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Mənna hə kakadə yuu  
 

 

     Ngun ɗə Tawre, Ndâbi Musa naan rubûdə niyari hə 
Adam yu Hawa yu Nuh yu Brahim yu dûr həan co. Axi 
cându yiman dəbu həgay (4000) -ɗə ngə Ndâbi Brahim 
akul a dunia. 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. 
 
Kakadə ngəde ngə naka mənna hə Brahim yu ngərəm 
anə Sara yu welə an Yisaka yu Səmayla co akul.  
            
Yisaka wuxi Brahim acal weləan kixi, ga kəte həan 
yəcenə ga Yakub. Yakub nawuy yəngənaay həkan yu kixi 
(12) ngə kəɗie yəji migəw hə gay fadaw ngəde ngəde 
həkan yu kixi hə Israel.  
 

Wuxi Yakub kəte həan yəcenə ga Yusuf. Kakadə yuu 
naka mənna hə Yusuf yu ciri anəay. Yusuf naji lûgu 
dəmu hə Masar. Kəna dəmu ngə nayel Masar yu Kanaan 
yu lartə ngəde co, hərə dân ro ciri anəay – kəna yuu 
nahəladan ja. 
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KKKKəraəraəraəra        37373737    
YUSUF YUSUF YUSUF YUSUF     

    
Toy ngToy ngToy ngToy ngə Yusuf ə Yusuf ə Yusuf ə Yusuf     

1 Yakub najân a lartə ngə dinɗə abhə anə Yisaka najân 
a lay. Lartə yuu yəcenə ga Kanaan. 2 Ga ngore niyari hə 
welə Yakub. Yusuf wute yiman an naji həkan yu təlor. 
Dân xəni hə kani, ga nual nədugwa welə baba anəay, 
Bilha yu Jilpa, ngəram ngə abhə anə. Gəre dî âbi ngə ciri 
anəay yaan ngaco, nau ngwə, nəkienə abhə anə. 3 Yakub, 
ngə yəcenə ga Israyil, wuli həan Yusuf aligəan gə welə an 
ngəde ngaco. Naji wura gəre nata, ga yuu ro. Ga naunə 
gəmâji kâpi aci. 4 Aji ngə ciri anəay yakəy ɗə abhə adan 
Yusuf aligəan gə dədan ngaco -ɗə, Yusuf naji ayaadan. 
Ga wute yəcenə mənna alli ɗəy ja.  

5 Wute yəm ci -ɗə, Yusuf naan toy. Ga nacegə ciri 
anəay dî ngə naamunə a toy -ɗə, naji ayaadan gə ngə 
wanə. 6 Acedan ga : «Həmaynaw toy ngə waamunə. 
7Mukulaw a cuwi ga məfəjunaw kəmbu. Məfənnaynaw 
ku ɗə kangali -ɗə, ku ɗə kangali ngaw nama namay ga 
akul a maynî -ɗə, kangali agûay yakəle kangali ngaw, ga 
dədan ngaco yakəbayxi a baha kangali ngaw.» 8 Ga 
yəcenə ga : «Yuu məni ? Gəkəra gətə̀nay à ? Gəkəra gəji 
May anay à ?» Hərə toy anə ngə nacedan yuu ro naji 
ayaadan gə ngə wanə.  

9 Kuren naan toy ngəde ɗəy, ga acegə ciri anəay ga : 
«Ngore toy ngə waamunə ɗəy : Aji yu nampal yu xilogu 
həkan yu kəte yakəbayxi a baha aw.» 10 Ga nakienə abhə 
anə yu ciri anəay ngaco, ga abhə anə nanonə ga acenə  
ga : «Yuu toy kiximi ? Gəce kâgu dâw yu yay agû yu ciri 
agûay həkan yu kəte ngaco yəkəbayxi a gə ɗə lu a baha 
agû à ?» 11 Aidə ga ciri anəay yəan anə - nəkundəli, gəre 
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abhə anə mənna ngə nakienə nalannə ga nacalay a ku 
ɗəan.  

 
YYYYəm ngə Yusuf ciri anəay yawəynə əm ngə Yusuf ciri anəay yawəynə əm ngə Yusuf ciri anəay yawəynə əm ngə Yusuf ciri anəay yawəynə     

12 Ga wute Yusuf ciri anəay yaal yəxəbi kani ngə abhə 
adan a bəla ngə yəcenə ga Sekem. 13 Ga Yakub acegə 
Yusuf ga : «Gəhən ɗə ciri agûay yəxəbi ləman a Sekem ja 
à ? Ga wuhəganugû ɗəgə gual gəamudan.» Ga Yusuf ace : 
«Yəy, abhə.» 14 Ga Yakub acenə ga : «Wual gəamunə ɗəgə 
ciri agûay yu ləman yukul ɗə labia ngwə, gəkwoxi gəu 
gəceni habar adan.»  

Aidə ga yukul a ngor hə Hebron -ɗə, nahəganunə 
Sekem1. Ga Yusuf nau Sekem -ɗə, 15 hugway ci naamunə 
ga akəle a dəli, ga acenə ga : «Gəcəlbû məni ?» 16 Ga 
Yusuf ace : «Wucəlbû ciri ngaway, ga ceni ngəɗə yəxəbi a 
lay dimi yu kani adan.» 17 Ga acenə ga : «Yakəmay a 
hənduay, gəre wahəmay ɗə yəce : Mbəalaw Dotan.» Ga 
wute Yusuf naan kadu ciri anəay ga natadan a Dotan.  

18 Saha ngə au -ɗə, ciri anəay yəamunə a cobay, ga 
yaan xugori hə həlanənî. 19 Yəcegə mâdəgay ga : «Ngore, 
toyma dəmu au. 20 Ga wute kawnaw ɗəgə məhəla 
məkolaw bəram, ɗəgə məcenaw kargə hə dəli ngə 
nahəla. Nda məamunaw ɗə toy anə nəan məni.» 21 Gəre 
ciri adan dəmu ngə yəcenə ga Ruben ahəngə mənna 
adan -ɗə, acəlbû aalunə ga ace : «Ngə gəhəlanənaw ja.    
22 Gətəkâlinaw kì həan ja. Aâɗi gəkolaw bəram a dəli, 
gəre ngə gətəmagə annaw ja.» Acəlbû ɗəgə wagali 
alawnə ɗəgə aâɗinə gə abhə anə, ga yuu ro ngə nacegə dî 
yuu.  
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 37.14 Fargə ɗə Hebron yu Sekem axi kilometər 80 ɗe 
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23 Ga wute Yusuf nau -ɗə, gəmâji anə kâpi aci yacih 
yalaw gəan 24 ga yakolnə bəram kəlmay. 25 Ga yajay ga 
yəhəm kəmbu adan -ɗə, yəamu tâjirmaay dûr hə 
Səmayla ci ngə yəu a lartə ngə yəcenə ga Jilhad a gə ɗə 
logume. Yəlû ɗə kango yu rugun yu kâbədi yu kâjiji ngə 
yəâɗi Masar. 26 Wute Yəhuda acegə ciri anay ga : 
«Mahəlanaw ciri amû ɗəgə matəmanaw ngwə, məni 
fəydə həan ? 27 Ngə məhəlanaw go ja, ngə mətəmagə 
annaw go ja. Hərə dân ciri amû, wuxi abhə amû, ga yuu 
ro. Məwəynaw a gə migəw dûr hə Səmayla.» Ga yayaku. 
28 Aidə ga tâjirmaay yuu yəkəmay -ɗə, Yusuf ciri anəay 
yalawnə a bəram ga yawəynə a gə migəw dûr hə Səmayla 
yuu. Yawəynə ɗə tama hə gurxu kəlmay xagə. Ga 
tâjirmaay yuu yaâɗinə Masar. 29 Wute Ruben nakwoxi 
nau -ɗə, naamunə ɗə Yusuf abal -ɗə, gabu an akəlîkəli ga 
nakəgar kajimu anə. 30 Nau gə ciri anəay ga acedan ga : 
«Wuli akul ja -ɗə, wəan məni ?»  

31 Aidə ga yafigə dal kəte wuy ga yajûgu gəmâji ngə 
Yusuf yatâl ngun ɗə kì həan. 32 Ga yajûgu gəmâji yuu 
yaâɗi gə abhə adan, ga yəcenə ga : «Ngore dî ngə yata. 
Amunə ɗə ngəla. Yuu kajimu ngə wuli agû dân à ?» 33 Ga 
Yakub nakəy gəmâji ga ace : «Yəy, yuu gəmâji ngə wuli 
həaw. Kargə hə dəli ngə nahəla nakəlamnə.» 34 Ga Yakub 
nakəgar kajimu anə, ga nayel kajimu hə mokwonda. Ga 
nacuynə cəy dâbu. 35 Welə an ngaco yau yətay gabu an 
ɗəgə ahəgəl, gəre naani. Ga ace : «Wujân ɗə aidə muh 
ɗugo wual gə wuli həaw lâyro.» Ga aan boro hə wuli 
həan muh.  

36 Gəre Yusuf - migəw dûr hə Səmayla yaâɗinə Masar, 
ga yawəynə a gə lûgu ngə yəcenə ga Potifar. Lûgu yuu 
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ammanma ngə May hə Masar2 go dəmu ngə âxkər anəay 
go.  

 
 

KKKKəraəraəraəra        39393939    
Yusuf akul a fadaw ngYusuf akul a fadaw ngYusuf akul a fadaw ngYusuf akul a fadaw ngə Potifar ə Potifar ə Potifar ə Potifar     

1 Migəw dûr hə Səmayla yaâɗi Yusuf yawəynə a gə lûgu 
ngə yəcenə ga Potifar. Ga lûgu yuu ammanma ngə May 
hə Masar go dəmu hə âxkər anəay go. 2 Hâw Kəmani 
nadugwa Yusuf. Ga dî ngə naan ngaco nəji ngəla. Yusuf 
najân a ngun ɗə fadaw ngə moxə an hə Masar. 3 Ga moxə 
an naamunə ɗə Hâw Kəmani adugwa Yusuf ga dî ngə 
nəan ngaco nəji ngəla. 4 Ga Yusuf naji aligə moxə an ga 
naan ɗəan cûguramma anə. Naan ɗəan dəmu hə fadaw 
anə, ga dî anə ngaco natâl yimay an. 5 Aji ngə lûgu hə 
Masar naan ɗə Yusuf dəmu hə fadaw anə -ɗə co, Hâw 
Kəmani aan lûgu hə Masar - her. Hərə Yusuf ro, dî anə 
ngə akul a ngun ɗə fadaw anə yu cuwi anə ngaco naji 
bərgaa. 6 Aidə ga naunə Yusuf amari hə fadaw anə ngaco. 
Yusuf akul a kəla həan, ga nəan kum hə âpi gudo ja. Ga 
nata kəmbu anə hə həmnî ngwə, namay.  

 
Yusuf yu ngYusuf yu ngYusuf yu ngYusuf yu ngərəm ngə dəmu anə ərəm ngə dəmu anə ərəm ngə dəmu anə ərəm ngə dəmu anə     

Yusuf dân lûgu aci ɗə jəw. 7 Ga ngəna ci -ɗə, ngərəm 
ngə moxə an daamunə -ɗə, naji aligəadə. Ga dəcenə ga : 
«Məhənay ɗə kəte.» 8 Ga naani, ga ace : «Moxə aw naan 
ani ammandə. Dî anə ngaco natâl yimay aw. 9 Ngun ɗə 
fadaw yuu, dân muh gudo dəmu gəani ja. Âpi gudo 
nəwagəani ja, bala nəm ngwə, hərə nəm ngərəm anə ga 
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 37.36 May hə Masar yəcenə ga Firona 
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yuu ro. Wəan dî âbi yuu ɗə kiximi ɗugo wuyel bigə hə 
Kəmani ?» 10 Saha bico dəcenə ga : «Məhənay ɗə kəte,» 
gəre Yusuf naani gəadə a hənaynî ɗə kəte go jaynî a kəla 
həadə go.  

11 Wute yəm ci -ɗə, Yusuf nayel fadaw ɗəgə aan kîda -
ɗə, kîdamaay ngəde yəbal a ngun ɗə fadaw. 12 Ga ngərəm 
ngə moxə an dau gəan ga dacih gəmâji anə. Ga dəcenə 
ga, «Məhənay ɗə kəte», gəre naâju gəmâji anə a yimay 
adə ga nahəgudə nacar a fadaw. 13 Ga daamunə ɗə naâju 
gəmâji anə ga nahəgudə -ɗə, 14 dafegə kîdamaay adan, ga 
dəcedan ga : «Ngore Ibrani3 ngə hugway ngaw naaɗu 
awaca ɗəanay. Nau akəra acəlbûni gəre waan kəgal. 15 Ga 
nahəmay kəgal ngaw -ɗə, nama, ga naâju kajimu anə a 
kəla həaw, ga nahəgudə nacar a fadaw.»  

16 Ga dacalay gəmâji anə a kəla həadə ɗəgə dəfâgə 
moxə an au. 17 Ga moxə an nau -ɗə, dacenə dî yuu : «Ma 
agû Ibrani ngə gaaɗu gəamû nau gəani ga akəra awaca 
ɗəani. 18 Gəre waan kəgal -ɗə, naâju kajimu anə a kəla 
həaw, ga nahəgudə nacar.» 19 Ga moxə an nahəmay 
mənna ngə ngərəm anə a gə ɗə dî ngə Yusuf naan -ɗə, 
gabu an naanində ga nano. 20 Ga natâl Yusuf dangay ngə 
yəcalay a lay dangaymaay ngə May. Aidə ga Yusuf najân 
a dangay.  

 
Yusuf dangayma Yusuf dangayma Yusuf dangayma Yusuf dangayma     

21 Gəre Hâw Kəmani naanindəan ja. Kəmani Yusuf 
aligəan ga nadugwanə, ga naan hal ngə dəmu hə dangay 
naamunə ɗə Yusuf lûgu ngəla. 22 Ga dəmu hə dangay 
natâl yimay hə Yusuf dangaymaay ngaco. Ga kîda hə 

                                         

 
3
 39.14 Ibrani : migəw dûr hə ndâbi Brahim 
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dangay ngaco natâl yimay an. 23 Aidə ga dəmu hə dangay 
nəan kumdə dî ngə natâl yimay hə Yusuf ja ɗə ngəndə. 
Hâw Kəmani nadugwa Yusuf, ga yuu ro. Ga dî ngə Yusuf 
naan ngaco, Hâw Kəmani nəan ɗə ngəla.  

 
 

KKKKəraəraəraəra        40404040    
Toy ngToy ngToy ngToy ngə kîdamə kîdamə kîdamə kîdamaay kixi ngaay kixi ngaay kixi ngaay kixi ngə May ə May ə May ə May     

1 Hartə ci nakəmay -ɗə, migəw kîdamaay kixi ngə May 
hə Masar yaan anə dî âbi. Kəte go dəmu hə migəw ngə 
yəunə May dî hə xiinî. Ataw go dəmu ngə migəw ngə 
yəlaw bərodi. 2 Ga May nano kîdamaay kixi co. 3 
Nagieldan dangay ngə dəmu hə gumiaay, dangay ngə 
yəcalay a lay dangaymaay ngə May. Dangay yuu ngə 
Yusuf co akul a lay. 4 Ga dəmu hə gumiaay natâl 
dangaymaay yimay hə Yusuf.  

 
Yusuf yu toy ngYusuf yu toy ngYusuf yu toy ngYusuf yu toy ngə dangaymaay ə dangaymaay ə dangaymaay ə dangaymaay     

5 Ga yukul a dangay, ga kənəm kəte -ɗə, lûgu ngə 
nəunə May dî hə xiinî yu lûgu ngə nəlaw bərodi - yaan 
toy. Gəre toy adan ngəde ngəde. Mənna həan co ngəde 
ngəde. 6 Ga həba həan -ɗə, Yusuf nau gəadan -ɗə, 
aamudan ɗə gabu adan cay. 7 Ga acedan ga : «Məndo ro 
ngə gabu agûay naji cay ?» 8 Yəcenə ga : «Yaan toy gəre 
lûgu ngə akienay mənna hə toy yuu akul ja, ga yuu ro.» 
Yusuf ace : «Gəre Kəmani ja à nəkienə migəw dî ngə toy 
nacegə ? Nda, kieninaw toy agûay.»  

9 Aidə ga lûgu ngə nəunə May dî hə xiinî nakienə Yusuf 
toy anə. Ace : «Ngun ɗə toy ngaw, waamu a lay wanay 
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kəte. 10 Ga wanay yuu acal həlando4 kâkənə. Yaji jammay 
go yatâl kəmollo go yagiel wuli go. 11 Ga ngun ɗə toy 
ngaw, wucal amayram ngə May a yimay aw. Ga wafəju 
welə wanay, ga wahəlay ɗə dî hə xiinî, ga waunə May.»  
12 Ga Yusuf ace : «Ngo mənna hə toy agû. Həlando 
kâkənə yuu dədan cəy kâkənə. 13 Ngun ɗə cəy kâkənə -, 
May alawgû a dangay ɗəgə augû kîda agû ɗəy. Nalawgû 
ngwə, gəunə amayram anə ɗə ai ngə dinɗə gəan. 14 Gəre 
wucegû dî kəte : Yəraw ngə gukul ɗə alli agû ngwə, 
calayni a ku. Ka nəngəla ngaw a ngəɗə May ɗəgə nəlawni 
a dangay yuu. 15 Yacihni ɗə dono a lartə hə Ibrani ga 
yaaɗuni həndu. Ga ngu yuu gudo waan dî âbi ja gəre 
yatâlni dangay.»  

16 Ga wute lûgu ngə nəlaw bərodi ngə May naamunə ɗə 
Yusuf nakiedan toy ɗə ngəla -ɗə, acenə ga : «Dâw co 
waan toy. Ga ngun ɗə toy ngaw, wataku jogo kâkənə.      
17 Ga ngun ɗə jogo kâkənə yuu hə kəri həan -, bərodi 
kəlelea ngəde ngəde dâbu ngə May akul a lay. Gəre kado 
nau ahəm dî ngə akul a gə ɗə ku ɗəaw yuu.» 18 Wute, 
Yusuf ace : «Ngo dî ngə toy agû nacegə. Jogo kâkənə yuu 
dədan cəy kâkənə. 19 Ngun ɗə cəy kâkənə, May alaw aro 
agû ɗəgə ahəyugû a gə ɗə wanay ɗəgə kado ahəm xù 
agû.»  

20 Aidə ga cəy kâkənə nakəmay -ɗə, xaga nduri ngə 
May nawuyxi a lay naga. Ga nacəbagalu jama anə ga 
naan ngəmuri. Ga lûgu ngə nəunə amay yu lûgu ngə 
nəlawnəy bərodi -, dədan kixi co nalawdan a dangay. Ga 
yaaɗudan baha migəw. 21 Ga lûgu ngə nəunə amay go 
najûgu kîda anə, ga naunə amay ɗə bəlin. 22 Gəre lûgu 
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 40.10 Həlando : maay yâlla yəce təlango 
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ngə nəlawnəy bərodi -, nahəyunə a gə ɗə wanay. Aidə ga 
dî ngə Yusuf nacegə ngaco naji kâni. 23 Gəre lûgu ngə 
nəunə May dî hə xiinî -, ku ɗəan naaɗə Yusuf.  

 
 

KKKKəraəraəraəra        41414141    
Toy ngToy ngToy ngToy ngə May ə May ə May ə May     

1 Wute yiman kixi nakəmay -ɗə, May - dân co naan toy. 
Ga ngun ɗə toy anə, namay akul a gay kulu dəmu hə 
Masar ngə yəcenə ga Nil. 2 Ga naamunə ɗə ha təlor yacar 
a ngun ɗə kulu. Ga ha yuu abbiay go aciay go. Ga yəhəm 
habu a gay kulu. 3 Kuren ha ngəde təlor yacar ɗəy. Gəre 
dədan həmbâay go âbiay go. Ga yaal yamay a kəla hə ha 
abbiay. 4 Ga ha həmbâay təlor yakəlam ha abbiay təlor. 
Ga wute, May najay a hənay.  

5 Ga nahunay ɗə bəlin ɗəy -ɗə, naan toy ngəde ɗəy. Ga 
naamu xəlia hə mahar təlor ngə nalaw ku a gə ɗə kangali 
kəte. Ga xəlia yuu aci go jammay go. 6 Kuren naamu xəlia 
ngəde təlor nacar ɗəy. Gəre xəlia yuu yəl an ngənaay go 
axi kero nakwi ɗə go. 7 Ga xəlia ngənaay təlor yakè xəlia 
jammay təlor. Aidə ga May najay -ɗə, nakəy ɗə dî anə 
toy.  

8 Wute həba kwadə həan -ɗə, May aan kum. Ga nafegə 
malləmay yu migəw angalaay hə Masar ngaco ɗəgə yəu 
gəan ɗəgə akiedan toy anə. Gəre wəni gudo, lûgu ngə aga 
akienə a ja. 9 Gəre lûgu ngə nəunə May amay acenə ga : 
«Dî âbi ngə dinɗə waan cându ngə walannə. 10 Alla ngəbu 
ro, na -, dinɗə gakûli a gəanay, dâw yu lûgu ngə nəlaw 
bərodi co. Gatâlnay dangay ngə dəmu ngə gardiay -ɗə,   
11 kənəm kəte -ɗə, dənay kixi co yaan toy. Gəre toy anay 
ngəde ngəde. Mənna həan co ngəde ngəde. 12 Gəre 
kîdama ngə dəmu ngə gardiay agû, dân co akul a gəanay. 
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Dân, njili həan Ibrani. Ga yacenə toy anay -ɗə, nakienay 
dî ngə toy kixi yuu nacegə ngaco. 13 Ga dî ngə nacenay 
ngaco naji kâni. Dâw go yauni kîda ngaw ɗə bəlin. Dân 
go yahəyunə a gə ɗə wanay.»  

 
Yusuf yu toy ngYusuf yu toy ngYusuf yu toy ngYusuf yu toy ngə May ə May ə May ə May     

14 Ga May nahəmay dî yuu -ɗə, natə̀ lûgu ci ɗəgə aal 
alaw Yusuf a dangay. Yamaru ku ɗəan go yahəlay baha 
an go, ga yatâlnə luku kaliyaw ga naal ngəɗə May. 15 Aidə 
ga May acenə ga : «Waan toy, gəre lûgu ngə aga akieni dî 
ngə toy yuu nacegə akul ja. Gəre wahəmay ɗə na -, 
yacegû toy ngwə, gəhən dî ngə nacegə.» 16 Ga Yusuf ace : 
«Dâw ngə wukiegû ja, gəre Kəmani muh ngə nəkiegû 
mənna həan.» 17 Ga May ace : «Ngun ɗə toy ngaw, 
waamunə -ɗə, wukul a kəla hə kulu hə Nil. 18 Waamu ha 
təlor abbiay go aciay go ngə yacar a ngun ɗə kulu. Ga 
yəhəm bədə ngə akul a gay kulu. 19 Kuren ha təlor ngəde 
yacar ɗəy. Gəre dədan həmbâay go âbiay go. Ha âbiay 
aidə, ngəlle ngun ɗə lartə hə Masar ngaco waamudan a 
lay ja. 20 Ga ha həmbâay təlor yakəlam ha abbiay təlor.   
21 Gəre yakəlamdan gudo, saha bico yukul ɗə həmbâay 
muh. Wanə waamunə a yəl aw ja ngwə, wucegə ɗə ha 
həmbâay yuu yahəm dî ja. Aidə gəre wajay. 22 Kuren 
waan toy ngəde ɗəy. Waamu xəlia hə kəmbu təlor ngə 
nacar a gə kangali kəte. Ga xəlia yuu, yəl həan jammay 
go aci go. 23 Ga xəlia təlor ngəde yacar ɗəy. Gəre yəl həan 
ngənaay go axi kero nakwi ɗə go. 24 Ga xəlia âbiay yakè 
xəlia ngəlaay. Aidə ga dî yuu ngaco wakienə migəw 
angalaay hə Masar, gəre yaga yəkieni dî ngə toy nacegə 
ja.»  

25 Wute Yusuf acegə May ga : «Toy agû ngaco kəte. 
Kəmani akəmu agû dî ngə akəra aan. 26 Ha abbiay təlor 
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yu xəlia ngəlaay təlor yuu yiman təlor. Dî ngə toy yuu 
nacegə ngaco kəte. 27 Ha həmbâay təlor ngə yau a 
kâdugu yu xəlia âbiay təlor ngə axi kero nakwi ɗə yuu 
yiman təlor. Ga ngun ɗə yiman təlor yuu kəna au a lay.  
28 Mənna ngə wacegû yuu : Kəmani nakəmu agû dî ngə 
akəra aan. 29 Ngun ɗə yiman təlor hə bohu, kəmbu nəno 
ɗə dâbu a lartə hə Masar ngaco. 30 Ga yiman təlor yuu 
nakəmay ngwə, kəna nəyel ngwə, nəjân a lay yiman 
təlor. Ga kəna nayel ngwə, kəmbu dâbu ngə wanə akul, 
migəw ku ɗəadan nəaɗə. Ga kəna nəhəkallu lartə hə 
Masar. 31 Nəji ai wanə matanaw kəmbu ja ɗə ngəndə, 
hərə nəji kəna ɗə jəw ga yuu ro. 32 Toy ngə gaan gay kixi 
yuu, Kəmani akəmu agû ɗə najûgu niya, ga akəra aan ɗə 
kawi. 33 Ga wute cəlbû lûgu angala ngə nagalgay dî, ɗəgə 
gəunə amari ɗəgə nətə̀ lartə hə Masar ngaco. 34 Giel 
bəlamaay jammay go ɗəgə yəamu bəla. Ga kəmbu nano 
ngwə, a ngun ɗə yiman təlor ngə kəmbu ano ɗə dâbu 
yuu, migəw yəfiyanə kəmbu adan ɗə gay xingi ngwə, 
kəte həan yəunə bəlama. 35 Ga bəlamaay yəcəbagalu 
kəmbu yuu ngaco a ngun ɗə xaga təlor ngəla yuu. 
Gəudan amari go ɗəgə yəcalay kəmbu yuu a ngun ɗə 
bərniay hə Masar. 36 Aidə ngwə, a ngun ɗə xaga təlor hə 
kəna yuu, kəmbu ngə yacəbagalu nəga migəw, ga kəna 
nəhəla maay Masar ja.»  

 
Hal ngHal ngHal ngHal ngə Yusuf naji Wajiri hə Masar ə Yusuf naji Wajiri hə Masar ə Yusuf naji Wajiri hə Masar ə Yusuf naji Wajiri hə Masar     

37 Aidə ga Yusuf mənna anə, May yu migəw anə 
jammay ngaco aligəadan. 38 Ga May acedan ga : «Lûgu 
yuu, Kəmani naunə angal ɗə jəw. Lûgu aidə mətanaw a  
xî ?» 39 Ga acegə Yusuf ga : «Kəmani nakəmu agû dî yuu 
ngaco, ga yuu ro ngə dənay yəhən ɗə lûgu fikəra yu 
angala ɗə ai na akul ja. 40 Ga na muh gəga gətə̀ Masar. 
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Migəw hə lartə yuu ngaco yəkiegə mənna agû. Ngun ɗə 
Masar ngaco dâw muh wakəmaygû, hərə dâw May ga 
yuu ro. 41 Wəan ɗəagû Wajiri hə lu hə Masar ngaco.»       
42 Ga nalaw libilla anə hə kərmay go natâl lulu hə Yusuf. 
Natâlnə kajimu aci go. Natâl wuy həan figə hə dinər go. 
43 Naunə kaju aci ngə bukor nətâllu5 go. Kaju yuu 
nakəmay kaju ngəde ngaco. Kaju ngə May muh nakəmay 
kaju ngə naunə Yusuf. Ga Yusuf naal ngu ci ɗəgə akəmay 
ngwə, yəce : «Kahaynaw kwore !» ngwə, migəw ngaco 
yəkahay kwore. Aidə ga May naan ɗəan Wajiri hə Masar 
ngaco.  

44 Kuren May acenə ga : «Dâw May gəre bala mənna 
agû ro, lûgu ngəde nəan dî ci a ngun ɗə lartə yuu ja.»      
45 Ga May natâlnəy Yusuf həmu a mənna adan ga nəfenə 
ɗə Safnat Paneya. Naunə wu ɗə Potifera ngə yəcedə ga 
Asnat ɗə ngərəm anə. Potifera, dân - malləm hə bərni hə 
On. Aidə ga Yusuf nacul tə̀nî lartə hə Masar. 46 Aji ngə 
nacul annî kîda ngə May -ɗə, yiman an fiyəkə. Ga Yusuf 
naal nakəle naamu lu hə Masar ngaco. 47 Wute a ngun ɗə 
yiman təlor yuu, kəmbu nano a lartə ɗə jəw. 48 A ngun ɗə 
yiman təlor ngə kəmbu nano ɗə dâbu yuu, Yusuf 
nacəbagalu kəmbu ngaco nakahal dəgəlama6 a bərniay. A 
ngun ɗə bərni ngaco yəcalay a lay kəmbu ngə yaaɗu a 
cuwi ngə akul a kəla həan. 49 Yusuf nacəbagalu 
nacəbagalu kəmbu ɗə dâbu ɗə ai lu melele hə kulu. Naji 
dâbu ɗə jəw ɗə ngə nəga nəlâguxi ja.  

50 Ga kamən ngə kəna au ro, Asnat, wu ɗə Potifera, 
malləm hə bərni hə On, dawuynəy Yusuf welə an kixi.    

                                         

 
5
 41.43 Kaju ngə bukor nətâllu adan : amu karama həan a fudo 25 

6
 41.48 Dəgəlama : migəw ci yəcenə ga kargam 
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51 Ga wuli hə həre Yusuf natâl həmu an ɗə Manasa. Yusuf 
ace : «Jow ngə waamunə yu migəw ngaw co, Kəmani 
natâlni ga ku ɗəaw naaɗə, ga yuu ro ngə watâlnə al 
həmu yuu.» 52 Ga wuli hə kay ɗəan, natâl həmu an ɗə 
Afrayim. Ga Yusuf ace : «Kəmani nauni welə aw a bəla 
ngə waamu al jow, ga yuu ro.»  

53 Ga wute, yiman təlor ngə kəmbu nano a lay ɗə dâbu 
nakəmay. 54 Wute, yiman təlor hə kəna nau, ɗə ai ngə 
Yusuf nacegə. Kəna yuu nayel lartə ngəde ngaco, gəre a 
Masar -, kəmbu akul a lay. 55 Lartə hə Masar ngaco, kəna 
nayel -ɗə, migəw yaan kəgal ga yəcegə May ga : 
«Wəunay kəmbu yəhəm», -ɗə, May acedan ga : «Wual 
gəcigənaw Yusuf ɗəgə dî ngə nacegûay ngwə gəannaw.» 
56 Kəna nayel lartə ngaco, ga Yusuf nacəju dəgəlama 
ngaco. Ga nawəy a gə maay Masar kəmbu. Gəre kəna 
akul co, aji donoa gə ngə wanə. 57 Migəw hə lartə ngəde 
co yəu Masar ngwə, yətu kəmbu a gə Yusuf. Bəla ngaco 
kəna nayel ɗə jəw, ga yuu ro.  

 
 

KKKKəraəraəraəra        42424242    
Yakub ahYakub ahYakub ahYakub ahəganu welə an Masar əganu welə an Masar əganu welə an Masar əganu welə an Masar     

1 Aidə ga Yakub nahəngə ɗə yəwəy kəmbu a Masar. Ga 
acegə welə an ga : «Məndo ro ngə gukulaw fu ngəɗa ?      
2 Wahəngə ɗə yəwəy kəmbu a Masar. Ga manaw ɗəgə 
gual gətunaw kəmbu gəaɗu gəamûnaw ɗəgə kəna 
ahəlamûnaw ja.» 3 Aidə ga Yusuf ciri anəay həkan yama 
yaal yətu kəmbu a Masar. 4 Gəre kəti hə Yusuf ngə yay 
adan kəte, ngə yəcenə ga Benjamin, dân -, Yakub 
nahəganunə ja. Yakub ace : «Wahəgujən ɗə tâgəriba nəu 
gəan ga yuu ro.» 5 Ga welə Yakub yual Masar -ɗə, yakiegə 
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migəw ngəde ngə yual yətu kəmbu. Lartə hə Kanaan co 
kəna nayel ga yuu ro.  

 
Kahalnî ku ngKahalnî ku ngKahalnî ku ngKahalnî ku ngə Yusuf yu ciri anəə Yusuf yu ciri anəə Yusuf yu ciri anəə Yusuf yu ciri anəay ay ay ay     

6 Ga Yusuf ngə atə̀ lu hə Masar. Dân muh ngə nəwəy 
kəmbu a gə migəw hə bəla ngaco. Ga Yusuf yaya anəay 
yau -ɗə, yakəbayxi a baha an ga yatâlgu ngum adan lu.    
7 Ga Yusuf naamudan -ɗə, nakəydan, gəre nakanjudan ɗə 
ai migəw ngə ahəndan ja. Nakahagə adan kua ga acedan 
ga : «Gəunaw a xî ?» Ga yəcenə ga : «Dənay yəu a lartə hə 
Kanaan ga yəcəlbû yətu kəmbu.»  

8 Ga Yusuf nakəydan gəre dədan yakəynə ja. 9 Ga toy 
anə ngə dinɗə naan a gəadan nau gə ku ɗəan. Ga acedan 
ga : «Dəgûay lohaay. Ga gau gəcâmnaynaw ɗəgə gəcəlbû 
gəjûgunaw ahâri hə lartə anay ɗəgə gəan anaynaw ɗə 
aybu.» 10 Ga yəce : «A, a, aidə ja, bərga agû ro. Dənay yau 
ɗəgə yətu kəmbu muh. 11 Dənay ngaco abhə anay kəte. 
Dənay migəw jəremaay. Dənay lohaay ja.» 12 Ga ace : «A, 
a, wuhən ɗə dəgûay gaunaw ɗəgə gəjûgunaw ahâri hə 
lartə ɗəgə gəan anaynaw ɗə aybu.» 13 Ga yəce : «Dənay 
ciriay həkan yu kixi. Dənay welə hugway kəte hə lartə hə 
Kanaan. Dân ngâji həan go halla akul a gə abhə anay, dân 
kəte həan go nawiyâw.» 14 Ga Yusuf ace : «Wanə ngə 
wacegûay ɗə dəgûay gau gəcâmnaynaw. 15 Wucəlbû 
wəan agûay jarabtə ɗəgə wukəy ɗə nda gəkanaw mənna 
kâni à. Wəanxi mage a gə ɗə həmu hə May : kəti həagûay 
nau ja ngwə, gəta gəcaraw a həndu ja. 16 Həganunaw 
kəte həagûay ɗəgə nual nəaɗu kəti həagûay həndu. 
Dəgûay ngəde go gəjânnaw a dangay. Aidə ngwə, wukəy 
ɗə dəgûay gakanaw mənna kâni. Gəre kəti həagûay nau 
ja ngwə, wukəy ɗə dəgûay lohaay. Wəanxi mage a gə ɗə 
həmu hə May.»  
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17 Ga yakahaldan dangay ga yajân a lay cəy kâkənə.      
18 Wute, cəy kâkənə həan -ɗə, Yusuf acedan ga : «Dâw 
watâgə Kəmani daraja. Gaannaw dî ngə wucegûay yuu 
ngwə, gəmatənaw ja. 19 Dəgûay jəremaay ngwə, yakunaw 
ɗəgə kəte həagûay nəjân a dangay ɗəgə dəgûay ngəde 
gualaw fu nagûay ɗəgə gəâɗigənaw migəw agûay kəmbu. 
Kəna a gəadan ga yuu ro. 20 Gəre gəunaw ngwə, aɗunaw 
kəti həagûay. Aidə ngwə, wukəy ɗə mənna agûay kâni 
ngwə, gəmatənaw ja.» Ga ciri anəay yayaku. 21 Aidə ga 
dədan muh yəcegə mâdəgay ga : «Jow ngə kəne muh 
məamunənaw yuu, hərə maannaw kəti həamû dî âbi ro. 
Maamunənaw ɗə gabu an naji cay, ga nacuy ga ace : ‹An 
aninaw njimâltə !› Gəre mataynəynaw həmu ja. Ga yuu 
ro ngə cându dâmu co gabu amû naji cay.» 22 Ga Ruben 
acedan ga : «Wanə ngə wacegûay ɗə ngə gəannaw wuli 
yuu dî âbi ja. Gəre gaani a həngənînaw. Ga kəne Kəmani 
aan amû wada hərə dî âbi ngə maan anənaw ro. 
Məbaxagənaw kì həan.» 23 Ga Yusuf ahəngə mənna adan 
ngaco, gəre dədan yəcal tapa ja. Yəcal tərjiman a fargə 
ɗəadan, ga yuu ro ngə yəan kangay yuu -ɗə, yəce kâgu 
ahəngə ja. 24 Ga nahəngə mənna adan -ɗə, naal cobay 
ɗəadan ga nacuy.  

Gəre nakwoxi nau gə ciri anəay ga nakanjudan. Ga 
nacih ciri adan Simeyon a bohù ɗəadan ga nafennaynə a 
baha adan. 25 Wute acegə kîdama anəay ɗəgə yəlânɗə 
bûgu adan go kəmbu, yətâl gurxu adan ngə yatu ɗə 
kəmbu go ngun ɗə bûgu adan, yəudan kâxi go. Ga dî yuu 
ngaco yaan.  
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WelWelWelWelə Yakub kwoxinî adan hə Kanaan ə Yakub kwoxinî adan hə Kanaan ə Yakub kwoxinî adan hə Kanaan ə Yakub kwoxinî adan hə Kanaan     
26 Ga wute Yusuf ciri anəay yatâgə kəmbu kuro, ga 

yakwoxi yaal. 27 Ga naji kənəm -ɗə, yamay a ngu ci ngə 
yəcəlbû yəhənay a lay -ɗə, kəte həadan nacəju bûgu anə 
ɗəgə aunə kuro anə kəmbu -ɗə, naamu gurxu anə a gay 
bûgu. 28 Acegə ciri anəay ga : «Yakwonə gurxu ngaw 
yauni ga akul a ngun ɗə bûgu -.» Ga yaamunə -ɗə, gabu 
adan nafiyu ga yalolo. Ga yəcegə mâdəgay ga : «Yuu 
məni ? Kəmani naan amû məni ?»  

29 Aji ngə yau gə abhə adan Yakub lartə hə Kanaan -ɗə, 
yacenə dî ngə naanxi a gəadan wakadə ngaco. 30 Ga yəce : 
«Lûgu ngə atə̀ lartə hə Masar nakanjunay ɗə jəw. Ga ace 
dənay lohaay ga yau yəjûgu ahâri hə lartə ɗəgə kəɗie, 
yəan adan ɗə aybu. 31 Gəre dənay yəcenə ga : ‹Dənay 
migəw jəremaay. Dənay lohaay ja, ga yəjûgu ahâri hə 
migəw ja. 32 Dənay ciri həkan yu kixi, ga abhə anay kəte. 
Gəre ciri anay kəte abal. Ga dân ngəna həan kəne halla 
akul a ngəɗə abhə anay a lartə hə Kanaan.› 33 Gəre lûgu 
ngə atə̀ bəla najûgu mənna anay ja. Acenay ga : ‹Ngo dî 
ngə gaannaw ngwə, wukəy ɗə dəgûay migəw ngəlaay. 
Âjunaw ciri agûay kəte a ngəɗə aw ɗəgə gəâɗinaw gə 
migəw agûay kəmbu, hərə kəna a gəadan ga yuu ro.        
34 Gaaɗu gəaninaw kəti həagûay ngwə, wukəy ɗə dəgûay 
migəw ngə yəcâmnaynaw ja gəre migəw ngəlaay. Aidə 
ngwə, wukwonə gəagûay ciri agûay ngə wanə wacih go. 
Wəugûay amari hə lûnî a ngun ɗə lartə go.›»  

35 Ga wute yəkahay kəmbu adan a ngun ɗə bûgu -ɗə, 
nduco nata jigâ anə hə gurxu a ngun ɗə bûgu anə. Ga 
yaamu dî yuu -ɗə, dədan ngaco yahəgujən. Abhə adan co 
nahəgujən. 36 Abhə adan Yakub acedan ga : «Dəgûay 
gəan ɗəaninaw bala wuli. Yusuf go akul ja. Simeyon go 
akul ja. Kəne gəkəra gəjûgu gəaninaw Benjamin. Kwotə 
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yuu ngaco nau gə dâw.» 37 Ruben acenə ga : «Tâl 
Benjamin yimay aw. Wukwonə wuaɗu gəagû. Gəre 
wakwonə waaɗu gəagû ja ngwə, həla welə aw kixi co.»   
38 Yakub ace : «A, a, wuxi aw gualaw ɗə kəte ja. Ciri anə 
namatə ga dân kəte muh nakiel. Aji ngə gualaw habər 
ɗəgə naji tâgəriba natanə ngwə, kwotə ngaw 
gədugwaldənaw kwotə ngəde ɗəy ngwə, dâw go waji 
wura ga gətâlninaw wual lâyro.»  

 
 

KKKKəraəraəraəra        43434343    
Benjamin yu yaya anBenjamin yu yaya anBenjamin yu yaya anBenjamin yu yaya anəay yual ɗə kəte əay yual ɗə kəte əay yual ɗə kəte əay yual ɗə kəte     

1 Naji kəna ɗə jəw a lartə hə Kanaan. 2 Jama ngə Yakub 
kəmbu ngə yaaɗu a Masar ngaco yahəm -ɗə, Yakub 
acegə welə an ga : «Kwoxi gualaw Masar, ɗəgə gətunaw 
kəmbu ngəna ci.» 3 Wuxi an Yəhuda acenə ga : «Gəre 
hugway hə Masar acenay ga : ‹Gaaɗu gəaninaw kəti 
həagûay ja ngwə, ngə gəu gəmaynaw a baha aw ja.› 4 Ga 
gayaku ɗəgə kəti həanay akiegə anay ngwə, yual 
yətugûəy kəmbu. 5 Gəre gayaku ja ngwə, dənay yual ja. 
Hugway hə Masar acenay ga : ‹Gaaɗunaw kəti həagûay ja 
ngwə, ngə gəu gəmaynaw a baha aw ja.›» 6 Ga Yakub 
acedan ga : «Məndo ro ngə gacenənaw ɗə ciri agûay 
ngəde akul ? Gaan aninaw dî âbi.» 7 Ga yəcenə ga : 
«Nacicigə anay habar hə fadaw amû yu migəw amû 
ngaco. Acenay ga : ‹Abhə agûay akul a dunia à ? Gəcalaw 
ciri ngəde à ?› Ga yacenə dî ngə nacigə anay muh. Yəhən 
ɗə acenay ɗə : ‹Aɗunaw kəti həagûay› ja.»  

8 Aidə ga Yəhuda acegə abhə anə ga : «Tâl Benjamin 
yimay aw ɗəgə yual ɗə kəte. Aidə ngwə, məjânnaw a 
dunia. Gəre yaal ja ngwə, dənay yu na yu welə amû 
ngaco məmatənaw. 9 Dâw muh ngə wuyel damin həan 
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ɗəgə wucalaynə. Gəre naji ɗəgə wakwonə waaɗunə baha 
agû ja ngwə, jûgunî a gə ɗə cându ɗəgə âɗinî bohu 
ngaco, jûguni a ngəɗə lûgu âbi. 10 Wanə mawiyâwɗənaw 
hartə ja ngwə, kâgu mbaal maunaw gay kixi gudo.» 11 Ga 
abhə adan acedan ga : «Aidə ngwə, annaw dî ngə 
wucegûay yuu. Jûgunaw dî ngəla ngə nəcar a lartə yuu 
ɗəgə gəgielaw ngun ɗə bûgu agûay ɗəgə gəunənaw 
hugway yuu : rugun ngəna ci yu kəmâgən ngəna ci yu 
kangoay yu kâbədiay yu welə wanay amû. 12 Âɗinaw 
gurxu hə kəmbu a yimay agûay. Âɗinaw gurxu ngə yatâl 
bûgu agûay go. Wanəge ɗə ku ɗəadan naaɗə gəre yatâl 
ga. 13 Wute âɗinaw kəti həagûay go ɗəgə gəkwoxi gualaw 
ngəɗə hugway yuu. 14 Ala Kəmani Donoa adugwagûay 
ɗəgə hugway yuu nəan agûay njimâltə ɗəgə ciri agûay 
ataw yu Benjamin nəâjudan yəu. Dâw go, welə aw 
yawiyâw ngwə, wujân ɗə bala wuli ɗə ai ngəlle wawuy 
ja.»  

15 Wute Yusuf ciri anəay yacəbagalu gurxu hə tunî ɗə 
kəmbu ngə wanə yaaɗu yu ngə kəne co. Yahəlay jigege 
ngə yəcəlbû yəâɗi Masar go. Aidə ga dədan yu Benjamin 
co yama yaal Masar, ga yamay a baha Yusuf.  

 
Ciriay ngCiriay ngCiriay ngCiriay ngə Yusuf yəhəm kəmbu a fadaw anə ə Yusuf yəhəm kəmbu a fadaw anə ə Yusuf yəhəm kəmbu a fadaw anə ə Yusuf yəhəm kəmbu a fadaw anə     

16 Aji ngə Yusuf naamunə ɗə Benjamin yu ciri anəay 
ngəde yau ɗə kəte -ɗə, acegə cûgurama anə ga : «Âɗi 
məhay yuu fadaw ngaw, ɗəgə gəhəladanəy dimi go, 
gətəkawdanəy way go. Kəɗie yəraw ngwə, dâw yu dədan 
yəhəm kəmbu ɗə kəte, ga yuu ro.» 17 Ga naan dî ngə 
Yusuf nacenə ga naaɗudan fadaw ngə Yusuf. 18 Ga 
aaɗudan gâlu -ɗə, yahəgujən. Ga yəcegə mâdəgay ga : 
«Ləmari gurxu ngə huguɗə matanaw a ngun ɗə bûgu 
amû ro, ngə yəâɗimû fadaw anə. Yəkəra yəan amû ɗə 
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aybu ɗəgə yəcohmû ɗəgə yəjûgu kuro amû ɗəgə məjinaw 
ma adan.» 19 Ga yəyel fadaw -ɗə, yau kəla hə cûgurama 
ngə Yusuf. 20 Ga yəcenə ga : «An anay ngabərtə, bərga 
agû ro. Dənay, huguɗə yau yatu kəmbu. 21 Ga yəkwoxi -
ɗə, bəla naji kənəm, ga yəhənay a fargə -ɗə, yacəju bûgu 
anay -ɗə, wəni co nata a lay gurxu anə kalkal ngə natu 
ɗə kəmbu. Gəre yakwonə yaaɗu gurxu agûay. 22 Yaaɗu 
gurxu ngəde ngə yətu ɗə kəmbu ɗəy go. Gəre lûgu ngə 
natâl gurxu ngun ɗə bûgu anay, yəhən ja.» 23 Ga 
cûgurama ngə Yusuf ace : «Taynaw gabu agûay. Ngə 
gəhəgujənnaw ja. Kəmani agûay, Kəmani ngə abhə agûay 
muh, ngə natâl gurxu ngun ɗə bûgu agûay. Dâw -, gurxu 
agûay hə kəmbu wata.»  

Aidə ga nalaw naaɗu gəadan Simeyon. 24 Ga wute 
naâɗidan fadaw ngə Yusuf. Ga naudan amay ɗəgə 
yəbenu ɗə cû ɗəadan go naunə kuro adan go kəmbu.      
25 Yahəngə ɗə cându yəhəm kəmbu a həndu. Aidə ga 
kamən ngə aji yəraw ɗəgə Yusuf au ro, yahəlay jigege 
ngə yəcəlbû yəunə Yusuf. 26 Ga Yusuf nau -ɗə, yaunə 
jigege anə ngə yaaɗu gəan, ga yakəbayxi a gə ɗə lu a 
baha an. 27 Ga naan adan hənay, ga acedan ga : «Abhə 
agûay wura ngə huguɗə gaceninaw mənna həan akul 
labia à ? Kâgu co akul a dunia à ?» 28 Ga yəce : «Yəy, abhə 
anay, ngə dân co tâni agû, akul a dunia. Akul labia ley.» 
Ga dədan ngaco yakahay kwore ga yakəbayxi a baha an. 
29 Aidə ga Yusuf naamu Benjamin, ciri anə wuxi yay anə, 
ga acedan ga : «Kəti həagûay ngəna ngə huguɗə 
gaceninaw mənna həan, yuu dân à ?» Ga acegə Benjamin 
ga : «Ala Kəmani aan agû bərgadə, wuli ngaw.»  

30 Ga naamu kəti həan -ɗə, gabu an naji alli ɗə jəw ga 
akəra acuy, ga nacar nayel ngundu anə ɗə kawi ga nacuy 
a lay. 31 Nacuy ga nayegə -ɗə, nabenu baha an ga naan ɗə 
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gabu an kəlmay ga nacar a ngundu anə. Ga acegə 
kîdamaay ga : «Aɗunaw kəmbu.» 32 Aidə ga yaaɗu kəmbu 
-ɗə, yaunə Yusuf go ɗə ci gəan, yaunə ciri anəay go ɗə ci 
gəadan, yaunə maay Masar go ɗə ci gəadan. Wanə ngə 
maay Masar yəce dədan yu Ibrani yəhəm kəmbu ɗə kəte 
ngwə, âbi ga yuu ro. 33 Ga Yusuf ciri anəay yajay a baha 
an. Yadəradan ɗə harahara. Dân ngəna həan yətaynə a 
kay ɗə dân dəmu. Dədan ngaco yataydan ɗə aidə ga 
yəamu mâdəgay ɗə ajaboa. 34 Ga Yusuf najûgu kəmbu 
anə ngəla ngə akul a baha an ga naudan. Gəre kəmbu ngə 
naunə Benjamin dâbu gə ngə ciri anəay axi gay xingi ɗe. 
Ga yaxii amay alli ɗə kəte ɗə gabu adan naji alli.  

 
 

KKKKəraəraəraəra        44444444    
Hal ngHal ngHal ngHal ngə Yusuf naan ciri anəay jarabtə ə Yusuf naan ciri anəay jarabtə ə Yusuf naan ciri anəay jarabtə ə Yusuf naan ciri anəay jarabtə     

1 Aidə -ɗə, Yusuf acegə cûgurama anə ga : «Lânɗə bûgu 
ngə migəw yuu kəmbu ɗə axi ngə yəga yətâgə kuro adan. 
Gurxu hə kəmbu go wəni co tâlnəy ngun ɗə bûgu anə.     
2 Tâl gay bûgu ngə wuli ngəna həan amayram ngaw hə 
libilla yu gurxu anə co.» Ga cûgurama anə naan dî yuu.   
3 Həba kwadə ciləm həan -ɗə, yaâju dədan yu kuro adan 
yaal. 4 Gəre yacar waray ɗə bərni ga yalû ngəna ci -ɗə, 
Yusuf acegə cûgurama anə ga : «Ma gəan adan kadu ɗəgə 
gətadan ɗəgə gəcedan ga : ‹Dənay yaan agûay dî ngəla, 
gəre dəgûay gaan anaynaw dî âbi. Məndo ? 5 Gajûgunaw 
amayram ngə dəmu ngaw nəxii a lay amay go nəamu a 
lay kâjì anə go. Yuu gaannaw dî âbi ja à ?›»  

6 Ga naal natadan. Ga nacedan dî ngə Yusuf nacenə.      
7 Ga yəcenə ga : «Lûgu dəmu, məndo gəcegə dî aidə ? Dî 
âbi aidə dənay yəan ja ɗə ngəndə. 8 Gəhən ɗə gurxu ngə 
yata a gay bûgu anay gudo yakwonə yaaɗu gəagûay a 
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Kanaan. Gurxu agûay kəlmay wəlla dinər agûay dənay 
yəjûgu ɗə kiximi ? 9 Dî yuu, gaamu lûgu ngə najûgu a 
bohù ɗəanay ngwə, amatə. Dənay ngəde go yəji ma 
agûay.» 10 Ga acedan ga : «Wahəmay mənna agûay. Gəre 
lûgu ngə najûgu dî muh nəji ma ngaw. Dəgûay ngəde go 
wəâjugûay gualaw.» 11 Aidə ga wəni co najəgay bûgu anə 
ɗə kawi, ga yacəju. 12 Ga cûgurama ngə Yusuf nacul 
amunî a gə ɗə bûgu ngə wuli dəmu gəre naâɗi gə bûgu 
ngə wuli ngəna həadan. Ga nata amayram ngə Yusuf a 
ngun ɗə bûgu ngə Benjamin. 13 Ga yakəgar kajimu adan. 
Ga yatâgə kuro adan ɗə bəlin ga yakwoxi yaal bərni.  

 
YYYYəhuda yu Benjamin əhuda yu Benjamin əhuda yu Benjamin əhuda yu Benjamin     

14 Ga wute Yəhuda yu ciri anəay yakwoxi yaal fadaw 
ngə Yusuf -ɗə, Yusuf akul. Ga yakahayxi a gə ɗə lu a baha 
an. 15 Acedan ga : «Yuu, gaannaw məni ? Hugway ai dâw 
ahən kâjì ro, gəhənnaw ja à ?» 16 Ga Yəhuda ace : «Bərga 
agû ro, gəre dənay yəcegû məni ? Yəhən dî ngə yəcegû 
ɗugo yəlaw ku ɗəanay ja. Dî âbi ngə yaan, Kəmani ngə 
nacəju ahâri anay. Ga wute dənay yu lûgu ngə acal 
amayram agû ngaco yəji ma agû.» 17 Yusuf ace : «A, a, dî 
aidə dâw wəan ja. Dəgûay ngəde wualaw ngəɗə abhə 
agûay ɗə labia, gəre lûgu ngə yata a gəan amayram muh 
aji ma ngaw.»  

18 Wute Yəhuda nahagə gə Yusuf, ɗəgə acəlbû acenə dî 
ci. Ga acenə ga : «Bərga agû ro, wəuni amari ɗəgə 
wucegû dî yuu. Gəre ngə gənoni ja. Na lûgu dəmu ɗə ai 
May hə Masar ga yuu ro. 19 Bərga agû ro, huguɗə yau -ɗə, 
gacigə anay ɗə : ‹Abhə agûay akul a dunia à ? Gəcalaw 
ciri agûay ngəde à ?› 20 Ga dənay yəcegû ga : ‹Yəy, abhə 
anay akul a dunia, gəre naji wura. Yəcal kəti həanay kəte 
go ngə abhə anay naji wura gəre nawuy. Yaya anə 



 

 

21 

 

namatə, ga dân kəte muh akul ɗə wuxi yay anə. Wuli yuu 
abhə anay aligəan ɗə jəw.› 21 Aidə ga gəcenay ga : ‹Aɗu 
gəaninənaw ɗəgə wuamunə.› 22 Gəre, bərga agû ro, 
dənay yəcegû ga : ‹Wuli nəga nəâju abhə anay ɗugo nəu 
ja. Naâjunə ngwə, abhə anay nəmatə.› 23 Ga na gəcenay 
ga : ‹Kəti həagûay nau ja ngwə, ngə gəu gəmaynaw a 
baha aw ja.› 24 Ga dənay yaal gə abhə anay, tâni agû, -ɗə, 
yacenə mənna ngə gacenay. 25 Aidə ga kəɗie -ɗə, abhə 
anay acenay ga : ‹Kwoxinaw gualaw Masar ɗəgə gətunaw 
a lay kəmbu.› 26 Ga dənay yəcenə ga : ‹Yəga yual ja. Kəti 
həanay akul a gəanay ngwə, yual. Gəre akul a gəanay ja 
ngwə, wujiri ngə May hə Masar nəâjunay ɗugo yual 
yəmay a baha an ja.› 27 Ga abhə anay acenay ga : ‹Dəgûay 
co gəhənnaw ɗə ngərəm ngaw Rahel dawuynəy 
yəngənaay kixi muh. 28 Kəte həan go nawiyâw. Kâgu co 
waamunə ja, ga wanəge kargə hə dəli ngə nakəlam.         
29 Gajûgu gəâɗinaw dân yuu ɗəgə naji tâgəriba nau gəan 
ngwə, gəanɗənaw gabu aw cay gə ngə wanə. Dâw waji 
wura gəre gəkəra gətâlninaw ɗəgə wumatə.› 30 Ga wute 
abhə ngaw, ngə dân co tâni agû yuu, wakwoxi waal gəan 
ɗə bala wuli həan ngə aligəan ɗə jəw yuu ngwə, 31 saha 
ngə dənay yu wuli yuu, naamunay ɗə kəte ja ngwə, 
nəmatə. Dân lûgu wura, ga yadugwaldə kwotə anə kwotə 
ngəde ɗəy ngwə, nəmatə. 32 Wuli - akul a yimay hə dâw. 
Wucegə abhə ngaw ga : Naji ɗəgə wakwonə wuli yuu 
waaɗu gəan ja ngwə, dâw waji âbi a baha an jûgunî a gə 
ɗə cându ɗəgə aâɗinî bohu ngaco. 33 Wute wəuni amari 
ɗəgə dâw wuji ma agû a gay wuli. Âju wuli ɗəgə dân yu 
ciri anəay yual ɗə kəte. 34 Gəre wuli yuu akul a gəani ja 
ngwə, wuga wukwoxi wual gə abhə ngaw ɗə kiximi ? 
Waan ɗə gabu hə abhə ngaw cay ngwə, ayaaw, ga yuu 
ro.»  
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KKKKəraəraəraəra        45454545    

Saha ngSaha ngSaha ngSaha ngə Yusuf nalaw ahâri həan ə Yusuf nalaw ahâri həan ə Yusuf nalaw ahâri həan ə Yusuf nalaw ahâri həan     
1 Wute Yusuf nahəngə dî yuu ngaco -ɗə, aga ayegə a 

baha migəw ngə yukul ngaco ja. Ga acedan ga : «Dəgûay 
ngaco caraw.» Ga wute jama anə ngaco yacar. Ciri anəay 
muh yajân, ga nacedan ahâri anə. 2 Ga nacuy ɗə jammay. 
Ga maay Masar go yahəngə, maay mayri go yahəngə.       
3 Yusuf acegə ciri anəay ga : «Dâw Yusuf. Gəre abhə ngaw 
kâgu co akul a dunia à ?» Gəre ciri anəay yəga yəngwoy 
ja. Gabu adan nafiyu ga yahəgujən a baha an, ga yuu ro.  
4 Kuren Yusuf acedan ga : «Kaunaw kəla həaw.» Ga yau 
kəla həan. «Dâw ciri agûay Yusuf ngə gawəyninaw ɗə ma 
ga yaâɗini Masar. 5 Ngə gəhəgujənnaw go ja. Ngə gabu 
agûay aji cay go ja hərə gawəyninaw ro. Kəmani ngə 
nahəganuni həndu a baha agûay ɗəgə wuhəlagə aro 
agûay. 6 Cându kəna nau -ɗə xaga kixi. Gəre xaga xingi 
ngəde nəu ɗəy. Məga məkəxonaw go ja, məga 
məcagunaw kəmbu go ja. 7 Ga Kəmani nahəganuni 
həndu a həre agûay ɗəgə wualugûay ɗəgə gəjânnaw a 
dunia go, dûr agûay go akiel. 8 Kəmani ngə nahəganuni 
həndu, ngə ja à, dəgûay ja. Kəmani naan ɗəani wujiri ngə 
May ɗəgə wutə̀ mayri yu Masar ngaco. 9 Wualaw ɗə kawi 
ɗəgə gəcegənaw abhə ngaw ɗə : ‹Wuli agû Yusuf ace 
Kəmani naan ɗəan dəmu, ga atə̀ Masar ngaco. Ga ngə 
gəjân ja ɗəgə gəu ɗə kawi. 10 Gau ngwə, gəjân a kəla həaw 
a bəla ngə yəcenə ga Gosen, na yu welə agû yu dii agû yu 
dimi agû yu kani agû yu ha agû yu dî ngə gəcal ngaco.    
11 Wucalaygû, na yu jama agû yu ləman agû ngaco ngwə, 
gəamunaw kwotə ja, hərə kəna hə yiman xingi au ɗəy.›  

12 Dəgûay yu kəti aw Benjamin co gaamunənaw a yəl 
agûay ɗə dâw, Yusuf, ngə wukanjugûay. 13 Kienənaw 
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abhə ngaw daraja ngaw yu dî ngə gaamunənaw a həndu 
ngaco. Ga wute wualaw ɗə kawi ɗəgə gəaɗunaw abhə 
ngaw.» 14 Ga nacegə mənna yuu naâju -ɗə, dân yu 
Benjamin yacih mâdəgay a bogə ga yacuy. 15 Ga Yusuf 
nacih yaya anəay nduco a bogə ga yacuy. Ga kəɗie -ɗə, 
dədan yaan kangay.  

 
Saha ngSaha ngSaha ngSaha ngə May hə Masar nafegə Yakub ə May hə Masar nafegə Yakub ə May hə Masar nafegə Yakub ə May hə Masar nafegə Yakub     

16 Saha ngə migəw hə mayri yahəngə ɗə Yusuf ciri 
anəay yau -ɗə, May yu jama anə gabu adan naji alli.        
17 May acegə Yusuf ga : «Cegə ciri agûay ɗəgə yətâgə 
kuro adan ɗəgə yəkwoxi lartə hə Kanaan. 18 Aɗu 
gəaninaw abhə agûay yu jama agûay. Wəugûay ngu ben 
ngəla həan a ngun ɗə Masar. Ga dəgûay yu jama agûay 
gejânnaw a lay ɗəgə gəhəmnaw kəmbu ngəla hə lartə 
yuu. 19 Kuren cedan ɗəgə yəjûgu kaju anay hə Masar 
ɗəgə yəaɗu a lay welə adan yu ngəram adan yu abhə 
adan co. 20 Cedan ga : ‹Ngə gabu agûay aji cay a gə kullay 
agûay ngə gəâjunaw a Kanaan ja. Məni ngwə, May ace 
bəla ngə gəunaw âpi co akul a lay.›»  

21 Aidə ga welə Yakub go yaan dî ngə Yusuf nacedan. 
Yusuf go naudan kaju yu kâxi ɗə ai ngə May nacenə.       
22 Naunə nduco kajimu bəlin kəte kəte, gəre naunə 
Benjamin tama hə libilla âru kâkənə yu gəmâji xingi.      
23 Nahəganɗə abhə anə kuro biay həkan ngə yələgədə dî 
ngəla hə Masar yu kuro kugəriay həkan ngə yələgədə 
kəlgama yu bərodi yu kəmbu ngəde ngə yəunə abhə 
adan. 24 Aidə ga Yusuf acegə ciri anəay ga : «Gualaw 
ngwə, ngə gənonaw a gə ɗə dibel ja.» Ga naâjudan yaal.  
25 Ga yane a Masar ga yaal gə abhə adan lartə hə Kanaan. 
26 Ga yəcenə ga : «Yusuf kâgu co akul a dunia. Ga atə̀ 
lartə hə Masar ngaco.» Gəre Yakub nahəngə dî yuu -ɗə, 
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nangwoy ja. Məni ngwə, naî ɗə mənna adan kâni ja, ga 
yuu ro. 27 Gəre yakienə dî ngə Yusuf nacedan ngaco go, 
naamu kaju ngə Yusuf nahəganɗəan ɗəgə aal a gə ɗə 
Masar go -ɗə, wute nayel ku ɗəan. 28 Ga ace : «Wute 
wuhən ɗə mənna yuu kâni ɗə kâni. Wuxi aw Yusuf akul a 
dunia. Ga kamən ngə wumatə ro, wual wuamunə.»  
 
  
KKKKəraəraəraəra        46464646    

Yakub aal Masar Yakub aal Masar Yakub aal Masar Yakub aal Masar     
1 Wute Yakub najûgu kullay anə ngaco ga nane. Saha 

ngə nata Ber Seba -ɗə, nahəlanəy Kəmani kì, Kəmani ngə 
abhə anə Yisaka nakiegə an. 2 Ga kənəm yuu -ɗə, Kəmani 
nakəmuxi a gəan, ga nafenə : «Yakub ! Yakub !» Ga 
Yakub ace : «Ngoreni.» 3 Acenə ga : «Dâw Kəmani, 
Kəmani ngə abhə agû nakiegə ani. Ngə gəhəgujən gə 
wualnî Masar ja, hərə wəan ɗə dûr agû migəw hə lartə 
dâbu. 4 Dâw muh ngə wəâɗigû go wuaɗugû go. Saha ngə 
gəmatə ngwə, Yusuf nəcagəri yəl agû.» 5 Aidə ga Yakub 
nama naâju Ber Seba. Welə an yatâgəɗə abhə adan yu 
welə adan yu ngəram adan co kaju ngə May hə Masar 
nahəganɗə adan ngə yual a gə ɗə habər. 6 Ga yaâɗi ləman 
adan yu kullay adan ngə yata a lartə hə Kanaan ngaco. 
Ga yaal Masar. 7 Aidə ga Yakub naâɗi jama anə ngaco 
Masar : welə an yu dii həanay yu dii ɗəanay ngaco.  
 
  
 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

May hə Masar naunə Yusuf kaju aci ngə bukor nətâllu. 
Kaju yuu nakəmay kaju ngəde ngaco. Kaju ngə May muh 
nakəmay kaju ngə naunə Yusuf.



 

 

 



 

 

 

 


