'-

κησε το αιαα τών δούλων του άπο το

χέρι της.

3. Καί δεύτερον είπαν" άλληλοΰϊ*.

Καί ό καπνο'; της αναβαίνει εϊς τηυ;

αιώνα; τών α;<•'>νων.

αι. Ατ! χέβε νιε 6γγ$ ί φ^ρτ*

γκρίγτι ίι| ^οΰρ^ τ^ μχί σί ίοΰρρ"

μολίριτ, έ έ "ΐτίου ντε <ίέτ, έ θα" χξ-

στού σπέιγτ οό τ| Γρεμ-ίσετί Βαβυλώ

να κιουτε'τι ί μαδ", έ όό τε μ3ς /Ϊ|ϋγ6-

τε μέ.

22. Ε βο τ^ μός διΡιόνετε υ\ τεχ

τι ζέρι ί κιθάραβετ , ί μουσικόβετ, ί

φλοερετζιβετ" ί ζουρνάβετ, αςδο τίμός

'έντετε μΙ τέκ τι ζανατζί ί τζοό φάρ-

ρε ζανάτιτ" έ & τε μός ο\ίν>ν8τ§ μέ

τεκ τί ίεμίμι μουλίριτ.

ί3. Ε δρίτ§ φοτίετ $ό τι μός φε'ξ-

γε (χέ τικ τί" άς ζ§ δέντεριτ έ νοιίσε-

δό τε διΡιο'νετί με τέκ τί* σέ ύέ ρε-

<$πε'ρρ"ίτ' έτούα κένξ μϊγιστάνετ' έ δ"*-

ουτ , σε ψέ με μαίίρα τί τοόα ου

πλανέψνε Ρίθ§ μιλέτετι.

24• Ε μπί τε οΰ Ρεντ Ράχ ί πρα•

φητίβετ" έ ί Λεΐνγτο'ρεβετ, έ ί βδ{βίΓ

άτοΰϋε >ίε κενέ; θίρρ^ουρί. (***^ &•

Κρί» Εν|νΓ*;Λπ|4γΐίτ|τί.ιθ. 15.

ι. Ε πας χεσςύρε* α:ιόβα ζε τ|

μαδ σί νιε τουρμεσε μάίε νφ κίϊλλ,

Χ| θόσ' Αλληλούια. &πτίμι, ϊ δε λί-

βδίαι, ε ίέ ντε'ρίι, έ ό*« φουκίχ μπί|.

Περντίνε τένε.

α. Σεφ* τ^ βερτε'τα έ τ* ^«*γτ*

γιάνε Ριουκερατ' ίσάϊγ * σε (μμχμ

χούρβίν' ε μάίε, άτε χ( ί"?.3ι. ^ε'ν§ με

χουρβερίν' έσάιγ , ε μόαρα. χά<ε περ

ιΓιακ τ| ρ*όπετ σέ τίγ 'νκίού&ρ;^)

γκα όόρ'ι' έ άσάιγ.

3. Ε 6άν» π{;ρ σί §ίητ, Αλίη-

λού(α, ε' τίμι ί σάϊγ χιπι ντ| γέτε :|

γετεβετ.
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4- Κ*ι έπεσαν οί πρεσβύτεροι οί εί

χοσιτέσσαρες, καί τα τέσσαρα ζώα, και

«προσκύνησαν τον Θ:4ν όπου «κάθετο

απάνω εί; τον θρόνον, λέγοντες" αμήν"

αλληλούια.

5. Και φωνϋ εύγηκεν άκδ τον θρό

νον, και ελεγεν* αινείτε τον Θεόν μας

πάντες οί δούλοι αύτοϋ, και όσοι τον

φοβοΰσθε. μικροί τε και μεγάλοι.

6. Και ηχούσα ώσαν φωνην πολλού

όχλου, και ώσαν φωνήν νεκρών πολ

λών, καί ώσαν φωνην βροντών δυνα

τών, όπου έλεγαν" αλληλούια" ότι ε-

βασίλευσε Κύριο; ό θεός ό παντοκρά

τωρ.

η. Ας χαροϋμεν και α; άγαλλιασθοΰ-

μεν, και ας τοΰ δώσωμεν δ*ό;αν" ότι

ηλθεν δ γάμος τοΰ αρνιού, και ν) γυναι

κά τον ετοίμασε τοΰ λόγου της.

8. Καΐ τη; εδόθη να ένδυθίί βύσσι-

νον καθαρον καίλαμπρόν' διατϊτδβύσ-

βινον είναι τα δικαιώματα τών αγίων.

9 Καί λε'γει μου" γράψον, Μακάριοι

ο'ν καλεσμένοι εις το δεΐπνον τοΰ γά

μου τοΰ όρνιου. Καί λέγει μου" ετούτοι

είνβι οί λόγοι αληθινοί τοΰ θεού ,

ίο. Και έπεσα έμπρος-α εις τα πο-

δάρι^ί τον να τον προσκυνήσω" άμη

ίΐκί μου" φυλάγου μη ( τί» κάμης ' )

σύνδουλός σου είμαι, και των αδελφών

σου όηου έχουν την μαρτυρίαν τοΰ Ιη

σού" προσκύνησε τον Θίόν" διατί ή

μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα

τίς προφητείας.

1 1 . Καί είδα τον ούρανδν άνεωγαέ-

νον, και ντι ένα άλογον λευκόν, και ε

κείνος όπου έκάθετο απάνω εϊς αύτο ,

έκαλεΐτο πις-ός καί αληθινός, καί μ£

δικαιοσύνην κρίνει καί πολεμεί.

12. Καί τα μάτια του ώσαν φλο'-

ι\. Ε £άνί τ§ νι|ζετ ε κάτερ πλεΊί"

τξ, έ τ§ κάτ|ρ κάφ«|τ|, έ ου φάλλε

Περντίσί κε ρ"Ίγ μπί φρόν, τούκ' έ θ£•.

νε' Αμήν" Αλληλούια.

5. Ε δό>Ί νιε ζ| γκα φ^'νΐ μ θοδ'.

επνι λεβ§ίμ Περντίσε. σάνε Ρίθ| γιού-

β»τ ρόπτ' έτιγ, έ δέ γιούβετ τί βέ-

Ρ|ΐγ έ τί μ»δίνγ κε ί τρεμπι άτίγ.

6. Ε διΓιόβα νιξ ζ| τόσι νι| τούρ-

μίσι μάδε, έ σι Ρεμίμ ούγίραβετ 5ιον-

μ|" έ σί νι! ζε Ρϊμίμεβετ σε μεδα,

χ| θόϊνε" Αλληλούια" σε ψέ μπρετ|-

ρόϊ Ζότι Περντία φουκί μάδι.

η. Λε τξ Ρε>όνεμι, έ λ» τ| χίδεμι,

έ λέ τ' άπρβ λεβδ'ιμ άτίγ" σε ψέ έ"ρδι

δά*μχ έ κέγγιτ, ε Ρρούαγια ίτίγ |$τ«

λ£ρρε Ρατί.

8• Ε γιου δα άσάϊγ τ'ε. βί3ετ« με

βιϊνιί, τε κίρούαρι έ τ§ λάμψουρ|" σέ

ψέ βίίίίια ε5τ| πούνε^ατ έ μίρ,οα τ§

7!«νγ70ρ§βίτ.

9• Κ μ| θότε. μούα' ακρούαΐγ" λιοΰμ

χϊχ χ\ γιάνί φτούα[.ε ντϊ Ροθτί τε.

δάσμίσε. κέγγιτ" έ μι θότ§ μούα" κϊτό

φγιάλ|τ' έ ΓΙ« ρντίσε γιάνε τ| βερτέτα.

ίο. Ε ρ"άτζ| περπάρα κ£μπ§βετ σϊ

ίγ τϊ φάλισ$ , πδ άί μ| θα μούα"

όούαγιου τε μος έ πετζ " οϋν| γιάμ

ρ*οπ σί έ οέ τί, έ σί βελάζ|ριτ' έτον

άτα κε κάν& μαρτυρίν' έ Ιησούϊτ* ντι

Περντία φάλιου' σε ψέ μαρτυρία έ Ι

ησούϊτ, 1ϊτ| Σπρίρτι ί προφητηΌι.

ΐι. Ε πάτζε κίείΐνε χάπουρί, <

για νιε κ άλλε ΐ πχ$1, ί άί κέ 18 χί^

πουρέ μπί τε, κιούχαεϊγ ί πέσεσι , έ (

βεοτέτί;, έ Γιουκον με τ| δρέϊγτί, έ λ«-

ρτόν,

ΐ2. Ε σίτ' έτ'ιγ κένε πόσι φλιάκ§

γα τοΰ πυ:ος. καί απάνω εις το κεφά- |ζγ;άρριτ, Ι μπί χρίε τ| τίγ 3ιούμ|



*3σ ΑΠ0ΚΑΑΓΠ2

Χι τον ?ί9β"*'β «*>λλά" χαϊ άχη όνο

μα γ*γρχμμί#ον, το άχνΐον χάνένας

δίν το ^Ρί»" *α?ά αντό;"

1 3. Κ» ενσυμίνος οόρεμα βζαχί-

νον αϊ το αίμα χ» χαλίΓξοι το όνομα

τον* ό λήρί τοΰ θεοϋ.

ι4• Κ«ί τ* τρατεύματα όί»δ εί

ναι εις τον οδρανόν, τοΰ άχολου9οϋβχ>

αϊ άλογα άϊχρχ, «Καινοί βνκτννα

λενχζ «α χχΟχρά.

1 5. Κ» άττο το ςύμχ το» ίύγχίνει

βτταίΐ χοχτερόν, ίιά ν» χτχττ'στ μετ'

αύτο' τχ Άντ,' χν. αυτός 6ίλ« τοΰ;

χοιμχνη με ραβίϊ βτίτρόν" χ» αυτό;

ίτχτεΐ το κχτίΐτϋρι τοΰ χραβίου τοΰ

θυμοΰ χμ όργτς τον θεοϋ" το3 τταν-

τοχράτοροί,

1 6. Και ίχει άκάνω εις το φάρεαά

του χλ\ εις το μτ,ρί τον το όνομα του

γεγραμμενον" βασιλεύς βασιλέων χαι

Κίριος κυρίων.

17- Και ει<ϊχ ίνα άγγελον όίΛΰ έ•

«-ίχετο ιίς τον τλιον" χαΐ έχραξε

9ω•/ί μεγάλτι, λε'γωνταςείς όλα τα ορ-

νία άχοϋ χΐτοντχι εις τα μεσουρχντ-

μα ελάτε χ» σνμμαζώνεσθε εϊς το

όεΤτττον τοΰ μεγάλου θεού"

1 8. Δ•.χ νχ χαταφχγττε σαρχος

βασιλέων, χαϊ σάρχχς χιλιαρχων, χα:

σάρ/.ας δυνατών , χαϊ σάρκας άλογων ,

χμ οάρ/.ας έχεινών ό-οΰ κάθονται α

πάνω εις αύτβτ, χαϊ σάρχχς όλωνων Των

ϊλ!υ3;'ρων χαϊ των βουλών, χ» των

μιχρϊίν χαϊ των μεγάλων.

19- Και εΐοζ το δηρίον, χαϊ τους

βασιλείς τίς γίς, χαϊ τα ς-ρατεύματά

του; συμμαζωμένα νά *άμουσι τ;ολε-

μον αϊ έχιινον ότου έχάθβτο απάνω

εϊ; τό άλογον, χα» μέ το ς-ράτευμά

του.

2θ. Κ» εΊτιάσΟτ, τό βτιρίον, χαϊ άν- αο. Ε ού ζιΰ χίσχ, έ Χ"*3$| με τ&

τάμα με τοΰτο ό ψευ^ττίοοτίττ); ότηϋ έ 5« -ροοτίττ" Ρεν;ε<ϊϊγ»αρ, « « χχτ

χίίρν»χ- Ι £2 ϊχρονχρ* νά !*•£? *•_

σέ 3ίγ ναρί , κϊ:β*τ^μ« £τίγ.

ι3. Ε«βί5ν.υρ4 μέ *ϊ| τί£ϊ5ϊ»>6»

γγίρα ντέ Ρι*χ• ι ίμερριτ' ίζιγ (κ^-

ρέτ ^γιά).ι« έ Πιητπ'τί.

■ 4- Ε ά3χ<3«τϊ χ| γιάνξ* τϊ3 χαλί ΐ

βιγνι χίς άΐίγ, χίχουρ* ντέ χονχτγ -^

χάρίί, €£3ιουρ| μι £ΰνι| τέ ίχρ^ΐ ι

τέ χΐρουαρι.

1 5. Ε γχά Γογια έηγ &λλ »4 χμ-

^ ί «Λ/ουί, « τϊ τ:λιαχ.όβ^ΐ αϊ τέ

ουλίτΐ, έ άί *> τι χυ&ρ^'βγ! άτ» μ<

"ίχό* τι χΐχουρτε• άΐ σΧίλ χτττχτίβ»"

* Ρν,Η'ϊ! η ^μέρίμιτ, ί 'Λρτ.ίΐ Πκ-

ντίσι φοναϊ μάΙιτ.

ΐ6. Ε XX *»ροϋαρΙ μ— ροΐΐ ή ηγ,

ΐ ίϊ μ^ΐ ΧνοΰΙ τί τϊγ ιμείρΓΛ, ατρί-

τι ΐ ακρί'τίρίτ, ί Ζότι ί ζοτ|α«τ.

16. Ε «άτζ§ νά Ιγγίί. « ^ ττ*

5ίίΧ, ι 6υρρ: μϊ ζ| τϊ ααί, ί 6* ίΙδ|

σκίζίτ ί| φλιουτουρόϊγτ| ντ| αϊς τ|

χίιλ\τ, έγιανι έ *«ρα;ϊϊγίίι ντ| ί«ρχ|

τι ΠιρντιΛ μά#£.

1 8. 1ΐ γβ μίΐιρα τί μχ»ίτζ«τ,

ίμίίίρα τϊ /ιλιαρ^βίτ, ϊα^ρι τ^

σέ ίίόρτ|β:τ, έ χουρμά χιϋζγχτ, ί τ*

άτοϋρί χι γιάνί χ-^«#ρ| μχχ τα, •

χονιρόαατ' Ι β8|βετ ζοτίρίνΐ£τ£ χοχ:•

γ«τ, τ| βόίϊνίτ έ τ| μείΛτ.

19 Ε «χτζε χίαίνε, ιοί μχρίτξ-

ριτ' * ίίΌντ , ϊ <ϋ άτχί'ριτ' ετοΰρ•

μττίγεοΌυρί τ| χίϊγνί λιοΰφτί μέ άτ|

χε χϊ χίιτουρϊ ντε χάλλ.β, / ίϊ μί ά,

5/.ίρ τέ τΐγ.
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έκαμε σημεία εμπρός•* του, μέ τ* ό- πίρόε τζιουοίτε πξρπάρα άσάϊγ, μέ ά-

ποΐα σημεία ϊπλάνησεν εκείνους όπου το πατ ίίνίϊρί άτα χέ μούαό|&§ νιθιά-

ίπηρασι το χάραγμα του θηρίου, κ^ιί

εκείνους όπου {"προσκυνούσαν την εικό

να του" ζωντανοί ερρίχθησαν οϊ δύο εις

την λίμνην του τυρός όπου καίεται μέ

ίειάφι*

αι. Καί οι έττίλοιτροι έσκοτώθησαν

με τό σπαθί εκείνου όπου «κάθετο ά

παν» εις τό άλογον, τό όποιον σπαθί

εϋγαινεν άπό τό ς-όματου' καί όλα τα

δρνεα έχορτάσθηκαν άπό ταϊς «άρκαις

τους.

Κεφ. 20.

ι. Καί βιόα άλλον άγγελον όπου

εκατε'βαινεν άπό τον οΰρανόν, καί ε-

κράτει τό κλειδί τις αβύσσου, καί

άλυσίδαν μεγάλην εις τό νερι του.

α. Και έπιασε τον δράκοντα, τον

οφιν τον παλαιόν, ό όποιος είναι διά

βολος καί σατανάς" καί εδεσε'ν τον

χίλιους χρόνους.

3. Καί τον εβαλεν εις τήν άβυσ-

σον, και έκλεισέν τον, καί εβούλωσεν

απάνω του, δια να μην πλανε'ση πλε'-

«ν τα έ'θνη, εως όπου να τελειωθούν

οι χίλιοι χρόνοι" καί ί»7ερα κάμνει

χρεία να λυθίί αυτός ολίγον καρο'ν.

4• Και είδα θρόνους καί ( τινές )

έκάθισαν απάνω εϊς αΰτοός, και κρίσις

τους έάόθγ)• καί εΐάα ταϊς ψυ/αϊς των

πελεκοσφαγμε'νων δια την μαοτυρίαν

του Ιησοϋ καί δια τόν λόγον του θίοϋ",

και ό'σοι δεν {"προσκύνησαν το θτιρίον,

ουδέ τήν εικόνα του." καί δεν έπίραν

τό χάραγμα του εις τό με'τωπόν τους,

καί ίίς τό χέρι τους* καί έζησαν, καί

έβασίλευσαν αντάμα μέ τον Χρις-όν

τους χίλιους χρόνους.

5. Αμή οί λοιποί άπο τους νεκρούς

νι Αίσίσί, έ" δε άτά »« φάλΛνε ίκόνξν'

ε'σάϊγ" τ| οι ού βούνε τ§ Ρια'λε ντ| Ριόλλ

τ§ φλιάΧΗσι κ$ &ί«τ§ μέ σκιουφάρ.

2 1 . Ετ§ τγιερβτε οϋ βράνε μέ κόρδι

τ άτίγ κ§ κέ χίπουρ» μπί κάλλ|, άγιο

κ'ίρ'ϊε &λλτε γκα Ρο'για έτίγ ε" ίίθ|

σπέζτε. ού γγόσνε γκα κουφο'ματ'έτοΟρί,

Κρίε Ενιεζε'τε.. κ. ζο.

ι. Ε πάτζε |γγ§λ' χέ τζϊρί,τ γκ*

κίελι, ε μπαν κιούτζν' έ άβίσιτ, ε ίι|

ζιντζίρ τ| μ.αδ μπ§ δόρ^ϊ τ| τίγ.

α. Ε άί έ ζοΰρι δρακόνε, άτε Ριάρ-

περιν' έλιάστ% άί εστε δγιάλι έ σ«-

τανάϊ, έ ελίδι άτέ νι| μίγε βγέτ,

3. Ε βοϊρι άτε ντ'άβισο, έέμπίλν

άτε, » έβουλιόσι μπί τξ, κ§ τε μός

πλανε'ψγ§ με μιλέτετε, γγερ* «α τ*

σόσόνβ τ§ νιε μίγ§ βγιε'τε. έ παστάγε

όούχαϊτι χε τε τζγίδετ» άί περ πακ

4• Επάτζ| φρόνε, έ μπ' άτόντεϊγ-

νε ( δί τζά) έ οϋ δ* άτοΰρί ,.τ| ^&γ*%

ΡιούϊΑ" έ ( πάτζ§ / σττίρτάρετ' ε άτοϋρβ

κε κένε πελεχίσουρε ιτέρ μαρ-τυρι τ| .

Ιγ)σούϊτ, έ δε περ φγιάλϊ χ\ Περντίσί,

έ άτα χε νούκε κε'ν§ φάλ| πίσισί, ας

Σκόνεσε τίγ" έ νούκε ιτάν§ μαρρί νιϋιάν*

έσάϊγ ντε πάλε τε τοΰρε, έ δέ μπ|

§όρρε τ| τοΰρε" έ ρούανε, & μπρετερού-

αν{ πάσχε μέ Κρίστινε περ νιε μίγ|

βγιέτ.

5. Ε τ| τγιίρβτ3 γκα τε β^κου»
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εως όπου νά τελειω-ΛΪν άνέζησαν

θώσ-.ν οι χίλιοι χρόνοι. Ετούτη (ιναι

Λ άνάςασις τ πρώτη.

6. Μακάριο; και άγιος ίϊναι έ

κείνος, όπου έχει (Αέρος εις την άνά

ς•«σιν την πρώτην' εις ετούτους ό

θάνατος ό δεύτερος δέν έχει εξουσίαν,

άλλα θέλουσιν είσθαι ιερείς τοΰ Θεοΰ

και τοΰ Χρις-οΰ, και 6έ"λουσι βασιλεύσει

αντάμα μετ' αυτόν χίλιους χρόνους.

η. Και ώσαν τελειωθώσιν οι χί

λιοι χρόνοι, Οε'λει λυθη ό σατανάς

από την φυλακη'ν του.

8. Και θέλει ευγει να πλανη'ση

τα έθνη όπου είναι εις ταΐς τέσσαρες

γωνίαις της γης, τον Γώγ και τον

Μαγώγ, νά τους συμμαζώξη εϊς πό-

λεριον, των οποίων ( εθνών ) ό αριθ

μός ίϊναι ώσαν ή άμμος της θαλασ-

οης.

(). Και ανέβηκαν απάνω εις το

πλάτος τις γης, και έκύκλωβαν την

παρεμβολών των αγίων, και την πά

λιν την ήγαπημένην" και ε'κατε'βη φω

τιά από τον θεόν εκ των ουρανών,

*α: τοίις' ίκατάφαγε.

ίο. Καϊ ό διάβολος όπου τους πλά

να εβάλθη εις την λίμνην της φωτι

άς και του θειάφιοΰ, έκεΐ όπου είναι

το θηρίον και ό ψευδοπροφ/ίτη;" και

θελουοι βασανισθη ήμεραν και νύκτα

εις τους αιώνας τών αιώνων.

ιι. Και είδα ενα θρονί λευκόν με-

ρ γάλον, και εκείνον όπου έκάθετο απά

νω του, από τοΰ οποίου το πρόσωπον

ϊφυγεν ή γη κάι ό ουρανός" και τόπος

οέν εύρε'θη δι' αυτούς.

12. Και είδα τους νεκροΰς, μι

κρούς και μεγάλους, όπου έςέκουν-

ταν εμπρος-ά εις τον Θεόν, και τα

βιβλία άνοίχθησαν' και βιβλίον άλλον

ριτε νουχε ρουανε γγερα σα τ| σοσε»ι

τ§ νιε μίγετε βγιετ ' χξτά ίστε τέ

γγιάλτουριτ' ε πάρρε.

6. Ι λιούμουρε έ Ζεϊνγτ §3Υ άΐ,

χε χ,ά πγιέβ§ ντέ τι γγιχϊτουρ§ τ|

πάρρε. ' μπί χετά νούχε χα φουχϊ μ,όρ-

τια έ ίίτϊ' πό οό τε γε'νε πρί^τεα τί

Περντίσε, έ τέ Κρίϊτιτ, ε σο τέ μπ^ε-

τερόγενξ μέ τε πάσχε νιέ μίγϊ βγνέτ.

η. Ε χουρ τε σόσενξ τ& νιε μίγ«

βγιετί, &> τε τζγίδετε σατανάί γχά

χαψάνα έτίγ.

8. Ε δό τέ §άλε τ§ πλανε'ψγε μι-

λε'τετε χέ γιάνι μπε τ§ κάτερ χιοσίτ'

έ δεΌυτ, Γόγνε έ δέ Μαγόγνξ, έ τι μπε.-

γέδέ ατά πέρ λιούφτ•, νέμουρι ί χί-

τουρε ίστε πόσι ρίρρα έβε'τιτ.

9• Ε χίπνε μπ§ τέ Ρε'ρίε τε δίουτ,

έ πίυίϊτοούανε τε ντένιουριτ' * —|ϊνγ*

τόρεβετ , έ κιουτέτν' έ σα«ιουρ§ ' έ

τζίρίτι νιε ζγιάρρ πρέΛγ χίεΧιτ, 8§ρ-

ίούαρί πρέεγ Περντίετ, ε ί"/-*!^ 4~

τ«.

ίο. Ε σγιάΧι *§ ί Ρενιΐν άτά ού

στΐ ντε Ριολλ τ§ ζγιχρριτ έ τι δχιου'-

φούριτ άτγέτέκ|στε πίϊια, έ δε προ-

φη'τη Ρενίίϋτγιαρ' έ & τ£ μο«ντόνε>|

δίτ' έ νάτε ντε γέτε πα; γίτετ.

ιι. Ε πάτζε νι§ φρό» τ| μαί τ«

πάρδε, ί δε άτέ χε ριγ μπΐ τ|, χ'ί γ**

φακεα έτίγ ϊχου δεου,έ οε κΛι, έ μ%

σου οούκν|.

12. Ε πάτζ* τϊ οοίχβυριτί, τ|

βοΤίϊγ έ τ£ μ|δίνγ. χ» ρίγν^ πΐρβάρ»

Περντίσε , εοΰχάπνε χάρτερβτε' ίί ίιχ

τγιάτερ κάρτί" ού χάπ•, χε 1*Τ| έ γί-

άνοίχθη, το ίποΤον είναι βιβ>άον τη; Ι τ|σε' έ ού Ριουχούανξ τέ έ§ίχουρ«τ1
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ζωης' και «"κρίθηκαν οί νεκροί άπό

**ίΐνα όπου ήταν γραμμένα μέσα εις

τα βιβλία, κατά τα έργα τους.

1 3. Και ή θάλασσα εδωχε τους

νεκρούς όπου είχε μέσα τη;, και ά

θάνατος και ό άδης έδωκαν του; νε

κρούς όπου είχαν " και πάς ένας ε

κρίθη κατά τα εργάτου.

ι4• Και ό θάνατος και ό άδ*ης έ-

βάλθήκαν ιίς τήν λίμνην τη; φωτιάς"

ιτοΰτος είναι ο δεύτερος θάνατος.

1 5. Και οποίος δ*έν ευρέθη εις το

βιβλίον της ζωής γεγραμμένος. έβάλ-

θη εις τήν λίμνην της φωτίας.

Κεφ. κά. 3ΐ.

ι. Και είδα ούρανόν καΐνούριον,

και γήν καινοΰριαν" δ\ατι ό πρώτος

ουρανός και 4 πρώτη γη έπέρασε" και

ή θάλασσα δεν είναι πλέον.

α. Και έγω ό Ιωάννης είδα τήν

άγίοεν πόλιν , τήν καινοΰριαν Ιερου

σαλήμ, όποδ έκατέβαΐνεν άπό τον

Θεόν άπό τον ούρανόν, ετοιμασμένη

ωσάν νύμφη στολισμένη εις τον άν

δρα της.

3. Και άκουσα φωνήν μεγάλην

άπό τον ούρανόν, όπου έλεγεν' να

τό σκη'νωμα τοϋ θεοδ αντάμα μέ

τους ανθρώπους, και θέλει κατοικήσει

μετ' αυτούς, και αυτοί θέλουσιν εισθαι

λαός του, και αυτός ό θεός θέλει εισθαι

μετ' αυτούς θεός των,

4. Και ό θεός θέλει αφαιρέσει

μπϊ άτό *1 κένΐ ίκρούα^ι ντϊκάρτίρα,

σΐ κούντρε κέν§ 5;ρΑέαιατ' ίτοδρε.

ι3. Ε δέτι δά ι\ βδέκουριτε λ\

μπάίγ ν τι βέτεχε τε τίγ, ί β§έχ%γι«

ε όέ Αοι δάνε τε β§έκουριτ' έτοΰοε χ'|

χίδνε' έ ού Αε Γ:ούκι μπε τζίλ$ οό σι

κούντρ$ κίσνε πουνούαρε.

1 4 Ε μόρτια έ δε Αδι οΰ χο'δ§ ντ|

Ριόλλ τε ζγιάρριτ' κούιγ \ατί μόρτι ϊ

&τι.

1 5. Ε κού3 νούκ' ού Ρεντ δκρούαρι

ντε κάρτε τε γέτισ»,, ού χόδντε Ριόλλ

τε ζγιάρριτ.

Κρίε Ενιιζέτ ένιίτε κα. αι.

ι. Ε πάτζι νι» κίε£ τι ρΊ, ί ίά δε

ι ! όέ• σε ψε κίελι ί πάόρΊ έ οέ δέου ί

πάρρε 5κούαν|• έ &'τι μ§ νούκ' εστί,.

2. Ε ούνε Ιωάννη πάτζε κιουτέτνΐ

2£νγτ , Ιερουσαλίμν' έ ρε, χ& τζ*ρίτ

γκα κίελ\ πρέϊγ Περντίετ, Λ§όρε Ρατί ί

στολίσουρι σί νοΰσε π§ρ πούρό§ τ$

σάϊγ.

3. Ε οιΡιόβα ζϊ τε μάδ γκα κίελι,

κί θόσ'γιατέντα έ Ηερντίσε ΑάσΧϊ μ}

νιέρεζ, έ & τέ ρ"ίγΐ με τα πάσχε, έ α

τά 8ά τε γένβ λαότ' έτίγ, 4 άι 6έτ|

Περντία §ό τ§ γετ» με ατά Περνΐί

έτοΰοε.

4• Ε δό τ» θάγε Περντία γκα σίτ'

κάθε δάκρυον άπό τά μάτια τους, «τοΰρί Ρίθ| λιότε, έ μόρτιγια §ό τ|

και θάνατος $έν θέλει εισθαι πλέον

ούτί λύιτη, οΰτβ κραυγή, ούτε πο'νος

θέλει εισθαι πλέον* ότι τά πρώτα

*πέρ*σαν.

5. Και εΤπ<.ν εκείνος όπου ίκάθε-

το εις τό θρονί- να, όπου κάμνω (-υ;| ί ϊΈέϊγ τ| 5ιθα ι\ ρά' έμ| θότ{

μός γέτε μ.1 ' α; ζι, «ς τ» κιάρ», άς

τί οίμπουρε δό τέ μάς γέτε μ^' βΐ ψε

ποόνετ' Ι πάρ6α δκούανε.

5. Ε άί κΐ ρ*ίγ μπ| φρόν θά' για,

ιο4
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Ζκα. καινούρια, Και λέγει μου- Γρα'-

ψβ* ότι έτοΰτοι οί λόγοι είναι αλη

θινοί και πιτοι•

6. Και εΐπέμου* ίγίνεν εγώ εί

μαι το Α και το Ω, ή άρχη και το

τέλοί' εκείνου όπου δίψα έγώ θέλω

του <^ώ(ϊίΐ χάρινμα άπο τ/,ν πηγήν

τοΰ νίροΰ τοϋ ζωντανού.

<-. Εκείνος όπου νικ| θέίει κλη

ρονομήσει όλα, και θέλω εισθαι «ι;

αυτόν Θέας, και αυτός θέλει μου

εΐσθαι υίό;.

8. Αμη του; τρομαχτάρηδες και

«πίθους, και βυκχαμίνους, και <ρων:ϊ;,

χαί πόρνου;, κ*1 μάγους, και άδω-

λολατραι;, και όλους τους ψεύς-αις,

το μέρος του; είναι ει; τί|ν /ίμνην 6-

«ου καίεται με φωτίαν και με θειά-

οι, το όποιον είναι δεύτερο; θάνατ»:;

ρ. Και ϊ,λθεν εις εμένα ενα; άπο

τους έπτα αγγέλους όπου εΐ/ασι ταΐς

έ-,ττα κούππαις τα"; γεμάτες από

τοΐ; έπτα πληγαϊς τα:; ΰτεριναΐς

και ϋ.'χκη'-.ί μου, και είπεν' ελα, και

θέλω ου δείξει την νυμφών την γυ

νάκα του άρνίου.

ίο. Και επήρε και έφερε με με

το ■πνεύμα ει; ένα βουνόν μεγάλον

κ» ύψ/.λόν, καΐ εδειξίμου την πό-

λιν τ/,ν μεγάλην, την άγίαν Ιερου-

βαλ-.',•.•, όπου κατεβαίνει άπό τον ού-

ρανον άπό Τ;,ν Θεον*

ιι. Και ει/ε την δόζαν τοΰ Θεοΰ'

χαι ό ουττράςττ.; μια; λογη; μ«

πίτραν πολύτιμην, «σαν πέτραν ίασπιν

όπου κ:νταλλο;.άμπιι* _ ,

12. Καί ίΐ/.ε τει/ος μέγα και ύ•

ψηλόν, και εί/ε δ^£•.α αύλόδυοαις,

κ« ει; ταϊς «ΰλρ%£αι; αγγέλους δω

δε/.α, κ» ό;όμ»τα απάνω γεγραμ•

μίνα, γ:; όποια £Ϊ.« των οώόεκα

ουλών Τ'ϋν υιών του Ισραήλ.

μούα, σκρούατγ* «ε ψέ κίτο ©γιά>%

γιάν* τε βερτέτα, ε περ τϊ χεσουχρί.

6. λ μ| 6α μούα * ού π|" ονγ§

γιαμ Αλφαγι:•. έ δε Ωμέγ-αγια, ν«§»

νια έ οέ σόιεγια" ούνε οο τι άπ άτίγ

ύ υλ ε τ δουρεή γ*χ κροί ϊ ούγιτ β$

Γιάλξ.

ι κ§ τ| μουντγξ δο τε μαρ;$

πγιεσϊ Κθε κετο, ? οίνε βό τι γεμ Περ

ν τι, ε άι §ό τ| μ'ϊ γέτϊ μούα Λρά.

8. Ε περ τρ|μπίλια':'.ί πα* έ *?? τι

παήέσε, έ περ τέ ντίερ$, έ «ερ βρί|ς,

έ πίρ κουρογιάρε, έ περ μα/ι5τγιάρ§ Ι

περ ίίολολάτρί, ε περ Γ;0| ΓεναονγΛχ-

ρ|Τ|, πγΐ;!1 έτοΰρε ΐατί ντε Γιόλλ χ|

<5ιΓετε μέ ζγι»ρρ έ (/έ 3κιούφουρ" *| ΐ-

στεμο^ρτ ί δίτε.

9• Ε ερόι τίκοΰνενώ ^κα τ§ στά-

τε Ιγγίϊτ| κι κί5ν§ τ| στατβ κούπϊτ|

τ| πλιο'τατε μέ τέ στάτ| πλάίκε τέ

πας•ά«γμε, έ κουβ|ντ6ΐ με μούα, έ α|

θα εγια, τε τε δίφτόΐγ Ρρούανε νούβτ»*

έ κίγγιτ.

ίο. Ε μΙ μόρρι μούα μπε Σκϊρτ,

έ με προϋ ντε νιε μαλλ τε μαο ε' τ|

λιάρτί , ί με §|φτόΐ μούα κιουτετν" έ

μα5 σίϊνγτνΕ Ιεροσαλιμ , £4 τ^πριτ

γχα κίελλτι πρέϊγ Περντιετ.

ιι. Ε άγιο χί$ τ| λαμψουριτ'ί

Περντίο-ί' έ δριτα ε'σαίγ Λαν μ«ί «^

ίοϋρρ τ| τχ ντζμούαρ|, κόβιμχ|ίθυρ^

Ιασπιο, ιτο'βι κρουστάλλ.

ία. Ε Λ κι» νι| μουί^ τίμαϊ «

τέ λιάρτ§. κ| «5 «χμπϊ&γιε'τΙ βόρτβ, έ

ντε πόρτα διμπείγιέτ* Ιγγξϊ, «'3κρ«•ί-

αρ| Ιμίρρε κ« γιάν% εμίρρετί τΐ 35•-

απεδγιίτε φυλίβετ τ| *ίγετ β' Ισρβ-

η/.ιτ.
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ι3• Από το μέρος της ανατολής

τρεις αόλόβυραις' άπ> τό (Αέρος του

βορρά τρεις αϋλόβυραις' από τοϋ νότου

τό μέρος τρεις αύλόβυραις" από την

οόσιν τριΐς αΰλόθυραις.

ι4• Και το τίΐχος της πόλεως

είχε ύ'ώ^ίκα θεμέλιους, και (ΐς αυτούς

τα ονόματα των Βώοϊκχ άποςόλων

τοΰ άρνίου.

1 5. Και εκείνος όπου έλάλει όΐίοϋ

μετ' έμενα, είχε μέτρον χαλάει γρι»

βοδν, ίιά να μέτρηση την πόλιν,

και ταΐς αύλόθυραις αύτης, και το

τείχος της.

1 6. ΚαΙ η* πόλις κείται τετρά-

γωνος, χ,χί τόσον είναι τό μάκρος της,

όσον «ναι και τ6 πλάτος" και ίμε'-

τρησε την πόλιν μι τ6 καλάμι, εις

ς-άίια οώσ'εκχ χιλιάδες" το μάκρος

και τό πλάτος και τό ΰ'ψοςτης ϊσα

ίίναι.

1 7- Και έμίτρηαε τό τείχος αύ

της, εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων,

πηχον, με'τρον ανθρώπου, τό όποιον

είναι αγγέλου.

1 8. Και τό μεσόκτισμα τοΰ τεϊ,

χους της, η τον ϊασπις' και ή πόλις

ίτον χ^υσίον, καθαρών, μιας λογής

ώσαν ύαλί κυθα^όν.

19• Και τα θεμε'λια τοϋ τείχους

της πόλεως τ,ταν με καίε λογής πε-

τραις πολυτιμαις ς-ολισμενα' τό δε-

με'λιον τό πρώτον ητον ϊασπίς' το

οευτερον, σαπ^ί'-ρος το τρίτον, χαλ-

κηόών' τό τε'ταοτον, σμχρκγόος'

αο, Τό πίμπτον, «α^όνυξ" το

έκτον, σάρ<)ιρς* το εβόομον, χρυσό•

λιδ,ος* τό ογδοον^ βήρυλλος* το «V

νατον, το,ϋά^ιον' το (ϋ/.α;ον, χρυ-

οοπρασος' τό . ένοε.ιατ&ν, ύάκ.νΟυς'

το όωύί'κατον, άμεύυςΌς.

ϋ. ΚαΙ η δώυΆχα αύλόδυραις, δώ

ιί. Γκα δίλλ δίελ'ι τρι πόρτα, γκ»

βορε'για τρι πόρτα, γκα νοτιά τρΐ πόρ

τα, γκα περεντόν τρι πόρτα.

ΐ/{. Ε μουρίι ε καλιάσ{ κιουτετιτ

Ζρ διμπεόγιέτε χινάρα, « μπί ατό κί•

νϊ εμίρρετ'ί 8ιμπείγΐί'τ| άπος-όλξβίτ

ι§ κε'γγιτ.

1 5. Ε άί χϊ κουβεντόν με μουα,

ίί5 καλάμ τ' άρ^τε, Χ§ ιϊ ματ κιου-

τέτν|, έ ο*ε πόρτατ' έσάίγ, ί ίέ μοϋδρ"

ϊ καλιάσε, σαίγ.

1 6. Ε κιουτετι |#τβ μέ κάτ|ο κιο•

σε, έτεΓιάτετ' ίσάϊγ, ΐ'ίτΐ ίάραϊγ ι#β.

τί &'?ϊΐ~ϊ ϊ μάτι κιουτί'τνί, με καλάμ,

μπε διμπε,ογιέτε μίγε στάίβ' τ§ βρ-

^τβ, έ τ| Γιάτετε., ; τ§ λιάρτ&τ' ίσάίγ,

γιάνΐ πάρίαϊγ.

1 7• Ρ μάτι μουόρ" ί καλ'.άσε, βοΓιγ

νιεκι- έδι',έτ ε κάτερ κοϋτ, μπε μάσ§

ι| νκρίουτ, Χ$ Ιϊ:| μάσ$ ΐ εγγίλίΓ.

ι8. Ε τ\ δίρτουαριτ'ί μοΰρριτ σ^

καλιάσε σάϊγ κέ με Ιασπίί , έ βίτ|

κιουτετι πα, ά;ρ ίκεοου'α:;, πόσι κίλ-

χι ί κ$οοίαρ{.

ι<). Ε πινάρατ' ΐ μοΰρριτ τ| κα

λιάσε κιουτί'τιτ κε'νε ζ-ολίσουρε με τζ§ό

φάρρε Ρούρριτ σΐ πίι ντ^μοόαρρί" »ι-

νάγια ΐ πάρρε, Ιασπ'κϊ" έ §ίτα Ζα-

φύρρ ' ί τρε'τα, Χαλκισ'ών' « κάΐ5?~*

ϋμαράγί*

ά. Ε πισ^τα, 2αρ£όνι;' έ Λά5τε;α

ίάρίιο ί ^ϊάτ|;α; ΧρυσολίΟο* έ τί•,

!α, ϋιριλο" ί ν|ντα, τοπάζ' ί ^γιε'τα,

Χρυσο-ράσο' ί νιεμπι^γιετα , 1'ακ^ν-

'/ο' * <ίιμπ|^γιίτ«, ΑμεΟυσνο.

αϊ- Ε τΐ οιμπ^Μί•:} πόρτατε,
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δεχα μαργαριτϊρια, χα'ιχάδε αύλύ&νρα . διμπεδγιίτ= μαργαριτάρι, Ι •ϊζ5ό πο'ρ-

τον απο Ιν« μαργαριτάρι* και τι

πλάτωμα της πο'λεως $τον χρυσάφι

χαθάριον ώσαν ύαλί διαφανές.

23. Και ναόν δέν είδα εις αύτη'ν'

διατϊ δ Κύριος ο θεός ό παντοχρά-

τωρ, είναι ναός αυτής , χαι το αρ-

νίον.

23. Και ν* πο*λ•.ς ϊχείνη δΐν χρειά

ζεται τον τ*λιον, ούδε τήν αεληνην,

τι χέ γχά νι^ μαργαριταρ" έ άούνα έ

χιουτέτιτ χε γχά »ρά ϊ Χ5ρ*ύαρε, έ ϊ

φίξουρι πόσι χρουςΆι.

23. Ε ναδ νούχ§ πάτζι μπε τ|, σε

ψί να6 ίσάϊγ εΉε Ζοτι Πεαντία φου-

/.'•. μάδι, ε δε χεγγι.

23. Ε χιουτέτι νου» χα χρ'ι γχά

δίεϊι, άς γχά χίνεζα 2ε τα ντρίτγενε

δια να της φέγγουσι' διατί ή δο';α άτΐ' σέ ψ» δρίτα έ Περντίσε ϊ ντρίτι

τοΰ θεοΰ τη; φέγγει, χα» ό λύχνος

της είναι τ6 άρνίον.

24• ΚαΙ τα εδνη όπου σώζονται,

θίλουσι περιπατήσει εις τ6 φω; αυτί;;,

*.αί οί βασιλείς της γης φε'ρουυι την

δό!|αν χαι την τιμη'ν τους εις αύτη'ν.

33. Και ιί αύλόθυριαίς της δεν θέ

λουν σΒαλισήη την ήμέραν' διατί έχει ; μπίΧενε δίτ§ν§' σε ψέ νάτί «τγϊ &ο τ§

νύχτα δεν θέλει είσθαι.

26. Και βίλουσι φέρει την δόζαν

άτ§, έ φωτ'ι έσάϊγ 'έδτε χεγγι.

24- Εφυλίτί χε σο'σενΐ, οο τι ετζ|ϊγ-

νε πάς ο"ρίτεσ| σάιγ" έ μπρε'τ|;ετ' έ

οί'ουτ πίεν| ντιρρ έτοΰρβ έ λεβ&μνί

μπ' άτε.

35. Ε πορτετ' εσάίγ οό τι μος

χαι την τιμί,ν τίίν βΟνίον εις αϋηίν'

38. Και χάνε'να πράγμα μολυσμε'-

νον, η συχχααερδν, λχ\ ψεύτιχον δεν

βίλει ?μβει εις αΰτη'ν' άλλα μονανά

εκείνοι ότ?οΰ είναι γεγρα;1ιμένοι ει; το

βιβλίον της ζωής τοΰ αρνιού"

Κεφ. χβ Ί1

ι. Και εδειςίμου χαΟαράν ποταμον

τοΰ νεροΰ τη; ζωή*ς, λϊίμπρόν ώσαν

χρύςαλλιν, το όττοϊον ευγαινεν άπδ τόν

θρόνον του θίοΟ χαί τοΰ οικανίου,

2. Ει; τήν μέσην τοΰ -λ*τώματος

τη; πόλεως, χαι τοΰ πόταμου, άπο

το ?να μίρος χ«ί άπδ το άλλο με'ρο;,

τ,τον δένδρον τή*ς ζωής, δποΰ χάμνει

χαρποΰς δώδεχα, χαι χάθε ίνα μή

να άττοδίδει τόν χαοτο'ν του ' χαι

τα φύλλα τοΰ δένδρου είναι είς ία-

τρείαν των εθνών.

μις γετ§.

26. Ε άσάϊγ οί. τί χίρρετε ντέρρι

έ δε λίβδίμι γχα μιλέτετε.

ιη. Ε ντονιε πούνϊ έ μ^λιψουρε, *

% ντίερί, ά « ρε'με, 5ο τε μός χίγε μπ\

τε" π|ρβε'τζε άτοΰρε χι γιάνε σχρούα-

ρε ντ^ χάρτ^ρα τ§ γίτι*! χεγγιτ.

Κρίε Ε'ΐίζέτ έ<$τξ. χβ. »2.

ι . Ε με Β|φτόϊ μοΰα νι| λιο »ιε| τε

χουλούαρί τε οΰγιτ βί ίιβίε, τε λάα-

ψουρε πο'σι χρ<'•>>στάλλ, ίε ο\λλτ« γχ*.

φρόνι ΐ Περντίσε, ε χίγγιτ.

2. Ε ντ£ μές τε ρού^<« βάι-' έ τε

λιούμιτ μπ| τε & βξνϊτ} λίσι Ι γετίσι,

χε Λεν διμπεδγιε'τ| «εμμε, μπ& τζ*ο

μούαιγ ε~ γχά νιέ πέμμ> τ| τίγ "ί φλι•

τατ' ε >ίσιτ ( γιανε ) πέρ γιατρι τί

μιλε'τεβετ.



3. Και ούδένα ανάθεμα 5έν θέλει, 3. Ας & τ} μο; ^ντβτϊ μ*τζδόμ«.

«Μ« πλέον" χαί ο θρόνος τον θ.ου λ|χίμ• μ* φρόνι Ι. Περντισι. ί , χέγγι*

χαι του άρνίου θέλει είοθαι εις αϋ-ηίν

χαί οί δουλευτάδες του θέλουσι τον

λατρεύσει.

4. Καν βίλουσιν είδη το πρόσω-

τ:όν χου, και το όνομα του θίλει εΐσθα-.

απάνω εις το μέτωπόν τους.

5. Και νύχτα £ΐν θέλει ιΐσθαι

ίχεΓ χ*ί ο*έν χρειάζονται λύχνον, ού-

£ϊ φώς τοΰ ηλίου, δτι Κ,ύριος ό θεο;

τους φωτίζει" χαί θέλουσι βασιλε.-

«ει εις τους αιώνας των αιώνων.

6. Και μοΰ εϊπεν* έτοϋτοι ο ί λόγοι

είναι πιτοί χαί αληθινοί- χαί Κύριος ό

θεός των αγίων προφητών απές-ίαα

τόν άγγελόν του να δείζη εις τους

δούλους του εκείνα οποί κάμνει χ:εί«

να γίνωσι όγλίγωρα.

η. Να, όπου «"ρχομ»•• όγλίγωρα* μ.-

χάριος είναι εκείνος όπου φολάττει τους

λόγους της προφητείας Ιτούτου τοΰ

βιβλίου.

8. Και εγώ 6 Ιωάννης ε!(/.αι «κεί

νος όπου είδα έτοΰτα, κ*ί άκουσα" χαί

όταν τα άκουσα, χαι τα είδα, έπεσα

νά προο.υν7{σα> έμπρος-α εις τα ποδά

ρια τοΰ αγγέλου άπου μοΰ έδειχνεν

«τοΰτα.

9• Και λέγει μου" φυλάγου μη

( γο χάμης" ) διατί είμαι σύνδουλο'ς

σου, χαι των άόελφώνσου τών προ

φητών, χαΐ εκείνων όπο.ϋ" φυλαττουσι

τους λόγο»; τοΰ βιβλίου ετούτου"

προσκύνησε τον Θεόν.

ι«. Και λέγει μου" μην βουλώ'ϊη;

τους λόγου; της προφητείας τοΰ βι-

€λί*ν» ίτουτνυ ' οτι ό , καιρός είναι

σ«μ*.

ΐι. Εκείνος όπου άδικα, ας βίιχη'-

β* ακόμη' χαΐ εκείνος όπου λερόνει,

«5 λερωθίί ακόμη" χαί ό δίκαιος , ας

8ο τ£ γέτΐ μπξ τΐ' έ σϊρπετόρετ' έτίγ,

5ο τα δίρ*έγδν| άτ|\

4. Ε §ό τίσιόχίνξφάχεν'ετίγ, έ δ>

ρ|ίιν' έτίγ, μπί πάλε,ρα τ'ι τοϋρε.

5. Ε νάτ§ §6 τε μος γέτβ. άτγε, ας

5ο τ& μές χένξ χρί γχα 8ρίτ' έ φωτί-

β|, ά γχα §ρίτ' έ §ίελιτ" «ιέ 'ψϊ Ζότι

Πβρ/τία ί ντρίτ ατά, έ §ο τ| μπρετε-

οό*,εν§ ντ^ γέτ| πα; γέτετ.

6. Ε μ$ θοτβ μούα' κ|το φγγιάλϊ

γιάνε τΐ πεσούαρα έ ι\ βίρτίτα* ί

Ζότι Περντία έ ^ίΐνγτόρξζετ προφτί-

τετ ίφι εγγβλν *τίγ του δεφτον

ρ^όπετ ο ξ τίγ άτο πούντα λ\ $ού/αϊ3ν§

τ Ι κ&ιΜ σπέιγτ.

η. Ε για Χ| ίίπέϊγτ βίγουνξ• ίλιού'

μουρε ^τ' άΐ λί ρΌύαν φγ-.άλετ' ίπρο-

φητίσε τε ιίΐσάιγ χάρτετ.

8 Ε ο•»'ν| Ιωάννη ( γιαμί «ι «δ »*■

τζε έ οΛόβα Χ$το πούν|ρβ- έ χοΰρ ί

πάτζί πάρρε, ΐ §Λού»ρ?, ^άτζδ π|ρ-

μπίς ντε ίίμπε ^ ΐγγ&λιτ χε με δε-

φτον Χϊτό πούνίρα π'|ρ τε φάλιουρί.

ρ. Ε μ§ θότ$ μούα' ρ^ύαγιου τ|

μο; π|τζ λιχ\' σε ψε γώμ ρ;^π σί τί,

έ 3= σί β&λά'ίϊριτ' έτοί» προφητίτ§^ έ

άτα χ| ρούαϊγνε φγιάλετ'ί ί.ϊσάιγχάρ-

Τίχν* μπε Περντίνξ φάλιου.

ι«4. Ε μ^ θότε μου'α* τε μος βου-

λιοτζ φγιά).|τ' έ προφητίιε χΐιάϊγ

χάρτετ" σε ψέ χόχα ί'ίτι έ άφίρτε.

1 1. Κοί»3 Ιεμίτον γέτ|ριν!, λε τ^

&μίτόγ| Ρίθί νι§" 1 χοΰ^λερο», λ» 4

πέσετε ίίθι ν•| μ| ίλερόσουρί" ί χοΰ3
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ίιχαιωθ/ί ακόμη* και ό άγιος, α; ίγι-

ασθη άκόυ-η"

ία. Και να, ίρχο(*.«ι. όγλίγωρα'

καϊ ή πλήρωση μου «ντάμα μου είναι,

νά άπο&ίσω ει; καθένα χαθώ; θέλει

ίΐσίΐαι το έργον του.

ι3. Ρ.γώ είμαι το Α χαι το Ω ,

αρχή κα» τέλος, ό πρώτο; χαι ό δ-

ς-ερος.

ι4• Μακάριοι είναι εκείνοι όχοϋ λά

μνουν ταϊ; παραγγελίαις του, οια να

«ίνα» τ; εξουσία του; εί; το ίέν&ρον

της ζωής, χαι ίια να έμβουσιν άπο

ταϊ; πόρται; ίί; την πόλιν.

ι5. Αμ•ί• οί σκύλοι, και οϊ μάγοι,

χαΐο'ι πόρνοι, χαι οί φονεϊ; χαί οίει-

&ολολάτραι, και καθένα; όπου άγαπα

χαΐ κάμνει το ψεϋμα, θελουσιν είσθαι

εξω.

ι6. Γγώ ό Ιησοϋ; ϊπεμψα τον

άγγελον μου, να σά; μαρτυρη'ση ει;

τ«ΐ; εκκλησίαι; έτοϋτα' εγώ είμαι ή

ρίζα χαι το γίνο; του Δαβίδ, ό άςν,ρ

ό λαμπρό; χαι ό αυγερινό;.

ιη. Κη το Πνεϋμα χτί η νύμφη

λέγουσιν' έλα" χαί εκείνο; οποί ακούει

ά; εΐπί' ελα' χαι έχεϊνι; όπου ο*ιψα

α; ελθη, χαι όποιο; θελε ι ά; πάρτι το

ίίδωρ της ζωη; χάρισμα.

1 8. Διατί μαρτυρώ ει; κάθε άν-

θρωπον όπου ακούει του; λόγου; τη;

προφητεία; του βιβλίου ετούτου" έάν

κανένας πρόσθεση απάνω εϊ; έτοΰτα ,

|»τ| ί δρεΐγτε, λε τ ε κενίτε ?ιθε νιε μ*

ί δρέϊγτε' ? κοϋ3 §9τ| δίϊνγτ, λε τ*,

πίνετε. ίίθ| νά με ΐίίι'νγτ.

12. Ε για, *§ ουνε &γ 3πείγτ' ί

πίε με βέτεχε άτε £§ τέ άπ πάτΐνΐ , &

τι κθέιγ τζίλιτ §6 σι κούντ:* χα «ου-

νούαρι.

ΐ3. Ούν$ γιαμ Αλφαγια έ ίέ Ωαέ-

γαγια, νίοεγια έδέ σόσϊν{3(| ί πάριε

έ δέ ί παστάίγμι.

ΐ/{. Λιοΰμ ατά ύ κέγενξ πορσίτ'

έτίγ" κε τ& γέτ? ούρδερι ί τοΰρε μ*»

δ'ροϋ" τ$ γέτ|?ε , ε' /.§ τ\ χίγενε. ντ|

κιουτέτ γκα πόρ-ι^ρατε,.

1 5. Μα χε'ντε. έ μαΡ»3τγιάρετε, έ*

έ κουρβγιά, §τε, ϊ ί.αίε.ζόρετί, £ ίοΌ-

λολάτρετε,, ί τζίλι δο ι«:εχ§ 6ο έέ'ε,ν

Ρίνΐί'στρ|ν$, δύ τε, γε'νε γιάίίτί.

1 6. Ού'νϊ Ιησούϊ δερίοβα εγγ§ΧϊΥΐ

τίμ τοΰ δεφτύγε γιούβετ κετό πούν$-

ρα ντ| Χ'.δερα' έ ούνβ γιαμ ίενια έ Οι

ϋ'Λ ί ΔαβιοΊτ, οΰλι ί δριτεσε Ί αενν».

«τ.

<7 Ε Σπίρτι έ νούοεα θο'νί" εγν**

έ χοϋσ διΡιόν λ* τε θότε' έγια' έ κοίκΙ

κ* έτ, λε τε Είνε" έ κοϋί τέ οο'γί,

λε τε ;χάρ;| ού^ τε γίτ|<ιε δου-ετί.

1 8. 2έ ψέ ού πε.γ Ρ:θ«^.ε,τ Λά:*|

τίχουπετόγενε τζίλς δο χέ δΛ<ν φγιά-

λ|τ' έ προφητίσ^ ί.ισάϊγ χάοΐετ* ένίΐ

3τόφτ| νιερί νιε μπ| «το, *> ~'ι Ρϊ?•

ί θεο; θέλει προσδέσει απάνω του ταϊ; ί ρε Περντία μπί τε πλιάΤιτε /.-, γιχ»|

πληγαΐ; όπου είναι νεγραμμίναι; εϊ; σχρούαρε ντε χ§τε χάοτ|.

το βψλίον έτοΰτ'-.

19- ϋ«Ί έαν χάνίνας εύγάλη άπο; ιρ. Ε ντε χίϋτ| ν«»ν να γχχ

τους λόγου; τοΰ βιβλίου τη; προφη- φγιάλε,τ' έ προφησισε χϊβάϊγ χά^τετ,

τεία; ετούτη;, θέλει εύγάλει ό θεος'οο τι χέϊχγε Περντία πγιέβϊν' έτίγ

τό μέρο; του άπο το βιβλίον τη; ζω- \ γχχ χάρτ' έγέτ|σί , έ ίε γχά χιου-

ή;, χαϊ άπί τήν πόλιν την άγίαν, χαί Ι τέτι οίινγτ , έ δ; •'χα άιύ λ\ γιχ



Κ«φ. 32.
ΓΩΑΝΝΟΓ.

«τ' έχωνα όπου ίΐναι γϊγρα^^ίνα βίς

το βιβλίον £ τούτο.

^ 2ο. Εχ«?νος &παΰ μάρτυρα ΐτοΰτα,

λ^γ:ι ναι, ίορραι όγλίγωρ»• ^ν.

Ν«ϊ άρχου Κυρία Ιησού".

α ι . Η χάρις του Κυρίοϋ μ«; Ι^οΰ

Χρ»Τθΰ |*ί δλου;σας, ΑΛΙΗΝ.

83$

νΐ 3Χρου'αρδ ντ| χ§τ8 χή,^,

πουνϊρα• μ. ,, βϊρτετε , ουνε €ίγ

ίπίιγτ' Κ0Τού ^^ Β|?Τ^ .^

ο) Ζοτ Ιησού. .......•>? . - .

2ΐ. Δουρετία ΐ Ζο'τιτ «τόνε ^Λδ

Χρι3το'ϊτ, Χίο'φτϊΐΑΪγιούβίτ *α;»*|,

ΑΜΗΝ.

ΤΕΛΟΣ,

χαί

ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ.
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