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Maana dənə̂

Rut
dəra

lə̂

Wamani gə əndə̂ ra kərə̂ nə̂ abe gə ꞌogəw Elimelek
1 Wala gə

woni aa sariya lam gə dwãr̰ĩ managə sən̰a də
Israel dədə̂ da, badəgara də geche gəra əndə̂ r. Managə
ta lə̂ da, abe mən gə ciri duwa Bedlehem sən̰a də Juda-lə̂ ,
sogə daygə diyamo me, dəndaw sər me ba gə ha dama
managə sən̰a də Mowab-lə̂ .
2 Abe gə ta di gə ꞌogəw Elimelek me diyamo gə ogədə
Nomi, me dəndaw nə̂ abje nə̂ sər di gə mən gə ꞌogəw
Malon me gə ɗang gə ꞌogəw Kilion me ca. Nare nə̂ ta
di gəndə̂ gə i gangəle gə gə ꞌogəw Eprata gə managə
Bedlehem sən̰a də Juda lə̂ di. Managə cendi gəra sən̰a
də Mowab-lə̂ da, cendi dam lə̂ .
3 Targin̰ ɗang da, Elimelek di mar bam me diyamo də
Nomi di wor dam wambə mənadə gə dəndadə nə̂ abje
nə̂ sər di.
4 Dəndadə nə̂ sər di lay namde nə̂ sən̰a də Mowab-lə̂ ,
də mən gə ogədə Orpa me də ɗang gə ogədə Rut me
ca. Cendi dam mana gə ta-lə̂ di neyem ya aliya mwaj de.
5 Ər̰ə Malon me Kilion me margə bam ca day-ə̂ ca, me
Nomi di wor dam mənadə dəban dəndadə nə̂ sər di me
tərə̂ də di me ca.
Rut bo Nomi ha nəm Bedlehem
Nomi wara nəm sən̰a də Mowab-lə̂ da tandi
doy dara Aba dama gə dərə̂ w bər̰in̰ ba al ladni gə nare
duwa nə̂ sən̰a dəra-lə̂ , ba ꞌyagə mani nə̂ wama me
6 Wala gə
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di. Managə ta da, tandi sogə gə nugəradə nə̂ sər di
managə Mowab bagə cwor ha sən̰a dəra-lə̂ di bi. 7 Cendi
sogə managə sən̰a də cendi dam lə̂ di hargə mən gə
nugəradə nə̂ sər di bagə cwor ha sən̰a də Juda lə̂ di.
8 Ɗəm da gər bərmə̂ -lə̂ da Nomi waygə nugəradə da:
«Cwarna hana ulay dan-ə̂ ɗəm, kal wi kaw cwarna hana
kərə̂ nə̂ iwə̂ . Kal Aba dama gə dərə̂ w bərin̰ alna ganang
dusi də lade ya ꞌyeni banə̂ algə nəm gə woni mara bam
ta de me ya banə̂ al nəm gan əndi de me ca. 9 Kal wi
kaw Aba dama gə dərə̂ w bərin̰ ꞌyanaw abe me, ꞌywana
ꞌywala managə ciri duwa dwar̰ə̂ lə̂ kərə̂ nə̂ tərə̂ wə̂ me
ca». Ər̰ə tandi yibə nugəradə di sədə̂ , me nugəradə di
sojə gura mar̰jagə da nan̰, 10 me cendi waydə da: «Bə̂ də̂ ,
nə̂ hay nin gandi mən sən̰a də nə̂ war̰ay day-ə̂ də ba».
11 Nomi cor waygə da: «Dəndani woni cwarna hana ulay
dan-ə̂ bi, anə̂ ur ba nə̂ ha gan ɗang ala na mo? Caga da,
aliya ni gaba yaa dine nə̂ abje nə̂ ɗan̰ ha layang da, ilə̂
bə̂ də̂ ɗəm. 12 Nə̂ amsang dəndan ni cwarna hana ulay
dan-ə̂ , nə̂ hal nan̰e o ni gə abe ilə̂ bə̂ də̂ ɗəm. De nə̂
ərmənə̂ dusənə̂ : ‹Ba nə̂ neyem changa də laba-lə̂ dog
ꞌya gə abe me ya dine nə̂ abje me kaw.› 13 Anə̂ ha neyama
ɓeyadagə dara cendi ba jwarbəna ba mo? Anə̂ ha yə̂ ə̂
sədə̂ ng gən̰ə̂ laya abje nə̂ ɗang bam mo? I yande bə̂ də̂
dəndan, əndi da wamani ni ɗoy gə dan bam, Aba dama
gə dərə̂ w bərin̰ ur dara wamani di ba əndarna i dənə̂
əndi.»
14 Deme nugəradə nə̂ sər di nul gura gə mar̰jagə
daa nan̰ ɗang. Targin̰ ɗang da, Orpa di yə nuwadə di
sədə̂ ər̰ə cor ha nə̂ war̰adələ̂ ɗəm me Rut dəra da, wor
gandədə jang. 15 Ɗəm da Nomi waydə Rut da: «Yə̂ r halay
di cor ya ꞌywa war̰adə me ꞌywa mãr̰ĩ gə nə̂ war̰adə day
me ca. Məndi kaw cor ha gandədə me.» 16 Ɗəm da, Rut
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codə waydə da: «Kal ajəmara gan dara ba nə̂ cwarna
hana kalnay bam ɗi.
Mana gə də̂ hana lə̂ da, əndi kaw, nə̂ ha hara lə̂ me,
mana gə də̂ damna lə̂ da, əndi kaw, nə̂ dam lə̂ me ca.
War̰ay da, ha ꞌya i war̰an ni me,
Mãr̰ĩ diya kaw, ha ꞌya i Mãr̰ĩ ni me ca.
17 Mana gə də marna lə̂ da, nə̂ ha mara lə̂ me,
i mana gə ta di-lə̂ me gə ha mon lə̂ di me ca.
Kal Aba dama gə dərə̂ w asənan wamani gə geche dənə̂ ,
ina i made mən tenene me, agədəndə tandi bə̂ də̂ da.»
18 Managə Nomi yə̂ r dara Rut ur ba də ha i gandədə
ba da, tandi hoy ajəmara gə gwale di. 19 Cendi hargə
ca day-ə̂ dəmgə Bedlehem ba. Managə cendi gər kərə̂
Bedlehem da, nare nə̂ ciri dədələ̂ pad yibdə dədə̂ gə
me, namde urbə sədə̂ gə ba da: «Ɓag deme də ta di i
Nomi di.» 20 Me Nomi cogə waygə da: «ꞌWagənan Nomi
(idə sii ꞌywala) di bə̂ də̂ ɗəm, ꞌwagənan Mara ɗəm (idə
wamani gə geche) dara Mãr̰ĩ gə dwana aba ciri dəra di
asən wamani gə geche dənə̂ . 21 Managə nə̂ so ka da, nə̂
ha i gə mani ni nan̰ əsənə̂ me cwara niyə̂ da, Aba dama
gə dərə̂ w cwan əsə̂ n pə̂ gin̰, ꞌwagənan Nomi bə̂ də̂ ɗəm
dara Aba dama gə dərə̂ w gə dwana aba ciri dəra di, asən
wamani dənə̂ me cwon idə n̰agəni me ca.»
22 I yande me Nomi swa kala sən̰a də Mowab bam badə
cor ha sən̰a dəra-lə̂ , daygə nuwadə də Rut də gəndədə
i Mowab di me ca. Wala gə cendi swa gəra Bedlehem da,
nare kaw ilə̂ gəlbə̂ swagə̂ nə̂ gə ꞌogə gə «orjə̂ » lə̂ ɗəm.

2

Rut surəm yiga gənə̂ Boos lə̂
Nomi tərə̂ də gə Elimelek wiləw mən ilə̂ . I abe gaba
ꞌywa mani, gə nare aləw horəmbə̂ nan̰, gə ꞌogəw Boos.
1
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Mowab di waydə nuwadə də Nomi da:
«Kalən bərmə̂ nə̂ ha bam yigalə̂ surama swagə̂ managə
yiga gənə̂ gun gə alna gan ladni.» Nomi codə waydə da:
«Ha ɓay durmə̂ n.» 3 Rut so ha bam yigalə̂ surama swagə̂
woni gələ̂ gə taragələ̂ . Yiga gə tandi surəm swagə̂ lə̂ ta
di cor i gənə̂ abe gə ꞌogəw Boos gənə̂ Elimelek wiləw di
duwa.
4 Ɓam da, Boos swa Bedlehem yala bam yiga lə̂ di me ca.
An̰ji waygə woni gələ̂ swagə̂ di ba da: «Kal Aba dama gə
dərə̂ w damna ganang.» Ər̰ə woni gələ̂ swagə̂ di cwow
wayəw da: «Kal Aba dama gə dərə̂ w piyənə̂ bəw dəmə̂
me ca.» 5 Boos ur geche gənə̂ woni gələ̂ swagə̂ day di
ba da: «Dwe də deme də ta di i wi durmə̂ w mo?» 6 Abe
di cwow wayəw da: «I dwe də deme də Mowab də swa
gə Nomi managə Mowab yala gandədə di. 7 Tandi gəra
urnin ba nə̂ kalnadə nin ba də surəm me ba də lay swagə̂
nə̂ gə jogədəgə daa nə̂ agədə bor dodə̂ woni gələ̂ gə
taragələ̂ ta di. Tandi yala i gə jomni ba me caga kaw
tandi ɗəbə i daa, dam dodə̂ dunə̂ bo gwayni ɓani yande
məra.» 8 Ər̰ə Boos waydə Rut da: «Doy gwale ni durmə̂ n,
ha surama managə yiga gə ɗangə bə̂ də̂ , ɗəbə lə̂ ka
jang surəm managə namde ni woni ala giyə̂ di taragələ̂ .
9 Asə angal diya ladle yə̂ r yiga di mana duwa gə abje gəl
swagə̂ də lə̂ , pam namde woni layagə daa də taragə.
Nə̂ u bən ꞌyagə moso woni ala giyə̂ di ba jəbnay bə̂ də̂ ,
mache alnay da, ha cha nimi managə pər̰əmdi nə̂ moso
ni woni ala giyə̂ udəbə nimi bolə̂ ta di.» 10 Managə Boos
way gwale bam da, Rut əbə̂ r dodə̂ sən̰a-lə̂ me wayəw
da: «Dara na me mə̂ al gan ladni yande pad me mani ni
nə̂ ala ꞌyoləm yande dana me mo? Əndi də nə̂ i deme
də məji di.» 11 Boos codə waydə da: «Mani diya nə̂ də
algə gə nuway managə tərə̂ y marnəm bam ba da, nare
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wayən gwale day ladə. Me nə̂ ocn̰ dara də swa kala abey
bam me iy bam me sən̰a diya də yaa bam me də yala dam
managə nare nə̂ də ocn̰əgə di mən pii bə̂ də̂ dwar̰agələ̂ .
12 Kal Aba dama gə dərə̂ w ꞌywagənay gweyni diya dara
mani nə̂ pad nə̂ də algə ta di. Ə̂w kal Aba dama gə
dərə̂ w, gə Mãr̰ĩ gənə̂ nare nə̂ Israyel day gə də̂ yala
dam dun duwa lə̂ di ꞌywagənay gweyni diya gə bərmə̂
duwa.» 13 Rut cow wayəw da: «Aba ciri ni, əjəm da mə̂
algan ladni ꞌyang, əjəm da, mə̂ hurə̂ n abnani nudə̂ nə̂ ,
dara mə̂ wayən gwale gə əndə̂ r dusənə̂ əndi də idə
alam giyə̂ . Ɓag da namde woni alam giyə̂ ta di kaw əndi
nə̂ bor gandagə bə̂ də̂ sən̰.»
14 Dawa dədə wama mani nə̂ wama di neyem mwom
da, Boos waydə Rut da: «Hare wom mani. U mapa tuləw
səw managə mani nə̂ gə ꞌogəgə bẽ gə yale-yə̂ .» Ər̰ə
Rut hara gəra dam dodə̂ woni gələ̂ swagə̂ di tulə̂ gələ̂
me, Boos u swagə̂ dərə̂ gə nə̂ gə wagə di ꞌyadə tandi
wom chə̂ rni dəra-lə̂ me, gəndə̂ gə wor bəldə dodə̂ .
15 Tandi cor ha surama lə̂ di bi da, Boos u bəw waygə
woni gələ̂ swagə̂ di ba da: «Kalnadə də surə̂ m managə
swagə̂ nə̂ gə magədəgə jogədəgə daa ta di dwar̰agələ̂
dəban aladə gwale. 16 Swagə̂ dədə̂ gə nə̂ gə magədəgə
jogədəgə daa ta di kaw susgənə̂ nə̂ yab dodə̂ kaldə də
lay. Gun alnadə gwale bə̂ də̂ pa pa.» 17 Rut surə̂ m managə
yiga gənə̂ Boos lə̂ bəra turgə me tandi gobə surama
dəra di bam me bo orjə dərə̂ gə neyem ya koro mwaj bii
ji de.
18 Tandi ꞌwo swagə̂ di hara nəm ulay, gəldə nuwadə,
mani nə̂ tandi ꞌywagə surama lə̂ di. Wama dəra gə tandi
wama əbə̂ me gəndəw wara di kaw tandi u ꞌyadə me
ca. 19 Nomi urdə da: «Labaa da, də ꞌwo surama i yiga
gə nə̂ wiyə̂ mo? Də̂ ala giyə̂ i woy mo? Kal Mãr̰ĩ pinə̂
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bəw managə gun gaba ala gandi ladni ta di dəwə̂ .» Rut
kəbədə nuwadə mana dəra gə ba də ala giyə̂ lə̂ labaa
di ba da: «Nə̂ ala giyə̂ i managə yiga gənə̂ abe gə gə
ꞌogəw Boos lə̂ .» 20 Nomi waydə nuwadə di ba da: «Kal
Aba dama gə dərə̂ w gə gam dusi duwa də lade gə nendə
nə̂ də warang bəra me nare nə̂ mar bam me di, piyənə̂
bəw dəwə̂ .» Me tandi asədə lə̂ diyə̂ ɗang ba da: «Boos
di i wilanin nin gə ib yande me, i woni ondə chamragə
bədə̂ gə di wir̰agə gə mən me ca.» 21 Rut deme də Mowab
waydə ɗang: «An̰ji wayən ba nə̂ suramana le woni alan
giyə̂ di taragələ̂ jang bəra swagə̂ di ꞌyan̰a day-ə̂ ba.»
22 Yande da, Nomi waydə Rut da: «Ladə durmə̂ n ni dədə,
ha al giyə̂ gə namde duwa woni ala giyə̂ ta di lə̂ jang,
yande da gun ha alay wamani yiga gə ɗangə̂ bə̂ də̂ .»
23 I yande me Rut dam gə namde woni ala giyə̂ nə̂ nə̂
Boos duwa mən, tandi surə̂ mə̂ bəra swagə̂ nə̂ orjə̂ me
nə̂ geme me ꞌyan̰a day-ə̂ ba. Tandi dam lə̂ gə nuwadə di
jang sən̰.

3

Rut wal managə Boos gədawə̂
nuwadə də Rut da, durmə̂ n, i
giyə ni gaba kan̰jay mana gə dama gə lade gə də ha dama
gə sii ꞌywala. 2 Ya ba də ocn̰ nəm de, Boos gə də al giyə̂
managə yiga duwa-lə̂ gə namde woni alaw giyə̂ mən ta
di an̰ji i wilandə. Laba gə changa da, an̰ji ha huyə̂ swagə̂
duwa nə̂ orjə̂ də le bam mana gaba huyə̂ swagə̂ lə̂ . 3 Wi
siy bam me ɗa swani gə biyey siyə̂ me hurə̂ barge diya gə
lade siyə̂ me so ha managə an̰ji huy gə swagə̂ duwa-lə̂ ta
di. Ɗəm da, jang gə an̰ji wor wama mani me cha me ꞌyan̰a
sən̰ da, kaləw a ꞌwacn̰ana dara ba də yala lə̂ bə̂ də̂ sən̰.
4 Managə an̰ji dara ꞌya dodə̂ mwom da, yə̂ r mana duwa
1 Wala mən Nomi waydə
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gə ꞌya də ladle. Chədey səwə̂ ib me, lay borgə̂ duwa di
daa me, i dodə̂ managə gədawə̂ . Targin̰ ɗang da, i an̰ji
me ha wayay mani nə̂ də̂ ha ala. 5 Rut codə waydə da:
«Mani nə̂ də̂ wayən ta di pad nə̂ ha hara alagəle.»
6 Yande mwom da, tandi so ha mana gaba huyə̂ swagə̂
gənə̂ Boos lə̂ me gəra al mani nə̂ nuwadə wayadə
gandagə ta di dige dige. 7 Boos wom me chə̂ me səw
ꞌyoləw me ər̰ə so ha ꞌya managə swagə̂ duwa nə̂ orjə̂
dərə̂ gə nə̂ gə ꞌyargə daa di tulə̂ gələ̂ dara gamagə. Rut
chidə̂ angal gəra lay borgə̂ duwa di bədə daa me i dodə̂
managə gədawə̂ .
8 Gə changa dwar̰ə mwom da, Boos par lan̰a me dudəw
a daa me managə an̰ji u dəw daa da, yə̂ r deme mən ilə̂
dodə̂ gədawə̂ . 9 Ər̰ə an̰ji urdə da: «I wi mo?» Tandi cow
wayəw da, i əndi Rut dədə alam giyə̂ di. U idə alam
giyə̂ dəle deme, dara mə̂ i aba ꞌwon chenəm bəw əjəm.
10 Boos waydə da: «Kal Aba dama gə dərə̂ w piyənə̂ bəw
diyə̂ , durmə̂ n, mani nə̂ də algə ka nə̂ də̂ ur ba nə̂ uneye
di, gəl dara ba də̂ ur nuway də le nan̰ ɗoy mani nə̂ də̂
algə pii bam*. Də̂ kan̰ja yə̂ ə̂ gə məlan gə moso nə̂ ɗang
woni ꞌywa mani labaa nə̂ n̰agəni me bə̂ də̂ . 11 Caga da,
durmə̂ n, kal lan̰a ɗi, mani nə̂ də̂ waynagə da, nə̂ ha
alaye dara nare pad yə̂ ri dara ba də̂ i deme sədə dədə
horəmbə̂ . 12 I sədə ꞌyang, nə̂ i aba ꞌwoy əndi, ɗəm da,
gun mən gə dwani duwa gə tərə̂ y ɗoy də ni bam ilə̂ sən̰.
13 I wal dodə̂ ka me, sanga gə jomni me, də̂ ha ənda yara,
gun gə ta di ga urnə̂ ba alna mani nə̂ gun ha alagə wilə̂ w
gə mare bəw le da, ladni duwa da a uney an̰ju. An̰ji urnə̂
bə̂ də̂ da, nə̂ u bən ꞌyay managə Aba dama gə dərə̂ w gə
* 3:10 3.10 Rut ur ba də u Boos dara nuwadə də Nomi di ba
damna gə həlala. Ta di me i mani nə̂ yə Boos dəw

Rut 3:14

8

Rut 4:4

ilə̂ bəra dərə̂ wə̂ , nə̂ ha ꞌwoye əndi. Caga da, i dodə̂ jang
bəra gə jomni do.»
14 Rut i dodə̂ Boos gədawə̂ bəra jomni ba, me manapər
də gun yər jaw ꞌocn̰əw bə̂ də̂ sən̰ da tandi so daa. Dara
Boos kaw ur gun ba ꞌwacn̰ana dara deme ba gəra tuləwə̂
ka bə̂ də̂ me ca dara nare ga ba waya ba i gandədəle ɗəm
mo. 15 Boos waydə da: «Biyə̂ y barge diya gə də bow diyə̂
di me, yəw ladle.» Tandi yə barge dəra di me, an̰ji ajbadə
orjə̂ di bodələ̂ nan̰ barge dəra-lə̂ di. An̰ji yidə chidə daa
dədə̂ me an̰ji cor ha ulay ciri dwar̰ə-lə̂ . 16 Rut di cor ha
ulay nə̂ nuwadə lə̂ me, nuwadə urdə da: «Mani di alala
i man mo durmə̂ n.» Me Rut kəbdə nuwadə di mani nə̂
Boos ala gandədə di daa pad. 17 Tandi waydə ɗang ba
da: «An̰ji ꞌyan swagə̂ nan̰ me, wayən da: ‹Də̂ ha cwara
hara ꞌywa nuway əsəy pə̂ gin̰ bə̂ də̂ .›» 18 Nomi waydə da:
«Dam lə̂ pəgin̰ durmə̂ n, bəra də̂ ha yara gwale di ga ha
alala i man mo. Boos di ɗangərə̂ na gwale gə ta di laba
dog bə̂ də̂ da, dusəw ha ꞌya dodə̂ bə̂ də̂ .»

4

Boos u Rut deme
Boos so ha dama managə nare dayar ɗangər̰ə gə
gwaleyə̂ . Elimelek wilə̂ w gə ib də̂ n̰ gə Boos waydə Rut
gwale duwa di hara, ər̰ə Boos ꞌwagaw: «Əjəm di, hare
dam dodə̂ , me abe di, hara gəra dam dodə̂ .» 2 Boos ꞌwaga
nare nə̂ gechide nə̂ ciri dədə̂ mwaj ba hana damna
gandagə me ca, mwom da, cendi gəra dam dodə̂ me ca.
3 Boos di wayəw Elimelek wilə̂ w di ba da: «Nomi də swa
managə sən̰a də Mowab day-ə̂ cwara yala ulay di, caga
tandi ur ba də kəl yiga gənə̂ wilandə gə Elimelek duwa
di bam. 4 Əndi da, nə̂ ur ba nə̂ asəm gwale gə ta di
dusəmə̂ me nə̂ ərəm ba nə̂ wayəm ba mə̂ kəlnə̂ yiga
1
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di əjəm caga ka managə nare nə̂ gechide nə̂ ciri dədə̂
me nə̂ ɗang nə̂ dam gandagə me dərə̂ gələ̂ ka. Caga da,
mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ yiga gənə̂ wilə̂ m də le da, kəl,
mə̂ urnə̂ bə̂ də̂ le wayən daa kal nə̂ ꞌocn̰, dara gun gə
ɗang gaba ɗwayam bam gə ha kələ̂ yiga di pii dərəmə̂
da, ilə̂ bə̂ də̂ , me tarəmə̂ da i əndi.» Abe di cow wayəw
da: «Nə̂ ur ba nə̂ kəl yiga də le.» 5 Boos wayəw da: «Mə̂
kəlnə̂ yiga di gə Nomi mwom da, mə̂ u Rut də Mowab
deme le me ca, dara kal aba mara di suməw warna daa
jang gə bərmə̂ gə mage duwa day me cendi ba wamna
dəba duwa di me ca.» 6 Abe di cow wayəw da: «Ina yande
da, nə̂ neyem kələ̂ yiga di bə̂ də̂ , dara, gə ha ɓələ̂ mani
ni nə̂ ꞌywa nə̂ sən. Kəl yiga gə de nə̂ ha kələ̂ w əndi də
ma, dara əndi da, nə̂ neyem kələ̂ w bə̂ də̂ ɗəm.»
7 Tanga pii managə sən̰a də Israyel-lə̂ da, nare kəlnə̂
mani labaa kəlangəna dəba da, gun mən biy gəbande
duwa nə̂ gədawə̂ ꞌyaw jaw gəl dara wi kaw ba u bəw ꞌyaw
jaw le. Cendi al yande dara gwale də ba ɗangər̰al ꞌyə̂ n̰e
ɗəm. 8 I dara yande me, managə abe di wayəw Boos ba
kəlnə̂ yiga də mwom da, an̰ji bi gəbande di ꞌyaw. 9 Boos
so wayəgə nare nə̂ gechide nə̂ ciri dədə̂ də me, nə̂ pad
nə̂ dam gandagə di me, ba da: «ꞌYeni anə̂ i woni biyə̂ n
sandan, ba labaa da, mani nə̂ ꞌywa pad nə̂ tanga i Nomi
tərə̂ də gə Elimelek duwa me dəndadə nə̂ Kilion daygə
Malon day me da, nə̂ kəlgəle pad ɗəm. 10 Caga da, Rut
də Mowab də wambə dənə̂ Malon diyamo di nə̂ udəle
me ca. Nə̂ al yande dara kal suməw me dəba duwa me
warna lə̂ daa jang gə bərmə̂ gə nə̂ mage duwa day me
dara suməw nəmarna bam chamraw bədə̂ gələ̂ bə̂ də̂ me
nare nə̂ ciri dədələ̂ bədə̂ gələ̂ bə̂ də̂ me ca. ꞌYeni anə̂
i woni biyə̂ n sandan labaa me ca.» 11 Mwom da nare nə̂
gechide də me nare nə̂ pad nə̂ ilə̂ ta di me cow wayəw
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da: «Ə̂w, nə̂ i nin woni biyə̂ m sandam ꞌyang, kal Aba dama
gə dərə̂ w pinə̂ bəw managə deme də ilə̂ hara dama
kərə̂ dəmalə̂ ta di dədə̂ me kaldə də wunə̂ ya Rachel
me Lea me nə̂ i Jakob namdaw nə̂ yə̂ ə̂ nare nə̂ Israyel
pad ta də de. Əjəm gə gənəm i gangəle gənə̂ Eprata lə̂ ,
kal mani dəma nə̂ ꞌywa ꞌyarbarna nan̰ me sum nəmnə̂
managə ciri də Bedlehem lə̂ pad me ca. 12 Kal Aba dama
gə dərə̂ w gə deme də mə̂ udə ta di ꞌyanang dine nan̰
nan̰ ya dine nə̂ nə̂ Peres de. Peres i dwe gə Tamar yə̂ w
gandəw tərə̂ də gə Juda ta də me ca.»
Yaa gənə̂ Obed duwa
I yande me, Boos u Rut deme. An̰ji ɓamar gandədə
mwom da, Aba dama gə dərə̂ w wudə gudi me, tandi yə̂ ə̂
doy gə abe. 14 Namde nə̂ Bedlehem wayədə Nomi da:
«Kal gə bwanaw Aba dama gə dərə̂ w jilay dara labaa da
gə yə̂ ə̂ aba gamay. Kal mway di gədənə̂ gun gaba same
managə sən̰a də̂ Israyel-lə̂ . 15 An̰ji ha cwara gədə̂ mani
diya woni nəmə̂ gə dərey, me wala gə də halna da an̰ji ha
gamay an̰ju me ca. De də̂ yana dine nə̂ abje wurgəsubu
kaw nuway dədə urəy me yə̂ y gə mway gə ta di tandi
ɗoy dine nə̂ ta di bam.» 16 Nomi u doy di yəw jorgədə lə̂ ,
me gaməw tandi. 17 Namde woni ciri dəra bədə di waygə
nare pad ba: «Nomi ꞌyo mwadə.» Ər̰ə cendi ꞌogəw dwe di
suməw Obed, Obed i Jese abə̂ w, me Jese i dole gə geche
gə Dabid abə̂ w me ca.
13

Dabid mwagəraw gəndə̂ gə
Yarna Peres mage duwa gəndə̂ gə: Peres i Hesron
abə̂ w. 19 Hesron i Ram abə̂ w, Ram i Aminadab abə̂ w.
20 Aminadab i Nacho abə̂ w, Nacho i Salma abə̂ w. 21 Salma
i Boos abə̂ w, Boos i Obed abə̂ w. 22 Obed i Jese abə̂ w, Jese i
Dabid abə̂ w.
18
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