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Diyə̂� gə̂ mani gə̂ndə̂�gə̂

12
MãrDĩ F ꞌwogə Abram

1 Wala mən, Aba ciri gə MãrDĩ F ꞌwogə Abram me 
wayəw da, anDju ba swana hana kalna sənDa duwa bam, 
kalna warDaw bam, kalna ciri də nə� abo bam, me ba 
hana managə sənDa də anDju gə MãrDĩ F ba ha gələ�w. 2 Ba ha
cwaw gədə�w nare nə� gərDe abragə. Ba ha piyə bəw duwə�
me ba ha cwaw suməw gədə sumi gaba same me ca. 
Nare nə� ɗang kaw, MãrDĩ F ba ha piyə� bəw dədə�gələ� 
daraw anDju. 3 MãrDĩ F ba ha piyə� bəw managə nare woni 
piyə bədə�gə Abram duwə� dədə�gələ�, me ba ha sərgə� 
nare woni sərgə Abram me ca. Nare nə� sənDa dədə ka 
pat da, MãrDĩ F ba ha piyə� bəw dədə�gələ� daraw anDju gə 
Abram. 

4-5 Managə Abram dwoy gwale gə MãrDĩ F wayaw da, 
anDji ur ba so ha ya Aba ciri gə MãrDĩ F ba ərəməw nəm de. 
Managə Abram so kal Haran da, anDji wol dyamo də 
Saray me chendəw gorəndəw gə Lot me. Cendi lay mani
day nə� ꞌywa pat da me wol kwoy day nə� cendi kələ�gə 
managə Haran me ca. ƏrDə, cendi bor ha əjə sənDa də 

5



Diyə̂� gə̂ mani gə̂ndə̂�gə̂ 

Kanã. Managə wala gə ta də lə� da, Abram alya duwa 
neyəm gənənD wurgəsubu gə bi ji.

Abram managə Kanã me Ejibtə me 
Managə nə� Abram gəra gə sənDa də Kanã da, 6cendi 

cilangədə da me ha mana gə ciri də gə ꞌwogdə Chichem,
bəra dəm mana gə habda gə geche gaba amsa MãrDĩ F gə 
ꞌwogu Moreyə�. Wala gə ta lə� da, nare nə� Kanã damə� 
sənDa də ta də lə�. 

7 Aba ciri gə MãrDĩ F dəm Abram duwə� me wayəw da, 
sənDa də ta di, ɗanD ba ha ꞌyagə i mwagəraw. Managə 
Aba ciri gə MãrDĩ F dəm Abram duwə� mwom da, anDji 
ɗangrDəw mana gaba hərəwəw. 
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8 ƏrDə, Abram ha managə kurDa tuldələ� ip, managə 
Betel tuldə də jomniyə�. AnDji ɗangrDə kundi duwa gə 
barge managə Betel bulə� day gə Ayə�. Betel tuldə də 
turgələ� me Ay tuldə də jomniyə� me. ƏrDə, Abram ɗangrDə
mana gaba hərəwə� MãrDĩ F me ꞌwagaw gə suməw duwa 
me ca. 9 HinDe hinDe Abram cəm da bi dərəw əjə Negeb. 
10 Badgara əndər manaåə sənDa də Kanã lə�. Abram so ba
ha managə Ejibtə� ba ha walalə dara badgara di i də 
geche. 11  Managə cendi gər Ejibtə ip da, anDji waydə 
dyamo də Saray da: «Yə�r, məndi da, də� ladə deme 
nanDe. 12 Managə nare nə� Ejibtə yarnay ba də� i dyaman 
da, cendi ha ꞌyan bam me ha kalay də� ha wara. 13 Yande
da, waygə də� i chidən, dara kalgə gə yənən nəm 
sədə�gələ� ladna me, nə� damna labya daray məndi me 
ca.» 14 Managə Abram gəra Ejibtə da, nare gəra yə�r 
deme di, ba i deme də lade nanDe. 15 Asəngar nə� gechide 
nə� nə� dole gə Ejibtə duwa gəra yə�rdə me, cwara gəragə
wayəw dole ladni dəra. ƏrDə, cendi woldə ha nəm kərə� 
nə� dole gə Ejiptə, gə gə ꞌwogəw Parawo.
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16 Managə ta də lə� di, nare nə� Ejibtə yi Abram 

sədə�gə lə� ladə dara Saray. Cendi ꞌyaw gə dəmənDje me 
bage nə� mee me labje me, kura nə� abje me nə� namde 
me, kwoy nə� nare nə� abje me nə� namde me, jambal me 
ca. 17 Cwor ərDə, Aba ciri gə MãrDĩ F asəw Parawo day gə 
nare woni dama dərəwə� mwom gə geche sədə�gələ�, dara
Saray də nə� Abram dyamo. 18 Parawo ꞌwaga Abram 
hara nəm suwə� me urəw da: «Ɓak da, əjəm, mə� alən 
yande dana mo? Mə� wayən da ba i dyam bə�də� dana 
mo? 19 Mə� wayən ba i chidəm dana me, nə� udə deme 
mo? Caga da, yə�r, nə� kaləm dyam dəma də i ta, woldə 
me hanale.» 20 Parawo tinD bəw ꞌwogə nare duwa me 
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waygə da: «Yarna, bwana Abram day gə dyamo me 
mani day nə� ꞌywa me pat, hana gandagə bəra, kalnagə 
paleyə� ba.» 

13 1 Abram day gə dyamo me mani day nə� ꞌywa me, so
gə Ejibtə cwor ha Negeb, me Lot so ha gandəw me ca. 

Abram day gə Lot cəgdəgə bam 
2 Abram i gun gaba ꞌywa mani nanDe. Mani duwa nə� 

paga me sal me jindar me ꞌyarbar nanDe. 3 AnDji so Negeb
me ha hinDe hinDe dəm Betel, managə anDji damə� pi, Betel 
bulə� day gə Ayə�. 4 Abram gəra mana duwa gə tuni anDji 
ɗangrDəw MãrDĩ F piyə�. I mana gə ta də lə� me, anDji hərəw 
MãrDĩ F me ꞌwogəw gə suməw duwa me ca. 

5 Cwor, Lot gaba bwa Abram kaw, mani duwa nə� 
paga nə� dəmənDje me, nə� bage nə� mee me, nə� labje me, 
nare gə kundi day gaba dama ilə� me ca. 6-7 Mana gə 
sənDa də ta də lə� di, nare nə� Kanã me nare nə� gə 
ꞌwogəgə Perisit me damə� pi dərə�gələ�. I dara ta də me, 
mana gaba dama yen Abram day gə Lot da, dara mani 
day nə� paga ꞌyarbar nanDe. ƏrDə, say so əndər managə 
woni gama mani nə� paga nə� nə� Abram duwalə� me nə� nə�
Lot duwalə� me dwarDagələ�. 8 Managə wala gə ta lə� da, 

9



Diyə̂� gə̂ mani gə̂ndə̂�gə̂ 

Abram ꞌwogəw Lot wayəw da: «Kal say əndarna 
dwarDandələ� bə�də� me, managə woni gama mani ənda nə�
paga dwarDagələ� bə�də� me ca, dara də i ənda abəni. 

9 Yə�r, sənDa də i dərə�mə� ta di, ɓəl nanDe, cəgdə�ndə 
bam. Mə� urnə ba mə� hana əsay jele le, nə� ha ni əsay 
abe. Mə� urnə ba mə� hana əsay abe le, nə� ha ni əsay 
jele.» 10 Lot u dərə�w, yə�r tulinD də kuray gə ꞌwogəw 
Jurdan buwə� pat. AnDji yə�r mana də ənD jee bəra dəm ciri
də Swar. Mana gə ta di, wun ya yiga gənə� MãrDĩ F duwa 
gə ꞌwogəw Eden de, me wun ya sənDa də Ejibtə de me. I 
mana gə ta də me, MãrDĩ F ɗanD ha meyənda Sodom ɓam gə
day gə Gomor mən. 11 Managə Lot yə�r dal də ladə da, 
anDji u duwa tulinD də kuray gə Jurdan buwə� pat. AnDji 
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cəm nəm gə kundi duwa da, əjə kuray gə Jurdan tulu də
jomniyə�. Ta də me, i cagda gə nə� Abram day gə Lot di. 
12 Abram duwa da, wor dam managə sənDa də Kanã lə�. 
ƏrDə, Lot duwa da ɓabərə kundi duwa cəm nəm hinDe 
hinDe əjə Sodom. AnDji dam i mana gə ciri də gechide də 
kuray gə Jurdan buwə� ip. 13 Nare nə� ciri də Sodom da, i 
nare nə� acnDe nanDe. Mani day nə� ala meyəndəw MãrDĩ F 
dusəw nanDe me ca. 

14 TargənD ɗang managə Abram cəgdə�gə bam day gə 
Lot da, Aba ciri gə MãrDĩ F ꞌwogə Abram wayəw da: «U 
dərə�m yə�r mana gə ɗəbə dəmalə� ta di. Yə�r sənDa 
gəndədələ� me dədə me əsey jele me əsey abe me pat. 
15 SənDa də mə� yə�r də ta di pat da, ɗanD nə� ha ꞌyam əjəm 
me, ha waragə mwagəram bərDənD me ca. 16 Nə� ha kala 
mwagəram ha ꞌyarbara ya sənDa de. Gun neyəmna asa 
sənDa bə�də� mwom da, mwagəram kaw, anDji ha neyəma 
asagə bə�də� me ca.» 17 ƏrDə, MãrDĩ F cwor wayəw Abram 
gwale gə ɗang: «So da, ha yə�r sənDa də charni dəra me 
ɓəlnani dəra me, dara nə� ha ꞌyam i əjəm.» 

18 Managə  Abram  dwoy  yande  ɗəm  da,  anDji  cəm
kundi  duwa da,  ha ɓabəra  mana gə habda gə geche
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gaba bwasa MãrDĩ F yə� ip gə Hebron. AnDji ɗangərDə mana
gaba hərəwə MãrDĩ F. 

14 
Abram day gə dolgə 

1 Managə wala gə ta lə� da, Amrapel dole gə sənDa də 
Mesopotami me Ariyok, dole gə Elasar me 
Kedorlaomer, dole gə Elam me Tidal, dole gə Goyim me 
ca, 2 cendi jə�r say gə Bera, dole gə ciri də Sodom me 
Birka, dole gə Gomor me Kinab, dole gə Adma me 
Chemeber, dole gə Sebayim me Bela, dole gə ciri də 
Sowar me ca. Dolgə nə� wodə jeråə say gə dolgə nə� ji. 
3 Dolgə nə� ji nə� ta di dayar pat managə suləlinD gə gə 
ꞌwogəw Sidim. SuləlinD gə ta di me, caga gədə kuray gə 
geche gaba nimi nə� hərange. 4 Cendi dam pi managə 
kwaynani də nə� dole gə Kedorlaomer duwa lə� aliya 
mwac di sər. Managə aliya gə mwac di sər neyəm 
mwom da, cendi so gənDəw bam, 5 me aliya gə mwac du 
wodələ� da, dole gə Kedorlaomer so day gə kwandaw 
dolgə woni ɓamara gandəw. Managə cendi wor bərmə�lə�
sənD da, cendi jergə say me ɗwoy narje nə� gə ꞌwogəgə 
Repayim nə� ciri də Achterot-Karnayim bam, ɗwoy 
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narje nə� Susim nə� ciri də Ham bam, ɗwoy narje nə� Emin
nə� dam managə dal də Kabe-Kiryatayim bam me ca. 
6 Cendi ɗwoy narje nə� gə ꞌwogəgə Orit managə kurDa 
day də Seyir dədə, pamgə bəra kalgə dal də geche 
bədə�. 7 ƏrDə, cendi cwara hara managə An-Michpat, ciri 
də caga gə ꞌwogədə Kades. Cendi gəra jə�r say, u sənDa 
də nə� Amalekit day bam pat. Nare nə� gə ꞌwogəgə 
Amorit nə� dam managə Hatsatson-Tamar kaw, cendi 
ɗwoy gə bam pat. 8 Managə wala gə ta lə� da, dolgə nə� ji
nə� ta di, inə� dole gə mana gə Sodom me dole gə Gomor 
me dole gə Adma me dole gə Tseboyim me dole gə Bela 
də gə ꞌwogədə caga Soar me, jer say gə woni marDande 
day managə suləlinD gə Sidimə�. 9 Woni marDande day inə� 
Kedorlaomer dole gə Elam, Tideal dole gə Goyim, 
Amrapel dole gə Mesopotami, Aryok dole gə Elasar: 
dolgə ji jer say gə dolgə wodə. 10 Managə suləlinD gə 
Sidim dalawə� da, bəlale woni girbe gə kulə ilə� nanDe me, 
dole gə Sodom me gə Gomor me gə nare day wa da me 
borə. Nə� gəndə�gə wor bəra da, wa ha budə kurDa dədə. 
11 Nare woni ɗwaya nare nə� Sodom me Gomor me da, 
lay mani day me swagə day me bam pat ba gə ha nəm 
ulay dayə�. 12 Lot gə nə� Abram chendəw gorəndəw kaw, 
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dam i Sodom me. Cendi woləw da me laya mani duwa 
nə� ꞌywa bam me ca. 

13 Wala gə ta də lə� di, Abram gə gəndəw i Hebro, 
damə managə habda gə geche gaba hərəwə MãrDĩ F gə nə� 
abe gə ꞌwogəw Mamreyə�. Mamre i Echkol me Aner me 
chandragə nə� ma gwale day mən gə Abram. Gun mən 
managə nare woni wadadə say dwarDagələ�, wa da gəra 
wayəw Abram gwale gə nə� Lot. 14 Managə Abram dwe 
dara nare nə� nə� Kedorlaomer ba yi chendəw gorəndəw 
gə Lot da, anDji so pi narje nə� gə yəgə kərə� duwalə� nə� 
woni dwana woni jara say nDem ya aru aru subu gə 
mwac di dunasər de. Cendi pamgə taragələ� bəraa dəm 
managə Dan. 15 Abram day gə narje duwa əsgə sədə�gə 
dodə�. Cendi jirəm woni marDande day gə changa, jə�r 
gandagə. Cendi ꞌyworgə da me pamgə bəraa dəm 
gandagə managə Hoba. Hoba i ciri də managə Damas 
dədə. 16 Abram chaba chendəw gorəndəw gə Lot me, 
laya mani duwa nə� ꞌywa me. AnDji laya nare nə� cendi 
yibəgə kwaynani me laya mani nə� Sodom bam pat me 
ca. 
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Abram day gə Melkisedek 
17 Managə Abram dwana duwa ɗwoy dole gə 

Kedorlaomer day gə dolgə nə� ɗang woni ma gwale day 
mən gandəw bam da, anDji cwara ba hara ulay. Do me 
dole gə Sodom ha ꞌywa Abram managə suləlinD gə nə� 
dolgə day gə dajəbar nəm lə� gə gə ꞌwogəw Chawe. 
18 Melkisedek gə i gun gaba ala giyə� gənə� MãrDĩ F gaba 
dama daa me, i dole gə ciri də gə ꞌwogədə Salem me ca,
ꞌwo mapa me gani gə gə ꞌwogu «be‚» me əsəwə�. 19 AnDji 
bi bəw Abram duwə� ba da: «Kal MãrDĩ F gaba dama daa 
gaba ɗwaya mani pat bam pinə� bəw Abram duwə�. AnDji 
me, i MãrDĩ F gaba asa daa me sənDa me. 20 Kal MãrDĩ F gaba 
dama daa suməw ꞌwagəna. AnDji me, i MãrDĩ F gaba bwam 
woni marDande dəma əsəmə.» Abram ꞌyaw Melkisedek 
mani duwa nə� layagə sayə� dədə�gə nə� neyəm mwac pat. 

21 ƏrDə, dole gə Sodom wayəw Abram da: «Kal dəma 
mani nə� mə� layagə sayə� me ꞌyan ni nare.» 22 Abram cor 
wayəw dole gə Sodom da: «Nə� u əsən da gələw Aba ciri
gə MãrDĩ F gaba dama daa me gaba ɗwaya mani pat bam 
me gaba asa da me sənDa me ca. 23 Nə� sərgə sən, nə� ha 
ꞌwə� mani dəma mən bə�də�. I nam chire labaa sade dəma
nə� woni ma gəbande kaw, nə� u bə�də�, dara sanga mə� ha 
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waya ba nə� ꞌywo mani i dara daram. 24 Əndi da, mani 
mən kaw nə� ur bə�də�. Nə� kal i wama gə nare ni wama 
məra ɗəm. Me nə� Aner me Eskol me Mamre me nə� woni
bwan da, gə layna day məndagə.» 

15
SənDa də Kanã da ha waragə i Abram mwagəraw 

1 Managə say di gəndədə ꞌyenD bam ɗəm da, Aba ciri 
gə MãrDĩ F asəw Abram chine wayəw da: «LanD bə�də�, 
Abram, əndi nə� i ya dogə dəma de. Mani nə� nə� ha ꞌyam 
dara gwayni dəma da, ha ꞌya i nə� geche.» 2-3 Abram 

cwow wayu da: «Aba ciri ni
gə MãrDĩ F, mə� ha ꞌyan i na 
mo? Dwe ni gaba wara gən 
ilə� bə�də�.» Abram cor 
wayəw ɗang: «Caga da, 
dwe mən tenene kaw mə� 
ꞌyan bə�də�. I kwayani gə 
Elyeser gə Damas me ha 
wama dəba ni.» 4 Aba ciri 
gə MãrDĩ F wayu da: «Bə�də�! 
AnDji ha wama dəba dəma 
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bə�də�. I gorəndəm gə nudəm me ɗanD ha wama.» 5 MãrDĩ F 
walaw dəmə nəm iche me wayəw da: «U dərəm yə�r 
siyaya daa. Mə� neyəm asa desu mo? Mwagəram kaw ha
ꞌyarbara yande me ca.» 6 Abram kal dusəw Aba ciri gə 
MãrDĩ F duwə� me Aba ciri gə MãrDĩ F yə�rəw ba i gun səw gə 
lade. 7 AnDji wayəw Abram da: «Əndi, nə� i Aba ciri gə 
MãrDĩ F gə dəmə� gandə̂m managə Ur, sənDa də nare nə� 
Kalde dayə�, dara ꞌyam sənDa də caga mə� damə� ta di.»

 8 Abram cor wayəw da: «Aba ciri gə MãrDĩ F, nə� ha 
ꞌwacnDa man dara sənDa di ba ha ꞌya i ni mo?» 9 MãrDĩ F 
wayəw da: «Ha kanDjan labe də more dədə alya subu 
mən me, cange də mee dədə alya subu mən me, 
gəgərənD gaba alya subu mən me, kogəl də kerkede mən 
me də bare də dwe mən me ca.» 10 Abram gəra gə mani 
di, kunbəgə bam me jegdə dodə� korgənD sər sər. AnDji u 
kabni gə labe tulu mən asə cwo dərəw əjə jaw. Gə 
cange me gə gəgərənD me kaw, bo cwo dərəw əjə 
kwandaw. Dirbi da kunbəgə, me jegdəgə dodə bə�də�. 
11 Duni gəra bo ba də womgə me, Abram ꞌyworgə bam. 

12 Managə dawa al dara ɗwanda da, Abram əndər 
mar nuni dodə� me mani woni ala lanDa ɗəbə duwə� me. 
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Mana urDinD gandəw da kədap me, səw sadəw tak tak me 
ca.

13 Aba ciri gə MãrDĩ F wayəw Abram da: «Dwoy lade! 
Mwagəram da ha hara dama sənDa də kwandagə dayə� 
me gə ha alagə kwaynani me, gə ha gələ�gə dərə�gə alya 
aru aru wodə. 14 Nare woni alagə kwaynani da, nə� ha 
ala gandagə sarya me, targənD ɗang da, nə� ha kalagə 
ganda gə mani nə� ꞌywa əsəragələ�. 15 Əjəm gə Abram da,
ɗanD, mə� ha mara hãrDi‚ gə lade, hara abəram taragə lə� 
gə ladni. 16 ƊanD i mwagəram woni di wodə me ha cwara
hara sənDa də kalə�, dara mani nə� ala nə� acnDe nə� nə� nare
nə� Amorit nə� dam sənDa də ta di day neyəm dara 
ꞌywaragə bə�də� sənD.» 

17 Managə dawa ɗwondə da, mana cwor diləm, ərDə 
duwa dilesədə ɓamar gə sawe ca, ha managə mani nə� 
gə jegdəgə dodə� sər sər dwarDagələ�. 18 Wala gə ta lə� di, 
Aba ciri gə MãrDĩ F ma gwale duwa me u bəw ꞌyaw Abram 
me wayəw da: «SənDa də so managə kuray gə Ejipt buwə�
bəraa dəm kuray gə geche gə gə ꞌwogəw Eprat buwə� 
da, nə� ha ꞌyagə i mwagəram. 19 I sənDa də nare nə� Kenit 
day me nare nə� Kenisit day me nare nə� Kadmonit day 
me 20 nare nə� Hetit day me nare nə� Perisit day me nare 
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nə� Rapyit day me 21 nare nə� Amorit day me nare nə� 
Kanã day me nare nə� Girgasit day me nare nə� Jebusit 
day me ca.» 

16 
Ya gə nə� Ismael duwa 

1 Abram dyamo də Saray da yəw dwe bə�də�. Kwoy 
dəra də Ejiptə mən, də gə ꞌwogədə Agar, damə� 
gandədə. 2 ƏrDə Saray ꞌwogə tərə�də gə Abram me 
wayəw da: «Yə�r, Aba ciri gə MãrDĩ F əmən ya bam. Mwom 
da, ha mə� ha ꞌya gə kwoy ni di. Əm ga də ha yan dwe gə
abe mən som.» Abram yi gəsə�ni gə nə� dyamo dəra. 
3 Managə Saray yi Agar ꞌyaw tərə�də gə Abram da, cendi
dam managə sənDa də Kanã lə� alya nem mwac. 4 Abram 
ha ꞌya gə Agar me tandi u gudi. Managə tandi yə�r sədə 
ba də i gə gudi mwom da, tandi lanDdə idə ciri dəra də 
bə�də�. 5 Saray wayəw Abram da: «I əjəm me, mə� haran 
gə widəru gə ta də pat bə�də� mo? I əndi me, nə� yə kwoy 
ni də ꞌyam gamdədə. Cwor man me, managə tandi yə�r 
sədə ba də i gə gudi da, alən ichin yande mo! Kal Aba 
ciri gə MãrDĩ F me anandə sarya anDju.» 6 Abram cwor 
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waydə dyamo də Saray da: «Tandi i kwoy diya, məndi 
al gandadə mani nə� dərey ur.» ƏrDə, Saray gəldə dərə�də
nanD me Agar wa ha bam dal də geche dwarDələ�. 

7 Managə Agar dam bwo gwayni dal dwarDələ� bəla gə
dam bərmə� gaba hara Churlə� buwə� ip da, paja gə nə� 
Aba ciri gə MãrDĩ F duwa gəra ꞌyodə, 8 me anDji waydə da: 
«Agar, kwoy də nə� Saray, də� swa i wey mo me də� ha i 
wey mo?» Tandi cwow wayəw da: «Nə� wadə i idə ciri ni
də Saray.» 9 Paja gə nə� Aba ciri gə MãrDĩ F duwa waydə 
Agar da: «Cwor ha ꞌywa idə ciri diya də Saray də bi me 
aldə horəmbə.» 10 AnDji waydə gwale gə ɗang: «Aba ciri 
gə MãrDĩ F ha cwa mage diya, ha gərDə ya sənDa de, gun ha 
neyəma gaba asagə bə�də�.» 

11 Paja waydə ɗang: «Caga da, də� i gə gudi. Də� ha ya
dwe gə abe me, də� ha ꞌwagaw suməw Ismael, dara Aba
ciri gə MãrDĩ F dwoy nulə� diya. 12 Gorəndi də da, ha dwaya 
gwale gə waya bə�də�, ya kura de. AnDji ha dama dara 
jara say gə nare jwap jwap, me nare kaw ha jara 
gandəw me ca. AnDji ha biyə� səw dama ciri duwa mənaw
jiga, me ha dama dara kanDja kwandaw gwale me ca.» 

13 Managə Agar dwoy yande da, tandi way da: «I 
mana gə kalə� də me, nə� yə�r aba yaran də lə� ꞌyang mo?»
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Tandi ꞌwogəw Aba ciri gə MãrDĩ F gaba wayadə gwale di 
suməw El-Roy, gəndəw də biyə� i MãrDĩ F gaba yaran. 14 I 
dara yande me, bəla gə dam managə Kades bulə� day gə
Bared lə� di, gə ꞌwogəw suməw Lahay-Roy. 15 Agar yəw 
Abram dwe gə abe, me anDji ꞌwogəw suməw Ismael. 
16 Managə Agar yəw Abram Ismael da, anDji alya duwa 
neyəm gənənD dunasər gə di kubi. 
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17 
MãrDĩ F gam bəw gə anDji ꞌwo ꞌyaw Abram jang 

1 Managə Abram alya duwa neyəm gənənD dunamən 
gə di dunamən da, Aba ciri gə MãrDĩ F dəm duwə� me 
wayəw da: «Əndi, nə� i MãrDĩ F dəma gə dwana duwa ɗwoy
mani bam pat. LanDən me, al mani nə� lade dərə�nə� me ca.
2 Nə� u bən ꞌyam mwagəram ha ꞌyarbara nanDe.» 3 Abram
əbər dərə�w dodə� me MãrDĩ F wayəw da: 4 «Əndi gə MãrDĩ F 
da, nə� u bən ꞌyam əjəm gə Abram, mə� ha cwara nare nə�
gərDe nanD me nə� sabar sənDa dədə ka jiga jiga pat 
abragə. 5 Caga da, gə ha ꞌwagam Abram bə�də� ɗəm. Gə 
ha ꞌwagam Abraham» (gəndəw i nare nə� gərDe abragə), 
«dara nə� ha cwam gədəm nare nə� gərDe nanD me nə� 
sabar sənDa dədə ka jiga jiga pat abragə. 6 Nə� ha cwam 
gədəm aba ya nanD. Mwagəram ha gərDə me ha sabara 
sənDa dədə jiga jiga me. Managə mwagəram dwarDagələ� 
da, nə� mən ha kədə dolgə nə� gechide me ca. 7 Nə� ha 
gama bən gə nə� u ꞌyam di ganəm jang, me gə mage 
dəma nə� ha wara tarəmə� gə targadə day targadə day. I
bi gə ꞌwo gə ha dama gə dərə�w bərDənD dara nə� ha ꞌya i 
MãrDĩ F dəma gə mə� ha lanDan me, mwagəram kaw ɗanD ha 
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lanDan me ca. 8 Caga da, əjəm me mwagəram me da, nə� 
ha ꞌyang ciri də Kanã də mə� cəmdə yala damə� ya məje 
de də pat. Ciri də Kanã da, ha waragə mwagəram 
bərDənD me, nə� ha ꞌya i MãrDĩ F day me ca.» 

9 MãrDĩ F wayəw da: «Əjəm gə Abraham me mwagəram
gə targadə day targadə day da, anə� ha lanDaw bən gə nə�
u ꞌyam. 10 Yə�r bən gə nə� u ꞌyam gə anə� ha lanDaw, dan gə
nə� mwagəram də me i ta: abje pat da, anə� ha sabagə 
banDa. 11 Dara saba gə banDa də me, nare ha ꞌwacnDa dara
əndi gə MãrDĩ F ba nə� ma gwale ganang. 12-13 Dine nə� abje 
pat nə� anə� yə�gə da, alna wala dunasər da, sabnagə 
banDa bam. Ina dəndərang dan nə� ya labaa, ina i kwoy 
dan nə� anə� kələ�gə sənDa də ɗangə� labaa nə� gə yə�gə kərə�
dəma lə� kaw, sabnagə banDa bam. Alnagə dine nə� abje 
yande pat, gə targadə day targadə day. Saba gə banDa 
də me, i bən gə nə� u ꞌyam gə ha dama sədə�ngə gə 
dərə�w bərDənD. 14 Gun gə abe gə sawna banDa bə�də� da, gə 
ha ꞌywaraw bam warDaw dwarDagələ� dara anDji lanDəw 
MãrDĩ F bəw gə ma gandəw di bə�də�.» 

15 MãrDĩ F wayəw Abraham da: «Tandə, dyam də Saray 
da, gə ha ꞌwagadə Saray bə�də� ɗəm. Sumdə ha cwara i 
Sara. 16 Nə� ha piyə� bən dədə me, tandi ha yam dwe gə 
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abe. Nə� ha piyə bən dədə me, tandi ha gədə nare nə� 
ciriyə� jiga jiga gagəragə me ca. Managə mwagəradə 
dwarDagələ� da, nə� mən ha kədə dolgə.» 17 Abraham 
əndə�r əbər dərə�w dodə�, pi baya me ərəm dusuwə�, way 
da: Abe gaba alya aru me, deme dədə alya gənənD 
dunamən me da, ha ya dwe man man mo? 18 Abraham 
wayəw MãrDĩ F da: «Mani nə� nə� urgə səmə� da, kal Ismael 
damna labya me, mə� gamnaw ladna me ca.» 19 MãrDĩ F 
cwo wayəw da: «Bə�də�! Dyam də Sara ha yam dwe gə 
abe me, mə� ha ꞌwagaw suməw Isak. Nə� ha gama bən gə
nə� u ꞌyaw gandəw me, gə mage duwa nə� ha wara 
taruwə� gə dərənD bərDinD. 20 Nə� dwoy amsa dəma dara 
Ismael də com. Əw, nə� ha piyə� bən duwə� me, nə� ha 
cwaw gədəw nare nə� gərDe mwagəragə. AnDji ha ꞌya i 
dolgə nə� gechide nə� mwac di sər abragə me, mage 
duwa ha ꞌyarbara nanDe sənDa duwalə� me ca. 21 I nam i 
dara bən gə nə� u da, nə� ha gamaw jang gə Isak, dwe gə
dyam də Sara ha yam, cindi gədamə ya ka de.» 
22 Managə MãrDĩ F wayəw Abraham gwale gə ka də bam 
pat da, anDji cor ya da. 

23 Managə wala gə ta də lə� dok, Abraham wol abje 
pat me, wol gorəndəw gə Ismael me, dine nə� åə yə�gə 
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kərə� duwa lə� me, kwoy nə� gə yə�gə kərə� duwa lə� me, nə� 
gə kələ�gə mana gə ɗangə� me, sabəgə banDa bam. AnDji al 
ya MãrDĩ F ba wayəw nəm de. 24-25 Wala gə gə sabəgə nə� 
Abraham day gə gorəndəw gə Ismael banDa da, 
Abraham alya duwa neyəm gənənD dunamən gə di 
dunamən me, Ismael alya duwa neyəm mwac di subu 
me ca. 26 Abraham day gə gorəndəw gə Ismael sabəgə 
banDa wala mən ca. 27 Abje pat nə� kərə� duwalə� me, kwoy
nə� gə yə�gə kərə� duwa lə� me, nə� anDji kələ�gə mana gə 
ɗangə� me, sabə banDa gandəw wala gə ta də lə� mən. 

18 
MãrDĩ F dəm Abraham duwə� 

1 Abraham dam ciri managə habde nə� gechide nə� nə� 
Mamre tuləgələ� ip. Wala mən, Aba ciri gə MãrDĩ F dəm 
duwə� gə dawa urDe dəra, managə anDji dam kundi duwa 
buwə�. 2 AnDji u dərə�w daa me yə�r abje subu ɗəbə 
dərə�wə�. Managə anDji yə�rgə mwom da, wada kalang saw
dərə�gə daa, ərDə gəra pi gubərəw dodə� dərə�gələ�. 
3 Abraham wayəw gun mən gə geche managə nare nə� 
subu di dwarDagələ� me wayəw da: «Aba ciri ni, mə� 
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yarnan ba nə� inə i mache dəma gə lade dərəmə� da. Kal 
cilanga dənə� dəban ɗəbə dodə ɗi bə�də�. 4 Kalgə ꞌyanang 
nimi hinDe. Anə� sabə gə gədərang bam me, bwana 
gwayni managə habda gə ka di gənduwə�. 5 Kal, nə� ha 
kanDjang mani nə� wama hinDe, anə� wom do me, anə� ha 
ꞌywa dwana dədə hara də sənD. I dara ta də me, nə� ur 
dara ba anə� cilangəna dənə pəgənD bərDənD bə�də�.» Cendi 
cwow wayəw da: «Al mani nə� dusəm ur.» 6 Abraham wa
ha kalang ꞌywa dyamo də Sara mana gə kundiyə� me 
waydə da: «Lay buro gə geme ɗagəna də wun ya dwarDə
subu. Kwoy da me ɓabdə gato kalang.» 7 Abraham wa 
ha labje duwa dwarDagələ�, yə labe gə mache gə lade 
gaba swani. AnDji ꞌyaw aba dama gandəw ba kundənəw 
me ba hangdənawe kalang. 8 Abraham o nay nə� yale me
nə� bəra me kabni gə hangda də me, hara nəm gəra 
chigə məje də dərə�gələ�. Managə cendi ilə� wama lə� 
habda gənduwə� da, Abraham ɗəbə tuləgə lə�. 

9 Managə cendi wom bam pat da, məje də ur 
Abraham: «Dyam də Sara, də wey dəra mo?» AnDji 
waygə: «Tandi ilə� kundiyə�.» 10 Managə məje nə� subu 
dwarDagələ� da, gə mən i Aba ciri gə MãrDĩ F me anDji wayəw 
Abraham da: «Dwoy ladə. Cindi gədamə ya ka de da, 
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nə� cwarə danə�. ƊanD dyam də Sara ha ya dwe gə abe 
əsədələ�.» Sara damə kundi buwə� Abraham taruwə� ip 
me, dwoy gwale gə ta di. 11-12 Sara pi baya nudədələ� 
dara day gə Abraham da, ba gə halbəle. Tandi Sara 
kaw ba də yə bare bə�də� ɗəm. Tandi ərəm dusədələ� da: 
Caga da, nə� halle, tərə�n kaw halle, me nə� hanin ya dwe 
man man mo? 

13 Aba ciri gə MãrDĩ F wayəw Abraham: «Dara na me, Sara
pi baya me way da, hala gə ba də� hal ka dim, ba də� ha 
ya dwe ɗang sənD mo?» 14 AnDji waydə da: «Mani mən 
ɗwoy Aba ciri gə MãrDĩ F bə�də�! Cindi gəra gədan ya ka de,
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nə� cwarne dəmalə� da, dyam ha ya dwe gə abe.» 15 Sara 
lanDa aldə me bəl bədə sarni: «Nə� ꞌwocnD piyə� gə 
bayalə�bə�də�.» Aba ciri gə MãrDĩ F waydə da: «Də� pi baya 
ꞌyang!» 

16 Məje nə� subu də ɓərDənD bor ha əjə Sodom. 
Abraham bogə me cendi ha gər mana gə mənə� da, yara 
Sodom dədə�. 17 Aba ciri gə MãrDĩ F ərəm dusuwə� da: Nə� ha
budəw Abraham mani nə� nə� ha alagə dodə� mo? 18 Dara 
Abraham ha gədə nare nə� gərDe woni dwana 
mwagəragə, me nə� ha piyə� bən nare nə� gərDe nə� sənDa 
dədə ka pat dədə�gələ� daraw. 19 Nə� bi Abraham dara 
anDju ba gəlnə�gə dəndaw me mwagəraw me ba alna 
mani nə� əndi gə MãrDĩ F nə� ur. Managə cendi alna mani nə�
lade nə� nə� urgə də ɗəm da, nə� ha ala mani nə� əndi gə 
Aba ciri gə MãrDĩ F nə� u bən ꞌyaw Abraham di. 20 ƏrDə, Aba 
ciri gə MãrDĩ F wayəw Abraham da: «Mani nə� acnDe nə� gə 
way dara Sodom day gə Gomor də da, nə� dwoy com. 
AcnDa day də i gə geche. 21 I dara ta də me, nə� ha yara 
gə dərə�n ni mani day nə� acnDe nə� cendi algə nə� gə 
wayən gwale day da, i sədə� ꞌyang mo?» 

22 Nare nə� sər so mana gə ta lə� di, ha əjə Sodom. 
Aba ciri gə MãrDĩ F wor ɗəbə Abraham dərə�wə�. 
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23 Abraham chidə MãrDĩ F suwə� ip me wayəw da: «Mə� ha 
meyənda gun gə lade ɓamaw gə gun gə acnDe mən man 
man mo? 24 Əm ga, mə ꞌywana nare woni ala mani nə� 
lade gənənD ji managə Sodom da, mə� ha meyəndadə 
bam com mo? Mə� ha kala dusəm həlala dara nare nə� 
gənənD ji də dədə�gə bə�də� mo? 25 Mə� ha neyəma meyənda
nare nə� lade ɓama gə gə nə� acnDe mən bə�də�. Mə� ha 
neyəma gələ�gə nare nə� acnDe dərə�gə ɓamagə gə nə� lade 
mən bə�də�. Ta di, mani nə� əjəm gə MãrDĩ F, mə� ha alagə 
bə�də�. Əjəm gaba alagə nare nə� sənDa dədə lə� ka pat 
sarya gə bərmə� duwa da, mə� ha neyəma ala yande 
bə�də�.» 26 Aba ciri gə MãrDĩ F wayəw Abraham da: «Nə� 
ꞌywana nare woni ala mani nə� lade neyəmna gənənD ji 
managə Sodom da, nə� ha kala dusən həlala dara nare 
nə� gənənD ji də dədə�gə.» 

27 Abraham cwor wayəw MãrDĩ F da: «Əndi, gə nə� i ya 
dəbərənD də gubulə� de kaw, nə� tənD bən wayəm gwale 
ɗang. 28 Əm ga, mə� ꞌywana nare nə� lade neyəmna 
gənənD wodə gə bi ji me, nə� ji ꞌyana lə� bə�də� da, mə� ha 
meyənda nare nə� ciriyə� də bam com mo?» MãrDĩ F wayəw 
da: «Nə� ꞌywana nare nə� lade neyəmna gənənD wodə gə 
bi ji kaw, nə� ha kala ciri də ɗi dara daragə.» 
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29 Abraham cwor u gwale wayəw ɗang: «Əm ga, 
wuni ala mani nə� lade neyəmna gənənD wodə da, mə� ha 
meyənda ciri də bam com mo?» MãrDĩ F wayəw da: «Nə� ha
neyəma meyəndadə bə�də� dara nare nə� gənənD wodə di 
dədə�gə.» 

30 Abraham wayəw MãrDĩ F da: «Aba ciri ni, nə� waynam
gwale ɗang kaw. Kal dusən so dənə� bə�də�. Əm ga, woni 
ala mani nə� lade neyəmna gənənD subu da, mə� ha 
meyənda ciri də bam com mo?» MãrDĩ F wayəw da: «Nə� ha
meyəndadə bə�də� dara nare nə� gənənD subu də dədə�gə.» 

31 Abraham wayəw MãrDĩ F da: «Aba ciri, nə� neyəm 
tənDə bən wayam gwale ɗang tugu. Əm ga, mə� ꞌywana 

woni ala mani nə� lade neyəmna gənənD sər da, mə� ha 
meyənda ciri də bam com mo?» MãrDĩ F wayəw da: «Nə� ha
meyandadə bə�də� dara nare nə� gənənD sər di dədə�gə.» 
32 Abraham wayəw MãrDĩ F da: «Aba ciri, kal dusəm nam 
dənə� bə�də�. Nə� ha wayam gwale ni ꞌyanDa duwa ɗəm. Əm
ga, mə� ꞌywana nə� lade neyəmna mwac da, mə� ha 
meyəndadə bam com mo?» MãrDĩ F wayəw da: «Nə� ha 
meyənda Sodom bə�də� dara nare wuni ala mani nə� lade 
nə� mwac di dədə�gə.» 
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33 Managə Aba ciri gə MãrDĩ F wayəw Abraham gwale 
də bam pat mwom da, anDji cor ya, me Abraham cwara 
hara ulay duwa lə� me ca. 

19 
MãrDĩ F meyəndə Sodom me Gomor me bam 

1 Managə wala gə ta lə� di, gə turgu dəra da, paja 
nə�nə� MãrDĩ F duwa sər nə� pi ta di, gəra mana gə Sodom. 
Lot damə� mana gə nare dajarə bərmə� gaba dəmə hara 
kərə� ciri də Sodomə�. Managə Lot yaragə hara lə� da, 
anDji so ha sawa dərə�gə da me pi gubərəw dodə� 
dərə�gələ�. 2 Lot waygə da: «Nə� amsang ɗe, woni ciri ni, 
kwangne hane kərə� nə� mache danə�, sabna gədərang 
bam me walna dodə�. Sanga gə jomni corDərDə me, anə� ha 
sənD.» Paja mən wayəw Lot da: «Bə�də�. Nə� walnin i 
pədenDə� ka.» 3 ƏrDə, Lot ajmar gandagə bəraa cendi ha 
ulay duwalə� ba. AnDji algə mani nə� wama nə� lade, me 
babdəgə mapa gə dəban musbu me, cendi wom. 

4 Managə cendi wor ip dara ꞌya dodə� mwom da, abje
nə� Sodom dayara nanD gəra liw ciri də nə� Lot da kudac.
I abje nə� gechide me, dine nə� ꞌyə�ng nə� managə Sodom
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dwarDələ� pat. 5 Nare nə� Sodom di ꞌwogə Lot me urəw da:
«Nare nə� yala dəmalə� laba gə turgə di, wey day mo?
Dəmə�gə iche kalnə inin gandagə.»  6 Lot dəmə ꞌywogə
ciri bədə� me ɗeyəsa bi da taruwə�. 7 Lot waygə da: «Nə�
amsang chamran, kalna ala mani nə� acnDe nə� ta də ɗi.
8 Dwayna,  dəndan nə�  mware nə�  wor ꞌwacnDa  abje sənD
sər ilə�.  Nə�  ha ꞌyang gandagə.  Alna gandagə mani  nə�
dusərə�ng ur. Me dara məje nə� ta da, nə� ha gamagəle,
kalnagə ɗi, dara cendi yala i kərə� niyə�.» 

9 Abje nə� Sodom way bulə� dayə� ba yarnade, məje 
kaw, ur ba andə sarya mo? Cendi wayəw Lot da: «U 
səm bam ched, bə�də� da, nə� hanin alam mani nə� acnDe 
ɗwaya məje dəma də bam.» Nare nə� Sodom nongərDə 
Lot gə dwana, ərDə hara ba gə ɓolbə bi bam. 10 Paja nə� 
nə� MãrDĩ F duwa hura əsəragə, yə Lot əsə�w ha gandəw 
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kulə� me ɗeyəsa kulu bəw da. 11 Abje me dine nə� ꞌyə�ng 
me nə� ɗəbə ciri bədə� pat da, paja bugə dərə�gə bam. 
Cendi yə�r ciri bədə dədə dəmə bə�də�. 

12 Paja gə nə� MãrDĩ F duwa wayəw Lot da: «Nare dəma 
nə� ɗang worə� mo? Ina i dəndam nə� abje labaa nə� 
namde labaa mwagəram labaa wiləm gə wey kaw, 
wolgə dəmnə� hana, kalna ciri də bam. 13 Caga da, MãrDĩ F 
giyənin dara ba nə� meyəndənanin Sodom bam, dara 
mani day nə� cendi algə da, acnD nanDe.» 14 Lot dəm ha 
wayagə mwagəraw woni laya dəndaw nə� namde da: 
«Swana da! Dəmnə� kalna Sodom bam, dara Aba ciri gə 
MãrDĩ F ur ba meyəndədəle.» ƏrDə, cendi yə�r gwale duwa 
ya sugulum de. 

15 Managə ta lə� gə jomni corDərDə da, paja nə� nə� MãrDĩ F 
də ajmargə Lot me wayəw da: «Wol dyam me dəndam 
nə� ganəm ka me, dəmnə� hanale. Bə�də� da, anə� ha 
meyəndara ɓamara gə nare nə� Sodom mən.» 16 Managə
Lot wor ugdə dəw sənD da, paja di yə əsə�w me dyamo 
əsə�də me dəndaw nə� namde nə� sər əsəragə me surgə 
ha gandagə, kalagə Sodom tardələ� hənD dara MãrDĩ F ur ba
bəlgəle. 
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17 Managə paja nə� sər gəra gandagə bam Sodom 
tardələ� da, paja gə mən waygə da: «Wanale hana, anə� 
ha dama daa kurDa dədə�, bə�də� da, anə� ha mara ɓamara 
gə nare nə� Sodom mən. Me anə� wana da, yarna tarang 
bə�də� me, ɗəbnə dodə� mana gə pədənDə� bə�də� me ca.» 
18 Lot cwor wayəw paja da: «Kal jang do, aba ciri ni. 
19 Caga da, nə� ꞌywo ladni me bələ me daram əjəm ɗəm. 
Yə�r, nə� ha neyəma wa dəmə� daa kurDa dədə� ba, dome 
mə� ha meyənda Sodom sənD bə�də�. Nə� ha mara i bam 
bərmə�lə�. 20 Yə�r ciri də dwe i alə� ta ip. Al gan ladni gə 
ɗang: kalnə wa ha budələ�. Tandi i ciri də dwe hənDerDu 
kaldə ma, meyəndədə bə�də�.» 21 Paja də wayəw da: «Nə� 
ha cwara alam ladni gə ɗang, nə� ha meyənda ciri də 
dwe də mə� way gwale dəra ta də bə�də�. 22 Wa ha ciri də 
ta lə� də kalang. Managə mə� wor dəmə� lə� ciri də ta lə� də 
sənD da, nə� neyəm ala mani mən bə�də�.» (I dara yande 
me, gə ꞌwogə gə ciri də ta di Swar, gəndəw də biyə� i 
mani nə� ɓani.) 

23 Managə dawa dəm ɓani jibang da, Lot wa dəm ciri
də Swar ɗəm. 24 Managə ta də lə� dok, Aba ciri gə MãrDĩ F 
ꞌwa duwa ɓamadə gə mani wuni gurə duwa kalang da 
mən ca mana gə ciri də Sodom me Gomor me dədə�. I 
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duwa də swa daa MãrDĩ F suwə�. 25 MãrDĩ F meyəndə Sodom 
me Gomor me ciri də tuldələ� pat me nare me habde me 
nə� sənDa də ta də lə� ca bam pat. 26 Lot dyamo bel tardə 
me tandi mar me gədə wala gə woye vbə. 

27 Abraham so gə jomni ha mana duwa gə tuni anDji 
ɗəbə nəm Aba ciri gə MãrDĩ F dərə�wə� lə� pi di. 28 Managə 
Abraham u dərəw da yə�r Sodom me Gomor me ciri də 
tuldə lə� pat me da, anDji yə�r sawe gə geche dəm da, ya 
duwa də kudmi de. 

29 I ya ta de me, managə MãrDĩ F meyəndə Sodom day 
gə Gomor me ciri də tuldə lə� me da, dusəw gəw gwale 
gə nə� Abraham duwa duwə�. AnDji bi Lot bam managə 
wamani gə əndər ciri də anDji damə pi də dədə�. 

Nare nə� Mowabit me Amonit me gəndə�gə 
30 Wala gə Lot dam mana gə ciri də Swar da, lanDa 

aləw. AnDji so day gə nə� dəndaw nə� namde nə� sər hargə 
kurDa dədə� me ɗangərDə� gə mana day gə dama kurDa gubə
dəralə�. 31 Lot durmo də geche ꞌwogə də dwe me waydə 
da: «DərDənDalə ka pat da, namde lay i abje. Me mana gə 
də dam ənda lə� ka, gun gə abe gaba ondə mən ilə� bə�də�. 
Abərandə le hale me ca da, də al ənda i man man mo? 
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32 Hare də� ha ənda ꞌyaw abərandə di gani laba gə turgə,
kaləw a widəbə me de i ənda gandəw me də yəw dine 
woni wara taruwə�.» 

33 Changa də ta lə� dok, cendi ꞌyaw abəragə di gani 
widəbə nanD. Me də� geche ha ꞌya gandəw deme gə abe 
me anDji ꞌwocnD hara dəra gaba ꞌya taruwə� bə�də� me swa 
dəra gə daa bə�də� me ca. 34 Sanga dəra da, də� geche di 
waydə də dwe da: «Yə�r, tanga gə changa nə� ꞌwo ꞌya gə 
abərandə di. Laba gə changa kaw, də ꞌyaw ənda gani 
kaləw a widə nanD me də� ha ꞌya gandəw dara kal də yəw 
ənda dine woni wara taruwə�.» 35 Gə changa də ta di, 
cendi ꞌyaw abəragə di gani widəbə nanD me də dwe ha 
ꞌya gandəw deme gə abe me anDji ꞌwocnD hara dəra gaba 
ꞌya taruwə� bə�də� me, swa dəra gə daa bə�də� me ca. 
36 ƏrDə, Lot dəndaw nə� namde ca lay gandəw gudi gudi. 
37  Durmo də geche yə� dwe gə abe gə tandi ꞌwogəw 
Moab (gəndəw də biyə� i dwe gə nə� yə� gə aban). Cendi 
me i nare nə� caga gə ꞌwogəgə Moabit. 38 Durmo də dwe 
yə� dəra dwe gə abe də me ca, gə tandi ꞌwogəw Ben-Ami
(gəndəw də biyə� i dwe gə nə� yə� gə gun gə ciri niyə�). 
Cendi me i nare nə� caga gə ꞌwogəgə Amonit. 
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20 
Abraham dam mana gə sənDa də nə� dole gə Abimelek lə� 

1 Wala mən, Abraham cəm da kal habde nə� gechide 
nə� nə� Mamreyə� bam. AnDji ha dama mana gə ciri də 
Kades bulə� day gə ciri də Chur lə�, ərDə anDji cəm ha dama
ciri də Gerar me. 2 Abraham waygə nare nə� ciri də ta lə� 
da, dyamo də Sara di, ba i chidəw. Me Abimelek, dole 
gə ciri də ta lə� di, gəra woldə ha nəm kərə� duwalə�. 
3 Wala mən gə changa, MãrDĩ F asəw dole gə Abimelek 
chine me wayəw da: «Deme də mə� ꞌwə�də ta di, mə� ha 
ꞌywa made, dara tərə�də ilə� gə ꞌwogəw Abraham.» 
4 Dole gə Abimelek da, i gandədə deme gə abe bə�də� 
sənD. ƏrDə, Abimelek ur MãrDĩ F me wayəw da: «Mə� ha 
meyəndan ɓaman gə nare ni mən dəban ala mani nə� 
acnDe mo? 5 I Abraham də gang, me wayən ba tandi ba i 
chidəw. Me tandi kaw wayən ba Abraham ba i 
chendədə me ca. Dara mani ni nə� nə� algə də i gə ərmə 
gə lade, i mani nə� acnDe bə�də� me ca.» 6 MãrDĩ F də cwow 
gwale managə chineyə� me wayəw da: «Nə� ꞌwocnD com 
dara ərə�mə dəma ladə nanDe. I dara ta də me, nə� əm 
bərmə� gaba ɓələ� sədə bam. PəgənD bə�də� da, de mə� ha 
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ala mani nə� acnDe managə əndi gə MãrDĩ F dərə�nə�. 7 Caga 
da, cwow Abraham dyamo da dara anDji i gun ni. AnDji ha
amsan dəmə� me, mə� ha wara wala sənDa dədə. Me mə� 
cwanaw gandədə da, bə�də� da, mə� ha marale gə nare 
dəma pat.» 

8 Abimelek so daa gə jomni corDərDə, ꞌwogə nare duwa
nə� gechide me biygə chine duwa di, me lanDa algə nanD. 
9 Abimelek ꞌwaga Abraham hara nəm suwə� me wayəw 
da: «I dara na me, mə� alənin yande mo? Əndi da, di 
mən kaw, nə� al gandəm mani nə� acnDe bə�də�. I dara 
kulagə dəma də, mə� sawənin gandədə, me wor hənDe de,
nə� alnin mani nə� acnDe me. 10 Ərəmə dəma i man me, mə� 
algə mani nə� ta də mo?» 11 Abraham cwow dole də 
wayəw da: «Nə� ərəm dusənə� me, nə� way da: Nare nə� 
sənDa də kalə� di, cendi lanDəw MãrDĩ F bə�də�. Me nə� wayna 
ba i dyaman da, cendi ha ꞌyan bam. 12 ꞌYang da, tandi i 
chidən də abranin mən, idənin jiga jiga me, nə� udəle: i 
dyaman. 13 Wala gə Aba ciri gə MãrDĩ F ꞌwogən ba nə� 
swana kalna ciri də nə� aban bam, me ba nə� hana 
managə anDju gə MãrDĩ F me ba ha gələnlə� da, nə� waydə 
dyaman da: Al gandən dusi də lade. Ciri də nə� hana 
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əndalə da, waygə nare nə� ciri də ta lə� də ba nə� i 
chendi.» 

14 Abimelek cwow Abraham dyamo də Sara da, me 
ꞌyaw dəmənje me bagə nə� mee me labje me kwoy nə� 
nare nə� abje me nə� namde me ca. 15 ƏrDə, dole gə 
Abimelek wayəw Abraham da: «SənDa də i ta di, i ni pat.
Ha, mə� ha dama managə dərəm urə�.» 16 Dole də cwo 
dərə�w waydə Sara da: «Caga da, nə� ꞌyaw chendi də sal 
dubu mən. I mani nə� ha gələ� gə nare dara ba nə� ɓəl si 
bə�də�. Me jawe kaw yinənD bə�də� me ca.» 17-18 Aba ciri gə 
MãrDĩ F əmgə dole gə Abimelek me, dyamo me, namde nə� 
kərə� duwa lə� pat me ya bam, dara anDji wol Sara ha nəm
kərə� duwalə�. Managə Abraham amsə MãrDĩ F dədə�gələ� da,
dole gə Abimelek me dyamo me namde nə� kərə� duwalə� 
pat ꞌywo labiya. ƏrDə, cendi cor yə� dine ɗang. 

21 
Ya gə nə Isak duwa 

1 Aba ciri gə MãrDĩ F pi bəw Sara dədə� me ꞌyadə mani 
nə� anDji wayadə pi ba ꞌyadə də me. 2 Sara u gudi me yə�w 
Abraham dwe gə abe gə harDi duwa. Tandi yə� wala gə 

39



Diyə̂� gə̂ mani gə̂ndə̂�gə̂ 

MãrDĩ F wayadə gwale duwa lə� ɗənD. 3 Dwe gə abe gə Sara 
yəw Abraham də da, anDji ꞌwogəw suməw Isak. 
4 Managə Isak al wala dunasər da, Abraham saw banDa 
bam, ya MãrDĩ F ba ərəməw nəm de. 5 Managə Abraham 
dyamo də Sara yəw gorəndəw gə Isak da, Abraham 
alya duwa neyəm aru. 6 Wala gə ta lə� də me, Sara way 
da: «MãrDĩ F ꞌyan mani woni asa baya. Gun gə we gə 
dwayna gwale ni da, ha asa baya dara daran.» 7 Sara 
way da ɗang: « I wi tanga pi wayəw Abraham nə� ha 
yaw dwe gə abe mo? Me caga da, nə� yə�w dwe gə abe gə
harDi duwa.» 

Abraham ꞌywor Agar day gə gorəndədə gə Ismael bam 
8 Managə Isak jor, iw əməw nãy bam da, Abraham al

sii ꞌywala gə geche. 9 Wala gə ta lə� da, Sara yə�r Agar 
də Ejipt gorəndədə gə Ismael ilə� wunjələ da, dusədə 
nadə. 10 Me tandi wayəw Abraham da: «ꞌYwor kwoy də 
ta di gə gorəndədə ca, kalgə gə hanale dara anDji 
wamna dəba gə gorəndən gə Isak mən bə�də�.» 11 Gwale 
gə ta di, naw Abraham dusəw nanDe dara Ismael di, i 
gorəndəw me ca. 12 ƏrDə, MãrDĩ F wayəw Abraham da: «Kal
ərəmə gwale gə nə� kwoy dəma day gə gorəndədə də 
duwə� ɗi. Yə gwale gə nə� dyam də Sara dəra. I dara 
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Isak me, mə� ha ꞌywa mage nə� nə� u bən ba nə� ꞌyam di 
sənD. 13 I na Ismael kaw, nə� ha kala mage duwa ha gərDə 
nanDe dara anDji i gorəndəm me ca.» 

14 Sanga gə jomni corDərDə da, Abraham ꞌwə�gə sadə 
me ɗəjili me gugə nimi lə� me ꞌyadə Agar. AnDji ꞌyworgə 
cendi ba hanale day gə gorəndədə ca. ƏrDə, tandi so ha 
kədbara managə dal də Bercheba dwarDələ�. 15 Managə 
tandi yə�r nimi nə� ɗəjiliyə� də ꞌyenD bam da, tandi ha kala 
gorəndədə managə habde nə� dine gəndə�gələ�. 16 Tandi 
ha dama bam hənDe gorəndədə dərə�wə� təba. Tandi way 
da: «Nə� ur ba nə� yə�r gorəndən made duwa gə dərən 
bə�də�.» Me tandi dam bam hənDe gorəndədə dərə�wə� təba
me sojə gura. 
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17 Wala gə ta də lə� da, MãrDĩ F dwoy nulə� gə nə� dwe 
duwa me, paja gə nə� MãrDĩ F duwa ꞌwaga Agar da, waydə 
da: «I na ali mo, Agar? LanD bə�də� managə
gorəndi də ilə� da. MãrDĩ F dwoy nulə� duwa com. 18 So, yə 
gorəndi də əsə�w daa, dara nə� ha cwaw i nare nə� gərDə 
abragə.» 19 MãrDĩ F adə Agar dərə�də bam, tandi yə�r bəla. 
ƏrDə, tandi ꞌwo udə nimi ꞌwana ɗəjili dəra da, gəra ꞌyaw 
gorəndədə di chə�. 

20-21 MãrDĩ F waw dwe də lə�, anDji jor me gədə aba wuda. 
AnDji dam managə dal də geche də gə ꞌwogədə Paran lə�. 
ƏrDə, iw uw deme managə sənDa də Ejiptə lə�. 

Abraham day gə Abimelek yəgə məlan 
22 Managə wala gə ta də lə� da, dole gə Abimelek me 

geche gə nə� asəngar duwa day gə ꞌwogə Pikol me hara 
gəra wayəw Abraham da: «Əjəm da, mə� alna mani nanD 
kaw, MãrDĩ F wam ilə�. 23 Caga da, ꞌwogədə MãrDĩ F dara mə� 
ha laman əndi bə�də� me, dəndan bə�də� me, mwagəran 
bə�də� me ca. Ladni gə nə� al gandəm da, cwor al ladni 
gandən me, gə ciri də mə� damə� pi də me ca.» 
24 Abraham wayu da: «Nə� ꞌwogədə MãrDĩ F də ɗəm.»

25 ƏrDə, Abraham wayəw Abimelek dara bəla gə moso
duwa chəbə əməw bam. 26 Abimelek cwow wayəw da: 
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«Gun gaba ala mani nə� ta di, nə� ꞌwocnDəw bə�də�. Mə� 
cimən da pi bə�də�, i caga caga ta do me, nə� dwoye sənD.»
27 Abraham lay dəmənDje me bage nə� mee me labje me, 
ꞌyaw Abimelek me cendi yəgə� məlan. 28 Abraham anjir 
dəmənje nə� mware wurgəsubu day gə jiga. 29 Abimelek 
ur Abraham da: «Dəmənje nə� mə� anjirəgə kwandagə 
dwarDagələ� day gə bogə jiga də da, mə� ha ala i gə na 
mo?» 30 Abraham cwor wayəw da: «Yibə dəmənje nə� 
wurgəsubu nə� ta di əsə�mə�, i mani nə� ɗanD ha biyən 
sandan dara bəla də ba nə� poləw əndi ꞌyang.» 31 I ta də 
me, gə ꞌwogə gə mana gə ta di «Bercheba», dara cendi 
ca ꞌwogədə MãrDĩ F. 

32 I mana gə ta də me, Abraham yə gə məlan day gə 
Abimelek, dome Abimelek day gə Pikol sogə cwor gə 
hargə ulay sənDa də Pilistin dayə�. 33 Abraham ɗəl sudə 
mana gə Bercheba me anDji ꞌwogə Aba ciri gə MãrDĩ F gaba 
dama gə dərə�w bəra bərDənD gə suməw duwa. 34 Abraham
dam al alya nanD managə sənDa də Pilistin dayə�. 
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22 
MãrDĩ F gərsə� Abraham 

1 Managə Isak jor ɗəm da, MãrDĩ F ur ba gərsə� 
Abraham. AnDji ꞌwogəw me, Abraham cwow lə� diyə�: 
«Əw, nə� dwoy.» 2 MãrDĩ F wayəw da: «Wol gorəndəm gə 
mən tenene gə mə� urəw nanD, ha gandəw managə sənDa 
də Moriya dayə�, kundəw alən gə sarga managə kurDa də 
nə� ha gələmə� dədə�.» 

3 Sanga dəra da, Abraham so daa gə jomni corDə�rDə�, 
jəgədə habde wuni ala gə sarga də me. AnDji yə kura 
duwa magdədə mani tardələ� me ca. ƏrDə, anDji wol moso 
duwa sər me gorəndə gə Isak me, əndər bərmə� lə� ha bi 
dərə�w, əjə mana gə MãrDĩ F ərəməw lə� di. 4 Sanga də ta 
dəra da, Abraham u dərə�w daa me yara kurDa də anDji ba
halə də dədə� wara ip. 5 Abraham ꞌwogə mosə duwa nə� 
sər də me, waygə da: «Yinə� kura də me, damna 
gamnan dodə�. Nin gə gorəndən da, nə� hanin i alə� ta ba 
hərəwə MãrDĩ F me, nə� cwaranin hara ꞌywang sənD.» 

6 Abraham lay habde wuni ala sarga di, ꞌyaw 
gorəndəw gə Isak me, anDji u duwa jinadi me, sugənə 
me, əsə�wə�. ƏrDə, cendi borgə hargə ca. 7 Isak cwo 
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dərə�w ꞌwogə abo da: «Baba.» AnDji cwor wayəw da: «I 
na mo?» Isak wayəw abo də ɗang: «Caga da, də� 
layənda habde me, də� ꞌwoənda jinadi me. GəgərənD 
gaba ala gə sarga də i wey mo?» 8 Abraham cwow 
wayəw gorəndəw da: «MãrDĩ F ꞌwocnD com. I anDji me, ha 
ꞌyandə gəgərənD di.» Cendi borgə hargə ca dayə� ca. 

9 Managə cendi haråə gər mana gə MãrDĩ F ərəməwə� də
mwom da, Abraham ɗangrDə mana gaba hərəwə MãrDĩ F. 
Abraham bo habde di mana gaba hərəwə MãrDĩ F duwə� me
magdə gorəndəw di asə�wə� diyə�. 

10 Abraham bi sugənə ba kundə gə gorəndəw di.

45



Diyə̂� gə̂ mani gə̂ndə̂�gə̂ 

11 ƏrDə, managə ta də lə� dok, paja gə nə� Aba ciri gə 
MãrDĩ F duwa swaya ꞌwaga Abraham da kalang: 
«Abraham, Abraham!» Me Abraham cwow wayəw da: 
«Əw, nə� dwoy.» 12 Aba ciri gə MãrDĩ F wayəw Abraham da:
«Kundə gorəndəm də bə�də�, kaləw ɗi. Caga da, nə� 
ꞌwocnD com, mə� lanDən, əndi gə MãrDĩ F ꞌyang. Dara 
gorəndəm gə mən tenene kaw, mə� ur ba mə� kundəw 
alən gə sarga bam.» 

13 Managə Abraham u dərə�w daa da, yə�r gəgərənD 
ɗəbələ� habde nə� dine dwarDagələ�, habde gangərDagə nə� 
dine legərər hugədəwə me yəbəw dodə�. ƏrDə, Abraham 
yəw hara gəra kundəw al gə sarga gorəndəw mana 
duwa lə�. 14 Abraham ꞌwogəw mana gə ta di suməw 
«Aba ciri gə MãrDĩ F i gun gaba yara me, i aba ꞌya mani 
me». I ta də me, caga gə way ba kurDa də nə� MãrDĩ F duwa 
də ta di dədə da, anDji yə�r me ꞌya mani me ca. 

15 Paja gə nə� Aba ciri gə MãrDĩ F duwa cwor ꞌwaga 
Abraham ɗang tugə da, 16 me wayəw da: «Aba ciri gə 
MãrDĩ F way da ba sərgə səw gə suməw duwa gang. Mə� al 
mani nə� lade me, mə� əmən gorəndəm gə mən tenene 
bam bə�də� me ca. 17 I dara ta də me, bən gə nə� ha piyə� 
dəmə� da, ha ꞌya i gə geche. Nə� ha cwa mwagəram ha 
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ꞌyarbara ya dechu de, me ya sənDa de me ca. ƊanD, 
mwagəram ha jara say gə wuni marDande day me, ha 
chabagə bam, dara əjəm gə Abraham, dara mə� 
məlawdən, əndi gə MãrDĩ F.» 19 Abraham day gə gorəndəw
gə Isak cwara hara ꞌywo moso day. Cendi ɓərDinDəgə 
bworgə hargə Bercheba lə�. I ciri də ta də me, Abraham 
damə�. 

Nahor mwagəraw 
20 Wala gə mani nə� ta di alal bam pat ɗəm da, gun 

mən swa hənD, gəra wayəw Abraham dara Milka ba yəw 
chendəw gə Nahor dine nə� abje dunasər ilə�. 21-23 Gə 
manjili gə ꞌwogəw Us. Wuni tarəw i Bus, Kemuwel, 
Kesed, Haso, Pildak, Yidlap me Betuwel me. Kemuwel i 
Aram abo, me i Betuwel me yə� Rebeka. 24 Nahor dyamo 
dədə di də� gə ꞌwogədə Reyuma yəw dine nə� abje ɗang 
wodə. Sumdəgə i Teba me Gaham me Tahach me Maka 
me ca. 
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23 
Abraham kəl mana gaba muwə Sara 

1 Sara dam sənDa dədə ka al alya aru gə gəndəw sər 
gə du wurgəsubu. 2 Sara mar mana gə ciri də gə 
ꞌwogədə Kiryat-Arba, də caga gə ꞌwogədə Hebron, 
mana gə sənDa də Kanã lə�. Abraham wal made də nə� 
dyamo. 3 Abraham so kal made də nə� dyamo bam, ha 
ꞌywa nare nə� Hetit nə� gechide nə� woni dama bərmə� 
gaba dəmə� ciri day bədə�. AnDji waygə da: 4 «Caga da, 
əndi da, nə� i məje mana gə dwarDangə�. ꞌYanan mana 
hənDe dwarDangə�, kalnə mu gə dyaman dodə�.» 5 Nare nə� 
Hetit cwow wayəw Abraham da: 6 «Aba ciri nin, dwoy 
gwale nin do. Əjəm da, mə� i gun gə nə� MãrDĩ F duwa gə 
geche mana gə dwarDaninə�. Ha, mə� ha kanDja mana gə 
lade gə dərəm ur mana gə mununi nin dwarDagə lə�. Gun 
mən ha neyəma əməm mana gaba muwə� dyam bam 
bə�də�.» 

7 Abraham swa hara pi gubərə�w dodə mana gə Hetit
nə� wuni dama bərmə� gə ciri də ta də bədə� dərə�gələ�. 
8 AnDji cwogə waygə da: «Anə� urnə ba nə� munə� dyaman 
də ka da, hana waynaw Ebron gə nə� Sowar gorəndəw 
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də do. 9 Dara kaləw a ꞌyanan gubu duwa gə Makpela gə 
ilə� yiga duwa buwə� ip di. Kaləw a ꞌyanan me ərmənən 
kili duwa da, nare dərə�gələ� pat, kal mana də warnan i 
mana ni gaba muwə� nare.» 10 Managə Abraham waygə 
nare nə� wuni dama bərmə� gə ciri bədə� gwale da, Ebron 
dam ilə� dwarDagələ�. ƏrDə, anDji cwow wayəw Abraham 
mana gə nare nə� Hetit nə� gechide woni dama ciri bədə� 
dərə�gələ� pat ba da: 11 «Aba ciri ni, dwoy. Nə� ꞌyam yiga 
də me gubu də me pəgənD, nə� ꞌyam mana gə nare ni nə� 
Hetit dərə�gələ� pat. Ha, mə� ha muwə dyam də lə�.» 

12 Abraham cwor pi gubərə�w dodə mana gə nare nə� 
ciri də ta də dərə�gələ�. 13 Abraham cwow wayəw Ebron 
mana gə nare nə� Hetit wuni dama bərmə� gə ciri bədə� 
dərə�gələ�: «Caga da, dwoy gwale ni. Nə� ꞌyam gursu, nə� 
kəl gə yiga di. Mə� urnə da, kal, nə� ha muwə� dyaman də 
lə�.» 14-15 Ebron cwow wayəw Abraham da: «Aba ciri ni, 
dwoy gwale ni di. SənDa dədə chile aru aru wodə da, al 
mani mən dwarDandələ� bə�də�. Ha, mə� ha muwə� dyamam 
də lə�.» 16 Abraham ur ba ꞌyaw Ebron gursə də anDji saw 
ta də le. Abraham asəw Ebron gursu də chile aru aru 
wodə də anDji sawdə mana gə nare nə� Hetit dərə�gələ� 
pat. I gursə gə woni kenge pat al gandədə giyə�. 17 I 
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yande me, yiga gə nə� Ebron duwa gə mana gə Makpela,
ip gə Mamre, yiga me gubu me habde me nə� mana gə ta
də lə� pat da, gə kəlgə bam, 18 worəw i Abraham. AnDji kəl
i mana gə Hetit nə� gechide wuni dama ciri bədə� 
dərə�gələ� pat. 

19 Ta də do me, Abraham ha muwə� dyamo də Sara 
mana gə gubu gə Makpela lə�. Gubu gə ta di, i mana gə 
sənDa də Kanã lə�. 20 I ta də me, yiga də me, gubu də me 
worəw Abraham. AnDji kələw mana gə Hetit əsəragələ� 
dara muwə� gə nare duwa. 

24 
Abraham ur ba kanDjəw Isak deme 

1 Caga da, Abraham hal kwad kwad me Aba ciri gə 
MãrDĩ F piyəw bəw duwə� ba ꞌywana mani pat. 2 Wala mən, 
Abraham ꞌwogə mache duwa gə geche gaba dama kərə� 
duwalə� ɓəgdənD. AnDji me i aba gamaw mani duwa nə� 
ꞌywa pat. Abraham wayəw da: «Hurə əsəm bəgərDanə�. 
3 Mə� sərgə səm gə Aba ciri gə MãrDĩ F gaba dama daa me, 
gaba asa sənDa me suməw, dara mə� ha ꞌwow gorəndən 
nare nə� Kanã nə� nə� damə ka di dwe day bə�də�. 4 Caga 
da, ha sənDa də warDan dayə� me, abni ninDe me, mə� ha 
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ꞌwow gorəndən gə Isak deme lə�.» 5 Mache duwa də 
cwow wayəw da: «Ga deme də gənDe hara gandən bəra 
sənDa də ka lə� bam da, mə� ur ba nə� walna gorəndəm də 
hana gandəw sənDa dəma də mə� swa lə� də mo?» 
6 Abraham cwow wayəw da: «Kal wala gorəndən hara 
gandəw ɗi. 7 Aba ciri gə MãrDĩ F gə daa gaba ꞌwagan ba nə�
swana kalna sənDa ni bam me, warDan bam me ca. Me 
aba biyən bi ba ꞌyagə mwagəran sənDa də ka di. AnDji me,
ha giyə� paja duwa dərə�mə� dara ba mə� hana unəw 
gorəndən deme də alə� ta. 8 Deme də gənDe hara gandəm 
bam kaw, kaldə ma, mani mən kaw ha alam bə�də�. Me 
kal wala gorəndən hara gandəw alə� ta ɗi.» 
9 Mache di hurə� əsəw aba ciri duwa bəgərDawə� me sərgə 
səw dara gwale gə ta di. 10 Managə gwale day di ꞌyenD 
bam ɗəm da, mache gə nə� Abraham di so yibə jambal 
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mwaj də nə� aba ciri duwa me lay mani nə� ꞌywa nə� nə� 
aba ciri duwa nə� lade əsə�wə� me ca. AnDji so ha nəm 
Mesopotami də da hwalə�, ciri də Abraham chendəw gə 
Nahor damə�.

 11 Managə anDji gəra ciri gogər dəra lə� ip da, anDji 
ɗəbə dodə� bəla buwə� me kal jambal duwa əbdər dodə� 
bo gwayni. I dawa də turgə də namde hara dara kubə 
nimi. 12 ƏrDə, mache di amsə MãrDĩ F da: «Aba ciri gə MãrDĩ F 
gə nə� Abraham duwa, kalən bərmə� nə� ɓamar gə deme 
də nə� hara dara kanDjadə. Me gəl məlan dəma gə aba 
ciri ni gə Abraham me ca. 13 Caga da, nə� ɗəbə nimi 
bədə�gələ� ip, nare dəndəragə nə� hane dara udbə nimi 
da. 14 Nə� ha urə� dwe də more mən ba ꞌyanan nimi dəra 
nə� pərDəmə� hinDe ba nə� chəle ɗe. Tandi dara wayan da: 
«Chə�, me nə� ha ꞌyagə jambal dəma me ca da», i deme 
də ta də me, mə ha ꞌyaw gandədə mache dəma gə Isak. 
Ya ta də me, nə� ha ꞌwacnDa dara ba mə� yə məlan gə aba 
ciri ni gə Abraham ꞌyang. 15 Managə gwale duwa wor 
buwə� jang sənD da, Rebeka də nə� Betuwel durmo o 
pərDəm kunədələ� me dəmə� hara. Betuwel i nə� Nahor day
gə Milka gorəndagə, me Nahor i Abraham chendəw me 
ca. 16 Rebeka i dwe də lade nanDe. Tandi neyəm o abe 
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ɗəm me, ꞌwocnD abe di mən bə�də� sənD. Tandi gəra bəlalə� 
udə nimi ꞌwon pərDəm dəra da me, cwor ba də hay ulay. 
17 Mache gə nə� Abraham duwa wada gəra ɗəbə 
dərə�dələ� me waydə da: «Ləngən nimi diya nə� pərDəm di 
dodə, kal nə� əm hinDe ɗe.» 18 Tandi ləngəw pərDəm di 
dodə� kalang me wayəw da: «Chə� ɓay, aba ciri ni.»

 19 Managə anDji chə� nimi di mwom da, tandi wayəw 
da: «Kal, nə� udəbəgə jambal dəma di nimi gə chana 
neyəmdənagə me ca.» 20 Tandi gugədə nimi nə� gəndəgə 
wor pərDəmə� di mana gə pərdalə�, me cwor wa kalang 
kubə nimi di, ꞌyagə jambal də pat. 21 Mache gə nə� 
Abraham dam yə�rdə bu mugəmi ɗer me, ərəm dusəwə� 
da: I more də ta də me, MãrDĩ F ba ha ꞌyaw mache duwa 
gə Isak di som? 
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22 Managə tandi ꞌyagə jambal nimi neyəmgə pat ɗəm
da, mache gə nə� Abraham tinD magəla duwa bəw bam, u
kuləm gə ɗangərDəw gə jindar gə kili duwa wom nanD me,
lay cəbərDə sər nə� jindar woni same me, ꞌyadə. 23 Me anDji
urdə da: «Də� i wi durmo mo? Nə� amsi, wayən ga kərə� 
nə� abeyə� da, mana gaba ꞌya ilə� mo?» 24 Tandi cwow 
wayəw da: «Nə� i Betuwel durmo, me aban i nə� Milka 
day gə Nahor gwarəndagə.» 25 Tandi cwow wayəw 
ɗang: «Kərə� ninə� da, mana gə ꞌya ilə� me, chimi kaw ilə� 
nanDe me ca.» 

26 Managə ta də lə� da, mache gə nə� Abraham duwa 
di pi gubərəw dodə� Aba ciri gə MãrDĩ F dərə�wə�, 27 me amsə
Aba ciri gə MãrDĩ F me wayəw da: «Doche, Aba ciri gə 
MãrDĩ F gə nə� aba ciri ni gə Abraham duwa, gə gənDəw bam
bə�də�. Me walan yala nəm kərə� nə� chendəwə�.»

28 Managə ta lə� di, dwe də more di wa ha ulay 
wayagə warDadə mani nə� abe aladə gandagə. 29-30 Rebeka
di, chendədə gə abe mən gə ꞌwogəw Laban ilə�. Managə 
anDji yə�r mani chidəw əsədələ� me dwoy gwale gə tandi 
kəbgə me ca da, anDji wada hara ꞌywo mache gə nə� 
Abraham duwa ɗəbə gə jambal duwa lə� bəla buwə ip. 
31 Laban di wayəw da: «Abe gə Aba ciri gə MãrDĩ F pi bəw 
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duwə�, kal ɗəbə iche ɗi, hare kərə�. Nə� ɗangərDang mana 
gaba ꞌya ilə�, me mana gaba magda jambal dan kaw ilə� 
me ca.» 

32 Mache gə nə� Abraham dəmə�gə mani duwa nə� ꞌywa
pat, ha nəm kərə� nə� Labanlə�. Gə awrədə jambal duwa 
di mani nə� tardələ� bam, me gə bodə chimi bədə me ca. 
Gə udə nimi ꞌyaw mache gə nə� Abraham gə nare duwa 
woni bwaw pat ba sabənagə gədəragə bam. 33 ƏrDə, anDji 
hara gə gə məje di mani nə� wama. Me mache gə nə� 
Abraham duwa wayəw da: «Nə� ha wama mani nə� wama
pi dəban waya gwale ni gə nə� hara daraw bə�də�.» Laban
wayəw da: «Yande da, way gwale dəma di.» 34 ƏrDə, anDji
way da: «Əndi da, nə� i mache gə nə� Abraham duwa. 
35 Aba ciri gə MãrDĩ F pi bəw aba ciri ni gə Abraham duwə�, 
gədəw aba ꞌywa mani nanD. Aba ciri gə MãrDĩ F ꞌyaw paga 
nanD nə� dəmənje me, bage nə� mee me, labje me, gursu 
me, jindar me, nə� jambal me nə� kura me, kwoy nə� nare 
nə� abje me nə� namde me ca. 36 Aba ciri ni dyamo də 
Sara yəw dwe gə abe mən gə harDi dəra. I anDji me, abo 
ꞌyaw mani duwa nə� ꞌywa pat əsə�wə�. 37 Aba ciri ni kalan 
nə� sərgə sən me wayən da, ba nə� unəw gorəndəw nare 
nə� Kanãnə� ba damə� ka di dwe day bə�də�. 38 AnDji wayən 
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ba nə� hana sənDa də warDaw dayə me abni duwalə� me, ba
nə� unəw gorəndəw deme lə�. 39 Nə� wayəw aba ciri ni ba 
da, ga deme di gənDe hara gandən bam da, nə� alna man 
mo? 40 Aba ciri ni di cwan wayan da: Aba ciri ni gə MãrDĩ F 
gə nə� bwosəw di, anDji me ha giyə� paja duwa ganəm 
dara ba mə� hana unəw gorəndən deme mana gə sənDa 
də warDanə� me abni dayə� me.

 41 Mə� ꞌwana sənDa də warDan dayə� də ꞌyang me, mə� 
ꞌywana deme bə�də� kaw, mani mən ha alam bə�də�. 42 
Laba managə nə� gəra nimi bədə�gələ� da, nə� amsə� MãrDĩ F 
gə nə� Abraham duwa me nə� way da: Mə� urnə dara 
məjeni ni di ba ladna da, kalən nə� ɓamar gə deme də nə�
hara dara kanDjadə di. 43 Caga da, nə� ha ɗəbə� nimi 
bədə�gələ� ip me, dwe də more də hane dara canga nimi 
me, nə� waynadə «ꞌYan nimi diya nə� pərDəmə di, nə� chəle
ɗe», 44 me tandi cwanan waynan da: «Chə� əjəm, do me 
nə� ha canga ꞌyagə jambal dəma di me ca» da, i deme də
ta di me, Aba ciri gə MãrDĩ F ur ba nə� unəw aba ciri ni 
gorəndəw. 45 Managə gwale ni wor bənə� jang sənD da, 
Rebeka ꞌwə� pərDəm barDəmadələ� me hara gəra bəlalə� 
canga nimi me. Nə� waydə da: ꞌYan nimi diya di hənDe, nə�
chəle ɗe. 46 Tandi ləngən pərDəm di dodə kalang me, 
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wayən da: Chə� me, nə� ha ꞌyagə jambal dəma di me ca. 
Əndi, nə� waydə da: Nə� chə� ɗəm. Me tandi ꞌyagə jambal 
ni me ca. 47 Nə� urdə da: Ɓak da, də� i wi durmo mo? 
Tandi cwor wayən da: Nə� i Betuwel durmo, me aban i 
Nahor day gə Milka gwarəndagə. I ta də me, nə� hurədə
gə kuləm chəndədələ� me nə� bodə gə cebərDe əsədələ� me 
ca. 48 ƏrDə, nə� pi gubərən dodə�, nə� amsə Aba ciri gə MãrDĩ F
gə nə� Abraham duwa. Dara anDji walan hara nəm kərə� 
nə� chendəwə� ba nə� unə�w gorəndəw chendəw mwaw. 
49 Caga da, gwale ni gə nə� yala nəm dwarDangə� 
ꞌywalnange me, anə� ərmənə� dara aba ciri ni gə 
Abraham ba i chandərang me da. Waynan gwale mən, 
dara kal nə� ꞌwocnD gə mani nə� nə� ha ala me ca.» 

50 Rebeka chendədə gə Laban day gə abadə gə 
Betuwel cwow wayəw da: «Nə� neyəmnin wayam gwale 
mən bə�də�, dara i mani nə� Aba ciri gə MãrDĩ F ərəm anDju. 

51 Yə�r Rebeka di ɗəbə dərəmə� da, woldə ha gandədə 
ꞌyaw aba ciri dəma di gorəndəw, kaləw a udə ya Aba 
ciri gə MãrDĩ F ba way nəm de.» 52 Managə mache gə nə� 
Abraham duwa di ba dwoy gwale day gə cendi wayəw 
də da, anDji pi gubərəw dodə� aləw Aba ciri gə MãrDĩ F 
doche. 53 Mache gə nə� Abraham tənD magəla duwa bəw 
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bam me lay mani nə� sumiyə� nə� tuda me, nə� jindar me, 
barge me ꞌyadə Rebeka. ƏrDə lay mani nə� mogni nə� kili 
day wom nanD, ꞌyaw chendədə me idə me ca. 54 Managə 
ta də lə� di, mache gə nə� Abraham gə nare duwa nə� 
bwaw womgə me chə�gə me walgə dodə� me ca. 

Sanga dəra da, cendi ɓərDənD daa gə jomni me mache 
gə nə� Abraham duwa waygə Rebeka warDadə da: 
«Kalnanin, nə� cwornin hanin ꞌywa aba ciri nin ɗəm.» 
55 Rebeka idə day gə chendədə wayəw da: «Kal Rebeka 
di walna gananin ya dədə mwac de, dome də hana 
sənD.» 56  Mache gə nə� Abraham di cwogə waygə da: 
«Aba ciri gə MãrDĩ F ꞌyan mani nə� nə� hara dara gə di 
mwom da, əmnən dodə� bə�də� ɗəm. Kalnan, nə� ha ꞌywa 
aba ciri ni.» 57 Rebeka chendədə me idə me way da: 
«ꞌWagənandə dwe di, də gəra urə�ng gandədə yə�r sənD.»
58 Cendi ꞌwagadə me urdə da: «Də� ur ba də� ha i gə abe 
gə ta di mo?» ƏrDə, tandi cwogə waygə da: «Əw, nə� 
hale.»

59 Managə ta də lə� di, cendi kal chidrəgə day gə idə 
məla dəra ha gə mache gə nə� Abraham duwa me nare 
duwa me ca. 60 Cendi ꞌwagadə gəra pi bədə�gə dədə� me 
waydə da: «Məndi, də chidərənin, kal dənday ɗang 
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gərDənə ya sənDa de. Kal mwagəray ɗang jarna say gə 
wuni marDande day me chabna ciri day bam me ca.» 
61 Rebeka me kwoy dəra nə� namde me ajiləgə daa 
jambalə� pam mache gə nə� Abraham duwa me nare 
duwa di me taragə. 

62 Wala gə ta də lə� di, Isak cəmə mana gə bəla gə 
Lahai-Roy buwə� hara dam Negeb. 63 Wala mən gə 
turgu, Isak so ha bam hənD ba ha nəmə dərə�wə�. Managə
anDji u dərəw daa mwom da, yara jambal haralə. 
64 Rebeka kaw u dərə�də yə�r daa me. Managə tandi yara 
Isak hara lə� da, tandi para da jambal dədə chə dodə�. 
65 Me tandi ur mache gə nə� Abraham duwa da: «Abe gə 
hara bam kudəmi dalawə� sawa dərəndəw da ta də, i gə 
wey mo?» Mache gə nə� Abraham duwa cwodə waydə 
da: «I aba ciri ni di.» ƏrDə, tandi lay barge gaba legəra 
sədə bo dərə�dələ�. 66 Mache gə nə� Abraham duwa di 
kəbu Isak mani nə� anDji alagə pat da. 67 TarginD ɗang da, 
Isak wol Rebeka ha nəm kundi gə nə� iw də Sara lə�. AnDji 
u Rebeka deme me urdə nanD me ca. Managə ta də lə� də 
mwom da, Isak nəm nDagəni də nə� iw bam. 
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25 
Made də nə� Abraham duwa 

1 Abraham u deme dədə di mən ɗang gə ꞌwogədə 
Ketura. 2 Tandi kaw yəw dine nə� gə ꞌwogəgə Jimran, 
Yokchan, Medan, Madiyan, Yichbak me Chuwak me ca. 
3 ƏrDə, Yokchan yə� Seba me Dedan me. Dedan di 
mwagəraw i nare nə� gə ꞌwogəgə Achurim, me Letuchim 
me Leyumim me ca. 4 Madiyan dəndaw i Epa me, Eper 
me, Henok me, Abida me, Elda me ca. Nare nə� gə asəgə
ta də pat i Ketura mwagəradə. 

5 Abraham ꞌyaw Isak mani duwa nə� ꞌywa pat. 
6 Dəndaw nə� anDji yəgə gə namdaw woni di da, anDji ꞌyagə
mani hənDe hənDe gə dərə�w duwa, dome ꞌyworgə ba hana
bam ched tulinD də jomniyə�, gorəndəw gə Isak tuluwə� 
sənDa də ɗangə. 7 Abraham dam sənDa dədə aliya duwa 
neyəm aru gə gəndu wurgəsubu gə bi ji. 8 Abraham mar
made də harDi də ꞌywole me ha warDaw taragələ� gə ladni.
9+10 Abraham dəndaw nə� Isak day gə Ismael məw 
abəragə mana gə gubu gə Makpelalə�, gə i Mamre 
tuldələ� ip. Gubu gə ta di, i mana gə yiga gə nə� Ebron 
duwa gə pi yə�. Managə ta di, i yiga gə Abraham kələw 
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managə gun gə gə ꞌwogəw Ebron gə nə� Sohar gorəndəw
gə gəndəw i Hetit əsə�wə�. I managə ta di me, gə məw nə�
Abraham ca day gə dyamo də Sara lə�. 11 Managə 
Abraham mar bam mwom da, MãrDĩ F pi bəw gorəndəw gə 
Isak duwə�. AnDji dam mana gə bəla gə Lahay-Roy 
tuluwə� ib. 
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