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Mənna hə kakadə yuu  

 
 

Ndâbi Musa naan rubûdə a ngun ɗə Tawre niyari hə 
Adam yu Hawa yu Nuh yu Brahim yu migəw ngəde co. 
Ndâbi Brahim akul a dunia -ɗə, axi cându yiman dəbu 
həgay (4000) ɗe.  
 
Brahim najân a lartə ngə dinɗə yəcenə ga Kanaan go a 
Masar go. Amu lartə yuu a gə ɗə karta hə bəla ngə akul a 
fudo ataw. Masar akul a ngun ɗə Afrika. Kanaan akul a 
yâlla ɗə Masar. 
 
Brahim dân ahənxi hərə ahəgujən gə Kəmani go natâgə 
Kəmani daraja go naan Kəmani ammandə go dî ngə 
Kəmani nacenə ngaco nəan go. Kəmani nacakiyunə a 
ngun ɗə migəw ɗəgə aji abhə ngə migəw ngə dədan yu 
Kəmani yətâl wadə. Kəmani naan ɗə dûr anə bərgaa ga 
bərga yuu migəw ngəde hə dunia jəkə co yəta.  
 
Kakadə yuu naka mənna hə weləan Səmayla yu Yisaka 
co.   
 
Kakadə ngəde naka mənna hə dii hə Brahim ngə yəcenə 
ga Yakub yu wuxi Yakub ngə yəcenə ga Yusuf yu ciri 
anəay.  
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KKKKəraəraəraəra        11111111    
Dûr hDûr hDûr hDûr hə Terah ə Terah ə Terah ə Terah     

27 Ngo yuu dûr hə Terah. Terah nawuy Brahim yu 
Nahor yu Haran. Haran go nawuy wuli ngə yəcenə ga 
Lut. 28 Gəre Haran namatə a baha abhə anə Terah a 
ngəɗə nawuyxi a lay, a bərni hə Wur ngə akul a 
Kaldaniya. 29 Brahim yu Nahor yajəgə ngəram. Ga 
ngərəm ngə Brahim go, yəcedə ga Sarayi. Ngərəm ngə 
Nahor go, yəcedə ga Milka. Milka de wu ɗə Haran. Haran 
acal wu ɗəan ngəde co ngə yəcedə ga Yiska. 30 Gəre 
Sarayi, de dawuy ja.  

31 Ga Terah nama a Wur, lu hə Kaldaniya, dân yu wuxi 
an Brahim yu dii həan Lut, wuxi Haran, yu ami ɗəan 
Sarayi, ngərəm ngə Brahim. Yəcəlbû yual lartə hə 
Kanaan gəre yata bərni hə Haraan –ɗə, yajay a lay ɗə fu. 
32 Ga Terah najân yiman âru kixi yu xingi –ɗə, namatə a 
Haraan.  

 
 

KKKKəraəraəraəra        12121212    
KKKKəməməməmani nafegani nafegani nafegani nafegə Brahim ə Brahim ə Brahim ə Brahim     

1 Hâw Kəmani acegə Brahim ga : «Ma, gəâju lartə agû 
yu njili agû yu fadaw ngə abhə agû ɗəgə gual lartə ngə 
wukəmu agû yuu. 2 Gaal ngwə, wəan ɗəagû abhə ngə njili 
dâbu go. Wəan ɗəagû bərgaa go darajaa go. Hərə na ro, 
migəw ngəde co yəta bərga. 3 Migəw ngə yəan na 
bərgadə go, dâw co wəan adan bərgadə. Migəw ngə 
yəlaw bərga agû go, dâw go wulaw bərga adan. Migəw hə 
dunia ngaco, hərə na ro, wutâl xù adan bərga.»  

4 Aidə ga Brahim, nalaha naâju Haraan ɗə ai ngə Hâw 
Kəmani nacenə. Ga Lut go nakiegəan. Aji ngə Brahim 
alakwi a Haraan -ɗə, yiman an həkan təlor yu xingi.         
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5 Naâɗi ngərəm anə Sarayi go, Lut wuxi ciri anə go. Ga 
yaâɗi ləman adan yu ma adanay ngə yatu a Haraan. Ga 
yaal gə lartə hə Kanaan.  

 
Brahim nau lartBrahim nau lartBrahim nau lartBrahim nau lartə hə Kanaan ə hə Kanaan ə hə Kanaan ə hə Kanaan     

Ga yau lartə hə Kanaan –ɗə, 6 Brahim nakəmay lartə 
yuu ga naal bərni ngə yəcenə ga Sekem ga namay a kəla 
hə wanay dəmu ngə Mamre1. Jaman yuu -ɗə, migəw 
Kanaaniyin yukul a lartə yuu.  

7 Ga Hâw Kəmani nakəmuxi a gə Brahim ga acenə ga : 
«Lartə yuu, wəunə dûr agû.» Ga ngu ngə Hâw Kəmani 
nakəmuxi a lay yuu, Brahim nacəbagalu kaw ga nagun 
ɗə ngəɗə ahəla a gə ɗə kəri ɗəan kì nəy Hâw Kəmani2.      
8 Wute Brahim yu migəw anə yama yaal bəla kədəgəria 
ngə akul a dì ɗə bərni hə Betel. Ga yatay bəri adan a 
fargə ɗə Betel yu bərni ngəde ngə akul a dì ngə yəcenə 
ga Ai. Ga Brahim nacəbagalu kaw ɗəy ga nagun ɗə ngəɗə 
ahəla a gə ɗə kəri ɗəan kì nəy Hâw Kəmani. Ga nafegə 
həmu Hâw Kəmani. 9 Ga wute nalakwi ɗə ngəna ngəna ga 
naal gə ânəm ga.  

 
HabHabHabHabər hə Masar ər hə Masar ər hə Masar ər hə Masar     

10 Kəna nayel bəla. Ga lartə yuu naji kənaa ɗə jəw ga 
Brahim nama naal najân a Masar. 11 Ga yəkəra yəyel 
Masar –ɗə, acegə ngərəm anə Sarayi ga : «Həmayni. Dâw 
wuhən ɗə nəm gəci ɗə jəw. 12 Ga maay Masar yaamugəm 
ngwə, yəhən ɗə nəm ngərəm ngaw ga yəhəlani ngwə, 
nəm yəâjugəm ɗə aroa. 13 Ga cedan ɗə nəm – ciri ngaw 
                                         
 
1 12.6 Kəla hə wanay dəmu ngə Mamre yuu, migəw yəu yəan a lay 
adin adan. Mamre, dân həmu hə lûgu. 
2 12.7 Amu karama yuu a fudo 34 
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ngwə, hərə nəm ro, yəâjuni wujân ɗə aroa go, yəcalayni 
ɗə ngəla go.»  

14 Aji ngə Brahim nau Masar –ɗə, maay Masar yaamunə 
ɗə ngərəm anə dəci ɗə jəw. 15 Ga maynaay jammay ngə 
Firona, May hə Masar, yaamudə –ɗə, yafərnadə a baha 
Firona ga yaâɗidə mayri. 16 Ga hərə de ro May hə Masar 
nacalay Brahim ɗə ngəla. Ga naunə dimiay yu kaniay yu 
haay yu kuroay yu logumeay yu kîdamaay, məhay yu 
ngəram co. 17 Gəre hərə Sarayi, ngərəm ngə Brahim ro, 
Hâw Kəmani natâl gə May yu maay fadaw anə ngaco 
kajuwa təbay. 18 Aidə ga May nafegə Brahim ga acenə ga : 
«Məndo ro ngə gaan ani dî yuu? De ngərəm agû gəre 
məndo ro ngə gaceni ja? 19 Məndo ro ngə gəceni ga de 
ciri agû? Ga dâw go wajûgudə ɗə ngərəm ngaw. Wute 
ngo ngərəm agû. Cihdə ɗəgə gəlahanaw.»  

20 Ga May hə Masar acegə kîdama anəay ga : «Giyanaw 
Brahim yu ngərəm anə yu ləman adan ngaco ɗəgə 
gəlawdannaw a Masar.»  

 
 

KKKKəraəraəraəra        13131313    
Fajinî ngFajinî ngFajinî ngFajinî ngə Brahim yu ə Brahim yu ə Brahim yu ə Brahim yu LutLutLutLut        

1 Aidə ga Brahim nacar a Masar. Ga dân yu ngərəm anə 
yajûgu ləman adan ngaco ga yaal Negeb, bəla ngə akul a 
ânəm ɗə Kanaan. Lut co nakiegə adan. 2 Brahim naji 
bərba ɗə jəw, ga acal haay yu kaniay yu dimiay yu gurxu 
kəlmayay3 yu dinəray. 3 Ga yane a Negeb, ga yalû ɗə 
ngəna ngəna ga yata Betel, ga yaal yajay a ngəɗə dinɗə 
yajân a lay, a fargə ɗə Betel yu Ai. 4 Yuu ngu ngə nagun a 

                                         
 
3 13.2 gurxu kəlmay : migəw ci yəce gurxu ciləm 
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lay ngəɗə ahəlanəy a lay Kəmani kì. Ga Brahim nafegə 
həmu Hâw Kəmani.  

5 Lut ngə dân yu Brahim yəlû ɗə kəte, dân co acal 
dimiay yu kaniay yu haay yu tanda ngə migəw anə.          
6 Ləman adan yu migəw adan co yaji dâbu, ga bəla yuu 
aga ajûgudan ja. Ga yəga yəjân ɗə kəte ja. 7 Maay Kanaan 
yu migəw Perisiyim go yukul a lartə yuu. Xəniay ngə 
Brahim yu xəniay ngə Lut yəan mâdəgay ɗə aybu. 8 Aidə 
ga Brahim acegə Lut ga : «Dâmu ciriay ga dâw yu na go 
məan mâdəgay ɗə aybu ja. Xəni amûay go yəan mâdəgay 
ɗə aybu ja. 9 Aidə ga məfajinaw. Lartə ngaco gəhənnə ga 
jûgu ngə aligə agû həan. Na gaal ânəm ngwə, dâw wual 
yâlla. Na gaal yâlla ngwə, dâw wual ânəm.»  

10 Ga Lut nacu ku ɗəan ga naamu kologo hə kulu hə 
Yurdan -ɗə, ngaco kəlî tərək gəre naal natâgəɗə bərni hə 
Sowar. Alli həan ai njarna, ai kologo hə Nil a Masar. Yuu 
kamən ngə Hâw Kəmani awiyâw ɗə bərni hə Sadum yu 
bərni hə Gamora. 11 Aidə ga Lut nacakiyu najûgu kologo 
hə Yurdan ngaco, ga naal gə dì ga. Ga dân yu Brahim 
yafaji ɗə aidə. 12 Brahim go najân a lartə hə Kanaan. Lut 
go natay bəri anə a kəla hə bərniay hə kologo hə Yurdan. 
Ga nakəbay tanda anəay a kəla hə Sadum. 13 Gəre maay 
Sadum migəw âbiay ɗə jəw. Ga yaan dî bigə həan təbay 
ngə Hâw Kəmani naanində.  

14 Ga Brahim yu Lut yafaji –ɗə, Hâw Kəmani acegə 
Brahim ga : «Gunu ku ɗəagû ɗəgə gəamu yâlla go gəamu 
ânəm go gəamu dì go gəamu fəde go. 15 Bəla ngə 
gəamunə yuu ngaco, wəunə na yu dûr agû ɗə ham.          
16 Wəan ɗə dûr agû dâbu ɗə ai njirbi hə lu. Ga lûgu ngə 
aga aboho lu ngwə, nəga nəboho dûr agû co. 17 Ma, 
gəkəle bəla yuu ngaco ɗəgə gəamu dadə ɗəan yu həral 
həan. Bəla yuu ngə wəugû.»  
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18 Aidə ga Brahim nalakwi ɗə bəri anə ga najay a kəla 
hə wanay jammay ngə Mamre, a həgwi ɗə bərni hə 
Hebron ga nagun ngəɗə ahəlanəy a lay Hâw Kəmani kì.  

 
    
KKKKəraəraəraəra        14141414    

KKKKərigə ngə Mayay ərigə ngə Mayay ərigə ngə Mayay ərigə ngə Mayay     
1 Jaman yuu –ɗə, Mayay donoay həgay yu Mayay hə 

bərni jammay xingi yaan mâdəgay kərigə. Mayay həgay 
yuu, May Amrafel hə Sineyar  
yu May Ariyok hə Ellasar  
yu May Kedorlawmer hə Elam  
yu May Tideal hə Goyim. 2 Ga Mayay hə bərni xingi yuu, 
May Bera hə Sadum  
yu May Bircha hə Gamora  
yu May Sineyab hə Adma  
yu May Semeyber hə Ceboyim  
yu May hə Bela ngə kəne yəcenə ga Sohar. 3 Ga Mayay 
xingi yuu yacəbagalu âxkər adanay a kologo hə Siddim 
ngə cându yəcenə ga Bahar al Mayid. 4 Ngun ɗə yiman 
həkan yu kixi ngə nakəmay yuu –ɗə, May Kedorlawmer 
atə̀ Mayay xingi yuu, gəre yiman həkan yu kâkənə həan 
–ɗə, yaani gəan. 5 Yiman həkan yu həgay həan –ɗə, May 
Kedorlawmer yu May Amrafel yu May Ariyok yu May 
Tideal yahanəxi mâdəgay ga yual yəan kərigə. Ga yahəla 
maay Refa hə Achteroth Karnayim yu maay Jusa hə Ham 
yu maay Ema hə Chave Kiriatayim ga dədan ngaco yaî 
gəadan ku. 6 Ga yaal gə maay Hori a kədəgəri adan hə 
Seyir, ga yagiyadan. Ga yahəgudə yaal El Paran ngə akul 
a kəla hə ngu lu həan kexa. 7 Ga yəkwoxi –ɗə, yata En 
Michpat ngə kəne yəcenə ga Kadesa. Ga yajûgu lartə ngə 
maay Amalek ngaco. Ga yaî gə maay Amori ngə yukul a 
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Hacacon Tamar co ku. 8 Aidə ga May hə Sadum yu May 
hə Gamora yu May hə Adma yu May hə Ceboyim yu May 
hə Bela (Sohar) yahagə kologo hə Siddim ga yamay gə 
annî kərigə. 9 Yəcəlbû ɗəgə dədan yu Mayay donoaay 
həgay yuu yəan mâdəgay kərigə. Mayay həgay yuu May 
Kedorlawmer hə Elam yu May Tideal hə Goyim yu May 
Amrafel hə Sineyar yu May Ariyok hə Ellasar. Mayay 
həgay yuu yəfi gə Mayay xingi. 10 Ga May hə Sadum yu 
May hə Gamora yahəgudə. Gəre kologo hə Sidim yuu 
acal wuləm ngə acal kolta. Ga dədan ngə yəhəgudə, ci 
həadan go yaway a lay, dədan ngə yakiel go yahəgudə 
yaal kədəgəri. 11 Wute, migəw ngə yata kənaxar yajûgu 
ləman hə Sadum yu Gamora ngaco. Kəmbu ngə 
yacəbagalu yatay ngaco yajûgu yaal ɗə. 12 Lut, wuxi ciri 
ngə Brahim, co akul a Sadum, ga yajûgu dân yu ləman 
anə co yaâɗidan.  

13 Gəre lûgu kəte ngə nahəgudə a kərigə naaɗu gə 
Brahim habar yuu. Brahim dân lûgu Ibrani ngə akul a 
kəla hə wanay jammay ngə Mamre. Mamre, dân go njili 
həan Amori, ciri ngə Echkol yu Aner. Dədan yu Brahim 
yaji ammanma. 14 Ga Brahim nahəngə ɗə yacih ciri anə    
-ɗə, nacəbagalu migəw anə âru kâkənə yu həkan yu 
xoxku ngə yawuyxi a gay fadaw anə ga yaan tatrib hə 
kərigə ɗə ngəla. Ga yaan Mayay həgay yuu kadu, ga yaal 
gəadan bərni hə Dan. 15 Brahim nafifiyanə migəw anə ga 
yaal yakû migəw ngə Mayay həgay yuu a kənəm ga 
yahəladan ga yagiya yaâɗidan Hoba ngə akul a yâlla ɗə 
bərni hə Damas. 16 Yaî kullay adan ngə kəladuay həadan 
yajûgu ngaco go yakwonə yaaɗu ciri anə Lut yu ləman 
anə yu ngəram yu migəw ngəde ngə yacoh ngaco go.  
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May hMay hMay hMay hə Sadum yu May hə Salem ə Sadum yu May hə Salem ə Sadum yu May hə Salem ə Sadum yu May hə Salem     
17 Brahim nata kənaxar a gə May Kedorlawmer yu 

Mayay habi an -ɗə, nakwoxi nau -ɗə, May hə Sadum nau 
gəan ga yakahal ku a Kologo hə Sabe ngə yəcenə ga 
Kologo ngə May.  

18 May Malki Sedek hə Salem, kadənoma4 ngə Kəmani 
Dəmu gə âpi co, naaɗu gəadan bərodi yu amay alli hə 
xiinî. 19 Ga naan Brahim bərgadə ga ace : «Ngə Kəmani 
Dəmu gə âpi co ngə nakahay hame yu lu co augû her.     
20 Kəmani Dəmu gə âpi co ngə natâl kəladu agûay yimay 
agû, wəan anə hərmodə.» Ga kullay ngə yata a kərigə 
Brahim natay ɗə həkan ga kəte həan naunə Malki Sedek.  

21 Wute, May hə Sadum acegə Brahim ga : «Migəw 
ngaw wəuni ɗəgə kullay gəcalay.» 22 Gəre Brahim ace : 
«Wutaynəy Hâw Kəmani yimay, Kəmani Dəmu gə âpi co 
ngə nakahay hame yu lu co. 23 Wəanxi mage ɗəgə dî agû 
ai ngəraxan wəlla ârəm hə kəbal gudo wujûgu ja. Wajûgu 
ngwə, kəɗie gəce : ‹Dâw ngə waan ɗə Brahim bərba› ga 
yuu ro. 24 Dâw wucəlbû dî ja. Kəmbu ngə yəngənaay 
ngaw yahəm yuu muh ngə naga. Ga Aner yu Eskol yu 
Mamre ngə yadugwani go, yəjûgu ndəba ɗəadan.»  

 
 

KKKKəraəraəraəra        15151515    
WadWadWadWadə ngə Kəmani yu Brahim ə ngə Kəmani yu Brahim ə ngə Kəmani yu Brahim ə ngə Kəmani yu Brahim     

1 Ga dî yuu ngaco nakəmay –ɗə, Hâw Kəmani nafegə 
Brahim a ngun ɗə toy ga acenə ga : «Ngə gəhəgujən ja, 
Abram. Dâw muh ngə wuhəlagə agû go wəugû dî dâbu 

                                         
 
4 14.18 Kadənoma : migəw anə ngə yəan Kəmani ibada, dân ngə 
dəmu adan 
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go.» 2 Ga Brahim ace : «Hâw Kəmani May, gəuni məni? 
Dâw wucal wuli kəte gudo ja. Ga warada ngaw gudo 
Eliyeser hə Damas ngə ajûgu.» 3 Kuren Brahim ace : 
«Dâw gauni dûr ja, ga lûgu hə fadaw ngaw muh ngə 
ajûgu warada ngaw.» 4 Ga Hâw Kəmani ace : «Lûgu yuu 
ajûgu warada agû ja. Na muh ngə gəwuy wuli ngə ajûgu 
warada agû.» 5 Ga Kəmani nalaw Brahim waray ɗə tanda 
ga acenə ga : «Gəgalgay ngwə, amu hame ɗəgə gəboho 
xilogu.» Ga ace : «Dûr agû nəji dâbu ɗə ai xilogu.»  

6 Ga Brahim naan Hâw Kəmani ammandə, ga Hâw 
Kəmani naamunə ɗə Brahim lûgu jərema. 7 Ga Kəmani 
acenə ga : «Dâw Hâw Kəmani ngə walawgû a Wur hə 
Kaldania ɗəgə wəugû bəla ngə gukul a lay yuu.» 8 Ga 
Brahim ace : «Hâw Kəmani May, wukəy ɗə kiximi ɗə 
lartə yuu nəji ngaw?» 9 Kəmani acenə ga : «Aɗu gəani 
kərna kəte yu kani kəte yu dimi kəte ngə yəcal yiman 
kâkənə kâkənə yu ngigi kadabar kəte yu ngigi malləm 
kəte.» 10 Aidə ga Brahim naal naaɗu ləman kâkənə yuu 
nahəla. Ga nakahalay ɗə kixi, dədan kâkənə co. Ga reda 
kixi yuu, nagiay a kəla hə mâdəgay. Gəre ngigiay 
nakahalay ja. 11 Ga kogə nahay ga akəra ahəm xù hə 
ləman ngə namatə yuu, gəre Brahim nagiyadan.  

12 Aji akəra awul –ɗə, Brahim hənay nacihnə ga ahunay 
ɗə jəw. Ga ahunay –ɗə, ahəmaynə ɗə naji anə nəməkə ga 
gabu an nafiyu ɗə jəw. 13 Ga Kəmani acenə ga : «Wucegû 
ɗə kəɗie dûr agû yual yəjân a lartə ngəde ɗə həto. Migəw 
yəan ɗəadan ma ngwə, yəkəmu adan jow yiman âru 
həgay. 14 Gəre maay lartə ngə yaan ɗəadan ma yuu, wəan 
adan hariadə, ɗugo dûr agû yəjûgu ləman dâbu ngwə, 
yəcar a lartə yuu. 15 Na go, gəjân ɗə alli agû ngwə gəji 
wura təy, ɗugo gəmatə gual gə mbə agûay. Gəta xidəra 
ngəla go. 16 Gəre yiman âru həgay nakəmay ɗugo dûr agû 



 
 

9 
 

yəkwoxi yəu həndu. Maay Amorit, ngə kəne yukul a 
həndu, dî adan âbi ngə yəan kuɗu nakəmay ɗə ngu ɗugo 
wagiyadan ja, ga yuu ro.»  

17 Ga aji nawul ga bəla naji ciləm ɗə, Brahim naamu dî 
ai nguneram ngun ɗəan kənjay a yu ngəpa gay an âwa 
ngə nakəmay a fargə ɗə xù hə ləman ngə yakahalay ɗə 
kixi yuu. 18 Aji yuu -ɗə, Hâw Kəmani natâl fargə ɗə dân 
yu Brahim wadə. Ga acenə ga : «Lartə yuu, jûgunî a gə ɗə 
kulu hə Masar ɗugo âɗinî tâgərinî kulu dəmu hə Furat, 
ngaco wəunə dûr agû. 19 Lartə ngə maay Kayeni yu maay 
Kenisi yu maay Kadumuni 20 yu maay Hiti yu maay Ferisi 
yu maay Rafa 21 yu maay Amori yu maay Kanaan yu 
maay Jirgasi yu maay Yebusi ngaco wəudan.»  
  
 
KKKKəraəraəraəra        16161616    

Hagar yu SHagar yu SHagar yu SHagar yu Səmayla əmayla əmayla əmayla     
1 Wute, Sarayi, ngərəm ngə Brahim, kurù dawuynəy 

Brahim wuli kəte gudo ja. Gəre dəcal maram adə kəte hə 
Masar ngə yəcedə ga Hagar. 2 Aidə ga Sarayi dəcegə 
Brahim ga : «Ngo wute, dâw Hâw Kəmani nawagəani 
wuynî. Aidə ga, wual gə maram ngaw, wanəge gətaniəy a 
lay wuli.» Ga Brahim nayaku dî ngə ngərəm anə Sarayi 
dacenə. 3 Aidə ga Brahim najân a Kanaan yiman həkan    
-ɗə, Sarayi, ngərəm ngə Brahim, dajûgu maram adə 
Hagar daunə Brahim ɗə ngərəm anə. 4 Ga Brahim naal gə 
Hagar ga daji tugun. Ga dakəy ɗə daji tugun -ɗə, dəamu 
Sarayi a yəl âbi. 5 Aidə ga Sarayi dəcegə Brahim ga : «Di 
âbi ngə Hagar dəan ani ngaco na ngə gəan ani. Waugû 
maram ngaw gəre daji tugun -ɗə, dəamuni a yəl âbi. Dâw 
yu na, ngə Hâw Kəmani aamu fargə ɗəamû.» 6 Ga Brahim 
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acedə ga : «De maram agəm, ga an adə dî ngə 
aligəagəm.»  

Aidə ga Sarai dakəmu adə jow ga Hagar dahəgudə 
dayel dəli. 7 Gəre məlâyga ngə Hâw Kəmani nau 
naamudə a kəla hə amay ngə afələgə5 a ngun ɗə lu kexa a 
kəri ɗə dibel hə bəla ngə yəcenə ga Sur. 8 Ga acedə ga : 
«Hagar, maram ngə Sarayi, gəu a xî ga gual xî?» Ga   dəce 
: «Wahəgudə gə Sarayi, mo ɗəaw.» 9 Ga məlâyga ngə Hâw 
Kəmani acedə ga : «Kwoxi gual gə mo ɗəagəm ɗəgə gəji 
adə tâni.» 10 Ga məlâyga ngə Hâw Kəmani nakwoxi ga 
acedə ga : «Wəan ɗə dûr agəm dâbu ɗə ngə yəga 
yəbohodan ja.» 11 Kuren məlâyga ngə Hâw Kəmani ace : 
«Ngo, kəne nəm tugun ga gəwuy wuli ga gətâl həmu an 
ɗə Səmayla. Hâw Kəmani naamu awal agəm ga yuu ro.   
12 Wuli agəm nəji ai kuro hə dəli. Ga dân yu migəw ngaco 
yəan mâdəgay ɗə aybu. Ga nətay fu nanə a cobay ɗə ciri 
anəay ngaco.»  

13 Ga Hagar dafegə həmu Hâw Kəmani ngə nakanjudə 
ga dəce : «Na Kəmani ngə gəamuni.» Ga dakwoxi ga  
dəce : «Dân ngə aamuni, waamunə ɗə kâni à?» 14 Ga yuu 
ro ngə bəram ngə akul a ngu yuu yəcenə ga Bəram 
Lahay-Royi (ngə ace ‹dî aroa ngə aamuni›). Bəram yuu 
akul a fargə ɗə Kades yu Bered. 15 Aidə ga Hagar 
dawuynəy Brahim wuli ga natâl həmu an ɗə Səmayla.    
16 Aji ngə Hagar dəwuynəy wuli yuu –ɗə, Brahim yiman 
an həkan xoxku yu həraxkə.  
 
  

    
                                         
 
5 16.7 Amay afələgə : amay ngə nəcar ɗə donoa 
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KKKKəra əra əra əra     17171717    
WadWadWadWadə hə fargə ə hə fargə ə hə fargə ə hə fargə ɗɗɗɗə Kəmani yu Brahim ə Kəmani yu Brahim ə Kəmani yu Brahim ə Kəmani yu Brahim     

1 Wute Brahim yiman an naji həkan həligâr yu həligâr 
–ɗə, Hâw Kəmani nakəmuxi ga acenə ga : «Dâw Kəmani 
Donoa. Kiegə dibel ngaw ɗəgə hal agû nəji ngəla go gəji 
jərema go. 2 Wutâl fargə ɗəamû wadə ga wəan ɗə dûr 
agû dâbu ɗə jəw.» 3 Ga Brahim natâgəɗə ngum an lu ga 
Kəmani nakanjunə ɗəy. 4 Ga acenə ga : «Ngo yuu wadə 
ngə watâl fargə ɗə dâw yu na : Na gəji mbə ngə njili 
dâbu. 5 Wanə wufegû ɗə Abram6 gəre jûgunî a gə ɗə 
cându ɗugo âɗinî bohu yuu, wufegû ɗə Abraham7. Wəan 
ɗəagû abhə ngə njili dâbu ga yuu ro. 6 Wəan ɗə dûr agû 
dâbu ɗə jəw ɗəgə yəji maay lartə dâbu. Mayay co yəcar a 
ngun ɗə dûr agû. 7 Wutâl fargə ɗə dâw yu na go wadə, 
fargə ɗə dâw yu dûr agû go wadə. Aidə ga, wadə yuu 
nəan ɗəani Kəmani agû go Kəmani ngə dûr agû go.           
8 Kuren, na yu dûr agû co wəugûay lartə hə Kanaan ngə 
halla gukulaw a lay ɗə həto yuu. Lartə yuu ngaco wəunə 
dûr agû ɗə ham ngwə, dâw go wuji Kəmani adan.»  

9 Kuren Kəmani acegə Brahim ga : «Wute, na yu dûr 
agû ngaco, calaynaw wadə ngaw ɗə ngəla. 10 Ngo yuu 
wadə ngə gəcalaynaw a fargə ɗə dâw yu dəgûay : Lûgu 
ngə nawuyxi ɗə hugway ngwə, ngaco gəfəjunaw a kâjia. 
11 Kâjia yuu dân muh akəmu ɗə dâw yu dəgûay matâlaw 
wadə. 12 Na yu dûr agû ngaco, wuli nawuyxi ɗə cəy 
xoxku ngwə, gəfəjunaw a kâjia. Ma agûay ngə yawuyxi a 
fadaw agû ngə yen kal, gatu ɗə gurxu a lartə ngəde ngə 
yen kal, dədan dûr agû ja, gəre dədan co gəfəjudan a 

                                         
 
6 17.4 Abram a təlam adan ace ‹abhə darajaa› 
7 17.6 Abraham a təlam adan ace ‹abhə ngə dûr dâbu› 
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kâjia. 13 Məhay ngə yawuyxi a gay fadaw agû yu ngə gatu 
ngaco gəfəjudannaw a kâjia. Aidə ngwə, wadə ngaw akul 
a gə ɗə xù agûay ga nəjân ɗə ham. 14 Gəre lûgu ngə 
nafəjuxi a kâjia ja ngwə, lûgu yuu yəlawnə a ngun ɗə 
migəw. Məni ngwə, dân nakiegə wadə ngaw ja, ga yuu 
ro.»  

 
Waradama Waradama Waradama Waradama     

15 Wute, Kəmani acegə Brahim ga : «Ngərəm agû ngə 
gəfedə ɗə Sarayi8 ɗəy ja. Jûgunî a gə cându ɗugo wualnî 
boho yuu gəfedə ɗə Sara9 . 16 Wutâl xù adə bərga ɗəgə 
dəwuygûəy wuli. Wəan ɗəadə bərgaa ɗəgə dəji man 
migəw hə lartə dâbu ; Mayay hə lartə dâbu co yəcar a 
ngun ɗə dûr adə.» 17 Aidə ga Brahim natâlgu ngum an lu 
ga nahəlâcəy. Ga acegə a gabu an ɗə : «Lûgu yiman ârua 
nəga nəwuy wuli à? Sara, ngə yiman adə həkan həligâr 
go, dəga dəwuy à?» 18 Ga acegə Kəmani ga : «Gacalay 
Səmayla ɗə ngəla ngwə, wucəlbû gəagû dî ngəde ja.»      
19 Ga Kəmani ace : «A, a, ngərəm agû Sara muh ngə 
dəwuygûəy wuli, ga tâl həmu an ɗə Yisaka10. Dân yu dûr 
həan co, wutâl fargə ɗəanay wadə ɗə ham. 20 Gəre mənna 
hə Səmayla ngə gaceni go wahəngə. Dân co wutâl xù an 
bərga ɗəgə awuy migəw dâbu. Dûr həan nəji dâbu ɗə 
jəw. Nəji abhə ngə maynaay həkan yu kixi. Wəan ɗəan 
mbə ngə lartə dəmu. 21 Gəre Yisaka, wuli ngə bali saha 
aidə ngwə, Sara dəwuygûəy, wutâl fargə ɗəanay wadə.»  

                                         
 
8 17.15 Sarayi a təlam adan ace ‹mayram ngaw›  
9 17.15 Sara a təlam adan ace ‹mayram›  
10 17.19 Yisaka a təlam adan ace �nahəlâcəy  
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22 Ga mənna ngə Kəmani acegə Brahim namay –ɗə, 
Kəmani naal kəri. 23 Ga yəm yuu –ɗə, Brahim nacih wuxi 
an Səmayla yu maay ngə yawuyxi a fadaw anə yu ngə 
natu ngaco, hugway həan, ga nafəjudan a kâjia. Aidə ga, 
yəm ngə Kəmani nakanjunə a lay -ɗə muh, ngə Brahim 
nafəju migəw anə ngaco a kâjia. 24 Ga aji ngə Brahim ayel 
kâjia –ɗə, yiman an həkan həligâr yu həligâr. 25 Wuxi an 
Səmayla go, yiman an həkan yu kâkənə. 26-27 Brahim yu 
wuli həan Səmayla yu maay ngə yawuyxi a fadaw anə yu 
ngə natu ngaco, hugway həan, yayel kâjia a yəm kəte.  

 
 

KKKKəraəraəraəra        18181818    
KKKKəmani naka mənna hə Sara əmani naka mənna hə Sara əmani naka mənna hə Sara əmani naka mənna hə Sara     

1 Aji ci -ɗə, bəla naji yəraw cir ga Brahim najay akul a 
gay tanda anə a kəla hə wanay dəmu ngə Mamre -ɗə, 
Hâw Kəmani nakəmuxi a gəan. 2 Ga nagunu ku ɗəan -ɗə, 
naamu məhay kâkənə ngə yukul a maynî a kəla həan. Ga 
naamudan -ɗə, nama a gay tanda ga nahəgudə naal 
gəadan ga nakəbayxi a gə ɗə lu. 3 Ga ace : «Dəmu ngaw, 
dâw kîdama agû ga gamaynaw a fadaw ngaw ngwə, gabu 
aw nəji alli. 4 Wuaɗu gəagûay amay ngəna ci ɗəgə 
gəbenunaw cû ɗəagûay ɗugo gəannaw cudə a day ɗə 
wanay yuu. 5 Wuaɗu gəagûay kəmbu ngəna ci ɗəgə 
gətanaw dono ɗugo gualaw habər agûay. Məni ngwə, 
gakəmaynaw a kəla hə kîdama agûay ga yuu ro.» Ga 
yəcenə ga : «Ngəla, ga an dî ngə gacegə.» 6 Ga Brahim 
nakwoxi nayel tanda ɗə kawi ga acegə Sara ga : «Dâgə 
âmbi kunjaka kâkənə ɗəgə gəlaw tâbuka ɗə kawi.» 7 Ga 
nahəgudə naal ngun ɗə ha anə ga nacih wuxi ha abbi, xù 
an kurəcay. Ga naaɗu gə kîdama anə ga nafiyow ɗə kawi.  
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8 Ga najûgu fələ bul yu yini yu xù ngə yafiyow, ga 
naaɗu gə məhay kâkənə yuu. Ga yəhəm kəmbu yuu -ɗə, 
Brahim namay a maynî a kəla həadan a day ɗə wanay.     
9 Ga wute yəcegə Brahim ga : «Ngərəm agû Sara dukul a 
xî?» Ga ace : «Dukul a ngun ɗə tanda yuu.» 10 Məhay yuu 
kəte həadan Kəmani ga acegə Brahim ga : «Bali saha aidə 
ngwə, wukwoxi wəu fadaw agûay ɗəy, gəre kamən ngə 
wəu ro, ngərəm agû Sara dəwuy wuli.»  

Ga Sara dukul a gay tanda a kay ɗəan ga dahəmay 
mənna yuu. 11 Brahim yu Sara, dədan kixi co yaji wura 
təy. Sara go yiman adə hə wuynî nakəmay. 12 Aidə ga 
Sara dahəlâcəy ga dəce : «Dâw go waji wura ga dono aw 
namay. Hugway nəyel gabu aw ɗəy ɗə kiximi? Hugway 
ngaw go naji wura təy.» 13 Aidə ga Hâw Kəmani acegə 
Brahim ga : «Məndo ro ngə Sara dahəlâcəy ga dəce : 
‹Wuga wuwuy ɗə kâni à, dâw ngə waji wura yuu?› 14 Dî 
ngə Hâw Kəmani nəga nəan ja akul à? Bali saha aidə ɗəgə 
wakwoxi wau ngwə, Sara dəcal wuli.» 15 Ga Sara 
dahəgujən ga dacûlu. Ga dəce : «Wahəlâcəy ja.» Ga Hâw 
Kəmani acedə ga : «Yəy, gahəlâcəy ɗə kâni.»  

 
Kangay ngKangay ngKangay ngKangay ngə Kəmani yu Brahim hə Sadum ə Kəmani yu Brahim hə Sadum ə Kəmani yu Brahim hə Sadum ə Kəmani yu Brahim hə Sadum     

16 Wute, məhay yuu yane ga yaunə ku ɗəadan Sadum 
ga. Brahim go nakahalludan. 17 Ga Hâw Kəmani acegə a 
gabu an ɗə : «Dî ngə wukəra wəan wutəmagə Brahim à? 
18 Brahim nəji mbə ngə migəw dâbu go donoa go, ga hərə 
Brahim ro, wutâl xù maay dunia ngaco bərga.                   
19 Wajûgunə ɗəgə atâl welə an yu dûr həan ngaco ɗəgə 
yəkiegə dibel ngə Hâw Kəmani ɗəgə yəkiegə haria yu 
kənjəre. Aidə ngwə, wəunə dî ngə wacenə ɗə wəunə.»     
20 Wute, Hâw Kəmani acegə Brahim ga : «Wahəmay ɗə 
maay Sadum yu maay Gamora, bigə adan naji təbay ɗə 
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ngə nakəmay ɗə ngu. 21 Wukəra wuhay wual wuamunə 
ɗə nda yəan dî âbi ɗə ai ngə wahəmay yuu muh à. Kâni 
wəlla loh ngwə, wukəy.»  

22 Wute məhay yaunə ku ɗəadan Sadum ga, gəre 
Brahim namay najân a baha Hâw Kəmani. 23 Ga nahagə 
həgwi ɗəan ga ace : «Gəhəla migəw âbi ngwə, migəw 
jəremaay ngə yukul a gəadan co à gəhəladan? 24 Wanəge 
migəw jəremaay həkan xingi yukul a ngun ɗə bərni yuu. 
Ga hərə migəw jəremaay həkan xingi yuu ro gudo, bərni 
yuu gəan anə ngabərtə ja à, ga gəwiyâwɗə ɗə kâni à?      
25 Dî yuu ngə gəan ja. Lûgu âbi yu lûgu jərema gəhəladan 
ɗə kəte à? Gəan lûgu jərema dî ngə gəan lûgu âbi yuu 
nəji à? Dî yuu âbi ɗə jəw! Na hariama hə dunia ngaco, 
gəkiegə dibel hə kənjəre ja à?» 26 Ga Hâw Kəmani ace : 
«Wata migəw jəremaay həkan xingi a Sadum ngwə, hərə 
dədan ro wəan ngabərtə maay bərni yuu ngaco.»  

27 Ga Brahim ace : «Dâw bəbər yu fədən muh, gəre 
wujûgu niya ɗəgə wukanju Kəmani May. 28 Wanəge 
migəw jəremaay həkan xingi ro, xingi abal. Hərə migəw 
xingi ngə yəbal ro, gəwiyâwɗə bərni yuu ngaco à?» Ga 
Kəmani ace : «Wata migəw jəremaay həkan həgay yu 
xingi ngwə, wuwiyâwɗə bərni yuu ja.»  

29 Brahim nakwoxi ga ace : «Wanəge migəw jəremaay 
həkan həgay muh ngə yukul a lay həgo?» Ga Kəmani  
ace : «Hərə migəw həkan həgay yuu ro, wuwiyâwɗə 
bərni yuu ja.»  

30 Kuren Brahim ace : «Kəmani May ngaw, ngə 
wukanju ngwə, gəno ja, gəre wanəge migəw jəremaay 
fiyəkə muh ngə yukul a lay həgo?» Ga Kəmani ace : 
«Wata migəw jəremaay fiyəkə ngwə, wuwiyâwɗə bərni 
yuu ja.»  
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31 Brahim ace : «Wujûgu niya ɗəgə wukanju Kəmani 
May ngaw : Wanəge migəw jəremaay xagə muh yukul a 
lay.» Ga Kəmani ace : «Hərə migəw xagə yuu ro, 
wuwiyâw ɗə bərni yuu ja.»  

32 Ga Brahim ace : «Kəmani May ngaw, ngə gəno ja. 
Yuu kanjunî ngaw ben gay an. Wanəge migəw jəremaay 
həkan muh yukul a lay.» Ga Kəmani ace : «Hərə migəw 
həkan yuu ro gudo, wuwiyâwɗə Sadum ja.»  

33 Wute kangay adan namay –ɗə, Hâw Kəmani go naal, 
Brahim go nakwoxi naal ngəɗə an.  
 
  
KKKKəra əra əra əra     19191919    

Wiyâwnî hWiyâwnî hWiyâwnî hWiyâwnî hə Sadum ə Sadum ə Sadum ə Sadum yu Gamora yu Gamora yu Gamora yu Gamora     
1 Bəla naji ciri -ɗə, məlâygaay kixi yau Sadum. Lut go 

najay akul a gay hara hə bərni. Ga naamudan -ɗə, nama 
naal gəadan ɗəgə yəkahal ku. Ga natâlgu ngum həan lu.  
2 Ga ace : «Bərga həagûay ro, aunaw mbəalaw fadaw ngə 
dâw kîdama agûay ɗəgə gəhənaynaw a lay go, 
gəbenunaw cû ɗəagûay go, ɗugo həba kwadə ngwə, 
gəkəmaynaw.» Ga yəce : «A, a, yəhənay a fele dəmu yuu 
muh.» 3 Gəre Lut kâgu co naani, nakanjudan ga naâɗidan 
fadaw anə. Ga natəkawdanəy way go nalawdanəy bərodi 
bala tawara go, ga yahəm.  

4 Kamən ngə yəma yəhənay ro, məhay yau yakəle 
fadaw yuu. Məhay ngənaay yu jammay ngaco yukul ga 
yau a ndaraco a ngun ɗə bərni hə Sadum. 5 Yafegə Lut ga 
yəcenə ga : «Ndare məhay ngə cându kənəm yuu -ɗə, 
yau fadaw agû, aɗudan ɗəgə yəhənay ɗə kəte.»  

6 Ga Lut nacar gəadan waray ga nacagəri gay fadaw a 
kay ɗəan. 7 Ga ace : «Habi aw, ngə gəannaw dî âbi yuu ja. 
8 Həmaynaw, wucal yəgəram kixi ngə yəhən hugway ja. 
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Ga wuaɗu gəagûay ɗəgə gəan adannaw dî ngə 
aligəagûay. Gəre məhay yuu yau yukul a fadaw ngaw ga 
ngə gətəmagə adannaw ja.» 9 Ga maay Sadum yəcenə ga : 
«Laha a gay fadaw yuu.» Ga yəcegə mâdəgay ga : 
«Amunaw lûgu yuu. Lut nau ɗə həto gəre kəne akəra 
atay ganun anə həgo? Aan kərtə ja ngwə, məan anənaw 
di âbi gə həto anəay gudo.» Ga yaxəyu Lut ɗə dono ga 
yalawnə xito kəte, ga yaal gə gay fadaw ɗəgə yəcəju ɗə 
dono. 10 Gəre məhay kixi ngə yukul a ngun yacih Lut 
yaâɗi ngun ga yacagəri gay fadaw kərəb. 11 Ga məhay 
ngə yakəle fadaw ngaco, həto ngə Lut yaan ɗəadan 
kəmbû, ngənaay yu jammay ngaco, ga yəga yəamu gay 
fadaw gudo ja.  

12 Wute məhay kixi yuu yəcegə Lut ga : «Wəniay migəw 
agû a ngun ɗə bərni yuu? Gəcal ami həagûay wəlla welə 
agû gudo, tâldan yəcar a həndu. 13 Yəkəra yəwiyâwɗə 
bərni yuu ga yuu ro. Maay bərni yuu, dî âbi ngə yəan 
Hâw Kəmani nahəmay, ga yuu ro ngə nahəganunay ɗəgə 
yəwiyâwɗə bərni yuu.» 14 Aidə ga Lut nacar naal nacəlbû 
ami həanay ngə yəjûgu yəgəram anə ga acedan ga : «Ma 
gəcaraw a bərni yuu! Hâw Kəmani akəra awiyâwɗə ga.» 
Gəre ami həanay mənna anə yajûgu ɗə ai bike.  

15 Ga aji akəra ahəyu -ɗə, məlâygaay yatay ajəla hə 
wualnî. Ga yəcegə Lut ga : «Yâlla! Ma gəjûgu ngərəm agû 
yu yəgəram agû kixi ngə yukul a həndu ɗəgə gəcaraw a 
ngu yuu ɗəgə tâgəriba ngə ayel bərni yuu atagûay ngwə, 
gəmatənaw ja.» 16 Ga Lut ane ɗə kawi ja -ɗə, Hâw Kəmani 
naan anə njimâltə, ga məhay kixi yuu yajûgu dân yu 
ngərəm anə yu yəgəram anə kixi a yimay adan, ga 
yaâɗidan waray ɗə bərni yuu.  

17 Ga yacar a bərni -ɗə, məlâygaay kəte həan acegə Lut 
ga : «Həgudə gəalu aro agû. Ngə gəamu kay ɗəagû go ja. 
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Ngə gəmay a ngun ɗə kologo yuu go ja. Gəcəlbû gəjân ɗə 
aroa ngwə, həgudə gual kədəgəri ataw.» 18 Gəre Lut ace : 
«A, a, lûgu darajaa, bərga həagû ro, nəji ani ja. 19 Dâw 
kîdama agû, gaamuni a yəl ngəla. Ga gaan dî ngəla ɗə jəw 
ga gaalu aro aw. Gəre kəne wuga wuhəgudə wuta 
kədəgəri ja. Kəɗie tâgəriba nətani ngwə wumatə. 20 Gəre 
ngore bərni yuu dân cobay ɗə jəw ja. Bərni yuu dân 
ngəna ga. Âjuni ɗəgə wual wutəmaxi a lay ɗəgə wəalu 
aro aw.» 21 Ga məlâyga acenə ga : «Ngəla, wudugwagû 
ɗəy, ga bərni ngə kəne gəka mənna həan yuu wutâl 
tâgəriba ja. 22 Gəre yâlla, wual ɗə kawi. Məni ngwə, 
kamən ngə gual ro, wuga wəan âpi gudo ja.» Ga yuu ro 
ngə bərni yuu yəcenə ga Sohar11.  

23 Ga aji ahəyu -ɗə, Lut nau Sohar. 24 Ga Hâw Kəmani 
natəkâli kaw âwa ɗə ai dəlagə ngə nau ɗə âw a hame. Ga 
naxə a gə ɗə bərni hə Sadum yu Gamora co. 25 Aidə ga 
Kəmani nawiyâwɗə bərni kixi yuu yu fu hə kəla həadan 
ngaco yu migəw yu wanay yu bədə kəlî ngaco. 26 Ngərəm 
ngə Lut co, daamu kâdugu ɗəadə, ga daji manda ngə akul 
a maynî ɗə ai kaw.  

27 Ga kwadə ciləm -ɗə, Brahim naal ngəɗə namay a lay 
a maynî a baha Hâw Kəmani. 28 Ga naamu kologo ngə 
Sadum yu Gamora yukul a lay -ɗə, naamu kənjay dəmu 
ngə ama a gə ɗə lu. Ai kənjay hə âw dəmu gərna.  

29 Aji ngə Kəmani awiyâwɗə bərniay hə kologo yuu -ɗə, 
nalân Brahim ga nalaw Lut a ngun ɗə tâgəriba ngə nau 
gə bərniay ngə wanə Lut akul a lay yuu.  

 
    

                                         
 
11 19.22 Sohar a təlam adan ace ‹ngəna› 
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Dûr hDûr hDûr hDûr hə ə ə ə LutLutLutLut        
30 Lut nahəgujən a jânni a Sohar ga dân yu yəgəram 

anə kixi yaal yajay a kədəgəri. Ga yahəlay fadaw adan a 
ngun ɗə kaw. 31 Ga de dəmu dəcegə kəti ɗəadə ga : «Abhə 
amû go naji wura. Hugway ngəde ngə ajûgumû ɗə ai 
hada hə lartə go akul ja. 32 Au mbəal, məunə abhə amû 
mbal axii ɗəgə dâw yu dân go yəhənay, nəm yu dân go 
gəhənaynaw ɗəgə məlawnaw dûr.»  

33 Aidə ga kənəm yuu -ɗə, yaunə abhə adan mbal ga 
naxii. Ga wu ɗəan dəmu dau gəan. Dân -, saha ngə 
dahənay a lay yu saha ngə dama a lay co acal tapa ja ɗə 
ngəndə. 34 Həba həan -ɗə, de dəmu dəcegə kəti ɗəadə ga : 
«Ngo, kənɗə wau gə abhə amû. Cându ciri yuu go, məunə 
mbal axii ɗəy ɗugo nəm go gual gəan. Aidə ngwə, 
məlawnaw dûr.» 35 Ga kənəm yuu -ɗə, yaunə abhə adan 
mbal ga naxii ɗəy. Ga wu ɗəan ngəna dau gəan. Dân -, 
saha ngə dahənay a lay yu saha ngə dama a lay co, acal 
tapa ja ɗə ngəndə.  

36 Aidə ga, yəgəram ngə Lut kixi co yaji tugun hə abhə 
adan. 37 Wu ɗəan dəmu data wuli ngə datâl həmu həan 
ɗə Moab12. Dân naji mbə ngə migəw ngə kəne yəcedan ga 
Moabit. 38 Kəti ɗəadə go data wuli ngə datâl həmu həan 
ɗə Ben Ammi13. Dân naji mbə ngə migəw ngə kəne 
yəcedan ga Ammonit.  
 
  
    
    

                                         
 
12 19.37 Moab a təlam adan ace ‹nacar a gə abhə› 
13 19.38 Ben Ammi a təlam adan ace ‹wuxi migəw ngaw› 
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KKKKəraəraəraəra        20202020    
Brahim yu Abimalik Brahim yu Abimalik Brahim yu Abimalik Brahim yu Abimalik     

1 Wute Brahim nalakwi naâju ngəɗə Mamre, ga naal 
lartə hə Negeb. Ga najay a fargə ɗə Kades yu Sur gəre 
nual nələw a Gerar. 2 Ga Brahim, Sara ngərəm anə gəre 
acegə migəw ɗə : «De ciri ngaw.» Ga Abimalik, May hə 
Gerar nalaw najûgudə. 3 Gəre Kəmani nau gə Abimalik a 
ngun ɗə toy a kənəm ga acenə ga : «Na hərə ngərəm ngə 
galaw a fadaw adə yuu ro ngə gəmatə. Məni ngwə, de 
ngərəm ngə lûgu ga yuu ro.» 4 Gəre Abimalik kurù naal 
kəla həadə ja ga ace : «Kəmani May! Migəw ngə yaan dî 
âbi ja, co â gəhəladan? 5 Hugway adə naceni ɗə de ciri 
anə. De go daceni ɗə dân ciri adə. Wukul ɗə angal həaw 
go, waan dî âbi ja go.»  

6 Kəmani acegə Abimalek a ngun ɗə toy ga : «Dâw co 
wuhən ɗə gaan ɗə angal həagû. Ga dâw ngə wawagə agû 
yelnî bigə. Ga yuu ro ngə wawagə agû təmagəadənî.         
7 Wute ngərəm yuu kwonə gəunə hugway adə. Dân ndâbi 
ga nəugû fatia ngwə gəjân a dunia. Gaâɗi gaunə ja ngwə, 
kəy ɗə na yu migəw agû ngaco gəmatənaw.»  

8 Ga kwadə ciləm -ɗə, Abimalik najay ga nafegə kîdama 
anəay ngaco ga nacedan dî ngə nau gəan a toy ngaco. Ga 
migəw yuu yahəgujən ɗə jəw. 9 Ga Abimalik nafegə 
Brahim ga acenə ga : «Yuu gaan anay məni? Waan agû dî 
kiximi bigəa ngə dâw yu migəw ngaw ngaco gətâlnay 
bigə təbay ɗə aidə? Gaan ani dî ngə lûgu nəan lûgu ja.»  
10 Ga acegə Brahim ga : «Gəcəlbû məni gəre gaan dî 
yuu?» 11 Ga Brahim ace : «Wuce kâgu ɗə migəw hə lartə 
yuu yətâgə Kəmani daraja ja ga hərə ngərəm ngaw ro 
yəhəlani gə aro. 12 Kuren, de ciri ngaw ɗə kâni. De wu ɗə 
abhə ngaw gəre wu ɗə yay ngaw ja. Ga daji ngərəm 
ngaw. 13 Aji ngə Kəmani natâlni ɗəgə wəâju fadaw ngə 
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abhə ngaw ɗəgə wulûlu -ɗə, wacegə ngərəm ngaw ga : Ji 
ngəla ɗəgə mbaal ndara gudo, gəcegə migəw ɗə nəm ciri 
ngaw.»  

14 Aidə ga Abimalik naunə Brahim dimiay yu kaniay yu 
haay yu maay yu maramay ɗə kənjo go, nakwonə naunə 
ngərəm anə Sara go. 15 Ga acenə ga : «Ngo lartə ngaw 
yuu ngaco akulnəy na, ga wual gəjay a ngəɗə aligəagû.» 
16 Ga nakwoxi gə Sara ga acedə ga : «Ngo, amu, waunə 
ciri agəm gurxu kəlmay dəbu. Yuu dî ngə akəmu migəw 
agəm ngaco ɗə gaan dî âbi ja.»  

17-18 Abimalik nalaw Sara, ngərəm ngə Brahim, ga yuu 
ro ngə ngəram hə fadaw ngə Abimalik ngaco Hâw 
Kəmani nawagə adan wuynî. Aidə ga, Brahim naan 
Kəmani ngodo, ga Kəmani nakəɗə Abimalik yu ngərəm 
anə yu maram anəay ga yaji yəwuy.  

 

    
KKKKəraəraəraəra        21212121    

Wuyxinî hWuyxinî hWuyxinî hWuyxinî hə Yisaka ə Yisaka ə Yisaka ə Yisaka     
1 Ga Hâw Kəmani naannəy Sara dî ngəla ɗə ai ngə bohu 

ɗə nacegə. 2 Brahim naji wura təy, gəre Sara daji tugun. 
Ga hartə ngə Kəmani nacegə nau –ɗə, dawuynəy Brahim 
wuli. 3 Ga wuli ngə Sara dawuynəy, Brahim natâl həmu 
an ɗə Yisaka. 4 Ga wuli yuu nawuyxi ɗə cəy xoxku –ɗə, 
Brahim nafəjunə a kâjia ɗə ai ngə Kəmani nacenə. 5 Aji 
ngə Yisaka awuyxi –ɗə, Brahim yiman an âru. 6 Ga Sara 
dəce : «Kəmani naan ɗə gabu aw alli ga wuhəlâcəy. 
Migəw ngəde co yahəmay habar aw ngwə, yəhəlâcəy.»    
7 Ga dəce : «Wanə, wəni nəga nəcegə Brahim ɗə saha ci 
Sara dəunə wuli kuyey? Dân naji wura təy, gəre 
wawuynəy wuli.»  
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Tuwanî hTuwanî hTuwanî hTuwanî hə Hagar yu Səmayla ə Hagar yu Səmayla ə Hagar yu Səmayla ə Hagar yu Səmayla     
8 Wute Yisaka naji dəmu ga yaî gəan kuyey. Ga aji ngə 

yî gəan kuyey -ɗə, Brahim naan ləmar dəmu.  
9 Ga yəraw kəte -ɗə, Sara daamu Səmayla, ngə Hagar, 

ngərəm hə Masar, dawuynəy Brahim, ga awaca ɗə wuxi 
adə Yisaka. 10 Aidə ga Sara dəcegə Brahim ga : «Wuli hə 
maram yuu, dân yu wuxi aw Yisaka yəfiyanə warada ja, 
ga giya maram yuu yu wuli adə co.»  

11 Səmayla co wuxi an ga Brahim mənna yuu naan ɗə 
gabu an cay ɗə jəw. 12 Gəre Kəmani acenə ga : «Ngə hərə 
maram yu wuli həadə ro, gabu agû aji cay ja. Həmay dî 
ngə Sara dəcegû ngaco. Məni ngwə, Yisaka dân ngə aji 
dûr həagû ngə wanə wacegû ɗə wəugû. 13 Gəre wuxi 
maram dân co wuli həagû, ga wəunə dûr ngə aji njili 
dəmu kəte.»  

14 Wute Brahim najay a kwadə ciləm ga nakəra kəmbu 
yu amay ngun ɗə cûrugu kəte, ga naunə Hagar. Ga 
najûgu wuli natâgəɗə nguru adə, ga nagiyadə. Ga daal 
dəlûlû a dəli hə Bir Seba. 15 Ga amay hə cûrugu yuu 
namay -ɗə, datay daâju wuli a day ɗə wanay ngəna ci.    
16 Aidə ga daal dajay a cobay ɗəan ɗə ngə axi gakoh 
kərnigə ngwə, nətadə. Ga dəce : «Wucəlbû wuamu 
matənî hə wuli həaw ja.» Ga dajay a cobay ga dəcuy ɗə 
kogə ɗəadə jammay. 17 Kəmani nahəmay kogə ɗə wuli a 
hame ga məlâyga ngə Kəmani nafegə Hagar ga ace : 
«Məni nau gəagəm, Hagar? Gəhəgujən ja. Kəmani 
nahəmay kogə ɗə wuli a ngəɗə gaâjunə a lay. 18 Ma, cu 
wuli agəm ɗəgə gəcih gəan yiman. Məni ngwə, wəan 
ɗəan mbə ngə njili dəmu, ga yuu ro.» 19 Ga Kəmani 
nacəju yəl adə -ɗə, daamu bəram amaya. Ga dalânɗə 
cûrugu adə go daunə wuli adə ga naxii go.  
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20 Kəmani nahəlagə wuli yuu ga naji dəmu ga najân a 
dəli –ɗə, naji cadəma, ga ahən kohnî kərnigə ɗə ngəla.    
21 Najay a dəli hə Paran, ga manay dajûgunəy dəgəram 
hə Masar ɗə ngərəm anə.  

    
WadWadWadWadə hə fargə ə hə fargə ə hə fargə ə hə fargə ɗɗɗɗə Brahim yu Abimalik ə Brahim yu Abimalik ə Brahim yu Abimalik ə Brahim yu Abimalik     

22 Aji ci -ɗə, Abimalik yu Pikor, dəmu hə âxkər anəay, 
yau gə Brahim, ga yəcenə ga : «Na -, gəan âpi gudo, 
Kəmani nədugwagû. 23 Aidə ga, wute, anxi mage a gə ɗə 
həmu Kəmani a həndu muh ɗəgə gəji kəladu aw go ja, 
kəladu hə weləaw go ja, kəladu hə dûr ngaw go ja, gəre 
gəan dâw yu lartə yuu co dî ngəla ɗə ai ngə dâw 
wacalaygû ɗə ngəla.» 24 Ga Brahim ace : «Yəy, wəanxi 
mage.»  

25 Aji ci -ɗə, Brahim nau nacegə Abimalik mənna hə 
bəram anə ngə kîdamaay ngə Abimalik yaî gəan. 26 Ga 
Abimalik nangwoy ga ace : «Lûgu ngə naan dî yuu 
wuhənnə ja. Na go, bohu ɗə gaceni ja. Dâw go cându 
muh ngə wahəmay.» 27 Ga Brahim naunə Abimalik 
dimiay yu kaniay yu haay ɗə kənjo, ga yatâl fargə 
ɗəadan wadə. 28 Wute Brahim nacakiyu dimi kugəri 
ngənaay təlor a ngun ɗə ləman anə, ga natay ci gəadan. 
29 Ga Abimalik ace : «Məndo ro ngə dimi kugəriay təlor 
yuu gatay ci gəadan?» 30 Ga Brahim ace : «Jûgu gəani 
dimi kugəriay təlor yuu. Dî yuu nəji ani həyda ngə 
akəmu ɗə bəram yuu dâw ngə wala.» 31 Dədan kixi co 
yaanxi mage a ngu yuu. Ga yuu ro ngə ngu yuu yəcenə 
ga Bir Seba14.  

                                         
 
14 21.31 Bir Seba a təlam adan ace ‹bəram hə anxinî mage› 
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32 Aidə ga Brahim yu Abimalik yatâl fargə ɗəadan wadə 
a Bir Seba. Ga Abimalik yu Pikol, dəmu hə âxkəray anə 
yakwoxi yaal lartə ngə maay Pilistin. 33 Ga Brahim nahəli 
wanay hə tamxugu a Bir Seba, ga nafegə həmu Hâw 
Kəmani ngə saha bico akul. 34 Ga najân kəngal a lartə ngə 
maay Pilistin.  
  
 KKKKəraəraəraəra        22222222    

JarabtJarabtJarabtJarabtə hə Brahim ə hə Brahim ə hə Brahim ə hə Brahim     
1 Dî yuu nakəmay –ɗə, Kəmani aan Brahim jarabtə ga 

acenə ga : «Abraham !» Ga Brahim ace : «Ngoreni.» 2 Ga 
Kəmani ace : «Jûgu Yisaka, wuxi agû kəte loy ngə 
aligəagû, ɗəgə gual bəla hə Moriya. Gaal ngwə, 
həlanəniəy ɗə kì a gə ɗə kədəgəri ngə wukəmu agû yuu.»  

3 Aidə ga həba həan –ɗə, Brahim nama a kwadə ciləm 
ga nakahalay wanay hə annî ɗə hâdəga go. Natâgə kuro 
anə go, ga najûgu kîdama anəay kixi yu wuxi an Yisaka 
ga nane gə ngəɗə Kəmani nacenə. 4 Ga yalû cəy kâkənə    
-ɗə, Brahim nacu ku ɗəan –ɗə, aamu ngəɗə Kəmani 
nacenə a cobay. 5 Ga acegə kîdama anəay ga : «Dəgûay yu 
kuro go jânnaw a həndu. Dâw yu wuli go yual tədəw 
ɗəgə yətâgəɗə ngum anay lu, ɗugo yəkwoxi yəu 
gəagûay.»  

6 Ga Brahim natâgə wuxi an Yisaka wanay ngə afiyow 
ɗə dî ngə ahəla ɗə hədəga. Ga dân muh najûgu âw yu 
jana. Ga dədan kixi co yaal ɗə kəte. 7 Ga Yisaka acegə 
abhə anə Brahim ga : «Abhə ngaw!» Ga Brahim ace : 
«Gəcal məni gəceni, wuxi aw?» Ga Yisaka ace : «Ngo yuu 
âw yu wanay, gəre ndare dimi ngə məfiyow?» 8 Ga 
Brahim ace : «Kəmani muh ngə nəumû dimi ngə 
məfiyow.»  
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Ga dədan kixi co yaal ɗə kəte. 9 Ga yau ngəɗə Kəmani 
nacenə –ɗə, Brahim nacəbagalu kaw ga nagun ɗə ngəɗə 
ahəlanəy a lay Kəmani kì, ga nadəra a gə ɗə kəri ɗəan 
wanay. Ga nafənnay wuxi an Yisaka ga nacu natâgəɗə 
kəri ɗə wanay ngə nadəraxi yuu. 10 Ga Brahim nacəlângə 
yimay an ɗəgə ajûgu jana ɗəgə afigə ɗə wuxi an wuy.      
11 Gəre məlâyga ngə Hâw Kəmani nafenə a kəri, ga acenə 
ga : «Abraham! Abraham!» Ga Brahim ace : «Ngoreni.»   
12 Ga məlâyga acenə ga : «Ngə gətâgə wuli yimay ja. Ngə 
gəan anə âpi gudo ja. Wuxi agû kəte loy, gəre gawagə 
Kəmani ja -ɗə, kəne waamunə ɗə na gəan Kəmani 
darajadə ɗə jəw.»  

13 Ga Brahim nagunu ku ɗəan -ɗə, naamu dimi bi ngə 
wanay ngəna nacih kâmi an. Ga Brahim naal nacih dimi 
yuu, ga nahəla ga nafiyow ɗə hâdəga a gay wuxi an. 14 Ga 
ngu yuu, Brahim natâl həmu an ɗə «Hâw Kəmani nəfi 
dî». Yuu ro ngə kəne co yəfenə ɗə : «A gə ɗə kədəgəri 
ngə Hâw Kəmani nəfi dî.»  

15 Məlâyga ngə Hâw Kəmani nakwoxi nafegə Brahim a 
hame ɗəy. 16 Ga acenə ga : «Hâw Kəmani ace : Wuxi agû 
kəte loy yuu gudo gawagəani ja. Ga hərə dî ngə gaan yuu 
ro, wəanxi mage a gə ɗə həmu aw ɗəgə 17 wutâl xù agû 
bərga. Wəan ɗə dûr agû dâbu ɗə ai xilogu hə hame yu ai 
lu kexa ngə akul a gay kulu. Dûr agû yəan waradadə 
bərniay ngə kəladuay həadan. 18 Bərga hə dûr agû ro, 
migəw hə dunia ngaco wutâl xù adan bərga. Məni ngwə, 
na gajûgu mənna ngaw ga yuu ro.» 19 Aidə ga Brahim 
nakwoxi nau gə kîdama anəay, ga yane yaal Bir Seba. 
Brahim acal a lay fadaw anə ga najân a lay.  

 
    
    



 
 

26 
 

Dûr hDûr hDûr hDûr hə Nahor ə Nahor ə Nahor ə Nahor     
20 Ga dî yuu nakəmay -ɗə, Brahim nahəngə ɗə Milka co 

dawuynəy ciri anə Nahor welə an. 21 Wus, wuli kuru, yu 
kəti həan Bus yu Kemuhel, abhə ngə Aram, 22 yu Kesed 
yu Haso yu Pildas yu Yidlap yu Betuwel. 23 Yuu 
yəngənaay xoxku ngə Milka dawuynəy Nahor, ciri ngə 
Brahim. Betuwel go nawuy wu ɗəan Rebeka. 24 Maram 
ngə Nahor ngə yəcedə ga Rehuma co dawuynəy Nahor 
welə an ngə yəcedan ga Tebah yu Gaham yu Tahas yu 
Maaka.  

 
 

KKKKəra əra əra əra     23232323    
Kabar hKabar hKabar hKabar hə Sara ə Sara ə Sara ə Sara     

1 Sara dajân yiman âru yu xagə yu təlor. 2 Sara damatə 
a Kiriat Arba, fu ngə kəne yəcenə ga Hebron, a lartə hə 
Kanaan. Ga Brahim nacuy ga najay aî mokwonda hə 
ngərəm anə Sara. 3 Ga nama naâju ngu ngə kabar akul a 
lay, ga naal akanju maay Hit. 4 Ga acedan ga : «Dâw wəu 
a lartə ngəde ga wukul a gəagûay ɗə həto, ga wəy a 
gəaninaw ngəɗə wəan a lay ngərəm ngaw xidəradə.» 5 Ga 
maay Hit yəcegə Brahim ga : 6 «Lûgu dəmu, həmaynay. 
Kəmani naan ɗəagû lûgu darajaa a bohù ɗəanay. Fa 
ngərəm agû a kabar anay ben ngəla həan. Ngun ɗəanay, 
lûgu ngə nəwagə agû kabar ngə gəfa a lay ngərəm agû 
akul ja.»  

7 Aidə ga Brahim nama nakəbayxi a baha maay Hit ngə 
yukul a lartə yuu. 8 Ga acedan ga : «Gauninaw amari ɗəgə 
wəan ngərəm ngaw xidəradə a həndu ngwə, annaw 
Hefəron, wuxi Təsohar ngodo ɗəgə 9 nəuni kaw cujia hə 
Makpela ngə akul a ku ɗə cuwi anə. Wucəlbû wutu ɗə 
tâmman həan ɗəgə kabar yuu aji ngaw ɗə ham.» 10 



 
 

27 
 

Hefəron, lûgu Hit, go najay akul a bohù ɗə ciri anəay. Ga 
nanogə Brahim gay a baha maay Hit ngə yau yukul a gay 
bərni yuu ngaco. 11 Ga ace : «A, a, lûgu dəmu, həmayni : 
Cuwi yu kaw cujia ngə akul a lay ngaco wəugû ɗə kənjo. 
Ga wəugû a baha migəw ngə lartə ngaw ɗəgə gəfa a lay 
ngərəm agû.»  

12 Ga Brahim nakəbayxi a baha maay lartə – 13 ga 
nanogə Hefəron gay ɗə jammay ɗə ngə migəw ngaco 
yəhəngə ga ace : «Dâw co, həmayni! Wubaxagə gurxu hə 
cuwi ga yaku ɗəgə gəjûgu ɗəgə wufa a lay ngərəm 
ngaw.» 14-15 Ga Hefəron acegə Brahim ga : «Lûgu bərgaa, 
həmayni. Lu ngə acal gurxu kəlmay âru həgay, fargə ɗə 
dâw yu na acal məni? Jûgu ngu yuu ɗəgə gəfa a lay 
ngərəm agû.»  

16 Ga Brahim nayaku dî ngə Hefəron nacegə. Ga nalâgu 
gurxu kəlmay âru həgay ga nabaxagə naunə a baha maay 
Hit ɗə ai ngə yəan a kaxagu. 17 Aidə ga cuwi ngə Hefəron 
ngə akul a Makpela, a dì ɗə Mamre, yu kaw cujia ngə 
akul a lay yu wanay həan ngaco, 18 naji ngə Brahim. Ga 
maay Hit ngə yau yukul a gay bərni ngaco, yaji həyda.  

19 Aidə ga Brahim nafa ngərəm anə Sara a ngun ɗə kaw 
ngə akul a ngun ɗə cuwi hə Makpela, a Hebron, a kəla hə 
Mamre, a lartə hə Kanaan. 20 Cuwi yu kaw cujia ngə akul 
a lay ngə wanə ngə maay Hit yuu naji ngə Brahim ga 
migəw anə yamatə ngwə, nəfadan a lay.  
 
 
KKKKəraəraəraəra        24242424    

NgNgNgNgərəm ngə yacəlbərəm ngə yacəlbərəm ngə yacəlbərəm ngə yacəlbûnûnûnûnəy Yisaka əy Yisaka əy Yisaka əy Yisaka     
1 Brahim naji wura təy, ga Hâw Kəmani natâl xù an 

bərga a fudo âpi co. 2 Aji kəte –ɗə, Brahim acegə kîdama 
anə ben wura həan ngə nəcalay ləman anə ngaco ga : 
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«Tâl yimay agû day ɗə dəngəl aw 3 ɗəgə gəanxi mage a 
gə ɗə Hâw Kəmani ngə nakahay hame yu lu co ɗəgə wuxi 
aw ngə gəjûgunəy ngərəm a ngun ɗə maay Kanaan ngə 
wukul a ngun ɗəadan yuu ja. 4 Gəre wual lartə ngaw ɗəgə 
gəjûgunəy wuxi aw Yisaka ngərəm a ngun ɗə migəw 
ngaw.» 5 Ga kîdama anə ace : «Naji ɗəgə dəgəram yuu 
dəyaku dəkiegəani dəu lartə yuu ja ngwə, wəâɗi wəâju 
wuli agû a lartə ngə na gahala a lay à?» 6 Ga Brahim ace : 
«Ngə wuxi aw lartə ataw gəâɗinə ja ɗə ngəndə. 7 Hâw 
Kəmani ngə nakahay hame ngə nalawni a fadaw ngə 
abhə ngaw go lartə ngə migəw ngaw go. Dân ngə 
nakanjuni ga naanxi mage ga ace : «Lartə yuu wəunə dûr 
agû.» Dân muh ngə nəhəganu məlâyga a baha agû ngwə, 
gəaɗu gə wuxi aw ngərəm. 8 Naji ɗəgə dəgəram yuu 
dayaku dəkiegə agû ja ngwə, mage yuu nətagû ja. Gəre 
aji məni gudo, wuxi aw ngə gəâɗi tədəw ja.» 9 Aidə ga 
kîdama natâl yimay an day ɗə dəngəl hə dəmu anə 
Brahim ga naanxi mage ɗə aan dî ngə nacenə. 10 Wute 
kîdama nacih logume həkan ngə dəmu anə, ga natâgə 
logume yuu kullay ngəlaay ngəlaay ngə dəmu anə ga 
nane. Ga naal gə yâlla ga. Naal gə bərni hə Aram ngə 
Nahor akul a lay, a yâlla ngun ɗə lartə hə Mesopotami.  

11 Ga nau -ɗə, nahanunay logume a kəla hə bəram ngə 
akul a waray ɗə bərni. Ga nau a ciri, a saha ngə ngəram 
yəu yəkè a lay amay. 12 Ga naan Hâw Kəmani ngodo ga 
ace : «Kəmani ngə dəmu ngaw Brahim nakiegə an, wəuni 
amari yu her ɗəgə cându muh dâw yu dəgəram ngə 
wucəlbû yəkahal ku. Aidə ɗəgə gəkəmu nəngəla ngə 
gəannəy dəmu ngaw Brahim. 13 Ngoreni, wukul a kəla hə 
bəram ga ngəna ci ngwə, yəgəram hə bərni yəu yəkè a 
lay amay. 14 Naji ɗəgə wacegə dəgəram kəte ɗə : ‹Nda, 
jəgay bole agəm ɗəgə gəuni amay wuxii› ngwə, daceni  
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ga : ‹Na go jûgu gəxii, logume agû go wəudan yəxii› 
ngwə, de muh ngə dəji ngərəm ngə gəunə kîdama agû 
Yisaka. Gaan dî yuu ngwə, wukəy ɗə gaannəy dəmu 
ngaw nəngəla.» 15 Ga akanju gâlu gəre Rebeka dau. Dəcal 
bole a gə ɗə nguru adə. De wu ɗə Betuwel. Ga Betuwel 
wuxi Milka yu Nahor, ciri ngə Brahim. 16 De dəgəram aci 
ɗə jəw ngə ngəlle dəhən hugway ja. Dau dayegu gay 
bəram ga dalânɗə bole adə amay ga dakwoxi dual.  

17 Gəre kîdama ngə Brahim nahəgudə naal gəadə ga 
acedə ga : «Nda, wəuni amay hə bole agəm ngəna ci 
wuxii.» 18 Ga dəcenə ga : «Jûgu gəxii, lûgu dəmu.» Ga 
dajəgay bole a gə nguru adə ɗə kawi, ga daunə amay 
ɗəgə axii. 19 Ga naxii –ɗə, dəce : «Wukènəy logume agû 
co amay ɗəgə yəxii agadan.» 20 Ga dakahal amay hə bole 
adə ngaco ngun ɗə kele –ɗə, dahəgudə daal daaɗu amay 
ngəde ɗəy, ga dakè amay daunə logume ngaco. 21 Ga 
kîdama ngə Brahim nahəgəl ga natay angal ga naamudə 
ga nda habər anə Hâw Kəmani naan ɗə hera wəlla hera 
ja.  

22 Ga logume ngaco yaxii amay –ɗə, kîdama ngə 
Brahim nalaw sinip hə dinər yu nananana hə dinər kixi 
gurxua ɗə jəw, ga naudə. 23 Ga acegə dəgəram ga : «Nəm 
wu ɗə wəni? Ceni nda, fadaw ngə abhə agəm, ngəɗə dâw 
yu migəw ngaw, yəhənay a lay akul à?» 24 Ga dəcenə ga : 
«Dâw wu ɗə Betuwel, Betuwel ngə Milka dawuynəy 
Nahor.» 25 Ga dəcenə ga : «Habu yu kəmbu go akul a 
fadaw anay ɗə dâbu, ngəɗə gəhənaynaw a lay go akul.»  

26 Ga kîdama ngə Brahim nakəbayxi ga naan Hâw 
Kəmani hərmodə. 27 Ga ace : «Wukukoɗə Hâw Kəmani, 
Kəmani ngə dəmu ngaw Brahim nakiegə an. Wukul a 
habər yuu ɗə ngaco, nakəmu ani nəngəla yu amman ngə 
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acal a gə dəmu ngaw. Ga Hâw Kəmani naâɗini ngəɗə 
ciriay ngə dəmu ngaw.»  

28 Ga dəgəram – dahəgudə daal ngəɗə manay ga dacedə 
habar yuu ngaco. 29 Rebeka dəcal ciri adə ngə yəcenə ga 
Laban. Ga Laban nacar ɗə kawi ga naal gə kîdama ngə 
Brahim kəla hə bəram. 30 Aji ngə naamu sinip yu 
nananana ngə ciri anə Rebeka dəcal a yimay adə ga 
dakienə mənna ngə hugway nacedə -ɗə, Laban naal gə 
hugway ngə acal logume a kəla hə bəram. 31 Ga acenə ga : 
«Na ngə Hâw Kəmani nəan agû bərgadə, kau ngəɗə anay. 
Məndo ro ngə gəjay a waray? Wahəlaygûəy ngəɗə 
gəhənay a lay go ngəɗə logume agûay go.»  

32 Aidə ga kîdama ngə Brahim nayel fadaw ga yajəgay 
logume, ga yaaɗu xe yu habu ngə logume nəhəm yu 
amay ngə dân yu migəw anəay yəbenu ɗə cû ɗəadan.      
33 Ga yaaɗu gəadan dî hə həmnî, gəre kîdama ngə Brahim 
ace : «Kamən ngə wucegə mənna ngaw ro, wuhəm dî ja.» 
Ga Laban ace : «Ye, cegə.» 34 Aidə ga, hugway ace : «Dâw 
kîdama ngə Brahim. 35 Hâw Kəmani natâl xù hə dəmu 
ngaw bərga ɗə jəw, ga naji lûgu darajaa. Hâw Kəmani 
naunə haay yu dimiay yu kaniay yu gurxu kəlmay yu 
dinəray yu maay yu maramay yu logumeay yu kuroay.  
36 Sara, ngərəm ngə dəmu ngaw, daji wura gəre 
dawuynəy wuli, ga Brahim naunə wuxi an ləman anə 
ngaco. 37 Dəmu ngaw natâlni wəanxi mage ga ace : ‹Ngə 
gəjûgunəy wuxi aw ngərəm a ngun ɗə yəgəram ngə 
maay Kanaan ngə wukul a ngun ɗəadan yuu ja. 38 Gəre 
wual ngun ɗə migəw ngaw, maay fadaw ngə abhə ngaw 
ɗugo gəjûgunəy a lay wuxi aw ngərəm.› 39 Ga wucegə 
dəmu ngaw ɗə : ‹Nda, naji ɗəgə dəgəram dəyaku dəkiegə 
ani ja ngwə, wəan məni?› 40 Ga dəmu ngaw aceni ga : 
‹Hâw Kəmani ngə wakiegə an juɗu nəhəganu məlâyga 
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anə ngwə, gualaw ɗə kəte ɗugo gətanəy wuxi aw ngərəm 
a ngun ɗə migəw ngaw, migəw hə gay fadaw ngə abhə 
ngaw. 41 Aji ngə gaal ngəɗə maay fadaw ngaw ɗugo 
yawagə dəgəram aunî ngwə, wujəgay a gəagû hərgibu.›  
42 Cându, wau gay bəram -ɗə, wuce : ‹Hâw Kəmani ngə 
dəmu ngaw Brahim nakiegə an, bərga agû ro, an ɗə ledə 
ngaw yuu hera. 43 Ngoreni. Wukul a kəla hə bəram. Ga 
wute, dəgəram ci dau dəkè amay ngwə, wucedə ga : ‘Nda 
wəuni amay ngəna ci a bole agəm wuxii’. 44 Naji ɗəgə de 
go daceni ga : ‘Xii ɗəgə wukènəy logume agûay co amay’ 
ngwə, ngə de muh dəji ngərəm ngə gacakiyunəy wuxi 
dəmu ngaw.› 45 Ga kamən ngə wugaw mâduwa ngaw ro, 
Rebeka dau ɗə nguru ɗəadə bolea. Ga dayegu dakè amay 
-ɗə, wucedə ga : ‹Nda, awal gudo, wəuni amay wuxii.›     
46 Ga dajəgay bole adə a gə ɗə nguru ɗəadə ɗə kawi, ga 
dəceni ga : ‹Xii ɗəgə wəunə logume agûay co amay.› Aidə 
ga dauni dâw go waxii daunə logume go yaxii. 47 Ga 
wucedə ga : ‹Nəm wu ɗə wəni?› –ɗə, dəceni ga : ‹Dâw wu 
ɗə Betuwel, Betuwel ngə Milka dawuynəy Nahor.› Aidə 
ga watâl cənay adə go sinip, wagiel yimay adə go 
nananana. 48 Ga wakahay kwore ga wakəbayxi a baha 
Hâw Kəmani. Ga waan hərmode Hâw Kəmani, Kəmani 
ngə dəmu ngaw Brahim nakiegə an. Dân ngə nalû ɗəani 
a dibel ngəla, ga naâɗini gə dii ɗə ciri ngə dəmu ngaw 
ɗəgə wujûgudənəy wuxi dəmu ngaw. 49 Ga wute gəcəlbû 
gəkəmunaw ɗə gəcalaw nəhaba yu amman a gə dəmu 
ngaw ngwə, ceninaw. Aidə ja ngə yen, ceninaw ɗəgə 
wual ngu ngəde.»  

50 Ga Laban yu Betuwel yəce : «Dî yuu ngaco, dî ngə 
Hâw Kəmani ngə naan gadərtə. Ga dənay yəcal dî ngəde 
hə cegənî ja. 51 Rebeka ngo yuu de, ga dukul a baha agû. 
Cihdə gəâɗidə ɗəgə dəji ngərəm ngə wuxi dəmu agû ɗə ai 
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ngə Hâw Kəmani nacegə.» 52 Ga kîdama ngə Brahim 
nahəmay dî yuu –ɗə, nakəbayxi a gə ɗə lu a baha Hâw 
Kəmani. 53 Ga nama nalaw gurxu kəlmay yu dinəray yu 
kajimu ga naunə Rebeka. Ga yay adə yu Laban co, 
naudan kənjo hə kullay aciay. 54 Ga wute, dân yu məhay 
ngə yəkiegə an yahəm kəmbu go yaxii amay go, ga 
yahənay yagixu.  

Ga həba kwadə ga yajay -ɗə, kîdama ngə Brahim ace : 
«Wəuninaw amari ɗəgə wual gə dəmu ngaw.» 55 Gəre yay 
ngə dəgəram yu Laban yəcenə ga : «Dəgəram ngə dəjân a 
gəanay cəy həkan ɗe, ɗugo gəâɗidə.» 56 Gəre acedan ga : 
«Ngə gəani gəcalayninaw ja. Hâw Kəmani natâl habər 
ngaw bərga. Ga məangəninaw ɗəgə wukwoxi wual gə 
dəmu ngaw.» 57 Ga dədan yəce : «Məfegənaw dəgəram 
ɗəgə məcigə adənaw gay adə.» 58 Ga yafegə Rebeka dau 
ga yəcedə ga : «Gəyaku gəkiegə hugway yuu à?» Ga   
dəce : «Yəy, wual.» 59 Aidə ga yaâju ciri adan Rebeka, ga 
de yu ngərəm ngə dajəgadə yu kîdama ngə Brahim yu 
migəw anə yaal ɗə kəte. 60 Yatâl xù adə bərga ga yəce : 
«Nəm ciri anay yuu, Ala Kəmani aan ɗəagəm yay ngə 
migəw dəbu dəburam. Dûr agəm go yəjûgu bərniay ngə 
kəladuay adan.» 61 Ga Rebeka yu yəgəram kîdama adəay 
yayel tabəra ga yahəgəɗə logume ga yakiegə kîdama ngə 
Brahim ga naâɗidan.  

62 Yisaka go wanə ngə akul a jarara hə Negeb. Ga yəm 
ci -ɗə, aji akəra awul -ɗə, nama a gay bəram hə Lahay 
Royi 63 ga nacar akəle a ngun ɗə cuwi. Ga nacu ku ɗəan    
-ɗə, aamu logume ngə yəu gəan a cobay. 64 Rebeka go 
dagunu ku ɗəadə -ɗə, daamu Yisaka ga dafər dahay a gə 
ɗə logume. 65 Ga dəcegə kîdama ngə Brahim ga : «Gəre 
lûgu ngə au gəamû a ngun ɗə cuwi ataw wəni?» Ga 
kîdama ace : «Yuu dəmu ngaw,» -ɗə, dajûgu lafay adə ga 
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dahəlagərixi. 66 Ga kîdama nakienə Yisaka dî ngə naan 
ngaco. 67 Ga Yisaka naâɗi Rebeka ngun ɗə tanda ngə yay 
anə Sara, ga najûgu Rebeka ɗə ngərəm anə, ga dəligəan. 
Yay anə damatə -ɗə co, kəne muh ngə gabu an najay.  
 
 
KKKKəra əra əra əra     25252525    

Dûr hDûr hDûr hDûr hə Keturah ə Keturah ə Keturah ə Keturah     
1 Brahim najûgu ngərəm ngəde ɗəy ga yəcedə ga 

Keturah. 2 Ga dawuynəy Simran yu Yoksan yu Medan yu 
Midian yu Yisbak yu Suwa. 3 Yoksan naji abhə ngə Seba 
yu Didan. Didan go dûr an yaji maay Asur yu maay Letusi 
yu maay Leyummi. 4 Ga welə Midian həmu adan Apah yu 
Aper yu Hanok yu Abida yu Aldaah. Dədan ngaco dûr hə 
Keturah.  

5 Brahim ləman anə ngaco naâjunəy Yisaka. 6 Gəre saha 
ngə akul ɗə aroa -ɗə, welə ngəram anə ngəde co naudan 
kənjo, ga nahəganudan yual yəjân a lartə hə dì, a cobay 
ɗə Yisaka.  

 
KKKKərmo hə Brahim ərmo hə Brahim ərmo hə Brahim ərmo hə Brahim     

7 Brahim najân yiman âru yu həkan təlor yu xingi.         
8 Naji wura ga najân kəngal ɗə alli an gəre namatə, ga 
naal gə mbə anəay. 9 Ga welə an Yisaka yu Səmayla 
yafanə a kəla hə Mamre, a ngun ɗə kaw hə Makpela a 
ngun ɗə cuwi ngə Hefəron, wuxi Təsohar, lûgu njili həan 
Hit. 10 Yuu cuwi ngə Brahim natu gə migəw dûr hə Hit. 
Ga yafa Brahim a kəla hə ngərəm anə Sara. 11 Ga Brahim 
namatə -ɗə, Kəmani natâl xù hə wuxi an Yisaka bərga. 
Ga Yisaka natay fu nanə a kəla hə bəram hə Lahay Royi.  
  
 



 
 

 

 

 

 

Brahim nacəbagalu kaw ga nagun ɗə ngəɗə ahəla a gə ɗə 
kəri ɗəan kì nəy Hâw Kəmani.



 
 

 



 
 

 

 


