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Mmepanda na kupanda na kupanda
Mmelima shamba na kiwanja cha baba yenu
Na Mmepanua na kunyoosha upeo Na mnaanza
kuvuna matunda ya kwanza maishani mwenu na
katika kazi yenu.
Kile mlichokipokea hadi sasa kimekuwa tu
matunda ya kwanza
Mmevuna tu matunda ya kwanza
Lakini nimewapa tu matunda yangu ya kwanza,
matunda ya kwanza tu watoto.
Mavuno yangu yanakuja juu yenu!
Mavuno yangu tele yapo juu yenu!
Mavuno yangu kwa wingi sana yu juu yenu
mavuno yangu, mavuno yangu, mavuno yangu,
mavuno yangu yapo juu yenu
Mavuno yangu makubwa yapo juu yenu
Nanyi mtatenda kama Yusufu; Nanyi mtahifadhi
mavuno.
Miji ya maduka ya Yusufu itakuwa makanisa ya
nyumbani, Miji ya maduka ya Yusufu yatakuwa
makanisa yenu ya nyumbani
Makanisa ya nyumbani yatakuwa maduka
ya miji ― Miji ya maduka ya mavuno ambapo niko
karibu kumimina juu yenu
Na ambayo tayari imeanza na itaendelea na
kuendelea na kuendelea na kuendelea na zaidi
Nitatuma juu yenu mvua ya masika, mvua ya
mavuno Nami nitatuma juu yenu mavuno mengi,
mavuno yangu mengi,
Mavuno yangu mengi na mavuno yangu ya
kimiujiza
Kama nilivyoanza kuwaonesha kwa ishara,
nawapeni mavuno zaidi ya kazi yenu
Mavuno zaidi ya kile kilicho baraka tu
Vuna zaidi ya baraka za Isaka
Ninawapa mavuno yangu ya miujiza
Mavuno zaidi ya mara 30, mara 60 na mara 100
nakupa mavuno zaidi ya mara 400
Nami nawapa mavuno ya mara elfu na kumi elfu
Mavuno ya miujiza katika nyanja zote

Mavuno ambayo yatawafanya kuwa na nguvu na
kuwa na uwezo,
Mavuno ambayo yatawafanya kuwa jamii yenye
nguvu na yenye uwezo
Jamii ya watu Wangu
Harakati yenye nguvu na uwezo
Mavuno ambayo yatawapeni kuinuka, kujulikana
na utukufu
Mavuno ambayo yatawafanya kupanda na kuwa
kama mlima mkubwa, mlima wa Bwana
Ili mataifa yaingie huko na kuwageukia
Ili mataifa yamiminike huko na kuwajia
Mimi nawapeni mavuno ambayo yatawafanya
kuwa jeshi, harakati, taifa, watu
Mavuno ambayo yatawafanya kuwa kama ishara
kwenye milima kwa mataifa
Mavuno ambayo yatawafanya kuwa ishara kwenye
milima kwa mataifa
Nimepokea mfungo huu na maombi pia
Nami naachilia juu yenu mavuno yangu na ukuu
Wangu na nguvu zangu
Pokeeni mavuno yangu, kwa maana ninyi ni watu
Wangu
Mavuno yapo juu yenu tayari
Bwana asema hivi:
Nimeamuru gharika!
Mvua ya masika
Mvua ya masika ya mavuno juu yenu
Nami nitabariki kazi ya mikono yenu. Mvua ya
masika, mvua ya mavuno, ambayo italeta baraka
kwa viongozi,
juu ya wachungaji,
juu ya vijana,
juu ya watoto,
juu ya wamishonari,
juu ya makanisa,
juu ya mashamba ya umishonari,
juu ya mataifa,
juu ya makao makuu,
juu ya idara mbalimbali,
juu ya huduma mbalimbali,
Juu ya kazi yote ya kuomba, juu ya kazi yote ya
kufunga, juu ya kazi yote ya kufundisha, juu ya kazi
yote ya uandishi, juu ya kazi yote ya kuhubiri, juu

ya kazi yote ya uinjilishaji, juu ya kazi yote ya
upandikizaji wa makanisa, juu ya kazi yote ya
ujenzi, juu ya kazi yote ya huduma na utoaji,
juu ya kazi zote za rehema na huruma, juu ya kazi
zote za viongozi wa mafunzo,
juu ya kazi yote ya kufanya wanafunzi,
juu ya kazi ya kukuza wafanyikazi,
juu ya kazi yote ya uongozi,
juu ya kazi yote ya uchungaji wa kondoo,
juu ya kazi yote ya uamsho binafsi,
juu ya kazi ya sifa,
juu ya kazi ya sifa,
juu ya kazi ya uponyaji, ukombozi na miujiza,
juu ya kazi ya watu binafsi, juu ya kazi ya timu, juu
ya kazi ya makanisa, juu ya kazi ya makao makuu,
juu ya kazi ya huduma, juu ya kazi yote mliyofanya.
Ninamimina baraka Yangu na mvua ya masika kwa
ajili ya mavuno ya kazi yote mliofanya.
Msimu wa mavuno upo juu yenu!
Msimu wangu maalum wa mavuno upo juu yenu!
Mavuno yangu tele katika nyanja zote upo juu
yenu mwishowe!
Mtavuna mara moja kutokana na kazi mliofanya
Mtavuna mara moja kutoka kwenye kazi ambayo
Mmefanya.
Mtavuna kutoka kwenye kazi ya mwaka 1 uliopita
Mtavuna kutoka kwenye kazi ya miaka 5, 10
Mtavuna kutoka kwenye kazi ya miaka 20, 25
Mtavuna kutoka kwenye kazi ya miaka 30, 40
Mtavuna kutoka kwenye kazi ya Miaka 45, 50, 60
na 70
Mtavuna kutoka kwenye kazi ya miaka 100 na
miaka 200
Mtavuna na kuvuna na kuvuna na kuvuna!
Mtavuna kutokana na kazi yote mliyoifanya
Mtavuna kutoka kwenye kazi yote ambayo
wengine wamefanya
Mtavuna kutoka kwa kazi ambayo wamishonari
waliokuja hapa mwanzoni wamefanya
Mtavuna kutokana na mlichopanda
Na mtavuna kutoka kwa kupanda kwa wengine
nimewaleteeni mvua ya masika ya mavuno yangu
Ninyi ni wavunaji Wangu
Ninyi ni wavunaji Wangu
Ninyi ni wavunaji Wangu
Ninyi ni wavunaji Wangu
Ninyi ni wavunaji Wangu
Wavunaji wangu ndani ya Kamerun
Wavunaji wangu barani Afrika
Wavunaji wangu katika mataifa
Nendeni kwa ajili ya mavuno niliyowapa

Nendeni kwa ajili ya mavuno niliyowapa
Na tunzeni mavuno katika miji Yangu ya ghala
Katika makanisa Yangu ya nyumbani
Katika makanisa Yangu
Katika makanisa Yangu makubwa
Na katika makanisa mengine ya nyumbani
Nendeni kwenye mavuno yangu Amina.
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