
KRIESA {TË KRIUEMITË}

1
Kaptina I.

1 Çë përpara herësë Perëndia bâni qiellin’ edhe dhēnë. 2 Edhe dhēu ishte pa formë e i 
shkretë; edhe ishte errësinë mbi faqet të abyssit; edhe Fryma e Perëndisë sillei mbi 
faqet të ujënavet. 3 Edhe Perëndia tha: U bâftë dritë; edhe u bâ dritë. 4 Edhe Perëndia pā
dritënë se ishte e mirë; edhe Perëndia dāu dritënë prei errësinësë. 5 Edhe Perëndia 
qjueiti dritënë Ditë; edhe errësinën’ e qjueiti Natë; edhe u bâ mbramëje, edhe u bâ 
mëngjes, dīt e parë.

6 Edhe Perëndia tha: U bâftë qindresa ndërmiet t’ujënavet, e le të dajë ujënatë prei 
ujënavet; 7 edhe Perëndia bâni qindresënë, edhe dāu ujënatë qi ishinë përposh 
qindresësë prei ujënavet qi ishinë përsipërë qindresësë; edhe u bâ kështu; 8 edhe 
Perëndia qjueiti qindresënë Qiell; edhe u bâ mbramëje, edhe u bâ mëngjes, dīt’ e dytë.

9 Edhe Perëndia tha: Le të mbëlidhen’ ujënatë qi jânë përposh qiellit mbë nji vend, 
edhe le të duketë toka; edhe u bâ kështu; 10 edhe Perëndia qjueti tokënë Dhē; edhe të 
mbëledhunit’ e ujënavet e qjueti Detëna; edhe Perëndia pā se ishte mirë; 11 edhe 
Perëndia tha: Le të bîjë dhēu bār të ngjomë, bār qi bân farë, edhe drû peme qi bân 
pemë mbas dorës’ atī, të cillit fara të jetë nd’atë mbi dhēt; edhe u bâ kështû; 12 edhe 
dhēu bîni bār të ngjomë, bār qi bân farë mbas dorës’ atī, edhe drû qi bân pemë, të cillit 
fara të jetë nd’atë mbas dorësë vet; edhe Perëndia pā se ishte mirë; 13 edhe u bâ 
mbramëje, edhe u bâ mëngjes, dīt’ e tretë.

14 Edhe Perëndia tha: Le të bâhenë dritarë ndë qindresët të qiellit, qi të dajënë ditënë 
prei natësë; edhe le të jênë për shenjë, e për kohëna, e për dit, e për viet; 15 edhe le të 
jênë për dritarë ndë qindresët të qiellit, qi të ndrisinë mbi dhēt; edhe u bâ kështû; 16 edhe
Perëndia bâni të dy dritarët’ e mëdhêj, dritarin’ e math qi të zotënojë mbi ditët, edhe 
dritarin’ e vogëlë qi të zotënojë mbi natët; edhe yjetë; 17 edhe Perëndia i vû ata ndë 
qindresët të qiellit, qi të ndrisinë mbi dhēt, 18 edhe të zotënojënë mbi ditët, edhe mbi 
natët, edhe të dajënë dritënë prei errësinësë; edhe Perëndia pā se ishte mirë; 19 edhe u 
bâ mbramëje, edhe u bâ mëngjes, dīt’ e katërtë.

20 Edhe Perëndia tha: Le të piellin’ ujënatë mjaft’ gjâ të gjalla qi livisinë, edhe shpendë 
qi fluturojënë sipërë dhēut ndë qindresët të qiellit; 21 edhe Perëndia bâni peshqit’ e 
mëdhēj, edhe qishdo gjâ të gjallë qi livis, të cillat’ I puellnë ujënat mjaft mbas dorës’ 
atyneve, edhe qishdo shpendë fluturake mbas dorës’ atī; edhe Perëndia pā se ishte 
mirë; 22 edhe Perëndia i bekōi ato, e tha: U shtofshi e u shumofshi, edhe mbushshi 
ujënatë ndë detënat, edhe shpendëtë le të shumohenë mbi dhēt, 23 edhe u bâ 
mbramëje, edhe u bâ mëngjes, dīt’ e pêsëtë.

24 Edhe Perëndia tha: Le të pielli dhēu shtazë të gjalla mbas dorës’ atyneve, bagëtī, e 
shtërpîj, e shtâzë të dhēut mbas dorës’ atyneve; edhe u bâ kështû; 25 edhe Perëndia 
bâni shtâzët’ e dhēut mbas dorës’ atyneve, edhe bagëtitë mbas dorës atyneve, edhe 
qishdo shtërpî të dhēut mbas dorës’ atī; edhe Perëndia pā se ishte mirë.

26 Edhe Perëndia tha: Le të bâimë njerinë mbas të përgjajtunit tanë, edhe mbas të 
shëmbëllyemit tanë; edhe le të zotënojë mbi peshqit të dētit, e mbi shpendët të qiellit, e 
mbi bagëtīt, e mbi gjithë dhēnë, e mbi qishdo shtërpî qi tërhiqetë barkazë mbi dhēt;

27 edhe Perëndia bâni njerinë mbas të përgjajtunit vet;
mbas të përgjajtunit Perëndisë e bâni atê;



mashkull e femën’ i bâni ata;
28 edhe Perëndia i bekōi; edhe Perëndia u tha atyne: {U shtofshi e u shumofshi edhe 
mbushshi} Shtohi e shumohi, e mbushni dhēnë, edhe {pushtofshi} urdhënoni atê, edhe 
{zotënofshi} zotënoni mbi peshqit të dētit, e mbi shpendët të qiellit, e mbi qishdo gjâ të 
gjallë qi livis mbi dhēt. 29 Edhe Perëndia tha: Qe te u dhashë juve qishdo bār qi bân farë,
i cilli âshtë mbi faqet të gjithë dhēut, edhe qishdo drû qi kā ndë vetëhet pemë drûni qi 
bân farë; këto do të jênë te ju për ushqim; 30 edhe gjithë shtâzëvet dhēut, e gjithë 
shpêndëvet qiellit, e qishdo shtërpini qi tërhiqetë barkazë mbi dhēt, edhe qishdo gjâje qi
kā frymë të gjallë ndë vetëhet, i dhashë qishdo bār të ngjomë për ushqim; edhe u bâ 
kështû. 31 Edhe Perëndia pā gjithë sā bâni; edhe qe te ishinë fort të mira; edhe u bâ 
mbramëje, edhe u bâ mëngjes, dīt’ e gjashtë.
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Kaptina II.

1 Edhe u mbaruenë qielli edhe dhēu, edhe gjith’ ushtëria e atyneve. 2 Edhe të shtattënë
ditë Perëndia kishte mbaruem {gjithë} punët’ e veta qi bâni; edhe të shtattënë ditë 
pushōi prei gjithë punëvet veta qi bâni. 3 Edhe Perëndia bekōi {të shtattënë ditë} ditën’ e 
shtattë, edhe e shenjtënōi, sepse atë ditë pushoi prei gjithë punëvet veta qi ndërtōi edhe
bâni Perëndia.

4 Këta āshtë të {lemit} kriuemit’ e qiellit e dhēut, kur u ndërtuen’ ata, atê ditë qi bâni 
Zoti Perëndia dhēnë edhe qiellinë, 5 edhe gjithë bimat’ e fushësë, para se të ishinë mbi 
dhēt, edhe gjithë bārin’ e fushësë, para se të bînte; sepse Zoti Perëndī nukë kishte 
lishuem shī mbi dhēt, edhe nuk’ ishte njerī qi të punonte dhēnë. 6 Edhe hipte avull prei 
dhēut, edhe ngjomte gjithë faqen’ e dhēut. 7 Edhe Zoti Perëndi gatōi njerinë prei balte 
kah dhēu; edhe i fryni ndër fejet të hundës’ atī frymë jete, edhe njeriu u bâ me shpīrt të 
gjallë. 8 Edhe Zoti Perëndi mbolli nji kopshtë ndë Eden mbë të lemit të diellit, edhe vû 
atie njerinë qi gatōi. 9 Edhe Zoti Perëndi bâni të {bijë} binte prei dhēut qishdo drû i 
bukurë mbë të pamit, edhe i mirë mbë të ngranët; edhe drunin’ e jetësë ndë miedis të 
{paradisit} kopështit, edhe drunin’ e të ngjofëmesë së mirës’ edhe së keqesë.

10 Edhe dilte nji lum prei Edenit qi të ujiste {paradisinë} kopështinë; edhe prei andyj 
dahei mbë katër rryma. 11 Emëni i njanit thohetë Fison; kyi âsht’ ai qi qarkon gjithë dhēn’ 
e Havillahut; atie ku gjindet’ āri; 12 edhe āri i atī dhēu âsht’ i mirë; atie âshtë bdelli, edhe 
gūr’ i {thoit} thojtë. 13 Edhe emëni i lumit dytë thohetë Gjihon; kyi âsht’ ai qi qarkon gjithë 
dhēn’ e Kushit. 14 Edhe emëni i lumit tretë thohetë Hiddekel; kyi âsht’ ai qi rrieth {kah} 
prei Assyrisë {prei së lemesë} kah të lemit’ e diellit. Edhe i katërti lum, kyi âsht’ Eufrati.

15 Edhe Zoti Perëndia muer njerinë, edhe e vû ndë {paradist} kopësht të Edenit qi ta 
punonte, e ta ruente. 16 Edhe Zoti Perëndi urdhënōi Adamin’ e i tha: Prei qishdo druni të 
kopshtit të hashë {lirë}liruem, 17 por prei drunit të ngjofëmesë së mirës’ edhe së keqesë, 
mos hāsh prej atī, sepse atê ditë qi të hash prei atī, kē me vdekunë kreit.

18 Edhe Zoti Perëndi tha: Nukë âshtë mirë të jetë njeriu vetëmë; do t’ i bâj atī nji 
ndifmëtār porsi atë. 19 Edhe Zoti Perëndi gatoi prei dhēut gjithë shtâzët’ e fushësë, edhe 
gjithë shpendët’ e qiellit, edhe i prû te Adami, qi të {shofi} shifte si t’i qjuente ato; edhe 
atê emën qi t’i vente Adami qishdo gjâje të gjallë, këtë emën të kishte. 20 Edhe Adami u 
vû emëna gjithë bagëtivet, e gjithë shpendëvet qiellit, e gjithë shtâzëvet fushësë; por 
për Adaminë nukë gjendej ndifmëtār porsi ai. 21 Edhe Zoti Perëndi vû Adaminë mbë 
gjûmë të randë, edhe fjeti; edhe muer nji prei brinjesh atī, edhe ia mbylli vendinë me 



mish. 22 Edhe atê brinjënë qi muer Zoti Perëndi prei Adamit, e bâni grue, edhe ia prû 
Adamit. 23 Edhe Adami tha:

Këjo tashti (âshtë) ashtë prei eshtënavet mia,
edhe mish prei mishit tem;

këjo kā me u qjueitunë grue,
sepse këjo âshtë marrë prei būrrit.

24 Përandai njeriu t’atënë e t’amënë, edhe kā me u ngjitunë mbas gruesë vet; edhe kânë
me qenë nji mish. 25 Edhe ishinë të dy lakuriq, Adami edhe grueja e atī, edhe s’kishinë 
turp.
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Kaptina III.

1 Edhe gjarpëni ishte mâ i urtë se gjithë shtazëtë e fushësë qi bâni Zoti Perëndi; edhe 
(gjarpëni) i tha gruesë: A njimendi tha Perëndia: Mos hani prei qishdo druni të 
kopështit? 2 Edhe grueja i tha gjarpënit: Prei pemëvet drunjvet kopështit mundemi me 
ngranë, 3 po prei pemësë drunit, qi (âshtë) ndë miedis të kopështit, Perëndia tha: Mos 
hani prei atī, as mos i prekni atī, qi të mos vdisni. 4 Edhe gjarpëni i tha gruesë: Me të 
vërtetë s’keni me vdekunë; 5 po Perëndia e di, se atê ditë qi të hani prei atī, do t’u çilenë 
juve sytë, edhe ini porsi perëndina, tue ngjofunë të mirën’ edhe të keqenë. 6 Edhe grueja
pā, se druni (ishte) i mirë ndë të ngranët, edhe se ishte i pëlqyeshim ndë syt, edhe nji 
drû i dëshërueshim qi ep mend; edhe ajo muer prei pemësë atī, edhe hangër; ani i dha 
edhe būrrit vet bashkë me vetëhen, edhe ai hangër. 7 Edhe u çelnë sytë të dyve atyne, 
edhe e ngjofnë se ishinë lakuriq; edhe ata qepnë gjethe fiku, edhe {mbuluenë} ngjeshnë
vetëhen’ e atyne.

8 Edhe ndëgjuenë zanin’ e Zotit Perëndi, te po ecëte ndë kopshtë mbe zamërë; edhe u
mpshefnë Adami edhe grueja e atī prei faqesë Zotit Perëndi ndërmiet drunjvet kopështit.
9 Edhe Zoti Perëndi thirri Adaminë, e i tha: Ku jē; 10 Edhe ai tha: Ndëgjova zaninë tand 
ndë kopësht, edhe u frika, sepse jam lakuriq; edhe u mpëshefa. 11 Edhe ai tha: Cilli të 
dëftōi se jē lakuriq? A mos hangre prei drunit, qi të paç urdhënuem të mos hash prei 
atī? 12 Edhe Adami tha: Grueja qi më dhē (të jetë) bashkë me mue, ajo më dha prei 
drunit, edhe hangra. 13 Edhe Zoti Perëndi i tha gruesë: Qish (âshtë) këjo qi bâne? Edhe 
grueja tha: Më gënjeu gjarpëni, edhe hangra. 14 Edhe Zoti Perëndi i tha gjarpënit:

Sepse bâne këtë,
qofsh mallëkuem ndërmiet gjithë bagëtivet,
e gjithë shtâzëvet fushësë;

kē me ecunë {mbë barkun tand} tue u tërhequnë barkazë, 
kē me ngranë dhē,

gjithë dit’ e jetësë sate;
15 edhe kam me vûmë anëmiqësī ndërmiet teje edhe gruesë,

edhe ndërmiet farësë sate, edhe farësë’ asāi,
ajo kā me të thyem kryetë,

edhe ti kē me i qukunë thembërënë.
16 (Edhe) grues’ i tha:

Kam me shumuem tepërë idhënimet’ e tua, edhe (të dhimbunat’ e) të piellunit tand;
me idhënime kē me piellë dielm;

edhe dëshërimi yt (do të jetë) te būrri yt;



edhe ai kā me të urdhënuem.
17 Edhe Adamit i tha:

Sepse i ndëgjove fjalënë gruesë sate,
edhe hangre prei drunit,

qi të pata urdhënuem e thânë:
Mos hāsh prei atī,

Qoftë mallëkuem dhēu për punët tande;
kē me ngranë prei atī me idhënim gjithë dit’ e jetësë sate;

18 edhe kā me të bîmë {ferra e murriza} gjemba e driza,
edhe kē me ngranë bārin’ fushësë;

19 kē me ngranë bukënë
me diersën’ e faqesë sate,

deri sā të këthehesh ndë dhēt,
prei të cillit u more,

sepse jē dhē
edhe ndë dhēt kē me u këthyem.

20 Edhe Adami ia vû emëninë gruesë vet Eve (jetë); sepse ajo ishte e ām’ e gjithë të 
gjallëvet. 21 Edhe Zoti Perëndi i bâni Adamit edhe grues’ ati petëka të likurëta, edhe i 
veshi ata.

22 Edhe Zoti Perëndi tha: Qe Adami tek u bâ porsi njī prei nesh, për me ngjofunë të 
mirën’ e të keqenë; edhe tashti vallë se mos shtrîjë dorën’ e vet e të marri prei drunit 
jetësë e të hajë, e të rrojë për gjithë jetënë . . . 23 Andaj Zoti Perëndi nxuer atê jashtë 
kopshtit Edenit, për me punuem dhēnë qi u muer prei atī. 24 Edhe {përzu} vdōi Adaminë; 
edhe ndë kopshtë të Edenit prei së lemesë diellit vû Qerubimëtë, edhe shpatën’ e 
flakëtë, qi sillei përqark, qi të ruejinë udhën’ e drûnit jetësë.
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Kaptina IV.

1 Edhe Adami ngjofi Evënë gruen’ e vet; edhe (ajo) u mbars, edhe puell Kaininë; edhe 
tha: Fitova nji njeri {për Zotinë} prei Zotit. 2 Edhe përsërī ajo puell të vëllān’ e atī Abelinë;
edhe Abeli ishte barī dhensh, edhe Kaini ishte būlk. 3 Edhe mbas disa diç Kaini i prû 
Zotit dhunëtī prei pemëvet dhēu. {Edhe mbas disa ditç Kaini i prû dhunëti Zotit} 4 Edhe 
Abeli prû edhe ai prei {qengjavet} shqerravet para të dhenvet vet, edhe prei dhiamit 
atyneve; edhe Zoti vështrōi me sy të mirë Abelinë; edhe dhunëtīn’ e atī; 5 por Kainin’ 
edhe dhunëtīn’ e atī nuk’ e vështroi; edhe Kaini u zemërue fort, edhe vranōi {faqen} syt’ 
e atī. 6 Edhe Zoti i tha Kainit: Përse u zemërove? Edhe përse {faqenë tande} t’u 
vranuenë sytë? 7 Ti ndë bâfsh mirë, mos nukë do të pritesh me të mirë; edhe ndë mos 
bâfsh mirë, faji dergjetë ndë derët. Edhe dëshërimi i atī (do të jetë) te ti, edhe ti kē me 
zotënuem mbi atê.

8 Edhe Kaini foli me Abelinë të vëllānë; edhe kur ishinë ndë fushët, Kaini u ngrit përmbi
Abelinë të vëllānë, edhe e vrau. 9 Edhe Zoti i tha Kainit: Ku (âsht’) Abeli yt vëllā? Edhe ai
tha: Nukë di, mos jam unë ronjësi i tem vëllā? 10 Edhe (Zoti) tha: Qish bâne? Zani i 
gjakut tyt vëllā {bërtet} gërthet tek unë kah dhēu; 11 edhe tashti qofsh i mallëkuem prei 
dhēut, qi hapi gojën’ e vet me pritunë gjakun’ e tyt vëllā prej dorësë sate; 12 kur të 
punojsh dhēnë, mbaskëndaj s’kā me të dhanë pemën’ e vet; do të sillesh andēj e 
këndej, e do të ikijsh mbi dhēt. 13 Edhe Kaini i tha Zotit: Faji em (âshtë) mā i madh, se sā



mundetë me u falunë; 14 qe te po më ndiek sot prei faqesë dhēut, edhe do të mpshifem 
prei faqesë sate, edhe do të sillem andēj e këndēj edhe do të ikij tēj mbi dhēt; edhe 
kushdo qi të më gjējë kā me më vramë. 15 Edhe Zoti i tha atī: Përandaj kushdo qi të vrasi
Kaininë, kā me u munduem shtatë herë. Edhe Zoti i vû shenjë Kainit, qi të mos e vrasi 
atê kushdo qi ta gjêjë. 16 Edhe Kaini duel’ prei faqesë Zotit, edhe ndenji ndë dhēt të 
Nodit, mbë të lemit të diellit ndë Eden.

17 Edhe Kaini ngjofi gruen’ e vet, edhe (ajo) u mbars, edhe puell Enohunë; edhe 
ndërtōi nji qytet, edhe ia vû emëninë qytetit Enoh, mb’ emënit të bīrit {vet Enohut}. 
18 Edhe Enohut i leu Irodi; edhe Irodit i leu Mehuiaeli; edhe Mehuiaelit i leu Methusaeli; 
edhe Methusaelit i leu Llamehu. 19 Edhe Llamehu muer dy grā për vetëhe; njanës (ia 
thoshin) emënin’ Adahe, edhe tietërës’ (ia thoshin’) emëninë Zillahe. 20 Edhe Adaha puell
Iaballinë; kyi ishte i āti atyne qi rrijinë ndër tenda, edhe (kullosshinë) bagëtī. 21 Edhe 
emëni i të vëllāit (ishte) Iuball; kyi ishte i āti i gjith’ atyne qi i bijinë qitharës’ e fyllit. 
22 Kështu edhe ajo Zillaha puell Tuball-kainë, ndërtonjësin’ e qishdo {kafshe të} orondie 
prei rami e prei hekuri; edhe e motëra e Tuball-kainit (ishte) Naamaha.

23 Edhe Llamehu u tha gravet veta,
Adahes’ edhe Zillahësë: Pa ndëgjoni zaninë tem,

o grat’ e Llamehut; mbani vesh fjalëvet mia,
sepse vrava būrr {ndë plagët teme}, qi ta kem varrë,

edhe dialosh {ndë frushkullit tem} qi ta kem frushkullë,
24 sepse Kaini kā me u shpaguem shtatë herë,

por Llamehu shtatëdhēt’ e shtatë herë.
25 Edhe Adami ngjofi përsërī gruen e vet, edhe ajo {leu} puell dialë, edhe ajo ia vû 

emënin’ atī Sheth (tue thânë), se Perëndia më dha njī tietërë farë në vend të Abelit, qi 
vrau Kaini. 26 Por kështû edhe Shethit i leu dialë, edhe ia vû emënin’ Enosh. Atëhere 
filluenë të qjuhenë me emënin’ e Zotit.
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Kaptina V.

1 Kyi âshtë libri i gjeneallogjisë njeriut. Atê ditë Perëndia kur {krijoi} bâni Adaminë, e 
{krijoi} bâni mbas shembëllesësë Perëndisë. 2 I {krijoi} bâni ata femën’ e mashkull; edhe 
i bekōi, e ua vû emënin’ atyne Adam, atê ditë qi i {krijoi} bâni.

3 Edhe Adami rrōi nji qind e tridhētë viet, edhe i leu (dialë) mbas shëmbëllimit vet, edhe
mbas të përgjajtunit vet, edhe ia vû emënin’ atī Seth; 4 edhe dit’ e Adamit u bânë tetë 
qind viet, mbassi i leu Sethi; edhe i lenë bij e bija; 5 edhe gjithë dit e Adamit, qi rrōi, u 
bânë nandë qind e tridhētë viet, edhe vdiq.

6 Edhe Sethi rrōi nji qind e pêsëdhētë viet, edhe i leu Enoshi; 7 Sethi rrōi edhe tetë qind
e shtatë viet, mbassi i leu Enoshi, edhe i lenë bij e bija; 8 edhe gjithë dit e Sethit u bânë 
nandë qind e dymbëdhētë viet; edhe vdiq.

9 Edhe Enoshi rrōi nandëdhētë viet, edhe i leu Kainani; 10 Enoshi rroi edhe tetë qind e 
pêsëmbëdhētë viet, mbassi i leu Kainani, edhe i lenë bij e bija; 11 edhe gjithë dit e 
Enoshit u bânë nandë qind e pêsë viet; edhe vdiq.

12 Edhe Kainani rrōi shtatëdhētë viet; edhe i leu Mahallalleelli; 13 Kainani rrōi edhe tetë 
qind e katërdhētë viet, mbassi i leu Mahallalleelli, edhe i lenë bij e bija; 14 edhe gjithë dit 
e Kainanit u bânë nandë qind e dhētë viet; edhe vdiq.

15 Edhe Mahallalleelli rrōi gjashtëdhēt’ e pêsë viet, edhe i leu Iaredi; 16 Mahallalleelli rrōi



edhe tetë qind e tridhētë viet, mbassi i leu Iaredi; edhe i lenë bij e bija; 17 edhe gjithë dit 
e Mahallalleellit u bânë tetë qind e nandëdhēt’ e pêsë viet; edhe vdiq.

18 Edhe Iaredi rrōi nji qind e gjashtëdhēt’ e dy viet, edhe i leu Enohu; 19 Iaredi rrōi edhe 
tetë qind viet, mbassi i leu Enohu, edhe i lenë bij e bija; 20 edhe gjithë dit e Iaredit u bânë
nandë qind e gjashtëdhēt’ e dy viet; edhe vdiq.

21 Edhe Enohu rrōi gjashtëdhēt’ e pêsë viet, edhe i leu Mathusala; 22 edhe Enohu eci 
{bashkë} me Perëndinë tre qind viet, mbasi i leu Mathusala, edhe i lenë bij e bija; 
23 edhe gjithë dit e Enohut u bānë tre qind e gjashtëdhēt’ e pêsë viet. 24 Edhe Enohu eci 
{bashkë} me Perëndinë, edhe nukë gjindei (mâ), sepse Perëndia e {ndërroi vendit} 
muer.

25 Edhe Mathusala rrōi nji qind e tetëdhēt’ e shtatë viet, edhe i leu Llamehu; 
26 Mathusala rrōi edhe shtatë qind e tetëdhēt’ e dy viet, edhe i lenë bij e bija; 27 edhe 
gjithë dit e Mathusalës’ u bânë nandë qind e gjashtëdhēt’ e nandë viet; edhe vdiq.

28 Edhe Llamehu rrōi nji qind e tetëdhēt’ e dy viet, edhe i leu nji dialë; 29 edhe ia vû 
emënin ati Noe, tue thânë: Kyi do të na prâjë prei punësë tonë, edhe prei {mundëjesë} 
mundimit duervet tona për punë të dhēut qi mallëkōi Zoti. 30 Llamehu rrōi edhe pêsë 
qind e nandëdhēt’ e pesë viet, edhe i lenë bij e bija; 31 edhe gjithë dit e Llamehut u bânë 
shtatë qind e shtatëdhēt’ e shtatë viet; edhe vdiq.

32 Edhe Noeja ishte pêsë qind vieç ndë moshë; edhe Noesë i leu Semi, (e) Hami, (e) 
Iafethi.

6
Kaptina VI.

1 Edhe kur filluenë njerëzitë të shumoheshinë mbi faqet të dhēut, edhe bija u lenë {mb’
ata} atyneve, 2 atëherë të bijt’ e Perëndisë, kur panë të bijat’ e njerëzvet se ishinë të 
bukura, muernë grā për vetëhe prej së gjithash sā sgjothnë. 3 Edhe Zoti tha: S’ka me 
mbetunë përherë fryma eme bashkë me njerinë, sepse âshtë mish; dit e atī do të jenë 
edhe nji qind viet. 4 Nd’ato dit ishinë gjigandëtë mbi dhēt, edhe mbasandaj si hynë të bijt’
e Perëndisë ndër të bijat e njerëzëvet, edhe ato u puellnë dielm atyne; ata (ishinë) të 
fortë, būrra me emënë çë moti.

5 Edhe Zoti pā se u shumue e keqeja e njeriut mbi dhēt, edhe gjithë {mendimet} 
qillimet’ e mendimevet zemërës’ atī (ishinë) vetëmë të këqia gjithë dit. 6 Edhe Zoti u 
pendue qi {krijoi} bâni njerinë mbi dhēt; edhe u idhënue ndë zemëret të vet. 7 Edhe Zoti 
tha: Kam me {prishunë} shuem njerinë, qi {krijova} bâna, prei faqesë dhēut; çë prei 
njeriut deri mbë bagëtī, e shtërpī, e shpendë qielli; sepse u pendova qi {krijova} bâna 
ata. 8 Por Noeja gjeti hīr përpara Zotit.

9 Këjo (âshtë) gjeneallogjia e Noesë: Noeja ishte nji njeri i dreitë, (edhe) i tâne ndër 
shokët të kohësë vet; (edhe) Noeja eci {bashkë} me Perëndinë. 10 Edhe Noesë i lenë tre
dielm: Semi, (e) Hami, e Iafethi.

11 Edhe dhēu u {prish} vduer përpara Perëndisë, edhe u mbush dhēu me punë të 
paudha. 12 Edhe Perëndia pā dhēnë, edhe qe tek ishte {prishunë} vdierë, sepse qishdo 
mish kishte vdierë udhën’ e vet mbi dhēt. 13 Edhe Perëndia i tha Noesë: E mbrapëna e 
qishdo mishi erdhi përpara meje, sepse dhēu u mbush me punë të paudha prei atyneve;
edhe qe te do t’i shuej ata edhe dhēnë. 14 Bân për vetëhe njī arkë prei drūsh Goferi; të 
bâjsh dhoma nd’arkët, edhe ta lyejsh atê me pissë, përmbrenda e përjashta. 15 Edhe 
kështû ta bâjsh atê: arka (të jetë) tre qind kute e gjatë, edhe pêsëdhetë kute e gjânë, 



edhe tridhētë kute e naltë. 16 Të bâjsh vend për dritë nd’arkët, edhe ta {mbarojsh} 
ngrēsh nji kut përsipërë; edhe t’ia lâsh derën’ arkësë për ijash; ta bâjsh atê me nji pat, e 
me dy pate, e me tre pate. 17 Edhe unë vetë, qe te bije përmbytëjen’ e ujënavet mbi 
dhēt, qi të vdier qishdo mish, qi kā frymë të gjallë ndë vetëhet, përposh qiellit; gjithë qish
(âshtë) mbi dhēt kā me vdekunë. 18 Edhe kam me vûmë dhiatënë teme te ti; edhe kē me
hymë nd’arkët, ti edhe bijt’ e tū, edhe grueja jote, edhe grāt’ e bijvet tū bashkë me tyi. 
19 Edhe prei qishdo shtâze prei qishdo mishi të këllasish mbrenda nd’arkët ka dy prei së 
gjithash, për me rueitunë jetën’ (e atyneve) bashkë me tyi; të jenë mashkull e femënë. 
20 Prei shpendësh mbas farës’ atyne, edhe prei bagëtivet mbas farës’atyne, prei gjithë 
shtërpinjvet dhēut mbas farës’ atyne, ka dy prei së gjithash të hyjënë te ti, qi t’(u) ruejsh 
jetënë. 21 Edhe ti merr me vetëhe gjithë qishdo të ngranë qi hahetë, edhe ta mbëledhish 
(atê) afërë teje, qi të jetë ushqim për tyi, edhe për ato. 22 Edhe Noeja bâni gjith’ ato qi e 
urdhënōi Perëndia; ashtû (i) bâni.

7
Kaptina VII.

1 Edhe Zoti i tha Noesë: Hynë nd’arkët ti, edhe gjithë shtëpia jote, sepse tyi të pāshë të
dreitë përpara meje ndë këtê bres, 2 prei gjithë bagëtivet pastra merr për vetëhe shtatë 
ka shtatë mashkullin’ e femënën’ e vet, 3 edhe prei bagëtivet qi s’janë të pastra (kah) dy, 
mashkullin’ e femënën’ e vet, edhe prei shpendëvet qiellit shtatë (ka) shtatë mashkull’ e 
femënë, qi të ruejsh farë mbi gjithë faqet të dhēut, 4 sepse edhe shtatë dit, mbasandaj 
kam me prûmë shī mbi dhēt katërdhētë dit’ e katërdhētë net, edhe kam me shuem prei 
faqesë dhēut gjithë qish âshtë, qi bâna. 5 Edhe Noeja bâni gjith’ ato qi e urdhënōi Zoti.

6 Edhe Noeja (ishte) gjashtë qind vieç, kur u bâ përmbytëja e ujënavet mbi dhēt. 
7 Edhe hyni nd’arkët Noeja, edhe të bijt’ e atī, edhe grueja e atī, edhe grāt’ e të bijvet atī 
bashkë me atë, për punë të ujënavet përmbytëjesë. 8 Prei bagëtivet pastra e prei 
bagëtivet qi nukë jânë të pastra, e prei shpendëvet, e prei gjithë shtërpinjvet mbi dhēt, 
9 dy (ka) dy hynë nd’arkët te Noeja, mashkull e femënë, sikundë urdhënōi Noenë 
Perëndia. 10 Edhe mbas shtatë diç ujënat’ e përmbytëjesë ranë mbi dhēt.

11 Të gjashtë qindinë vit të jetësë Noesë, të dytinë muej, të shtatëmbëdhettënë ditën’ e 
muejit, atê ditë u çanë gjithë gurrat’ e abyssësë madhe, edhe u hapnë duert’ e qijevet. 
12 Edhe rā shī mbi dhēt katërdhētë dit e katërdhētë net. 13 Edhe atê ditë hyni nd’arkët 
Noeja, edhe të bijt’ e Noesë: Semi, e Hami, e Iafethi, edhe grueja e Noesë, edhe të trī 
grāt’ e të bijvet atī bashkë me ata; 14 ata, edhe gjithë shtâzëtë mbas farësë vet, edhe 
gjithë bagëtitë mbas farësë vet, edhe gjithë shtërpinjtë qi tërhiqenë barkazë mbas 
farësë vet, edhe gjithë shpendëtë mbas farësë vet, edhe qishdo fluturake prei qishdo 
fare. 15 Edhe hynë nd’arkët te Noeja, dy (ka) dy prej qishdo mishi qi kā frymë të gjallë. 
16 Edhe atō qi hynë, mashkull e femënë prei qishdo mishi, hynë sikundrë urdhënōi atë 
Perëndia, edhe Zoti mbylli atê sipër atī.

17 Edhe u bâ përmbytëja katërdhētë dit mbi dhēt, edhe u shumuen’ ujënatë, edhe 
ngritnë arkënë, edhe hipi nalt përmbi dhēt. 18 Edhe po shtoheshin’ ujënatë, e po 
shumoheshinë fort mbi dhēt, edhe arka sillei mbi faqet t’ujënavet. 19 Edhe ujënat’ u 
shtuenë fort mbi dhēt, edhe u mbëluenë gjithë malet’ e naltë përposh gjithë qiellit. 
20 Pêsëmbëdhētë kut nalt hipnë ujënatë, edhe u mbëluenë maletë. 21 Edhe vdiq qishdo 
mish qi liviste mbi dhēt, të shpendëvet, e të bagëtivet, e të shtâzëvet, e të gjithë 
shtërpinjvet qi tërhiqenë barkazë mbi dhēt, edhe qishdo njeri. 22 Gjithë kafshatë mbi 



tokët, gjithë sā {marrinë} kishinë frymë jete {në hundët e veta} ndër fejet të hundësë vet,
vdiqnë. 23 Edhe u shue qishdo gjâ qi ishte mbi faqet të dhēut, çë prei njeriu deri mbë 
bagëtī e deri mbë shtërpī, e deri mbë shpendë të qiellit, edhe u shuenë prei dhēut, edhe
mbeti vetëmë Noeja, edhe sā (qenë) bashkë me atë nd’arkët. 24 Edhe {qindruen} 
mbetnë ujënatë mbi dhēt nji qind e pêsëdhētë dit.

8
Kaptina VIII.

1 Edhe Perëndia kujtōi Noenë, e gjithë shtâzëtë, e gjithë bagëtitë qi ishinë bashkë me 
atê nd’arkët, edhe Perëndia lishōi nji erë mbi dhēt, edhe u {shternë} reshtnë ujënatë. 
2 Edhe u mbyllnë gurrat’ e abyssësë, edhe dyert’ e qiellit, edhe pushōi shīu prei qijevet. 
3 Edhe sā vente e vinte tërhiqeshin’ ujënatë prei dhēut, edhe mbas nji qind e pêsëdhētë 
diç u {shternë} pakësuen’ ujënatë. 4 Edhe të shtatëmbëdhētënë ditë të shtattit muej arka 
ndenji mbi malet të Araratit. 5 Edhe sā vente e vinte po pakësoheshin’ ujënatë deri mbë 
të dhettinë muej, të parënë ditë të dhēttit muej u duknë majat’ e malevet.

6 Edhe mbas katërdhētë diç Noeja çeli derëzën’ e arkësë qi kishte bâmë, 7 edhe lishōi 
korbinë, i cilli si duel vente e vinte, deri sā u thanë ujënatë prei dhēut. 8 Ani lishōi edhe 
pullumbinë mbrapa atī, për me pamë ndë kishinë shterun’ ujënatë prei faqesë dhēut, 
9 edhe pullumbi mbassi s’gjet të prâjtunë për kambët e veta, u këthye nd’arkët tek ai, 
sepse ujënat’ (ishinë) mbi gjithë faqet të dhēut. Edhe ai shtrini dorën’ e vet, edhe e zû, 
edhe e {shtiu} kalli mbrenda nd’arkët {tek ai} mbas vetiu. 10 Ani priti edhe shtatë dit të 
tiera, edhe lishoi prap pullumbinë prei arkësë, 11 edhe pullumbi u këthye tek ai 
mbramanet, edhe qe (te kishte) ndë gojë të vet njī gjethe ullini, këputunë, edhe Noeja e 
ngjofti se kishinë shterun’ ujënatë prei faqesë dhēut. 12 Ani priti edhe shtatë dit të tiera, 
edhe lishōi pullumbinë, edhe nuk’ u këthye mâ tek ai.

13 Edhe të gjashtë qindin’ e nji vit (të Noesë), të parënë ditë e të parit muej, {u dhanë} u
hoqnë ujënatë prei dhēut, edhe Noeja {hoqi strehën} sbuloi kulmin’ e arkësë, edhe pā, 
edhe qe tek ishte hequn’ (ujëtë prei) faqesë dhēut. 14 Edhe të njizet e shtattënë ditë të 
dytit muej, {u tha} u tēr dhēu. 15 Edhe Perëndia i foli Noesë, e i tha: 16 Dil prei arkësë, ti, 
edhe grueja jote, edhe bijtë tū, edhe grāt’ e bijvet tū bashkë me tyi, 17 nxier bashkë me 
tyi gjithë shtâzëtë qi jānë bashkë me tyi, prei qishdo mishi, shpendë e bagëtī, e qishdo 
shtërpī qi tërhiqetë barkazë mbi dhēt, edhe le të shumohenë mbi dhēt, e le të shtohenë 
e le të bâhenë plot mbi dhēt. 18 Edhe duel Noeja, edhe të bijt’ e atī, edhe grueja e atī, 
edhe grāt’ e të bijvet atī bashkë me atë, 19 gjithë shtâzëtë e gjithë shtërpinjtë, e gjithë 
shpendëtë, gjithë qish livis mbi dhēt, mbas farash vet, duelnë prei arkësë.

20 Edhe Noeja e ndërtoi njī therore për Zotinë, edhe muer prei qishdo bagëtie të 
pastrë, e prei qishdo shpende të pastrë, edhe ia prû kurban të diegunë gjithë mbi 
theroret. 21 Edhe Zoti muer erë të mirë, edhe Zoti tha ndë zemërë të vet: S’kam me 
mallëkuem mâ dhēnë për punë të njeriut, sepse mendimi i zemërësë njeriut (âsht’) i keq
çë prei foshnjenisë atī, as s’kam me vramë mâ gjithë gjât’ e gjalla, sikundrë bâna.

22 Deri sā mbet dhēu,
të mbiellë e të korrë, të ftofët’ e të ngrofëtë,

e verë e dimën, e ditë e natë,
s’kanë me pushuem.
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Kaptina IX.

1 Edhe Perëndia bekōi Noenë, edhe të bijt’ e atī, edhe u tha atyne: Shtohi e shumohi, 
e mbushni dhenë, 2 edhe frika juei, edhe të dridhunitë tuei do të jetë mbi gjithë shtâzët e 
dhēut, edhe mbi gjithë shpendët e qiellit, edhe mbi gjithë qish tërhiqetë barkazë (mbi) 
dhēt, edhe mbi gjithë peshqit’ e dētit, u dhanë ndë duert të tueja, 3 gjithë qish livis, e 
rron, do të jetë për ushqiminë tuei, të gjitha ua kam dhanë juve porsi bārin’ e ngjomë, 
4 por mos hani mish (të gjallë) me jetën’ e atī, (e me) gjakun e atī, 5 edhe njimend kam 
me kërkuem gjakunë tuei të jetësë tuei, kam me kërkuem atê prei dorësë gjithë shtâze, 
edhe prei dorësë njeriut, kam me kërkuem jetën’ e njeriut prei dorësë gjithë vëllāit atī,

6 kush të derdhi gjak njeriu,
do t’i derdhetë gjaku atī prei njeriut,

sepse bâni njerinë
mbas shëmbëllimit Perëndisë,

7 edhe ju shtohi e shumohi, mbushi plot mbi dhet, edhe shumohi mbi atê.
8 Edhe Perëndia i foli Noesë, edhe të bijvet atī bashkë me atë, e tha: 9 Edhe unë qe te 

do të vê dhiatënë teme mbë ju, edhe mbë farët tuei mbas jush, 10 edhe te qishdo gjâ të 
gjallë qi (âshtë) bashkë me ju, prei shpendëvet (e) prei bagëtivet, e prei gjithë shtâzëvet
dhēut (të cillatë jânë) me ju, prei gjithëkūit qi duel’ prei arket, deri mbë gjithë shtazë të 
dhēut, 11 edhe kam me vumë dhiatënë time mbë ju, edhe s’kā me {u prishunë} u vdierë 
mâ gjithë çdo mish prei ujënash përmbytëjesë, as kā me u bâmë mâ përmbytëje për me
prishunë dhēnë. 12 Edhe Perëndia tha: Këjo (âshtë) shenja e dhiatësë, qi kam me bâmë 
unë ndërmiet meje edhe juve, edhe gjithë çdo fryme të gjallë qi (âshtë) me ju bres mbas
brezi për gjithë jetënë, 13 {kam me vūmë harkun} po vê ylberinë tem ndë rêt, edhe kā me
qênë për shenjë dhiate ndërmiet meje edhe dhēut, 14 edhe kur të vranohetë (qielli) mbi 
dhēt, kā me u dukunë {harku} ylberi ndë rêt, 15 edhe kam me kujtuem dhiatënë teme, qi 
(bâna) ndërmiet meje edhe jush edhe gjithë çdo gjâje të gjallë prei gjithë çdo mishi, 
edhe ujënatë s’kânë me qênë mâ për përmbytëje, qi të prishinë gjithë çdo mish, 16 edhe 
{harku} ylberi kā me qenunë ndë rêt, edhe kam me pām’ atë qi të kujtoj të 
përherëshimenë dhiatë qi (âshtë) ndërmiet Perëndiet e gjithë çdo gjâje me frymë prei 
gjithë çdo mishi, qi (âshtë) mbi dhēt. 17 Edhe Perëndia i tha Noesë: Këjo (âshtë) shenja 
e dhiatësë, qi vuna ndërmiet meje edhe gjithë çdo mishi, qi (âshtë) mbi dhēt.

18 Edhe të bijt’ e Noesë qi duelnë prei arkësë ishinë Semi, e Hami, e Iafethi. Edhe 
Hami ishte i ati i Hanaanit. 19 Këta të tre (janë) të bijt’ e Noesë, edhe prei këtyne u 
përdanë mbë gjithë dhēnë.

20 Edhe Noeja fillōi (me u bâmë) būlk, edhe {mbolli} vûni nji vêshtë, 21 edhe piu prei 
vênësë e u deit, edhe u svesh ndë tendët të vet. 22 Edhe Hami, i āti Hanaanit, pā të 
sveshunit’ e tet, edhe u diftoi të dy të vëllazënet përjashta. 23 Edhe Semi edhe Iafethi 
muernë petëkunë, edhe (e) vûnë përmbi të dy {shpinat} shpatullat e veta, edhe tue 
ecunë bythaprapazë, i mbuluenë {të atin e vet qi ishte lakuriq} të sveshurit e t’et, edhe 
syt’ (i kishinë) mbrapa, edhe nukë panë të sveshurit’ e t’et. 24 Edhe Noeja si u esëllue 
prei venësë, muer vesht se qish i bâni atī i bīri mâ i vogëli. 25 Edhe tha:

Qoftë mallëkuem Hanaani,
do të jetë shërbëtuer i shërbëtorëvet të të vëllezënit’ e vet.

26 Edhe tha:



Qoftë bekuem Zoti Perëndia i Semit,
edhe Hanaani {do të bahet} do të jetë shërbëtori i atī,

27 Perëndia kā me sgjanuem Iafethinë,
edhe kā me e vûmë të rrijë ndër tendat të Semit,
edhe Hanaani do të jetë shërbëtori i atī.

28 Edhe Noeja rrōi tre qind e pêsëdhētë viet mbas përmbytëjesë. 29 Edhe gjithë dit’ e 
Noesë u bânë nandë qind e pêsëdhētë viet, edhe vdiq.
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Kaptina X.

1 Edhe këto (jânë) gjeneallogjiat’ e të bijvet Noesë, Semi (e) Hami, e Iafethi, edhe u 
lenë atyne bij mbas përmbytëjesë.

2 Të bijt’ e Iafethit (ishinë) Gomeri, e Magogu, e Madai, e Iavani, e Tuballi, e Meshehu, 
e Tirasi. 3 Edhe të bijt’ e Gomerit (ishinë) Ashkenazi, e Rifathi, e Togormahu. 4 Edhe të 
bijt’ e Iavanit (ishinë) Elishahu, e Tarshishi, (e) Kittimi, e Dodanimi. 5 Prei këtyne u danë 
ujdhesat’ e kombevet ndëpër vendet t’atyneve, gjithësecillit mbas gjuhësë vet, mbas 
farash veta, mbë kombet vet.

6 Edhe të bijt’ e Hamit (ishinë) Kushi, e Mizraimi, e Futi, e Hanaani. 7 Edhe të bijt’ e 
Kushit (ishinë) Seba, e Havillahu, e Sabtahu, e Raamahu, e Sabtekahu, edhe të bijt’ e 
Raamahut (ishinë) Sheba, e Dedani. 8 Edhe Kushit i leu Nimrodi. Kyi fillōi të jetë i fortë 
mbi dhēt, 9 ai ishte nji gjuatār i fortë përpara Zotit, përandai thohetë porsi Nimrodi, 
gjuatār i fortë përpara Zotit, 10 edhe të filluemit’ e mbretënisë atī qe {Babylona} Babeli, e 
Erehu, e Akkadi, e Kallnehu, ndë dhēt të Shinarit. 11 Prei atī dhēu duel Asshuri, edhe 
ndërtōi Ninevinë, edhe qytetin’ e Rehobothit, edhe Kallahënë, 12 edhe Reshenënë 
ndërmiet Ninevisë e Kallahësë, ajo (âshtë) nji qytet i math. 13 Edhe Mizraimit i lenë 
Lludimat’ e Ananimat’ e Lehabimat’ e Naftuhimatë, 14 edhe Patrasimat’ e Kaslluhimatë 
(prei atyneve duelnë Filistinëtë) edhe Kaftorimatë.

15 Edhe Hanaanit i leu Sidoni, dial’ i parë, edhe Hethi, 16 edhe Iebusiti, e Amoniti, e 
Girgasiti, 17 e Hiviti, e Arkiti, e Sinti, 18 e Arvaditi, e Zemariti, e Hamathiti; edhe mbasandai
u përdanë farat’ e Hanaanitëvet. 19 Edhe kufinjt’ e Hanaanitëvet ishinë qysh prei 
Sidonësë, deri sā të veç ndë Gerarë, deri ndë Gazë; edhe deri sā të veç ndë Sodomë, e
ndë Gomorrë, e ndë Admā, e ndë Zeboim, deri ndë Llashā. 20 Këta (jânë) të bijt’ e Hamit 
mbas farash veta mbas gjuhash veta ndë vendet të vet, ndë kombet të veta.

21 Edhe Semit, të i ātit gjithë të bijvet Eberit, të vëllāit Iafethit mâ të madhit, i lenë edhe 
atī (dielm). 22 Të bijt’ e Shemit (ishinë) Elami, e Asshuri, e Arfaksadi, e Lludi, e Arami. 
23 Edhe të bijt’ e Aramit (ishinë) Uzi, e Gjethori, e Mashi. 24 Edhe Arfaksadit i leu Sallahu, 
edhe Sallahut i leu Eberi. 25 Edhe Eberit i lenë dy dielm, njani (e kishte) emëninë Peleg, 
sepse ndë dit t’atī u dā dhēu, edhe emëni i të vëllāit atī (ishte) Ioktan. 26 Edhe Ioktanit i 
leu Allmodadi, e Shelefi, e Hzarmavethi, e Llerahu, 27 e Hadorami, e Uzali, e Dikllahu, 
28 e Okalli, e Abinaelli, e Sheba, 29 e Ofiri, e Havillahu, e Jobabi, gjithë këta (ishinë) të bijt’
e Ioktanit. 30 Edhe të ndenjunit’ e atyne ishte çë prei Meshait, sikur të veç për Sefarë, nji 
mal prei së Lemesë diellit. 31 Këta (janë) të bijt’ e Shemit, mbas farash veta, mbas 
gjuhash veta, ndë vendet të vet, mbas kombevet veta.

32 Këto (jânë) farat’ e të bijvet Noesë, mbas brezash vet, ndë kombet të vet, edhe prei 
këtyne u përdanë kombetë mbi dhēt mbas përmbytëjesë.
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Kaptina XI

1 Edhe gjithë dhēu kishte njī gjuhë e njī zâ. 2 Edhe kur u nisnë prei së lemesë diellit, 
gjetnë njī fushë ndë dhēt të Shinarit, edhe ndenjnë atie. 3 Edhe i tha njani tietërit: Eni le 
të bâimë pëqisa e le t’i {piekim} diegimë ndë ziarrm, edhe ata kishinë pëqisa ndë vend 
të gurëvet, edhe kishinë pisë ndë vend të baltësë. 4 Edhe thânë: Eni le të ndërtoimë për 
vetëhe nji qytet, edhe nji pyrg, të cillit (t’ia mbërrijë) maja deri ndë qiell; edhe le të 
fitoimë për vetëhe nji emënë, druese mos shpërdahemi mbi faqet të gjithë dhēut. 5 Edhe
Zoti sdripi për me pamë qytetin’ edhe pyrgunë qi ndërtuenë të bijt’ e njerëzëvet. 6 Edhe 
Zoti tha: Qe populli tek âshtë nji, edhe të gjithë kânë njī gjuhë, edhe filluenë me bâmë 
këtê, edhe tashti nukë do t’i ndalet’ atyne gjithë qish kânë ndër mend me bâmë, 7 eni, le 
të sbresimë, e le të përziem’ atie gjuhën’ e atyne, qi të mos i kupëtojë fialënë njani tietrit.
8 Edhe Zoti i shpërdāu ata andēj mbi faqetë të gjithë dhēut, edhe (ata) lânë të 
ndërtuemit’ e qytetit. 9 Përandai u queit emëni atī Babel [të përziem], sepse atie përzieu 
Zoti gjuhën’ e gjithë dhēut, edhe prei andyj i shpërdāu ata Zoti mbi faqet të gjithë dhēut.

10 Këjo (âshtë) gjeneallogjia e Shemit. Shemi (ishte) nji qind vieç, kur i lēu Arfaksadi dy
viet mbas përmbytëjesë, 11 edhe Shemi rrōi mbassi i lēu Arfaksadi pêsë qind viet, edhe i 
lēnë bij e bija.

12 Edhe Arfaksadi rrōi tridhēt’ e pêsë viet, edhe i lēu Sallahu, 13 edhe Arfaksadi rrōi, 
mbassi i lēu Sallahu, katër qind viet, edhe i lenë bij e bija.

14 Edhe Sallahu rrōi tridhētë viet, edhe i lēu Eberi, 15 edhe Sallahu rrōi, mbassi i lēu 
Eberi, katër qind e tre viet, edhe i lenë bij e bija.

16 Edhe Eberi rrōi tridhēt’ e katër viet, edhe i lēu Fallegu, 17 edhe Eberi rrōi, mbassi i lēu
Fallegu, katër qind e tridhētë viet, edhe i lenë bij e bija.

18 Edhe Fallegu rrōi tridhētë viet, edhe i lēu Reu, 19 edhe Fallegu rrōi, mbassi i lēu Reu,
dy qind e nandë viet, edhe i lenë bij e bija.

20 Edhe Reu rrōi tridhiet’ e dy viet, edhe i lēu Serugu, 21 edhe Reu rrōi, mbassi i leu 
Serugu, dy qind e shtatë viet, edhe i lenë bij e bija.

22 Edhe Serugu rrōi tridhetë viet, edhe i lēu Nahori, 23 edhe Serugu rrōi, mbassi i leu 
Nahori, dy qind viet, edhe i lenë bij e bija.

24 Edhe Nahori rrōi njizet e nandë viet, edhe i leu Terahu, 25 edhe Nahori rrōi, mbassi i 
leu Terahu, nji qind e nandëmbëdhetë viet, edhe i lenë bij e bija.

26 Edhe Terahu rrōi shtatëdhetë viet, edhe i lēu Abrami, (e) Nahori, e Harani.
27 Edhe këjo (âshtë) gjeneallogjia e Terahut: Terahut i lēu Abrami, (e) Nahori, e Harani, 

edhe Haranit i lēu Lloti. 28 Edhe Harani vdiq përpara sysh Terahut t’et, ndë vend të së 
lemesë vet, ndë Urë të Haldevet. 29 Edhe Abrami e Nahori muernë grā për vetëhen’ e 
atyne, grueja e Abramit (e kishte) emëninë Sarë, edhe emëni i grueja e Nahorit {ishte} 
(e kishte) emëninë Millkahë, e bija e Haranit, të i atit Millkahasë, e të i ātit Iskahasë. 
30 Edhe Sara ishte shterpë, nukë kishte dialë.

31 Edhe Terahu muer Abraminë, të birinë, edhe Llotinë, të birin’ e Haranit, të nipinë, 
edhe Sarënë, të rēnë, gruen’ e Abramit të bīrit, edhe duelnë bashkë prei Urësë 
Halldevet, qi të venë ndë dhē të Hanaanit, edhe erthnë deri ndë Haran, edhe ndenjnë 
atie. 32 Edhe dit e Terahut u bânë dy qind e pêsë viet, edhe Terahu vdiq ndë Haran.
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Kaptina XII.
1 Edhe Zoti i tha Abramit: Del prei dhēut tand, edhe prei fisit tand, edhe prei shtëpisë 

tyt et, nd’atë dhē qi kam me të diftuem tyi, 2 edhe kam me të bâmë nji komp të math, 
edhe kam me të bekuem tyi, edhe kam me madhënuem emëninë tand, edhe do të jēsh 
për bekim, 3 dhe kam me bekuem ata qi bekojënë tyi, edhe kam me mallëkuem ata qi 
mallëkojënë tyi, edhe kânë me u bekuem prei teje gjithë farat’ e dhēut.

4 Edhe Abrami vote, sikurse i tha Zoti, edhe bashkë me atë vote (edhe) Lloti, edhe 
Abrami (ishte) shtatëdhēt’ e pêsë vieç ndë moshë, kur duel prei Haranit. 5 Edhe Abrami 
muer Sarënë gruen’ e vet, edhe Llotinë, të bīrin e të vëllāit vet, edhe gjithë gjân’ e vet qi 
kishinë fituem, edhe njerëzitë qi kishinë fituem ndë Haran, edhe duelnë qi të venë ndë 
dhē të Hanaanit, edhe erthnë ndë dhē të Hanaanit. 6 Edhe Abrami shkōi ndëpër (atê) 
dhē, deri ndë vend të Sihemit, deri ndë lis të Morehut, edhe Hanaanitët’ atëherë (rrijinë) 
ndë (këtê) dhē. 7 Edhe Zoti iu duk Abramit e (i) tha: Farësë sate kam me ia dhânë këtë 
dhē. Edhe (ai) i ndërtōi ātië (njī) therore Zotit, qi iu duk atī. 8 Edhe ai sdripi prei andyj 
ndë malt (qi âshtë) mbë të lemit diellit të Bethelesë, edhe ngrefi tendën’ e vet (qi kishte) 
Bethelenë mbë të perënduemit të diellit, edhe Hainë mbë të lemit të diellit, edhe i 
ndërtoi atie (njī) therore Zotit, edhe thërriti emërin’ e Zotit. 9 Edhe Abrami u ngrit (prei 
andyj) tue bâm’ udhë e tue prîmë prei anësë miesditësë.

10 Edhe u bâ zī buke ndë (këtê) dhē, edhe Abrami sdripi ndë Misirë për me ngulun’ 
atie, sepse (ishte) zī e madhe ndë dhēt. 11 Edhe (Abrami) kur u afrue me hymë ndë 
Misirë, i tha Sarësë gruesë vet: Qe te e di se jē (njī) grue e bukurë, 12 kā me koditunë 
prā, porsā të shofinë tyi Misirasitë kânë me thānë: Këjo (âshtë) grueja e atī, edhe kânë 
me më vramë, por tyi kânë me të rueitunë të gjallë, 13 thuei prā (se) jē eme motërë, qi të 
bâhetë mirë për mue për punët teje, edhe të më ruhetë jeta për tyi. 14 Edhe Abrami kur 
hyni ndë Misirë, Misirasitë panë gruenë se ishte fort e bukurë. 15 Edhe të parët’ e 
Faraonit panë atë, edhe ia lavdoruenë Faraonit, edhe u muer grueja ndë shtëpī të 
Faraonit. 16 Edhe Abramin’ e muernë me të mirë për punë t’asāi, edhe ai kishte dhen, e 
qē, e gomarë, e shërbëtorë, e shërbëtore, e gomarë, e kamille.

17 Edhe Zoti lishōi mbi Faraonin’ e mbi shtëpīn’ e atī plagë të mëdhā për punë të 
Sarësë grues’ Abramit. 18 Edhe Faraoni thirri Abraminë e (i) tha: Qish (âshtë) këjo qi më 
bâne? Përse nukë më diftove se këjo (âshtë) grueja jote? 19 Përse thē: Eme motër’ 
(āshtë) këjo, edhe e mora për vetëhenë teme për grue, edhe tashti, qe grueja jote, 
merre edhe shko. 20 Edhe Faraoni urdhënōi njerës për atê, edhe e përsuellnë atê edhe 
gruen’ e atī, edhe gjithë qish kishte.
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Kaptina XIII.

1 Edhe Abrami {duel} u ngjit prei Misirit, ai edhe grueja e atī, edhe gjithë sā kishte, 
edhe Lloti bashkë me atë, mbanë të miesditësë.

2 Edhe Abrami ishte fort i pasunë me bagëtī, (e) me argjand, e me ār. 3 Edhe vote tue 
bâm’ udhë prei anësë miesditësë deri ndë Bethellë, nderi ndë (atê) vend ku qe tenda e 
atī përpara ndërmiet Bethellës’ e Haisë, 4 ndë vend të theroresë qi pat bâm’ atie herën’ e
parë, edhe Abrami thirri atie emënin’ e Zotit. 5 Por edhe Lloti qi ecëte bashkë me 
Abraminë, kishte dhen e qē, e tenda. 6 Edhe nuk’ i nxinte ata dhēu për me ndenjunë 
bashkë, sepse ata kishinë shumë gjâ, e s’mundeshinë me ndenjunë bashkë. 7 Edhe 



gjaiti njī qartë ndërmiet barīvet bagëtivet Abramit, edhe (ndërmiet) barīvet bagëtivet 
Llotit, edhe Hanaanitët’ e Perizitëtë rrijn’ atëherë nd’atë dhē.

8 Edhe Abrami i tha Llotit: Të lutem, le të mos jetë qartë ndërmiet meje e teje, e 
ndërmiet barīvet mī e barīvet tū, sepse na (jemi) vëllezën, 9 a nuk’ âshtë gjithë dhēu 
përpara teje? Dahu prā prei meje, ndë (vofsh ti) prei së mangjëtësë, unë vete prei së 
diathtësë, edhe ndë (vofsh ti) prei së diathtësë, unë (vete) prei së mangjësë. 10 Edhe 
Lloti ngriti syt’ e vet, e pā gjithë fushën’ e Iordanit, se ujitei gjithë, para se të prishte Zoti 
Sodomën’ e Gomorrënë, porsi kopështin’ e Zotit, porsi dhēn’ e Misirit, kur vete kushi ndë
Zoar. 11 Edhe Lloti sgjodhi për vetëhe gjithë fushën’ e Iordanit, edhe Lloti u ngrit e vote 
prei së lemesë diellit, edhe u danë njani prei tietrit. 12 Abrami ndenji ndë dhē të 
Hanaanit, edhe Lloti ndenji ndërmiet qytetevet fushësë, edhe nguli tendatë ndë 
Sodomë. 13 Edhe njerëzit’ e Sodomës’ (ishinë) fort të këqij edhe fajtorë përpara Zotit.

14 Edhe Zoti i tha Abramit, mbassi u dā Lloti prei atī: Ngre syt’ e tū tashti, edhe shif prei 
vendit ku jē, mbë anë të borës’ e të miesditës’ e të lemes e të perënduemesë, 15 sepse 
gjith’ atê dhē qi shef, tyi kam me ta dhânë, edhe farësë sate për gjithëmonë, 16 edhe 
kam me bâmë farënë tande porsi ranën’ e dhēut, kaqi sā ndë mûftë kushi me ngjefunë 
ranën’ e dhēut, kā me u ngjefun’ edhe fara jote, 17 ngreu e ecë ndëpër dhēt për së gjati e
për së gjâni, sepse kam me ta dhânë tyi. 18 Edhe Abrami shkuli tendënë, edhe erth e 
nguli afërë lisavet Mamresë, të cillëtë (jânë) ndë Hebron, edhe i ndërtoi atie (njī) therore
Zotit.
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Kaptina XIV.

1 Ndë dit të Amrafellit mbëretit Shinarit, Ariohut mbëretit Ellasarit, Hedorllaomerit 
mbëretit Ellamit, edhe Tidallit mbëretit kombevet, 2 bânë luftë me Beranë mbëretin’ e 
Sodomësë, e me Birshanë, mbëretin e Gomorrësë, me Shinabinë, mbëretin’ e Admahut,
e me Shemebërinë mbëretin e Zeboiimit, edhe me mbëretin’ e Bellasë, këjo (âshtë) 
Zoara. 3 Të gjithë këta u poqnë bashkë ndë fushët të Siddimit, qi (âshtë) dēti i shëllîtë. 
4 Dymbëdhetë viet i shërbejinë Hedorllaomerit, edhe mbë të trembëdhettinë ngritnë 
krye. 5 Edhe mbë të katërmbëdhettinë vit erth Hedorllaomeri, edhe mbëretënitë qi ishinë 
bashkë me atê, edhe u ranë Refaimvet ndë Ashteroth-karnaim, edhe Zuzimvet ndë 
Hum, edhe Emimvet ndë Shaveh-kiriathaim, 6 edhe Horitëvet ndë mal të atyne ndë 
Seirit, deri ndë fushë të Paranit, qi (âshtë) ndë shkretinë. 7 Edhe u këthyen’ e erthnë ndë
En-mishpat, e cilla (âshtë) Kadesha, edhe i ranë gjithë vendit Amallekut, edhe 
Amoritëvet, qi rrijinë ndë Hazezon-tamar. 8 Edhe duel’ mbëreti i Sodomësë, e mbëreti i 
Gomorrësë, e mbëreti i Admatrësë, e mbëreti i Seboiimvet, e mbëreti i Bellasë, e cilla 
(âshtë) Zoara, edhe bânë luftë bashkë me ata ndë fushët të Siddimit, 9 bashkë me 
Hedorllaomerinë mbëretin’ e Ellamit, e me Tidallinë, mbëretin’ e kombevet, e me 
Amrafellinë mbëretin’ e Shinarit, e me Ariohunë mbëretin e Ellasarit, katër mbëretën’ me
pêsë. 10 Edhe fusha e Siddimit ishte plot me pusa pise, edhe mbëretënit’ e Sodomës’ e 
të Gomorrësë u thyen’ e iknë, edhe ranë atie, edhe ata qi mbetnë, iknë ndë malt. 
11 Edhe muernë gjithë gjân’ e Sodomës’ e të Gomorësë, edhe gjithë haenë e atyneve, 
edhe shkuenë. 12 Muernë edhe Llotinë të bīrin’ e të vëllāit Abramit qi rrinte ndë Sodomë, 
edhe gjân’ e atī, edhe shkuenë.

13 Edhe vote nji prei asish qi kishinë shpëtuem, e i dhā zâ Abram Hebreut, i cilli rrinte 
afërë lisavet Mamrē Amoritit, të vëllāit Eshkollit, edhe të vëllāit Anerit, të cillët (ishinë) 



ndifmëtarët’ e Abramit. 14 Edhe Abrami kur ndëgjōi se u muer rop i vëllāi, armatisi tre 
qind e tetëmbëdhetë vetë prei shërbëtorëvet vet qi kishinë lemë ndë shtëpī të vet, edhe 
ndoq (ata) deri ndë Dan. 15 Edhe si (i) dāu, (u hoth) mbi ata natënë, ai edhe shërbëtorët’ 
e atī, edhe u rā atyne, edhe i ndoqi ata deri ndë Hobahë, qi (bie) mbë të mangjëtë të 
Damaskësë. 16 Edhe prûni prap gjithë gjānë, ani prūni prap edhe Llotinë, të vëllān’ e vet 
edhe gjân’ e ati, ani edhe grātë edhe gjindëjenë.

17 Edhe mbëreti i Sodomës’ i duel përpara me e pritunë, mbassi u këthye prei 
prishëjesë Hodorllaomerit, edhe mbëretënavet qi ishinë bashkë me atê, ndë fushët të 
Shavehësë, e cilla (âshtë) fusha e mbëretit. 18 Edhe Mellhisedeku, mbëreti Salem, prûni 
jashtë bukë e vênë; edhe (ai) ishte prifti i Perëndisë naltë. 19 Edhe bekōi atê, e tha:

Qoftë bekuem Abrami prei Perëndisë naltë,
qi ndërtōi qiellin’ edhe dhēnë,

20 edhe qoftë bekuem Perëndia i naltë,
qi të dha n’dorë anëmiqt’ e tū.

Edhe (Abrami) i dha atī të dhettënë ka të gjitha. 21 Edhe mbëreti i Sodomës’ i tha 
Abramit: Epmë njerëzitë edhe gjânë merre për vetëhe. 22 Edhe Abrami i tha mbëretit 
Sodomësë: Unë ngrita dorënë teme te Zoti Perëndia i naltë, qi ndërtōi qiellin’ edhe 
dhēnë, 23 se s’kam me marrë prei gjithë të tuash çë prei fillit deri mbë rrup të shollësë, qi 
të mos thuesh (se): Unë bâna të pāsun’ Abraminë; për veç asāi qi hangrën të rītë, edhe 
piesësë njerëzëvet qi erthnë bashkë me mue, të Anerit, (e) të Eshkollit, e të Mamreut, 
këta le të marrinë piesën’ e vet.
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Kaptina XV.

1 Mbas këtyne punëve, erdhi fjala e Zotit te Abrami ndë (njī) të pame, e i tha: Mos u 
friko, Abram, unë (jam) mboronjësi yt, paga jote (kā me qênë) fort e madhe. 2 Edhe 
Abrami tha: O Zot Perëndī, qish kē me më dhânë, kur unë po shkoj pa dialë, edhe 
trashigimtari i shtëpisë seme (âshtë) kyi Elliezeri prei Damaskësë? 3 Prap Abrami tha: 
Qe te nukë më dhē farë, edhe qe te kā me më trashiguem (shërbëtori) i lemë ndë 
shtëpit teme. 4 Edhe qe fjala e Zotit (tek erdhi) te ai, e i tha: S’ kā me të trashiguem kyi, 
por ai qi kā me dalë prei zorrëvet tua, ai kā me të trashiguem. 5 Edhe e prû atë jashtë, e 
(i) tha: Tashti shiko nalt ndë qiell, edhe ngjif yjetë, ndë mûfsh me i ngjefun’ ata, edhe i 
tha atī: Kështû kā me qênë fara jote. 6 E ai i besōi Zotit, edhe i ngjof atī për dreitënī.

7 Ani i tha atī: Unë (jam) Zoti qi të nxora prei Urit Halldevet, për me të dhânë këtê dhē 
për trashigim. 8 Edhe ai tha: O Zoti Perëndī, kah do ta ngjof se kam me trashiguem atê? 
9 Edhe ai i tha atī: Merrmë nji mështierrë tre vieç, edhe njī dhī tre vieç, edhe nji dash tre 
vieç, edhe nji turtull, edhe nji pullump. 10 Edhe ai muer për atë të gjitha këto, edhe i çāu 
ato ndë miedis, edhe vûni gjithësecillënë copë kundruell shoqesë vet, por zoqtë nuk’ i 
çāu. 11 E sdripnë shpendët’ e egra mbi korpënat, edhe Abrami i vdōi ato.

12 Edhe mbë të perënduemit të diellit’ Abrami rā mbë nji gjûm të rândë, edhe qe njī 
frikë fort e errëtë te rā mbi atê. 13 Edhe (Zoti) i tha Abramit: Ta dijsh për të vërtetë se fara
jote kā me ndenjunë ndë dhē të huej qi nuk’ âsht’ i veti, edhe kânë me i bâmë 
shërbëtorë ata, edhe kânë me i shtrënguem ata, katër qind viet, 14 por unë kam me 
gjukuem atê komp qi do të bâhenë shërbëtorë tek ai, mbasandai kânë me dalë me gjâ 
të madhe, 15 por ti kē me shkuem te atënitë tū me paqtim, kē me u vorruem me pleqënī 
të mirë, 16 edhe mbë të katërtinë bres kânë me u këthyem këtu, sepse edhe nuk’ âshtë 



mbushunë paligjënia e Amoritëvet.
17 Edhe kur perëndōi dielli, e u err fort, qe njī kuminë te po nxirte tym, edhe njī 

llambadhe ziarrmi, e cilla depërtoi ndërmiet atyne copavet qi ishinë çāmë dysh. 18 Atê 
ditë Zoti bâni dhiatë me Abraminë, tue thânë: Këtë dhē ia kam dhânë farësë sate, qysh 
prei lumit Misirit, deri ndë lum’ të math (ndë) lum’ të Eufratit, 19 Kenitët’ e Kenizitët’, e 
Kadmonitët’, 20 e Hititët’, e Perizitët’, e Refaimët’, 21 e Amoritët’, e Hanaanitët, e 
Girgashitët’, e Iebusitëtë.
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1 Edhe Sara grueja e Abramit, nuk’ i pillte atī, edhe kishte njī shërbëtore Misireshë, qi 
quhei Hagarë. 2 Edhe Sara i tha Abramit: Qe Zoti te më mbylli prei se piellëmesë, hynë 
prā te shërbëtoreja ime, druese mos fitoj dialë prei asai. Edhe Abrami ia ndëgjōi fjalënë 
Sarësë. 3 Edhe Sara grueja e Abramit muer Hagarë Misireshënë shërbëtoren e vet, çe 
kur pat ndenjun’ Abrami dhetë viet ndë dhē të Hanaanit, edhe ia dha Abramit būrrit vet 
qi të ishte grue e atī. 4 Edhe (ai) hyni te Hagara, edhe ajo u mbars, edhe ajo kur pā se u 
mbars, e zonja asāi shpërnderohei përpara asāi. 5 Edhe Sara i tha Abramit: Prei teje më 
bâhetë pa udhë. Unë të dhashë shërbëtorenë teme ndë gjīt edhe (ajo) kur pā se u 
mbars, un’ u shpërnderova përpara sysh asāi, le të gjukojë Zoti ndërmiet meje edhe 
teje. 6 Edhe Abrami i tha Sarësë: Qe shërbëtoreja jote (tek âshtë) ndë dorët tande, bāni 
asāi si (të jetë) e pëlqyeshime ndë syt të tū. Edhe Sara e muer atë me të keq, edhe ajo 
iku prei {faqesë} sysh asāi.

7 Edhe engjulli i Zotit e gjeti atë afërë gurrës’ ujit ndë shkretinët, afërë gurrësë {qi asht} 
mb’udhë të Shurit, 8 edhe (i) tha: Hagarë, shërbëtoreja e Sarësë, kah vien, e ku po 
vete? Edhe ajo tha: Po ikij prej {faqesë} sysh Sarësë s’eme zonjë. 9 Edhe engjulli i Zotit i
tha asāi: Këthehu te jot zonjë, edhe u përunj’ ndënë duert t’asāi. 10 Mbassandai engjulli i 
Zotit i tha asāi: Kam me shumuem fort farënë tande, kaqi sā të mos ngjifetë prei 
shumicësë. 11 Edhe engjulli i Zotit i tha asāi:

Qe ti (te jē) me barrë, edhe kē me piellë dialë,
edhe kē me ia queitun’ emënin’ Ismael,
sepse Zoti ndëgjōi shtrëngiminë tand,

12 edhe kyi kā me qenunë nji njeri i egër,
dora e atī (kā me qenunë) kundrë të gjithëve,

edhe dora e të gjithëve kundrë atī,
edhe kā me ndenjunë ndër sy gjithë të vëllazënet vet.

13 Edhe (Hagara) quejti emënin’ e Zotit qi i fliste asāi: Ti o Perëndī qi më pē, sepse tha: 
Pashë edhe unë këtu atê qi me pā? 14 Përandai u queit pusi Llahai-roi {[pusi të gjallit qi 
shef]}, qe (te gjindetë) ndërmiet Kadeshit e Beredit.

15 Edhe Hagara i puell dialë Abramit, edhe Abrami queiti emënin’ e të bīrit vet qi puell 
Hagara, Ismael. 16 Edhe Abrami ishte tetëdhēt’ e gjashtë vieç, kur i puell Ismaelin’ 
Abramit Hagara.
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1 Edhe Abrami kur ishte nandëdhēt’ e nandë vieç Zoti iu duk Abramit, e i tha: Unë (jam)



Perëndia Gjithëpushtetësi, ecë përpara meje, edhe bâhu i mbarë. 2 Edhe kam me bâmë 
dhiatënë teme ndërmiet meje e teje, edhe kam me të shumuem fort shumë. 3 Edhe 
Abrami rā mbi faqet të vet, edhe Perëndia i foli atī, tue thânë: 4 Sā prei meje, qe dhiata 
eme (âshtë) me tyi, edhe kē me u bâm’ i ati shumë kombeve, 5 edhe emëni yt s’kā me u 
queitunë mâ Abram, por emëni yt kā me qenunë Abraham, sepse të bâna ātë shumë 
kombeve, 6 edhe kam me të shtuem fort shumë, edhe kam me të vûmë mbi kombe, 
edhe kânë me dalë mbëretën prei teje, 7 edhe kam me vûmë dhiatënë teme ndërmiet 
meje e teje, edhe farësë sate mbas teje mbë brezat t’atyne, për dhiatë të përherëshime,
qi të jem Perëndī te ti edhe te fara jote mbas teje, 8 edhe kam me të dhânë tyi edhe 
farësë sate mbas teje dhēnë qi rrī i huej nd’atë, gjithë dhēn’ e Hanaanit, për trashigim të
përherëshim, edhe kam me qenunë Perëndia i atyneve.

9 Edhe Perëndia i tha Abrahamit: Edhe ti kē me rueitunë dhiatënë teme, ti edhe fara 
jote {bashkë me tyi} mbas teje ndë brezat të vet. 10 Këjo (âshtë) dhiata eme, qi keni me 
rueitunë ndërmiet meje e jush, edhe farësë sate mbas teje. Çdo mashkull prei jush kā 
me u rrethpremë, 11 edhe keni me rrethpremë mishin’ e lafshësë tuei, edhe kā me 
qenunë për shenjën’ e dhiatësë ndërmiet meje e jush, 12 edhe tetë diç çun kā me u 
rrethpremë ndër ju çdo mashkull ndë brezat tuei qi kā lēmë ndë shtëpīt, a blemë me 
argjand prei ndonji të hueji qi nuk âshtë prei farësë sate, 13 ai qi kā lemë ndë shtëpīt 
tande, edhe ai qi âshtë blemë me argjandinë tand për të vërtetë kā me u rrethpremë, 
edhe dhiata eme kā me qenunë mbi misht tuei për dhiatë e përherëshime, 14 edhe 
mashkulli i parrethpremë, qi të mos i rrethpritetë mishi i lafshësë, ai shpīrt kā me u 
vdierrë prei miedizit popullit vet, (sepse) prishi dhiatënë teme.

15 Edhe Perëndia i tha Abrahamit: Sarësë gruesë sate, s’kē me ia queitunë (mâ) 
emëninë Sarë, por Sarrë [Zonjë] (kā me qenun’) emëni i asāi. 16 Edhe unë kam me 
bekuem atê, edhe tyi kam me të dhânë dialë prei asai, edhe kam me bekuem atë, edhe 
kā me u bâmë (āmë) kombesh, mbëretën popujsh kânë me dalë prei asāi. 17 Edhe 
Abrahami rā mbi faqet të vet, edhe qeshi, e tha ndë zemërë të vet: Nji qind vieç būrri kā 
me i lemë (dialë)? Edhe Sarra, nandëdhetë vieç grue kā me piellë? 18 Edhe Abrahami i 
tha Perëndisë: Rroftë Ismaeli përpara teje! 19 Edhe Perëndia tha: Po, grueja jote Sarra 
kā me të piellë dialë, edhe kē me ia queitun’ emënin’ atī Isaak, edhe kam me bâmë 
dhiatënë teme me atê për dhiatë të përherëshime, (edhe) me farën’ e atī mbas atī, 
20 Edhe për Ismaelinë, të ndëgjova. Qe tek e bekova atë, edhe kam me e shtuem atê, 
edhe kam me e shumuem fort shumë; kânë me i lemë dymbëdhetë zotënī, edhe kam 
me e bâm’ atê komp të math, 21 por dhiatënë teme kam me e bâmë me Isaakunë, qi kā 
me ta piellë tyi Sarra vitinë qi vien, porsi mbë këtê kohë. 22 Edhe si mbarōi të folunitë 
bashkë me atê, Perëndia hipi nalt kah Abrahami.

23 Edhe Abrahami muer Ismaelinë të bīrinë, edhe gjith’ata qi kishinë lemë ndë shtëpīt 
të vet, edhe gjith’ata qi kishte blemë me argjand të vet, çdo mashkull të njerëzëvet 
shtëpisë Abrahamit, edhe u rrethpreu mishin’ e lafshës’ atê ditë, sikurse i tha Perëndia. 
24 Edhe Abrahami (ishte) nandëdhēt’ e nandë vieç kur rrethpreu mishin’ e lafshësë vet. 
25 Edhe Ismaeli i bīri atī (ishte) dymbëdhetë vieç, kur rrethpreu mishin’ e lafshësë vet. 
26 Atê ditë u rrethprē Abrahami edhe Ismaeli i bīri atī, 27 edhe gjithë njerëzit’ e shtëpīs’ atī,
edhe ata qi ishinë blemë me argjand prei të tierësh kombe, u rrethprenë bashkë me atë.
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1 Edhe Zoti iu duk atī ndë list të Mamresë, atie ku rrinte ndë derët të dendësë ndë 
vapët të ditësë. 2 Edhe ai kur ngriti syt’ e vet, pā, edhe qe tre būrra te po rrijinë përpara 
atī, edhe (kur) pā, u tūrr t’u dalë përpara atyne prei derësë tendësë, edhe uli vetëhenë 
deri {mbë truell} përdhē, 3 edhe tha: Zoti em, ndë paça gjetunë hīr përpara syvet tū, mos
ikë, të lutem, prei shërbëtorit yt, 4 të lutem, le të bienë pak ujë, edhe lani kambëtë tuei, 
edhe prâhi ndënë drūt, 5 edhe unë kam me prûmë pakëzë bukë, edhe forconi zemërënë 
tuei, mbasandai keni me shkuem, sepse përandai shkuetë kah shërbëtori juei. Edhe ata
thânë: Bān kështu, si thē. 6 Edhe Abrahami vote me vrap ndë tendët të Sarrësë, e tha: 
Shpeitë (e) ngjish tre matësa mielli të mirë, edhe bān kuleçë. 7 Edhe Abrahami vote me 
vrap ndër lopët, edhe muer nji viç të kërthinjë e të mirë, edhe ia dha shërbëtorit, edhe ai
shpeitōi me e bâmë gati, 8 ani muer të lunë e t’ambëlë {qumësht} edhe viçinë qi bâni 
gati, edhe e vû përpara atyneve, edhe ai rrinte afër’ atyneve ndënë list, edhe ata 
hangrën.

9 Edhe i thân’ atī: Ku (âshtë) Sarra grueja jote? Edhe ai tha: Qe, ndë tendët. 10 Edhe 
(ai) tha: Me vërteta kam me u këthyem te ti porsi mbë këtë kohë të vitit, edhe qe Sarra 
grueja jote kā me pasunë bīr. Edhe Sarra ndëgjōi ndë derët të tendësë, qi (ishte) 
mbrapa atī. 11 Edhe Abrahami edhe Sarra (ishinë) pleq të vietërë ndë moshë, Sarrësë i 
kishinë mbetunë t’ardhunat e grāvet. 12 Edhe Sarra qeshi me vetëhe, tue thânë: Mbasi u
plaka do të më ketë anda? Edhe em zot (âshtë) plak. 13 Edhe Zoti i tha Abrahamit: Përse
qeshi Sarra, tue thânë: Mbassi u plaka unë, a kam me piellë me të vërtetë? 14 A âshtë 
gjâ qi s’mundetë (me e bâmë) Zoti? Mb’atë kohë qi vûna kam me u këthyem te ti, porsi 
mbë këtë kohë të vitit, edhe Sarra kā me pasunë bīr. 15 Atëhere Sarra mohōi, e tha: 
Nukë qesha, sepse pat frikë. Edhe ai tha: Jo, por qeshe.

16 Edhe būrrat’ u ngritnë prei andyi e shkuenë dreitë për Sodomë, edhe Abrahami duel 
bashkë me ata, për me i përsiellë ata. 17 Edhe Zoti tha: A kam me e mpshefun’ unë prei 
Abrahamit atê qi bâj? 18 Edhe Abrahami me të vërtetë kā me u bâmë (nji) komp i math e 
i fortë, edhe gjithë kombet’ e dhēut kânë me u bekuom mb’atê, 19 sepse e ngjof atê, se 
kā me porositunë bijt’ e vet, edhe shtëpīn’ e vet {bashkë me} mbas vetëhesë, edhe kânë
me rueitun’ udhën e Zotit me bâmë dreitënī e gjyq’ qi të bierë Zoti mbi Abrahaminë 
(gjithë) sā i foli atī. 20 Edhe Zoti tha: Klithma e Sodomës’ edhe e Gomorës’ u shumue, 
edhe faji i atyne (âshtë) fort i madh, 21 kam me sdripunë prā, edhe kam me pamë ndë 
punuenë të tânë mbas klithmësë qi vien tek unë, ndë mos, po ta di.

22 Edhe būrrat’ iknë prei andyi, e votnë ndë Sodomë, edhe Abrahami po qindronte 
edhe mâ përpara Zotit. 23 Edhe Abrahami u afrue e tha: Mos kē me vdierrë të dreitinë 
bashkë me të pabesinë? 24 Ndë qofshinë pêsëdhetë të dreitë ndë qytet, vallë kē me (i) 
vdierrë (ata)? Edhe s’kē me dëjyem vendinë për të pêsëdhietë të dreitët qi jânë nd’atê? 
25 Qoftë lark, ti mos bâjsh kurrë të tillë punë, të vrasish të dreitinë bashkë me të 
pabesinë! Qoftë lark prei teje! A s’kā me bâmë gjūq’ ai qi gjukōn gjithë dhēnë? 26 Edhe 
Zoti tha: Ndë gjeça pêsëdhetë të dreitë ndë qytet të Sodomësë, kam me ndëjyem gjithë 
vendinë për ata. 27 Edhe Abrahami u përgjeq e tha: Qe tashti te kuxova me i folë Zotit 
tem, ndonëse jam dhē e hî, 28 ndë mengofshinë pêsë (vetë) prei të pêsëdhetë të 
dreitëve, a kē me vdierë gjithë qytetinë për punë të pêsëvet? Edhe (Zoti) tha: S’kam me 
(e) vdierrë (atê), ndë gjeça atie katërdhēt’ e pêsë. 29 Edhe (Abrahami) ngjati fjalën’ edhe 
mâ e i tha atī: (por) Ndë u ngjinçin atie katërdhetë? Edhe (ai) tha: S’kam me (e) vdierrë 
(atê) për të katërdhetët. 30 Edhe (Abrahami) tha: Le të mos zemërohetë Zoti em, ndë 
folsha edhe mâ, (por) ndë u gjinçin’ atie tridhetë? Edhe (ai) tha: S’kam me (e) vdierrë 



(atê), ndë gjeça atie tridhetë. 31 Edhe (Abrahami) tha: Qe tashti te kuxova me i folë Zotit 
tem, (por) ndë u gjinçin’ atie njizet? Edhe (ai) tha: S’kam me (e) vdierrë (atê) për të 
njizetët. 32 Edhe (Abrahami) tha: Le të mos zemërohetë Zoti em, ndë folsha edhe njī 
herë: (por) ndë u gjinçin’ atie dhetë? Edhe (ai) tha: S’kam me (e) vdierrë (atê), për të 
dhetët. 33 Edhe Zoti iku, mbassi pushōi tue folë me Abrahaminë, edhe Abrahami u 
këthye ndë vend të vet.
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1 Edhe të dy engjujt’ erthnë ndë Sodomë mbramanet, edhe Lloti po rrinte ndaj portës e
Sodomësë, edhe Lloti kur pā, u ngrit t’u dilte përpara atyne, edhe uli vetëhenë deri 
përdhē, 2 e tha: Qe, o zotënīt’ e mī, këthehi ndë shtëpī të shërbëtorit tuei, edhe shkoni 
natënë, e lani kambëtë tuei’ edhe ndë mëngjes si të ngrihi, keni me shkuem udhësë 
tuei. Edhe ata thânë: Jo, por kemi me shkuem natënë mb’udhë. 3 Edhe mbassi i nguti 
ata shumë, u këthyenë tek ai, edhe hynë ndë shtëpī t’atī, edhe u bâni atyneve gostī, 
edhe poq kuleçë, e hangrën. 4 Edhe para se të flîjnë, būrrat’ e qytetit, būrrat’ e 
Sodomësë qarkuenë shtëpinë, të rī e pleq, gjithë populli bashkë deri mb’anë të qytetit, 
5 edhe i thërritisinë Llotit, e i thoshinë: Ku (jânë) ata burratë qi hynë te ti natënë? Nxiri 
ata ndër nē, qi t’i ngjofimë. 6 Edhe Lloti duel tek ata përpara derësë, edhe mbylli derënë 
mbrapa vetiu, 7 e tha: Mos, o vëllezënit’ e mī, mos bâni (këtê) të keqe, 8 qe te kam dy 
bija, qi s’kânë ngjofunë būrr, u bie juve prā ato jashtë, edhe baniu atyneve, si t’u pëlqejë
juve, por këtyne burrave mos u bâni gjâ, sepse përandai hynë ndënë hiet të strehësë 
seme. 9 Edhe ata thânë: Ik andyi. Edhe thânë: Kyi i huejë erth me ndenjunë ndër nē, 
edhe kërkon të bâhetë gjyqtār? Tashti kemi me të bâmë mâ keq tyi, se atyneve. Edhe 
ngusinë njerinë Llotinë fort tepërë, edhe u afruenë për me thyem derënë. 10 Edhe 
burratë shtrînë duert’ e veta, edhe tërhoqnë Llotinë mbas vetëhes’ atyne, edhe mbyllnë 
derënë, 11 edhe atyne njerëzëvet qi ishinë ndë derët të shtëpisë u ranë me verbësinë 
ç’prei të vogëlit deri të madhit, kaqi sā u lothnë tue kërkuem derënë.

12 Edhe burrat’ i thânë Llotit: A kē këtu tietërë kend? Dhandërr, a bij a bija, a ndë paç 
tietërë kend ndë qytet, nxiri prei këti vendi, 13 sepse na po e prishimë këtê vend, sepse 
klithma e atyneve u shumue përpara Zotit, edhe Zoti na dërgōi për me prishun’ atê. 
14 Duel prā Lloti, edhe u foli dhanduerrvet vet, qi ishinë fijuem mbë të bijat e atī, e tha: 
Ngrihi, delni prei këtī vendi, sepse Zoti po prish qytetinë. Por dhanduerrvet vet u duk se 
po qeshte.

15 Edhe kur u sbardhëllye, engjujtë ngusinë Llotinë, tue thânë: Ngreu e merr gruenë 
tande, edhe të dy tët bija qi gjindenë (këtu), qi të mos hupish bashkë edhe ti ndë 
paligjënīt të qytetit. 16 Por mbassi vonohei, burratë rroknë për dore atë, edhe dorën’ e 
grues atī edhe duert’ e të dy të bijavet atī (sepse u dhimti Zotit për atê), nxuernë atê 
edhe e vûnë jashtë qytetit. 17 Edhe kur i nxuernë ata jashtë, (Zoti) tha: Shpëto jetënë 
tande, mos vê orē mbrapa teje, edhe mos rrīsh rreth e rrotullë ndë këtë vend, shpëto 
ndë malt, qi të mos hupish. 18 Edhe Lloti u tha atyneve: Të lutem, mos, o Zot, 19 qe 
shërbëtori yt te gjeti hīr përpara teje, edhe madhove përdëlliminë tand, qi bâne tek unë, 
tue më rueitunë jetënë, por unë s’mundem me shpëtuem ndë malt mos ma mbërrîjë e 
keqeja edhe vdes, 20 qe të lutem, kyi qytet qi (âshtë) afërë për me hym’ atie, edhe âsht i 
vogëlë, të lutem, të shpëtoj atie (a nuk’ âsht’ i vogëlë?) edhe kā me rruem shpirti em. 
21 Edhe (Zoti) i tha atī: Qe te të ndëgjova edhe për këtê punë, të mos e prish atê qytet qi 



më thē, 22 shpeito, (e) shpëto atie, sepse s’mundem me bâmë kurgjâ, deri sā të 
mbërrîjsh atie. Përandai ia queiti emënin’ atī qyteti Zoar [i vogëlë]. 23 Edhe lēu dielli mbi 
dhēt, kur hyni Lloti ndë Zoar.

24 Edhe Zoti lishōi mbi Sodomët e mbi Gomorët shī surfulli e ziarrmi prei Zotit kah qielli,
25 edhe prishi këta qytete edhe gjith’ata vende përqark, edhe gjithë vendësit’ e qytetevet 
edhe bîmat’ e dhēut. 26 Por grueja e atī mbrapa atī vûni orē mbrapa atī, edhe u bâ 
shtyllë krype.

27 Edhe Abrahami u ngrit heret ndë mëngjes (e erdhi) nd’atë vend ku pat ndenjunë 
përpara Zotit, 28 edhe Abrahami kur shtīu sytë mbi Sodomët e mbë Gomorët, edhe mbi 
gjithë dhēn’ e atī vendit përqark, pā edhe qe te po hipte tym prei dhēut, porsi tym kumini
{furre}.

29 Kështû prā, Perëndia kur prishi qytetet’ e atī vendi përqark, Perëndisë i rā ndër 
mend Abrahami, edhe nxuer Llotinë prei miedizit prishëjesë, kur prishi ata qytetetë qi 
rrinte Lloti.

30 Edhe Lloti vote nalt prei Zoarit, e ndenji ndë malt, edhe të dy të bijat’ e atī bashkë 
me atë, sepse pat frikë të rrinte ndë Zoar, edhe ndenji ndë (njī) shpellë ai edhe të dy të 
bijat’ e atī. 31 Edhe mâ e madheja i thotë së vogëlësë: Ati ynë (âshtë) plak, edhe tietërë 
njeri nuk’ (âshtë) mbi dhēt me hymë ndër nē mbas zakonit gjithë botësë, 32 eja, le t’i 
apim’ ātit tynë të pijë vênë, edhe le të flêmë bashkë me atê, edhe le të ngjallimë farë 
prei ātit t’ynë. 33 I dhânë prā t’et me pimë vênë atê natë, edhe hyni mâ e madheja, e fleti 
bashkë me t’anë, edhe (ai) nuk’ e kupëtōi as kur rā ajo, as kur u ngrit. 34 Edhe ndë 
nesëret i tha mâ e madheja së vogëlësë: Qe unë te fleta die natënë bashkë me atinë 
tanë, le t’i apim’ atī me pimë vênë edhe sonte, edhe hynë ti e flî bashkë me atë, edhe le 
të ngjallimë farë prei ātit tynë. 35 I dhānë prā t’et me pimë vênë edhe atê natë, edhe u 
ngrit e vogëla e fleti bashkë me atê, edhe (ai) nuk’ e kupëtōi as kur rā ajo, as kur u ngrit.
36 Edhe u mbarsnë të dy të bijat’ e Llotit prei t’et. 37 Edhe mâ e madheja puell dialë, edhe 
ia queiti emënin’ atī Moab, kyi (âsht’) i āti Moabitëvet deri mbë sod. 38 Ani puell diāl’ edhe
e vogëla, edhe ia queiti emënin’ atī Ben-ammī, kyi (âsht’) i āti Ammonitëvet deri mbë 
sod.
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Kaptina XX.

1 Edhe Abrahami u nis prei andyj për ndë dhēt {prei anësë} kah ana e miesditësë, 
edhe ndenji ndërmiet Kadeshit e Shurit, edhe ndenji i huej ndë Gerarë. 2 Edhe Abrahami
tha për Sarrënë gruen’ e vet, (se): Ashtë eme motërë. Edhe Abimelleku mbëreti i 
Gerarësë dërgōi e muer Sarrënë. 3 Edhe Perëndia erth te Abimelleku natënë ndë 
andërë, e i tha: Qe ti te vdes për punë të gruesë qi more, sepse ajo âshtë martuem me 
būrr. 4 Edhe Abimelleku nuk’ ishte afruem tek ajo, edhe (ai) tha: Zot, a kē me vramë nji 
komp të dreitë? 5 A nukë më tha ai, (se): Ashtë eme motërë? Edhe ajo vetë përsërī më 
tha (se): Ashtë em vëllā. Me të këthiellë të zemërësë seme, edhe me të dreitë të 
duervet mia bâna këtê. 6 Edhe Perëndia i dha atī nd’andërrë: Edhe un’ e di se me të 
këthiellë të zemërësë sate bâne këtê, andaj edhe unë të ndala me mos fëjyem tek unë, 
përandaj nukë të lashë me i prekun’ asāi, 7 tashti prā epi prapë gruenë būrrit, sepse 
âshtë profetë, edhe do të lutetë për tyi, edhe kē me rruem, por ndë mos ia dhansh 
prapë, ta dīsh se kē me vdekunë kreit ti, edhe gjithë të tutë.

8 Edhe Abimelleku u ngrit heret’ ndë mëngjes, edhe thirri gjithë shërbëtorët’ e vet, edhe



u foli atyne gjithë këto fjalë ndë vesht t’atyne, edhe njerëzit’ u frikuenë fort. 9 Edhe 
Abimelleku thirri Abrahamin, e i tha atī: Qish na bâne {neve}? Edhe ç’faj të kam bâm’ 
unë tyi, qi prûne mbi mue, edhe mbi mbëretënīt teme këtê faj të math? Bâne nji punë 
tek unë, qi nukë duhei me u bâmë. 10 Edhe Abimelleku i tha Abrahamit: Qish pē qi bâne 
këtê punë? 11 Edhe Abrahami tha: Sepse unë thashë: Me të vërtetë s’kā frikë Perëndie 
ndë këtë vend; edhe kânë me më vramë për gruen teme, 12 por me të vërtetë âsht’ eme 
motërë, e bija tem et, por jo e bija e amësë seme, edhe u bâ grueja eme, 13 edhe kur më
bâni Perëndia me dalë prei shtëpisë tim et, i thashë asāi: Kē me më bâmë këtë nder: 
ndë çdo vend qi të vemi, thuei për mue (se): Kyi (âsht’) em vëllā. 14 Edhe Abimelleku 
muer dhen, e qē, e shërbëtorë, e shërbëtore, e ia dha Abrahamit, edhe i dha prapë 
Sarrënë gruen’ e atī. 15 Edhe Abimelleku tha: Qe dhēu em ku âshtë përpara teje, rri ku të
pëlqejë tyi. 16 Edhe Sarrës’ i tha: Qe tek i dhashë nji mijë argjante tyt vëllā, qe ai (âshtë) 
për tyi njī mbulesë sysh te gjith’ ata qi jânë bashkë me tyi, edhe bashkë me gjithë (të 
tierët). (Kështû) u qirtue ajo. 17 Edhe Abrahami iu lut Perëndisë, edhe Perëndia 
shëndoshi Abimellekunë, edhe gruen’ e atī, edhe shërbëtoret’ e atī, edhe {bânë} puellnë
(dielm), 18 sepse {Perëndia} Zoti kishte mbyllunë krejt çdo shtrat ndë shtëpī të 
Abimellekut për punë të Sarrësë grues’Abrahamit.
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Kaptina XXI.

1 Edhe Zoti erth e pā Sarrënë, sikurse i pat thânë, edhe Zoti i bâni Sarrësë sikurse i 
pat folë. 2 Edhe Sarra u mbars, e i puell Abrahamit dialë, ndë pleqënīt t’atī, mb’atê kohë 
qi i pat thân’ atī Perëndia. 3 Edhe Abrahami ia queiti emëninë të bīrit, qi i lēu atī, të cillin’ 
ia puell atī Sarra, Isaak. 4 Edhe Abrahami rrethpreu të bīrin’ Isaakunë të tettënë ditë, 
sikurse pat urdhënuem atê Perëndia. 5 Edhe Abrahami (ishte) nji qind vieç, kur i lēu 
Isaaku i bīri atī. 6 Edhe Sarra tha: Perëndia më bâni me qeshunë, kush të ndëgjojë, do 
të qeshi bashkë me mue. 7 Edhe tha: Kush do t’i thoshte Abrahamit, se do t’u epte sisë 
dielmvet Sarra? Sepse polla dialë ndë pleqënīt t’atī.

8 Edhe çuni u rrit, edhe u svorth {iu prē qumështi}, edhe Abrahami bâni njī gostī të 
madhe atë ditë qi u svorth {iu prē qumështi} Isaakut. 9 Edhe Sarra pā të bīrin’ e Hagasë 
Misireshësë, qi ia pat piellë Abrahamit, tue përqeshunë (Isaakunë). 10 Edhe (ajo) i tha 
Abrahamit: Vdo këtë shërbëtore, edhe të bīrin’ e asāi, sepse s’kā me trashiguem i bīri 
kësāi shërbëtoreje bashkë me tem bīr, Isaakunë. 11 Edhe këjo punë u duk fort e ashpërë
ndër syt të Abrahamit për të birinë. 12 Edhe Perëndia i tha Abrahamit: Le të mos të duket’
e ashpërë ndër sy të tū për çuninë, edhe për shërbëtorenë tande, edhe gjithë sā të 
thotë tyi Sarra, ndëgjo fjalët’ e asāi, sepse mbë Isaakunë kā me u queitunë fara jote, 
13 por edhe të birin’ e shërbëtoresë kam me e bâmë nji komp, sepse âshtë fara jote. 
14 Edhe Abrahami u ngrit heret ndë mëngjes, e muer bukë, edhe nji calik me ujë, edhe ia
dha Hagarësë, e (ia) vû mbë kraha, edhe dialinë, edhe e {dëboi} vdoi atê; edhe ajo iku 
tue u siellë andēj e këndēj ndë shkretinët të Beer-shebasë.

15 Edhe mbassi u mbarue ujëtë prei calikut, hodhi dialinë ndënë nji shkure, 16 edhe 
erdhi e ndenji kundruell, lark sā njī të {hedhëme} shtime harku, sepse tha: Të mos shof 
vdekën’ e diālit. Edhe ndenji kundruell, edhe ngriti zân’ e vet, e qāu. 17 Edhe Perëndia i 
ndëgjōi zân’ e dialit, edhe engjulli Perëndisë i thërriti Hagarësë prei qiellit: Qish kē, 
Hagarë? Mos u friko, sepse Perëndia ndëgjōi zân’ e diālit prei vendit ku ishte, 18 ngreu, e
merr dialinë, edhe mbaje për dore, sepse kam me e bâm’ atë nji komp të math. 19 Edhe 



Perëndia i çeli syt’ asāi, edhe kur pā nji pus uji, vote e mbushi calikunë me ujë, edhe i 
dha diālit e piu.

20 Edhe Perëndia ishte bashkë me dialinë, edhe u rrit, e ndenji ndë shkretëtinët, edhe 
u bâ nji hakuer. 21 Edhe ndenji ndë shkretinët të Paranit, edhe e ama i muer grue prei 
dhēut Misirit.

22 Edhe nd’atê kohë Abimelleku bashkë me Fihollinë kryeushtërorin’ e fuqīs atī, i tha 
Abrahamit, tue thânë: Perëndia (âshtë) bashkë me tyi mbë çdo punë qi bân, 23 tashti prā
bâmë bē këtu te Perëndia, se s’kē me rrenjtunë mue, as tem bīr, as tem nipën, (por) 
mbas atī përdëllimit qi të bâna, do të bâjsh mbë mue, edhe mbë dhēt qi erdhe i huej 
edhe ndenje. 24 Edhe Abrahami tha: Unë kam me bâmë bē.

25 Edhe Abrahami qirtōi Abimellekunë për pusin’ e ujit, qi rrëmbuenë shërbëtorët’ e 
Abimellekut. 26 Edhe Abimelleku tha: Nukë di kush e kā bâmë këtë punë, edhe as ti nukë
më {diftove} dhē zâ, edhe as unë nuk ndëgjova, veçse sod. 27 Edhe Abrahami muer 
dhen, e qē, e ia dha Abimellekut, edhe të dy lithnë fjalë. 28 Edhe Abrahami vû mbënjanë 
shtatë shqerra femëna prei tufësë. 29 Edhe Abimelleku i tha Abrahamit: Qish jânë këto 
shtatë {qengja} shqerra femëna, qi vûne mbënjanë? 30 Edhe ai tha: Se (këto) shtatë 
{qengja} shqerra femëna, kē me i marrë prei dorësë seme, qi të jenë për dëshmī tek 
unë se unë e gërmova këtê pus. 31 Përandai e queiti atê vend Beer-shebā, sepse të dy 
bânë bē atie. 32 Edhe lithnë fjalë ndë Beer-shebā. Edhe Abimelleku u ngrit, edhe Fiholli 
kryeushtëtori i fuqīs’ atī, edhe u këthyenë ndë dhēt të Filistinëvet. 33 Edhe (Abrahami) 
mbuell nji pyll ndë Beer-shebā, edhe thërriti atie emënin’ e Zotit të përjetëshimit 
Perëndī. 34 Edhe Abrahami {ndenji i huejë} erdhi i huejë edhe ndenji shumë dit ndë dhēt 
të Filistinëvet.
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Kaptina XXII.

1 Mbas këtyne punëve Perëndia i sgjodhi zemërën’ Abrahamit edhe i tha: Abraham; 
edhe ai tha: Qe ku jam. 2 Edhe tha: Tashti merr tët bīr, diālin’ e vetëmë, qi deshe, 
Isaakunë, edhe shko ndë vend të Moriahut, edhe bâne atie kurban të diegunë gjithë mbi
nji mal’ qi kam me të thânë tyi. 3 Edhe Abrahami u ngrit heret ndë mëngjes, e i vû 
samarinë gomaresë vet, edhe muer me vetëhe dy vetë prei shërbëtorëvet vet, edhe 
Isaakunë, të birinë, edhe çāu drū për kurbanin’ e diegunë të gjithë, edhe u ngrit e vote 
nd’atë vend qi i tha Perëndia. 4 Edhe të tretënë ditë Abrahami shtīu syt e vet, e pā 
vendinë për së largu. 5 Edhe Abrahami u tha shërbëtorëvet vet: Ju rrini aty bashkë me 
gomarenë, por unë edhe çunthi kemi me votunë deri atie, edhe si të lutemi kemi me u 
këthyem te ju. 6 Edhe Abrahami muer drūtë’ e kurbanit diegunë gjithë, edhe ia vû sipërë 
Isaakut të bīrit, edhe muer ndë dorë të vet ziarrmin’ edhe thikënë, edhe votnë të dy 
bashkë. 7 Edhe Isaaku i {foli} tha Abrahamit t’et, e tha: Ata em. Edhe ai tha: Qish âshtë, 
o bīr. Edhe{Isaaku} ai tha: Qe ziarrmi edhe drūtë, por ku âshtë {deleja} berri për kurban 
të diegunë gjithë? 8 Edhe Abrahami tha: Perëndia, o diāli em, do të {shikonjë, gjenjë} 
shofi për vetëhen’ e tī berrinë për kurban të diegunë gjithë. Edhe ecinë të dy bashkë.

9 Edhe si {e mbërrinë} erthnë nd’atë vend qi i tha Perëndia, Abrahami ndërtōi atie 
therorenë, edhe vû drutë, edhe si lidhi Isaakunë të birinë, e vû mbi therorenë sipërë 
drūvet, 10 edhe Abrahami shtrini dorën’ e vet e muer thikënë për me therë të birinë. 
11 Edhe engjulli Zotit i thërriti atī prei qiellit e tha: Abraham, Abraham. Edhe ai tha: Qe ku 
jam. 12 Atëhere tha: Mos vê dorënë mbi dialthinë, edhe mos i bân kurgjâ, sepse tashti e 



ngjofta se ti kē frikë Perëndinë, sepse nukë kurseve tët bīr dialin’ e vetëmë për mue. 
13 Edhe Abrahami kur ngriti syt’ e vet, pā, edhe qe nji dash mbrapa mbajtunë prej brînjsh
vet mbë njī {dushnezë} drū të dandunë; edhe Abrahami erth e muer dashinë, edhe e 
bâni kurban të diegunë gjithë ndë vend të bīrit. 14 Edhe Abrahami ia queiti emënin’ atī 
vendi Iehovah-yrē [Zoti do të shofi], sikurse thohet’ (edhe) sod, Zoti do të {duket} shifet 
ndë malt.

15 Edhe engjulli Zotit i thërriti për së dyti Abrahamit prei qiellit, 16 e tha: Bâna bē mbë 
vetëhenë teme, thotë Zoti, sepse bâne këtë punë, edhe nukë {t’u dhëmp} të dhimpti për 
tët bīr të vetëminë, 17 se me bekim kam me të bekuem, edhe me të shumuem kam me 
shumuem farënë tande porsi yjet’ e qiellit, edhe porsi ranënë qi âshtë ndë buzët të dētit,
edhe fara jote kā me pushtuem dyert’ e anëmiqvet vet. 18 Edhe ndë farët tande kânë me 
u bekuem gjithë kombet’ e dhēut, sepse i ndëgjove zânit tem. 19 Edhe Abrahami u 
këthye te shërbëtorët’ e vet, edhe si u ngritnë votnë bashkë ndë Beershebā, edhe 
Abrahami ndenji ndë Beershebā.

20 Mbas këtyne punëve, i dhânë zâ Abrahamit, tue thânë: Qe Millkaha i puell edhe ajo 
bij Nahorit tyt vëllā, 21 Huzinë paralindësin’ e atī, edhe Buzinë të vëllān’ e atī, edhe 
Kemuellinë të i ātin’ e Aramit, 22 Edhe Kesedinë, edhe Hazonë, edhe Pilldashinë, edhe 
Iidllafinë, edhe Bethuellinë. 23 Edhe Bethuellit i lēu Rebeka, edhe këta të tetë ia puell 
Millkaha Nahorit të vëllāt Abrahamit. 24 Edhe e dashëmeja e atī, qi quhei Reumā, puell 
edhe ajo Tebahun’ e Gahamin’ e Thahashin’ e Maahanë.
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Kaptina XXIII.

1 Edhe Sarra rrōi nji qind e njizet e shtatë viet, (këta jânë) viet’ e jetësë Sarrësë. 2 Edhe
Sarra vdiq ndë Kiriath-arbā, e cilla (âshtë) Hebrona ndë dhē të Hanaanit, edhe 
Abrahami erth për me qiamë Sarrënë, edhe me mbajtunë zī për atë. 3 Edhe Abrahami u 
ngrit përpara të vdekunit vet, edhe u foli të bijvet Hethit, tue thânë: 4 Unë (jam) i huejë 
edhe ndë dhē të huej ndërmiet jush, më epmëni dhē për vorr ndërmiet jush, për me 
vorruem të vdekuninë tem prei sysh mī. 5 Të bijt’ e Hethit iu përgjeqnë Abrahamit, tue i 
thân’ atī: 6 Pa na ndëgjo, o zoti em, Ti (jē) ndërmiet nesh nji zotënī (prei) Perëndiet, 
varro të vdekuninë tand ndë mâ të mirinë prej varresh tanë, askush prei nesh kā me të 
ndalë vorrin’ e vet, për me vorruem të vdekuninë tand. 7 Atëherë u ngrit Abrahami, e i uli 
kryetë popullit vendit, të bijvet Hethit, 8 edhe u foli atyne, tue thânë: Ndo {i pëlqeftë 
shpirtit tuei} u do zemëra juve me vorruem të vdekuninë tem prei sysh mī, ndëgjomëni, 
thoni për mue Efronit të bīrit Zoharit, 9 edhe le të më api shpellën’ e atī Mahpellah, qi 
âshtë ndë kant të arës’ vet, me pagë të plotë le të ma api atë, për vend vorri ndërmiet 
jush. 10 Edhe Efroni po rrinte ndë miedis të bijvet Hethit, edhe Efron Hittiti iu përgjeq 
Abrahamit përpara të bijvet Hethit qi të ndëgjojshinë gjithë ata qi kishinë hymë ndë 
portët të qytetit atī, tue thânë: 11 Jo, o Zoti em, ndëgjomë: T’ap arënë, t’ap edhe 
shpellënë qi âshtë nd’atë, përpara të bijvet popullit tem t’i ap ato tyi, vorro të vdekuninë 
tand. 12 Edhe Abrahami uli kryetë përpara popullit vendit, 13 edhe i tha Efronit përpara 
gjithë popullit vendit qi të ndëgjojshinë, tue thânë: Ndë (daç) ti, të lutem ndëgjomë: kam 
me të dhânë argjandin’ e arësë, merre prei meje, edhe kam me vorruem të vdekuninë 
tem atie. 14 Edhe Efroni iu përgjeq Abrahamit, e i tha: 15 Ndëgjomë, o zoti em, dhē katër 
qind shekëlla argjandi, qish âshtë ndërmiet meje e teje; vorro prā të vdekuninë tand. 
16 Edhe Abrahami ndëgjoi Efroninë, edhe Abrahami i peshoi argjandin’ Efronit, qi tha 



{ndër veshë} përpara të bijvet Hethit, katër qind shekëlla argjandi, qi shkonte ndëpër 
tregëtarët.

17 Edhe ara e Efronit, qi (ishte) ndë Mahpellah, përpara Mamresë, ara, edhe shpella qi 
ishte nd’atë, edhe gjithë drunjtë qi ishinë nd’arët edhe përqark gjith’ atyne kufinjvet, iu 
siguruenë 18 Abrahamit për dhēn’ e vet, përpara të bijvet Hethit, përpara gjith’ atyneve qi 
hyjin’ e dilinë ndë portët të qytetit atī. 19 Edhe mbasandai Abrahami vorrōi Sarrënë gruen’
e vet ndë shpellët të arësë Mahpellahut përpara Mamresë, e cilla (âshtë) Hebrona ndë 
dhē të Hanaanit. 20 Edhe ara edhe shpella qi (ishte) nd’atë {iu siguruenë} iu banë 
Abrahamit për dhē vorri prei të bijvet Hethit.
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Kaptina XXIV.

1 Edhe Abrahami ishte plak i shkuem ka viet, edhe Zoti e bekōi Abrahaminë mbë të 
gjitha. 2 Edhe Abrahami i tha shërbëtorit vet mâ të vietërit shtëpisë vet, kujdestarit gjithë 
gjâsë vet: Të lutem, venë dorënë tande ndënë {pulpët} kofshët teme, 3 edhe kam me të 
vūûmë mbë bē Zotinë, Perëndīn’ e qiellit edhe Perëndīn e dhēut, se s’kē me marrë grue
për tem bīr prei së bijavet Hanaanitëvet, qi rrī unë ndërmiet atyneve, 4 por kē me votunë 
ndë vend tem, edhe ndë fist tem, edhe kē me marrë grue për tem bīr, Isaakunë. 5 Edhe 
shërbëtori i tha atī: Druese nukë do të detë grueja me m’u ngjitunë ndë këtë dhē, 
duhetë {me prumë} të shpie tët bīr nd’atë dhē qi dole. 6 Edhe Abrahami i tha atī: Ruhu, 
mos shpiesh tem bīr atie, 7 Zoti Perëndia i qiellit, qi më nxuer prei shtëpisë tim et, edhe 
prei dhēut qi kam lemë, edhe i cilli më foli, edhe më bâni bē, tue thânë: Këtê dhē kam 
me ia dhânë farësë sate, ai do të dërgojë engjullin’ e vet përpara teje, edhe kē me 
marrë grue për tem bīr prei andēj, 8 por ndë mos dashtë grueja me t’u ngjitë mbrapa, 
atëherë do të jēsh i {lirë} liruem prei kësāi besë seme, veçe mos shpiesh tem bīr atie. 
9 Edhe shërbëtori vû dorën’ e vet ndënë {pulpët} kofshët të Abrahamit të zot, edhe i bâni 
bē atī për këtê punë.

10 Edhe shërbëtori muer dhetë kamille prei kamillevet të zot, edhe vote tue {prumë} 
siellë me vetëhe prei gjithë së mirash të zot, edhe u ngrit e vote ndë Mesopotamī, ndë 
qytet të Nahorit. 11 Edhe uli mbë gjunjë kamilletë përjashta qytetit {ndaj} përanë pusit ūjit,
ndaj mbrama, kur dilinë grātë me nxierrë ujë. 12 Edhe tha: O Zot Perëndia i tem zot 
Abrahamit, të lutem, epmë nji të qilluem të mirë sod, edhe bâni përdëllim tem zot 
Abrahamit. 13 Qe unë te po rri afërë gurrës’ ūjit, edhe të bijat e vendëset qytetit dalinë 
me nxierrë ujë, 14 edhe ajo {gocë} vajzë qi t’i thom asāi: të lutem sdrip shtambënë tande,
qi të pī, edhe ajo të thotë: Pi, edhe kam me u dhânë ujë edhe kamillevet tua, këjo qoftë 
ajo, qi bâne gati për shërbëtorinë tand Isaakunë, edhe prei kësāi kam me e ngjofunë se 
i bâne përdëllim tem zot.

15 Edhe para se të pushojë ai së foluni, qe te po dilte Rebeka, e cilla i kishte lemë 
Bathuellit, të bīrit Millhasë, gruesë Nahorit, të vëllāit Abrahamit, {e cilla} edhe kishte 
shtambën’ e vet mbi kraha të vet. 16 Edhe vaiza (ishte) fort e bukurë mbë syt, 
virgjineshë, edhe būrr nuk’ e kishte ngjofunë’ atê; mbassi sdripi prā ndë gurrët, mbushi 
shtambën’ e vet, edhe po hipte. 17 Edhe shërbëtori vote me vrap e i duel’ përpara, edhe i
tha: Të lutem, epmë të pī pakës’ ujë prei shtambësë sate. 18 Edhe ajo tha: Pi, zoti em; 
edhe shpeitōi e sdripi shtambën’ e vet mbi kraha të vet, edhe i dha {ati me pimë} e piu. 
19 Edhe ai si pushoi së pimi, tha (ajo): Kam me nxierrë ujë edhe për kamillet’ e tua, deri 
sā të pijënë të gjiitha. 20 Edhe përnjiherë smbrazi shtambën’ e vet ndë lukt, edhe vote 



me vrap ndë pust me nxierrë ujë, edhe nxuer ujë për gjithë kamillet e atī. 21 Edhe njeriu 
tue u mërekulluem për atê, nukë fliste, qi ta ngjifte, pale ia bâni mbarë udhën’ atī Zoti, 
apo jo.

22 Edhe si pushuenë kamilletë së pimi, njeriu muer njī palë vathë të ārta njī gjysëmë 
shekëlle të rānda, edhe dy rrathë për duert e asāi dhetë (shekëlla) āri të rândë, 23 edhe 
tha: E bija e kuit (jē) ti? Të lutem, thuemë, a kā vend ndë shtëpī tyt et për të rânë na? 
24 Edhe ajo i tha atī: Jam e bija e Bathuellit të bīrit Millhasë, të cillin’ ia puell Nahorit. 
25 Ani i tha atī: (Kā) ndër nē edhe kashtë, edhe shumë bār, edhe vend për të rânë. 
26 Atëherë njeriu uli kryet’ e adhurōi Zotinë, 27 edhe tha: Qoftë {bekuem} lavduem Zoti 
Perëndia i tem zot Abrahamit, qi nukë hoq’ dorë prei përdëllimit vet, edhe prei së 
vërtetësë vet prei tem zot, Zoti ma bâni udhënë mbarë ndë shtëpīt të vëllezënet tem zot.

28 Edhe vaiza vote me vrap, e dhā zâ ndë shtëpī të s’amësë për këtë punë. 29 Edhe 
Rebeka kishte nji vëllā qi quihei Llaban, edhe Llabani vote me vrap te njeriu jashtë ndë 
gurrët. 30 Edhe kur pā vathëtë, edhe rrathëtë ndë duert së motërësë, edhe kur ndëgjōi 
fjalët’ e Rebekësë së motërësë, tue (i) thânë (se): Kështû më foli njeriu, erth te njeriu 
{edhe qe te po rrinte} qi kishte ndenjunë {afërë} përanë kamillevet ndë gurrët. 31 Edhe 
tha: Hynë, i bekuemi Zotit, përse rrī jashtë? Sepse unë bâna gati shtëpinë, edhe vend 
për kamillet. 32 Edhe njeriu hyni ndë shtëpīt, edhe (ai) shkarkōi kamilletë, edhe u dha 
kashtë e {ushqim} bār kamillevet, edhe ujë për të lamë kambët’ e atī, edhe kambët’ e 
njerëzet qi ishinë bashkë me atê. 33 Edhe i vûnë përpara atī bukë të hante, por ai tha: 
{Nukë do të ha} S’kam për me ngranë, deri sā të flas fjalënë teme. Edhe ai tha: Folë.

34 Edhe tha: Unë (jam) shërbëtori i Abrahamit. 35 Edhe Zoti bekōi fort tem zot, e u bâ i 
math, edhe i dha atī dhen, e qē, e argjand, e ār, e shërbëtorë, e shërbëtore, e kamille, e
gomarë. 36 Edhe Sarra, grueja e tem zot, i puell bīr tem zot, si u plak, edhe i dha atī 
gjithë sā kā. 37 Edhe em zot më vû mbë bē, tue thānë: Mos marrish grue për tem bīr prei
të bijavet Hanaanitëve, ndë dhēt t’atyneve qi rria unë, 38 por të veç ndë shtëpī të tem et, 
e ndë fist tem, e të marrish grue për tem bīr. 39 Edhe (unë) i thashë tem zot: Druese 
nukë do të detë grueja të më ngjitetë mbrapa. 40 Edhe ai më tha: Zoti qi u pëlqyeshë 
përpara atī, kā me dërguem engjullin’ e vet bashkë me tyi, edhe kā me ta bâmë mbarë 
udhënë, edhe kē me marrë grue për tem bīr prei fisit tem, e prei shtëpisë tem et, 
41 atëherë do të jēsh i liruem prei bēsë qi të vûna, kur të veç ndë fist tem, e mos të apinë
tyi, atëherë do të jēsh i liruem prei bēsë qi të vûna.

42 Edhe (unë) erdha sod ndë gurrët, e thashë: O Zot, Perëndia i tem zot Abrahamit, të 
lutem, bâma mbarë udhënë, ndë të cillën’ unë po vete, 43 qe unë te po rri afërë gurrës’ 
ūjit, edhe ajo vaizë qi të dali me nxierrë ujë, edhe të cillësë t’i thom: Të lutem, epmë 
pakës’ ujë me pimë prei shtambësë sate, 44 edhe ajo të më thotë: Edhe ti pi, por edhe 
për kamillet e tua kam me nxierrë ujë, këjo qoftë grueja, qi të ketë bâmë gati Zoti për të 
birin’ e tem zoti.

45 Edhe para se të pushoj tue folë ndë zemërët teme, qe Rebeka te po dilte tue barunë
shtambënë mbë kraha të vet, edhe sdripi ndë gurrët, e nxuer ujë, edhe (unë) i thashë 
asāi: Të lutem, epmë me pimë. 46 Edhe ajo shpeitōi e sdripi shtambën’ e vet {përsipër 
vetëhesë} së sipërmi, edhe tha: Pi, edhe kam me u dhânë ujë edhe kamillevet tua; piva 
prā, edhe u dhashë ujë edhe kamillevet. 47 Edhe e pyeta atê, e thashë: E bija e kuit jē 
(ti)? Edhe ajo tha: E bija e Bathuellit, të bīrit Nahorit, qi ia puell Millhaja, edhe (unë) i 
vara vathëtë ndë faqet, edhe rrathëtë mbi duert t’asāi. 48 Edhe ulā kryet’ e adhurova 
Zotinë Perëndīn’ e tem zot Abrahamit, qi ma bâni mbarë udhën’ e vërtetë, qi të marr të 



bijën’ e të vëllāit tem zot për të bīrin’ e atī. 49 Tashti prā, ndë daçi t’i bâni përdëllim e të 
vërtetë tem zoti, më thôni, por ndë mos më thôni, qi të këthehem mbë të diāthtë, a mbë 
të mangjëtë.

50 Edhe Llabani e Bathuelli u përgjeqnë e i thânë: Këjo punë duel prei Zotit, na nukë 
mundemi me të thânë keq a mirë, 51 qe (tek âshtë) Rebeka përpara teje, merre edhe 
shko, edhe le të jetë grueja e të bīrit tyt zoti, sikurse foli Zoti.

52 Edhe shërbëtori i Abrahamit kur ndëgjōi fjalët’ e atyneve {uli kryetë deri mbë truell} 
adhurōi Zotinë (tue ulunë kryetë) deri {mbë truell} përdhē. 53 Edhe shërbëtori nxuer enë 
të argjantta, e enë të ārta, e petëka, e ia dha Rebekësë, ani i dha dhunëtī edhe të vëllāit
asāi, e s’amës asāi. 54 Edhe hangrën e pinë, ai edhe njerëzitë qi ishinë bashkë me atë, 
edhe fjetnë atê natë, edhe si u ngritnë ndë mëngjes, tha: Dërgomëni tek em zot. 55 Edhe
i vëllāi e e ama thânë: Le të mbesi vaiza bashkë me nē (disa dit), pak së paku dhetë 
(dit), mbasandai kā me {shkuem} ardhunë. 56 Edhe (ai) u tha atyneve: Mos më mbani, 
sepse Zoti ma bâni mbarë udhënë, dërgomëni me votunë tek em zot. 57 Edhe ata thânë:
Le të thërresimë vaizënë, edhe le të puesimë mendëjen’ e asāi. 58 Edhe thërritnë 
Rebekënë, e i thân’asāi: A vete bashkë me këtê njeri? Edhe ajo tha: Vete. 59 Edhe (ata) 
dërguenë Rebekënë të motërën’ e vet, edhe mandeshën’ e asāi, edhe shërbëtorin’ e 
Abrahamit, edhe njerëzit’ e atī. 60 Edhe bekuenë Rebekënë, e i thân’ asāi:

Jē motëra jonë, u bâfsh
(amë) (përmbi) mijëna dhetë mijënash,

edhe fara jote pushtoftë
dyert’ e anëmiqvet vet!

61 Edhe u ngrit Rebeka, edhe shërbëtorët’ e asāi, edhe u hipnë kamillevet, edhe votnë 
mbrapa njeriut, edhe shërbëtori muer Rebekën’ e shkōi.

62 Edhe Isaaku po këthehei prei pusit Llahairoi, sepse rrinte ndë dhēt të miesditësë. 
63 Edhe Isaaku duel ndë fushët për me u falun ndaj mbrama, edhe kur ngriti syt’ e vet, 
pā, edhe qe te po vijinë kamille. 64 Edhe Rebeka kur ngriti syt’ e vet, pā Isaakunë, edhe 
hovi poshtë prei kamillesë. 65 Sepse {i kishte} i pat thânë shërbëtorit: Cilli (âsht’) ai qi po 
vien fushësë me na dalë përpara? Edhe shërbëtori {kishte} i pat thânë: Asht’ im zot. 
Edhe ajo muer leveren’ e u mbulue. 66 Edhe shërbëtori i tregōi Isaakut gjithë sā kishte 
bâmë. 67 Edhe Isaaku prû atë ndë tendët të Sarrësë s’amësë vet, edhe muer Rebekënë 
edhe u bâ grueja e atī, edhe e deshi atë, edhe Isaaku u ngushullue për t’amën’ e vet.

25
Kaptina XXV.

1 Edhe Abrahami muer edhe nji tietërë grue, qi quihei Keturahë. 2 Edhe ajo i puell atī 
Zimranë, e Iokshanë, e Medanë, e Midianë, e Ishbakunë, e Shuahunë. 3 Edhe Iokshanit 
i leu Sheba e Dedani, edhe të bijt’ e Dedanit ishin’ Asshurimët’ e Lletushimët’ e 
Lleumnimëtë. 4 Edhe të bijt’ e Midianit (ishin’) Efahu, e Eferi, e Hanoku, e Abidahu, e 
Elldaahu. Të gjithë këta (ishinë) të bijt’ e Keturahësë. 5 Edhe Abrahami i dha Isaakut 
gjithë gjân’ e vet. 6 Por të bijvet të dashëmevet veta, Abrahami u dha dhunëtia, edhe çë 
kur ishte gjāll, i dërgōi lark prei të bīrit Isaakut, kah an’ e të lemit diellit, ndë dhē të Lemit 
(diellit).

7 Edhe këto (janë) viet’ e ditvet jetës’ Abrahamit, nji qind e shtatëdhēt’ e pêsë viet. 
8 Edhe Abrahami dha frymën’ e vdiq ndë pleqëni të mirë, plak plot (me dit), edhe u kall 
ndë (vorret) të gjindëjesë vet. 9 Edhe Isaaku e Ismaeli të bijt’ e atī vorruen atê ndë 



shpellët të Mahpellahut, ndë {fushët} arët të Efronit, të bīrit Zohar Hittitit, kundruell 
Mamresë, 10 nd’atê arë qi bleu Abrahami prei të bijvet Hethit, atie u vorrue Abrahami 
edhe Sarra grueja e atī. 11 Edhe mbas vdekës’ Abrahamit, Perëndia bekōi Isaakunë të 
birin’ e atī, edhe Isaaku ndenji afërë pusit Llahairoi.

12 Këjo (âshtë) gjeneallogjia e Ismaelit të birit Abrahamit, qi ia puell Abrahamit Hagarë 
Egjyptiana, shërbëtoreja e Sarrësë, 13 edhe këta (jân’) emënat’ e të bijvet Ismaelit, mbas
emënavet atyne, ndë brezat t’atyneve: diāl’ i parë i Ismaelit (qe) Nebaiothi; mbasandaj 
Kedari, e Adbeelli, e Mibsami, 14 e Mishma, e Dumaha, e Massa, 15 Hadari, e Tema, 
Ieturi, Nafishi, e Kedemahu, 16 këta (jânë) të bijt’ e Ismaelit, edhe këta (jânë) emënat e 
atyneve, mbas katundevet atyne, edhe mbas vendevet atyne dymbëdhetë zotëni mbas 
kombevet atyne. 17 Edhe këta (jânë) viet’ e jetës’ Ismaelit, nji qind e tridhēt’ e shtatë viet, 
edhe ai dha frymën’ e vdiq, edhe u vû ndë (vorret) të gjindëjesë vet. 18 Edhe ata ndenjnë
kah an’ e Havillahut deri ndë Shur, qi (bie) {përpara} mbë faqet të Egjyptit, kur {shkon} 
vete kushi ndë Assyrī, (Ismaeli) {zuni vend ndër sy} ndenji përpara sysh të gjithë 
vëllezënet atī.

19 Edhe këjo (âshtë) gjeneallogjia e Isaakut të bīrit Abrahamit: Abrahamit i leu Isaaku, 
20 edhe Isaaku ishte katërdhetë vieç, kur muer për grue Bebekënë, të bijën’ e Bethuell 
Syrianit kah Padan-arami, të motërën’ e Llaban Syrianit. 21 Edhe Isaaku i lutei Zotit për 
të shoqenë, sepse ishte shterpë, edhe Zoti i ndëgjōi atī, edhe u mbars Rebeka e 
shoqeja e atī. 22 Edhe dielmtë përpiqeshinë përmbrenda asāi, edhe (ajo) tha: Ndë 
(qoftë) kështû, përse (të mbarsem) unë? Edhe vote me puetunë Zotinë. 23 Edhe Zoti i 
tha asāi:

Dy kombe (jânë) ndë barkut tand,
edhe dy popuj kânë me u damë prei zorrësh tua,

edhe (njani) popull kā me qênë mâ i fortë (se tietri) popull,
edhe mâ i madhi kā me i shërbyem mâ të vogëlit.

24 Edhe kur iu mbushnë ditt’ asāi për me piellë, qe (te ishinë) binjakë ndë barkut t’asāi. 
25 Edhe i pari duel i kuq, (edhe) gjithë si likurë qimeashpërë, edhe ia qjueitnë emënin’ atī
Esau. 26 Ani duel’ edhe i vëllāi, edhe dora e atī mbante thembrën’ e Isaut, përandai u 
qjueit Iakob. Edhe Isaaku (ishte) gjashtëdhetë vieç, kur i lēn’ ata.

27 Edhe dielmt’ u rritnë, edhe Esau u bâ nji njeri i vëjyem ndë gjuatī, njeri fushe; edhe 
Iakobi nji njeri i butë, tue ndenjunë ndëpër tenda. 28 Edhe Isaaku donte Esaunë, sepse 
gjuatia (ishte) {ushqim} të ngranët’ e atī, edhe Rebeka donte Iakobinë.

29 Edhe Iakobi po zinte gjellë, edhe Esau erth prei fushësë, edhe ishte lodhunë, 30 edhe
Esau i tha Iakobit: Të lutem, epmë të hā, prei së kuqesë, kësāi së kuqeje, sepse jam 
lodhunë, përandai u qjueit emëni atī Edom [i kuq]. 31 Edhe Iakobi tha: Shitmë sod 
paralindëjet’ e tua. 32 Edhe Esau tha: Qe unë te po vdes, e qish dobī më bâjënë këto 
paralindëje? 33 Edhe Iakobi tha: Bâmë bē sod, edhe (ai) i bâni bē atī, edhe i shiti Iakobit 
paralindëjet e veta. 34 Atëherë Iakobi i dha bukë Esaut, edhe gjellë thieri, edhe hangri e 
piu, edhe u ngrit e shkōi, kështû Esau nuk’ i zû për gjâ paralindëjetë.

26
Kaptina XXVI.

1 Edhe u bâ zī buke ndë (atê) dhē, përveç asāi zisë parë qi qe bâmë ndë dit të 
Abrahamit. Edhe Isaaku vote tek Abimellehu, mbëreti i Filistinëvet ndë Gerar. 2 Edhe 
Zoti iu duk atī, e i tha: Mos sdrip ndë Egjypt, rri nd’atë dhē qi kam me të thânë, 3 rri i huej



ndë këtê dhē, edhe unë kam me qênë bashkë me tyi, edhe kam me të bekuem, sepse 
tyi edhe farësë sate kam me dhânë gjithë këta vende, edhe kam me mbushunë bēnë qi 
i bâna Abrahamit tyt et, 4 edhe kam me shumuem farënë tande porsi yjet’ e qiellit, edhe 
kam me i dhânë farësë sate gjithë këta vende, edhe gjithë kombet’ e dhēut kânë me u 
bekuem ndë farët tande, 5 sepse Abrahami i ndëgjōi zânit tem, edhe rueiti urdhënimet e 
mī, (e) porosīt’ e mia, (e) fjalët’ e mia, e ligjat’ e mia.

6 Edhe Isaaku {zuni vend} ndenji ndë Gerar. 7 Edhe njerëzit’ e atī vendi e pyetnë për 
gruen’ e atī, edhe (ai) tha: Asht’ eme motërë, sepse pat frikë me thânë: Eme shoqe, (tue
thânë me vetëhe) mos më vrasinë njerëzit’ e këtī vendi për Rebekënë, sepse ishte e 
bukurë {mbë të pamët} ndë sy. 8 Edhe mbassi ndenji atie shumë dit, Abimelehu mbëreti i
Filistinëve, u kurrus prei parathirit, e pā, edhe qe Isaaku te po luente bashkë me 
Rebekënë të shoqen’ e vet. 9 Edhe Abimellehu thirri Isaakunë, e tha: Qe, me të vërtetë 
këjo (âshtë) grueja jote, përse thē prā, (se): Ashtë eme motërë? Edhe Isaaku i tha atī: 
Sepse thashë: Mos vdes për punë t’asāi. 10 edhe Abimellehu tha: Qish (âshtë) këjo 
(punë) (qi) na bâne? Për pak gjâ pat për të fjetunë kushi prei popullit bashkë me gruenë
tande, edhe pate me prûmë paligjënī mbi nē. 11 Edhe Abimellehu urdhënōi gjithë 
popullinë, tue thânë: Kush të {përkasi} ngasi këtë njerī, a gruen’ e atī, kā me u vramë 
kreit.

12 Edhe Isaaku mbolli nd’atë dhē, edhe mbëloth atê mot {njiqind fijsh} për njī, njiqind, 
edhe Zoti e bekōi atë. 13 Edhe ai njerī madhohej, edhe {shkonte} vinte mbarë tue u 
shtuem, deri sā u bâ fort i math, 14 edhe fitōi dhen, e qē, e shumë shërbëtorë, edhe 
Filistinët’ e kishinë zmir. 15 Edhe gjith’ ata pusa qi patnë gërmuem shërbëtorët’ e t’et ndë 
dit të Abrahamit, Filistinët’ i mbëçelnë edhe i mbushnë me dhē. 16 Edhe Abimellehu i tha 
Isaakut: Ikë prei nesh, sepse u bâne fort mā i fortë se na.

17 Edhe Isaaku iku prei andei, edhe nguli tendën’ e vet ndë groporet të Gerarëvet, 
edhe {zuni vend} ndenji atie. 18 Edhe Isaaku çeli përsëri ata pusat’ e ūjit qi patnë 
gërmuem mbë dit të Abrahamit të tet, {të cillët patën mbëçelë} edhe Filistinët’ i mbyllnë 
mbas vdekës’ Abrahamit, edhe i qjueiti ata me ata emëna qi i pat qjueitun’ i āti. 19 Edhe 
shërbëtorët’ e Isaakut gërmuenë ndë groporet, edhe gjetnë atie pus ūji të gjallë. 20 Edhe 
barīt’ e Gerarëvet u hangrën me fjalë bashkë me barīt’ e Isaakut, tue thânë: Kyj ujë 
(âsht’) yni, edhe e qjueitnë pusinë Esek, sepse u hangrën me fjalë bashkë me atê. 
21 Edhe gërmuenë nji tietërë pus, edhe u hangrën me fjalë edhe për atê, përandai e 
qjueitnë atê Sitna {[anëmiqësi]}. 22 Edhe (ai) si u {tërhoq} ngrit prei andyi e vote gjetī, 
gërmōi nji tietërë pus, edhe nuk’ u hangrën me fjalë për këtë, edhe e qjueitnë atê 
Rehoboth {[vend i gjanë]}, tue thânë se: Tashti na sgjanōi Zoti, e na shtōi mbi dhēt.

23 Edhe prei andyi u ngjit ndë Beersheba. 24 Edhe Zoti iu duk atī atê natë, e tha: Unë 
(jam) Perëndia i Abrahamit tyt et, mos u frik, sepse unë (jam) bashkë me tyi, edhe kam 
me të bekuem, e kam me shtuem farënë tande, për punë të Abrahamit shërbëtorit tem. 
25 Edhe (ai) ndërtōi atie njī therore, edhe thirri emënin’ e Zotit, edhe nguli atie tendën’ e 
vet, edhe shërbëtorët’ e Isaakut gërmuen’ atie pus.

26 Atëherë Abimelehu vote tek ai kah Geraratë, edhe Abuzzathi nji miku i atī, edhe 
Fiholli kryeushtëtori i ushtërisë atī. 27 Edhe Isaaku u tha atyne: Përse erthtë tek unë, 
mbassi ju më muertë mënī e më {përzutë} vduetë prei jush? 28 Edhe ata thânë: E pām 
mballafaqe, se Zoti âshtë bashkë me tyi, edhe thâm: Le të bâhetë bē tashti ndërmiet 
nesh, ndërmiet nesh e teje, edhe le të lidhimë fjalë bashkë me tyi, 29 se s’kē me na 
bâmë keq, sikurse edhe na nukë të ngām, edhe sikurse të bâm vetëmë mirë, edhe të 



dërguem me paqtim, tashti ti (jē) i bekuemi Zotit. 30 Edhe (ai) u bâni atyne gostī, edhe 
hangrën e pinë. 31 Edhe u ngritnë heret me natë, e i bânë bē njani tietrit, atëherë Isaaku 
përsuell ata, edhe shkuenë prei atī me paqtim. 32 Edhe atê ditë erthnë shërbëtorët’ e 
Isaakut, e i dhânë zâ atī për pusinë qi gërmuenë, e i thânë (se): Gjetëm ujë. 33 Edhe e 
qjueitnë atê Shebah [bē], përandai (e kā) emëninë qyteti Beer-sheba deri sod.

34 Edhe Esau ishte katërdhetë vieç, kur muer për grue Iudithënë të bijën’ e Beeri Hittitit,
edhe Bashemathënë të bijën’ e Ellon Hittitit, 35 edhe ato ishinë të idhëtë shpirti tek 
Isaaku e te Rebeka.

27
Kaptina XXVII.

1 Edhe Isaaku mbassi u plak, e iu errnë sytë, kaqi sā nukë shifte, thirri Esaunë të birin’ 
e vet, mâ të madhinë, e i tha atī: Biri em. Edhe ai i tha atī: Qe ku (jam unë). 2 Edhe ai 
tha: Qe unë tashti tek u plaka, nuk’ e di ditën’ e vdekësë seme, 3 të lutem prā, merr 
armët’ e tua, kuletënë tande, e harkunë tand, edhe dil fushësë, e më gjuei ndonji gjâ, 
4 edhe bâmë gjellë, sikurse due, edhe biermë të hā, për me të bekuem shpīrti em para 
se të vdes.

5 Edhe Rebeka ndëgjōi kur po i fliste Isaaku Esaut të bīrit vet. Edhe Esau vote ndë 
fushët me gjueitunë për gjā, (e) me prûmë. 6 Edhe Rebeka i foli Iakobit të bīrit vet, e (i) 
tha: Qe unë te ndëgjova tët ātë tue i folunë Esaut tyt vëllā, e tue (i) thânë: 7 Bierëmë gjā 
e bâmë gjellë, qi të hā, edhe të bekoj tyi përpara Zotit para se të vdes. 8 Tashti prā bīri 
em, ndëgjomë zânë për sā kam me të porositunë tyi, 9 shko tashti ndë tufët, edhe 
merrmë andyj dy edha dhīsh të mirë, qi t’i bâj gjellë për tët ātë, sikurse don, 10 edhe {ke 
me (ia) prûmë} t’(ia) biesh tyt et me ngrânë, qi të bekojë tyi para se të vdesi. 11 Edhe 
Iakobi i tha Rebekësë s’amësë vet: Qe Esau em vëllā (tek âshtë) nji būrr qimeashpërë, 
e unë (jam) nji būrr pa qime, 12 druese em atë më përket, edhe do t’i dukem atī porsi 
gënjeshtār, edhe do të siell mallëkim mbi vetëhe, e jo bekim. 13 Edhe e āma i tha atī: 
Mallëkimi yt (qoftë) mbi mue, bīri em, 14 veçe ndëgjoi zânit tem, edhe shko, e bierëmë 
(ato). 15 Edhe (ai vote), e muer, edhe (ia) prû s’amësë, edhe e ama bâni gjellë sikurse 
donte i āti. 16 Edhe Rebeka muer mâ të miratë, petëkat’ e Esaut mâ të madhit bīrit vet, qi
i kishte ndë shtëpī, edhe veshi Iakobinë, të bīrin’ e vet mâ të vogëlinë, 17 edhe me likurat
e edhavet mbulōi duert’ e atī, edhe të sveshëmet’ e shînit atī, edhe i dhā n’dorë Iakobit 
birit vet gjellëtë, edhe bukënë qi bâni gati.

18 Edhe (ai) erth tek i āti, e tha: Ati em. Edhe ai tha: Qe unë (ku jam), cilli jē tī, biri em? 
19 Edhe Iakobi i tha t’et: Unë (jam) Esau i pari diāl’ i yt, bâna sikurse më thē, ngreu prā, 
rri e ha prei gjâsë s’eme, qi të më bekojë shpīrti yt. 20 Edhe Isaaku i tha të bīrit vet: Si 
kështu, bīri em, qi (e) gjete kaqi shpeit? Edhe ai tha: Sepse Zoti Perëndia yt ma prûni 
përpara. 21 Edhe Isaaku i tha Iakobit: Afrohu, bīri em, për me të prekunë, ndë (jē) ti ai bīri
em Esau, apor jo. 22 Edhe Iakobi iu afrue t’et Isaakut, edhe ai e preku atë, e tha: Zâni 
(âsht’) i Iakobit, por duertë (jânë) duert’ e Esaut. 23 Edhe nuk’ ngjofi atë, sepse duert’ e 
atī ishinë porsi duert’ e Esaut të vëllāt, {qimeashpëra} leshëtore, edhe e bekōi atê, 24 e 
tha: A ti (jē) ai bīri em Esau? Edhe ai tha: Unë. 25 Edhe (ai) tha: Bierëma afërë, se kam 
me ngrânë prei gjāsë tem bīr, për me të bekuem shpirti em. Edhe ia prûni afërë, e 
hangri, i prû edhe vênë, e pīu. 26 Edhe Isaaku i āti i tha atī: Afrohu tashti, e puthmë, bīri 
em. 27 Edhe (ai) u afrue, edhe e puthi, edhe u muer erë petkavet atī, edhe bekōi atê, e 
tha:



Qe era e tem bīr
(âshtë) porsi erë fushe, qi e kā bekuem Zoti,

28 Perëndia prā të dhashtë prei vesësë qiellit,
edhe prei së mâjmit dhēut,
edhe tepërë grûn’ e vênë,

29 të shërbefshinë popuj,
e të adhurofshinë kombe,

qofsh zoti i tët vëllezene,
edhe bijt’ e sat āme t’u falshinë,

qoftë mallëkuem ai qi të mallëkojë tyi,
edhe qoftë bekuem ai, që të bekojë tyi!

30 Edhe porsā pushōi Isaaku tue bekuem Iakobinë, Iakobi sā kishte dalë jashtë sysh 
t’et Isaakut, edhe e mbërrîni Esau i vëllāi prei gjuatisë atī. 31 Bâni edhe ai gjellëtë, edhe 
ia prû t’et, edhe i tha t’et: Le të ngrihet’ em ātë, e le të hajë prei gjāsë të bīrit, qi të më 
bekojë shpīrti yt. 32 Edhe Isaaku i āti atī i tha: Cilli jē (ti)? Edhe ai tha: Jam yt bīr, i pari 
diāli yt Esau. 33 Edhe Isaaku u habit me të habitunë fort të madh, edhe tha: Cilli (qe) ai 
prā, qi gjueiti për gjā, edhe më prû, e hangra prei së gjithash para se të vîjsh, edhe e 
bekova atë? Edhe kā me qênë i bekuem. 34 Esau kur ndëgjōi fjalët’ e t’et, klithi me 
{klithmë} zâ të math e fort të idhëtë, edhe i tha t’et: Bekomë edhe mue, o āti em. 35 Edhe
ai tha: Erth yt vëllā me gënjim, edhe muer bekiminë tand. 36 Edhe (Esau) tha: Me udhë u
qjueit emëni atī Iakob, sepse tashti këjo âsht’ e dyta herë qi më {ka gënjyem, muer 
paralindëjet’ e mia} vû kambënë për të penguem, më muer paralindëjetë, edhe qe tashti
ku më muer edhe bekiminë; edhe tha: A nukë kē rueitunë bekim për mue? 37 Edhe 
Isaaku u përgjeq, e i tha Esaut: Qe tek e bâna atë {zotinë tand} tët zot, edhe gjithë të 
vëllazënit’ ia bâna shërbëtorë, edhe e forcova atë me grûn’ e me vênë, e qish të bâj tyi 
prā, bīri em? 38 Edhe Esau i tha t’et: Vallë vetëmë këtë bekim kē, o āti em? Bekomë 
edhe mue, o āti em. Edhe Esau ngriti zânin’ e vet e qjau.

39 Edhe Isaaku i āti u përgjeq, e i tha atī:
Qe të ndenjunitë tat te kā me qênë ndë të mâjmit të dhēut,

edhe ndë vesët të qiellit prei së nalti,
40 kē me rruem me thikënë tande,

edhe kē me i shërbyem tyt vëllā,
por kur të bâhesh mâ i fortë se ai,

kē me thyem sgjedhën’ e atī prei qafësë sate.
41 Edhe Esau kishte mënī Iakobinë, për bekiminë qi bekōi atê i āti, edhe Esau tha ndë 

zemërë të vet: Dit’ e zisë tem et po afrohenë, atëherë kam me vramë Iakobinë tem 
vëllā. 42 Edhe i dhânë zâ Rebekësë për fjalët e Esaut birit vet mâ të madhit, edhe ajo 
dërgōi e thirri Iakobinë birin’ e vet mâ të vogëlinë, edhe i tha atī: Qe Esau yt vëllā te 
ngushullon vetëhenë kundrë teje, se kā me të vramë, 43 tashti prā bīri em, ndëgjo zâninë
tem, edhe ngreu, e ik të Llabani em vëllā ndë Haran, 44 edhe rri bashkë me atê disa dit, 
deri sā t’i shkojë zemërimi t’yt vëllā, 45 deri sā të pushojë zemërimi t’yt vëllā kundër teje, 
edhe të harrojë sā i bâne atī, atëherë kam me dërguem, e kam me të prûm prei andyi, 
përse t’u shtēr juve të dy mbë nji ditë?

46 Edhe Rebeka i tha Isaakut: M’u mërzit jeta prei së bijash Hethit, Iakobi ndë marrtë 
grue prei së bijash Hethit, sikurse (jânë) këto të bijat’ e këtī dhēu, qish më vëjen të 
rruemitë?
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Kaptina XXVIII

1 Edhe Isaaku thërriti Iakobinë, edhe bekōi atê, edhe e porositi, e i tha: Të mos marrish
grue prei së bijash Hanaanit, 2 ngreu e shko ndë Padanaram ndë shtëpi të Bethuellit t’et 
sat āme, edhe andēj merr grue për vetëhenë tande prei së bijash Llabanit të vëllāt sat 
āme, 3 edhe Perëndia Fuqimadhi të bekoftë, e të shtoftë, e të shumoftë, kaqi sā të 
bâhesh shumë popuj, 4 edhe të dhashtë bekimin’ e Abrahamit tyi, edhe farësë sate 
bashkë me tyi, qi të trashigojsh dhēn’ e huejë qi rrī ti, të cillin’ ia dha Abrahamit 
Perëndia. 5 Edhe Isaaku dërgōi Iakobinë, edhe vote ndë Padanaram te Llabani, i biri 
Bethuell Syrianit, i vëllāi Rebekësë s’amësë Iakobit e Esaut.

6 Edhe Esau kur pā se Isaaku bekōi Iakobinë, edhe e dërgōi ndë Padanaram, për me 
marrë grue për vetëvetëhenë prei andēj, edhe se, kur bekonte atê, e porositi tue thânë: 
Mos marrish grue prei së bijash Hanaanit, 7 edhe se Iakobi i ndëgjōi t’et e s’amësë, 
edhe vote ndë Padanaram, 8 edhe e Esau kur pā se të bijat’ e Hanaanit i mërziteshinë 
ndën sy Isaakut t’et, 9 Esau vote tek Ismaeli, edhe përveç të tieravet grāvet veta muer 
grue për vetëhe Mahallathënë, të bijën’ e Ismaelit të bīrit Abrahamit, të motërën’ e 
Nebaiothit.

10 Edhe Iakobi duel prei Beershebasë, e vote ndë Haran. 11 Edhe mbërrîni ndë nji vend,
edhe shkōi natën’ atie, sepse kishte perënduem dielli, edhe muer prei gūrësh vendit, 
edhe e vûni ndënë krye të vet, edhe fjeti nd’atê vend. 12 Edhe pā njī andërrë, edhe qe njī
palë shkallë te kishinë qindruem mbi dhēt, qi i mbërrînte {maja} kryetë ndë qiell, edhe 
qe engjujt’ e Perëndisë te hipin’ e sdripinë mbi ato. 13 Edhe Zoti te po rrinte mbi ato, 
edhe tha: Unë (jam) Zoti Perëndia i Abrahamit tyt et, edhe Perëndia i Isaakut, këtê dhē 
qi po flê ti mbi atë, kam me ta dhânë tyi, edhe farësë sate, 14 edhe fara jote kā me qênë 
porsi râna e dhēut, edhe kē me u shtrîmë kah perëndon e kah lēn dielli, kah’ an’ e 
borës’ e kah an’ e miesditësë, edhe gjithë farat’ e dhēut kânë me u bekuem mbë tyi, e 
mbë farët tande, 15 edhe qe unë (te jam) bashkë me tyi, edhe kam me të rueitunë gjithë 
kudo të veç, edhe kam me të prûmë përsërī mbë këtê dhē, sepse s’kam me hekunë 
dorë prei teje, deri sā të bâj ato qi të fola tyi. 16 Edhe Iakobi kur u sque prei gjûmit, tha: 
Me të vërtetë Zoti qenëka mbë këtê vend, edhe unë nuk’ e {ditëkam} paskam ditunë. 
17 Edhe u frik, e tha: Sā i frikëshim (qenëka) kyi vend! Kyi nukë (âshtë) tietërë veç 
shtëpia e Perëndisë, edhe këjo dera e qiellit.

18 Edhe Iakobi u ngrit heret me natë, e muer atê gurinë qi pat vûmë ndënë krye të vet, 
edhe e nguli atê për shtyllë, edhe derdhi voj ndë majët t’atī. 19 Edhe ia vûni emënin’ atī 
vendi Beth-ell [shtëpī Perëndie], edhe emëni i atī qyteti (ishte) përpara Lluz. 20 Edhe 
Iakobi kushtōi nji kushtim, tue thânë: Ndë qoftë Perëndia bashkë me mue, edhe ndë më
rueitë ndë këtê udhë qi po vete, edhe ndë më dhashtë bukë me ngranë, edhe petk me u
veshunë, 21 edhe të këthehem me paqtim ndë shtëpī të tem et, atëherë Zoti kā me qênë 
Perëndia em, 22 edhe kyi gūr qi ngula për shtyllë, kā me qênë shtëpia e Perëndisë, edhe
prei gjithë sā të më apish, kam me të prûmë të dhettënë.

29
Kaptina XXIX.

1 Edhe Iakobi {u nis} u ngrit e vote ndë dhēt të {popullit} bijvet së lemesë diellit. 2 Edhe 



(kur) pā, qe nji pus (tek ishte) ndë fushët, edhe qe tre grigjëna dhensh {te kishinë 
pushuem} te po mërzejshin atie afër’ atī, sepse prej atī pusi pijshin’ ujë grifënatë, edhe 
(ishte) nji gūr i math mbi grykët të pusit. 3 Edhe kur mbëlidheshin’ atie gjithë grigjënatë, 
rokulloishinë gurinë prei grykësë pusit, edhe u epin’ ujë grigjënavet, ani vejinë përsëri 
gurinë mbi grykët të pusit ndë vend të vet.

4 Edhe Iakobi u tha atyne: Vëllezën, kah jêni? Edhe ata thânë: Jemi kah Harana. 
5 Edhe (ai) u tha atyne: A e ngjifni Llabaninë të birin’ e Nahorit? Edhe ata thânë: E 
ngjofimë. 6 Edhe (ai) u tha atyne: A âshtë shëndoshë? Edhe ata thânë: Shëndoshë 
âshtë, edhe qe Rahela e bija e atī te po vien {bashkë} me dhent. 7 Edhe (ai) tha: Qe (te 
kā) edhe shumë ditë, nuk (âshtë) kohë me u tërhekunë bagëtitë, epniu ujë dhenvet, 
edhe shkoni me (i) kullotunë. 8 Edhe ata thânë: Nukë mundemi, deri sā të mbëlidhenë 
gjithë dhentë, edhe të rrokullojmë gurinë prei grykësë pusit, atëherë u apim’ ujë 
dhenvet.

9 Edhe ai kur po fliste me ata, erdhi Rahela me dhent e t’et, sepse ajo (i) kulloste. 
10 Edhe Iakobi kur pā Rahelënë të bijën’ e Llabanit të vëllāt s’amësë, edhe dhent’ e 
Llabanit të vëllāt s’amësë vet, u afrue Iakobi, edhe rrokullōi gurinë prei grykësë pusit, 
edhe u dhā ujë dhenvet Llabanit të vëllāt s’amësë {vet}. 11 Edhe Iakobi puthi Rahelënë, 
edhe ngriti zânin e vet e qjau. 12 Edhe Iakobi i dhā zâ Rahelësë, se âsht’ i vëllāi të i atit 
asāi, edhe se âshtë i biri i Rebekësë, edhe ajo vote me vrap, e i dhā zâ t’et.

13 Edhe Llabani kur ndëgjōi emënin’ e Iakobit të bīrit së motërësë, vrapëtōi e i duel’ 
përpara, edhe si e rroku ndë qafët, e puthi, edhe e solli ndë shtëpī të vet, edhe (Iakobi) i
tregōi Llabanit gjithë sā i koditnë. 14 Edhe Llabani i tha atī: Me të vërtetë (ti) jē prei 
eshtënash mia edhe prei mishit t’em. Edhe ndenji bashkë me atê nji muej.

15 Edhe Llabani i tha Iakobit: Sepse jē em vëllā, përandaj kē me më shërbyem për 
dhunëtī? Thueimë, qish (âshtë) paga jote? 16 Edhe Llabani kishte dy bija, emëni i së 
madhesë ishte Leahe, edhe emëni i së vogëlësë (ishte) Rahelë. 17 Edhe Leaha i kishte 
sytë të sëmunë, por Rahela ishte e hieshme, edhe e bukërë ndë syt. 18 Edhe Iakobi 
desh Rahelënë, edhe tha: Kam me të shërbyem shtatë viet për Rahelënë, tët bijë mâ të 
vogëlënë. 19 Edhe Llabani tha: Mâ mirë ta ap tyi atë, se t’ia ap tietërë būrri, rri bashkë 
me mue. 20 Edhe Iakobi shërbeu shtatë viet për Rahelënë, edhe i dukeshinë dittë të 
paka për dashuninë qi kishte mb’atê.

21 Edhe Iakobi i tha Llabanit: Epmë gruenë teme, sepse u mbushnë ditt’ e mia, qi të hyj
tek ajo. 22 Edhe Llabani mbëloth gjithë njerëzit’ e vendit, edhe bâni darsmë. 23 Edhe {ndë 
mbramiet} mbramanet muer Leahënë të bijënë, e ia prûni atī, edhe (ai) hyni tek ajo. 
24 Edhe Llabani i dha Leahësë së bijësë, për shërbëtoren’ e asāi Zillpahënë shërbëtoren 
e vet. 25 Edhe ndë mëngjest, qe ku qenëkei Leaha, edhe (ai) i tha Llabanit: Qish (âshtë) 
këjo qi më bâne? A nukë të shërbeva për Rahelënë? Përse më gënjeve? 26 Edhe 
Llabani tha: Nukë bâhetë këjo ndë vend tonë, të epet’ e vogëla përpara së madhesë, 
27 mbushi javënë kësāi, edhe kam me të dhânë edhe tietrënë për shërbesënë qi kē me 
më bâmë edhe shtatë viet të tiera. 28 Edhe Iakobi bâni kështû, edhe i mbushi javën’ asāi,
edhe i dha atī Rahelënë të bijënë për grue. 29 Edhe Llabani i dha Rahelësë së bijësë për
shërbëtore Billhahenë shërbëtoren’ e vet. 30 Edhe (Iakobi) hyni te Rahela, edhe desh 
Rahelënë mâ tepërë se Leahënë, edhe i shërbeu atī edhe shtatë viet të tiera.

31 Edhe Zoti kur pā se Leaha mirrei mënī, i çeli shtratin’ asāi, edhe Rahela (ishte) 
shterpë. 32 Edhe Leaha u mbars, e puell dialë, edhe ia vûni emënin’ atī Reuben, sepse 
tha: Zoti pā me të vërtetë të përunjunitë tem, tashti prā kā me më dashunë būrri em. 



33 Edhe u mbars përsërī, e puell dialë, edhe tha: Sepse Zoti ndëgjōi se mirrem mënī, 
përandaj më dha edhe këtê, edhe ia vūni emëninë Simeon. 34 Edhe u mbars përsëri e 
puell dialë, edhe tha: Tashti këtë herë do të bashkonetë būrri me mue, sepse i polla atī 
tre dielm, përandai ia vūni emëninë Levi. 35 Edhe u mbars përsëri, e puell dialë, edhe 
tha: Këtë herë kam me lavdunuem Zotinë, përandaj ia vûni emëninë Iudah, edhe pushoi
së pielli.

30
Kaptina XXX.

1 Edhe Rahela kur pā se nuk’ i bânte dielm Iakobit, Rahela kishte zmir të motërënë, 
edhe i tha Iakobit: Epmë dielm, se ndë mos kam me vdekunë. 2 Edhe Iakobit i {u ndez 
zemërimi} u zemërue kundrë Rahelësë, e tha: Mos (jam) unë ndë vend të Perëndisë, i 
cilli të shteri prei pemësë barkut? 3 Edhe ajo tha: Qe shërbëtoreja eme Billhaha, hyn tek 
ajo, edhe kā me piellë mbi gjunjt të mī, qi të fitoj edhe unë dielm prei asāi. 4 Edhe i dha 
atī Bilhahënë shërbëtoren’ e vet për grue, edhe Iakobi hyni tek ajo. 5 Edhe Billhaha u 
mbars, e i puell dialë Iakobit, 6 edhe Rahela tha: Perëndia më gjykōi, edhe ndëgjoi 
zâninë tem, edhe më dha dialë, përandaj ia vûni emëninë Dan. 7 Edhe Billhaha 
shërbëtoreja e Rahelësë u mbars përsërī, edhe i puell Iakobit nji dialë të dytë, 8 edhe 
Rahela tha: Me të math të përpiekë u përpoqa me teme motërë, edhe dola e fortë, edhe
ia vûni emëninë Neftali.

9 Edhe Leaha kur pā se pushoi së pielli, muer Zillpahënë shërbëtoren’ e vet, e ia dha 
Iakobit për grue. 10 Edhe Zillpaha, shërbëtoreja e Leahësë, i puell dialë Iakobit, 11 edhe 
Leaha tha: Po vien fat i mirë, edhe ia vûni emëninë Gad. 12 Edhe Zillpaha shërbëtoreja e
Leahësë, i puell Iakobit nji dialë të dytë, 13 edhe Leaha tha: Lum unë, se kânë me më 
lumënuem grātë, edhe ia vûni emëninë Asher.

14 Edhe Reubeni vote ndë dit të korrit grûnit, edhe gjeti {mandragora} motrëgore 
nd’arët, edhe ia prûni Leahësë s’amësë. Edhe Rahela i tha Leahësë: Të lutem, epmë 
prei motrëgoresh tyt bīr. 15 Edhe ajo i tha asāi: Nuk’ (âshtë) mjaft qi më more burrinë? 
Por do të marrish edhe motrëgoret’ e tem bīr? Edhe Rahela tha: Le të flêjë prā bashkë 
me tyi sonte, për motrëgoret e tyt bīr. 16 Edhe Iakobi erdhi mbramanet {prei arësë} kah 
ara, edhe Leaha i duel përpara, edhe i tha: Tek unë kē me hymë, sepse për njimendi të 
kam pajtuem me motregoret e tem bīr. Edhe ai fjeti bashkë me atêna atê natë. 17 Edhe 
Perëndia i ndëgjōi Leahësë, edhe u mbars, e i puell Iakobit nji dialë të pêsëtë, 18 edhe 
Leaha tha: Perëndia më dha pagënë, sepse i dhashë būrrit tem shërbëtorenë teme, 
edhe ia vûni emënin’ ati Issahan. 19 Edhe Leaha u mbars përsëri, e i puell Iakobit nji 
dialë të gjashttë; 20 edhe Leaha tha: Perëndia më dha përqi të mirë, tashti būrri em do të
rrī bashkë me mue, sepse i polla atī gjashtë bij, edhe ia vûni emëninë Zabullun. 21 Edhe 
mbasandaj puell nji bijë, edhe ia vûni emënin’ asāi Dinahë.

22 Edhe Perëndia kuitōi Rahelënë, edhe Perëndia i ndëgjōi asāi, e i çeli shtratinë, 
23 edhe u mbars, e puell dialë, edhe tha: Perëndia më hoq turpëninë. 24 Edhe ia vûni 
emëninë Iosef, tue thânë: Perëndia më dhashtë mbas këtī edhe nji tietërë bīr!

25 Edhe Rahela mbassi polli Iosefinë, Iakobi i tha Llabanit: Dërgomë, qi të vete ndë 
vend tem, edhe ndë dhethit tem, 26 ep(më) grāt’ e mia, edhe çunat’ e mī, për të cillat të 
shërbeva, qi të shkoj, sepse ti e ngjef shërbesënë teme, qi të shërbeva. 27 Edhe Llabani 
i tha atī: Të lutem, të gjêj hīr përpara teje, e ngjofta prei punësë, se Zoti më bekōi prei 
teje. 28 Edhe tha: Shquemë pagënë tande, edhe kam me (tā) dhânë. 29 Edhe (ai) i tha atī:



Ti e di se qush të kam shërbyem, edhe sā {u shtuenë} qenë bagëtīt’ e tua bashkë me 
mue, 30 sepse sā kishie para meje (ishinë) të paka, edhe (tashti) u shtuenë fort tepërë, 
edhe Zoti t’i bekōi mbë kambët teme, edhe tashti kurë do të ndërtoj edhe unë shtëpī për
vetëhenë teme? 31 Edhe (ai) tha: Qish të ap tyi? Edhe Iakobi tha: S’kē me më dhânë 
kurrgjā; ndë më bâfsh këtë punë, përsërī kam me kullotunë grigjënë tande (edhe) me 
(e) rueitunë, 32 të shkoj sod për miedis gjithë grigjënit tand, tue dām’ andyj qishdo dele qi
âsht’ e larme edhe me pulla, edhe qish do qenq të zeshkëtë prei shqerrash, edhe 
qishdo dhī të larme edhe me pulla ndë miedist të dhīvet, edhe (këto) të jenë për pagënë
teme, 33 edhe këtu e tutie dreitënia eme kā me dëshmuem për mue, kur të vîjë përpara 
teje për pagënë teme, cillado qi të mos jetë e larme e me pulla ndërmiet dhīsh, edhe e 
zeshkëtë ndërmiet shqerrash, do të quhet e viedhëme prei meje. 34 Edhe Llabani tha: 
Kështû le të jetë mbas fjalësë sate. 35 Edhe atê ditë dāu veç sqepët e larm e me pulla, 
edhe gjithë dhītë qi ishinë të larm edhe me pulla, gjithë sā ishinë të bardha edhe gjithë 
të zeshka ndërmiet të shqerravet, edhe ia dha ndë duert të bijvet atī, 36 edhe vûni trī dit 
udhë ndërmiet vetëhes’ edhe Iakobit, edhe Iakobi kulloste ato qi mbetnë prei grigjënit 
Llabanit.

37 Edhe Iakobi muer për vetëhen e atī shqepë të ngjomë prei plepi, e prei arre, e prei 
rrapi, edhe u ropi atyne likurënë vende vende, kaqi sā dukei të bardhëtë ndë shqepët, 
38 edhe vûni ato shqepëtë qi u ropi likurënë ndë vija të ūjit, ndëpër lugjet atie ku vîjinë 
dhentë me pimë ujë, qi të mbarseshinë grigjënatë kur të vîjinë me pimë ujë. 39 Edhe ata 
grigjënatë mbarseshinë qi shifshinë shqepëtë, edhe pillinë shqerra të larme (e) 
pikaloshe, edhe me pulla. 40 Edhe Iakobi dau veç shqerratë edhe u këtheu faqetë 
dhenvet të grigjësë Llabanit kah të larmetë, e kah gjithë të zeshkatë, edhe grigjënat’ e 
veta i vûni veç, edhe nuk’ i vûni ato bashkë me dhent e Llabanit. 41 Edhe nd’atê kohë kur
vîjinë me u mbarsë dhent’ e lashtë, Iakobi vûni shqepëtë ndëpër vijat përpara syvet 
grigjënësë qi të mbarseshinë (tue pamë) shqepëtë, 42 por kur ishinë të kërthinja dhentë, 
nukë (i) vinte, edhe kështû të kërthinjat’ ishinë të Llabanit, edhe të lashtatë të Iakobit. 
43 Edhe njeriu hipi fort shumë, edhe fitōi shumë grigjëna, e shërbëtore, e shërbëtorë, e 
kamilla, e gomarë.

31
Kaptina XXXI.

1 Edhe (Iakobi) ndëgjōi fjalët’ e të bijvet Llabanit, qi thoshinë (se) Iakobi muer gjithë 
gjân’ e ātit tynë, edhe prei gjâsë ātit tynë fitoi gjithë këtê lavdī. 2 Edhe Iakobi pā faqen e 
Llabanit, edhe qe te nuk’ (ishte) si die edhe pardie. 3 Edhe Zoti i tha Iakobit: Këthehu 
ndë dhēt të atënavet tū, edhe ndë gjindëjet tande, edhe (unë) do të jem bashkë me tyi. 
4 Atëherë Iakobi dërgōi e thirri Rahelën’ e Lleahënë ndë fushët te grigjëna e vet, 5 edhe u
tha atyne: Shof faqen’ e ātit tuei, se nuk’ (âshtë) tek unë si die edhe pardie, por 
Perëndia i tem et qe bashkë me mue, 6 edhe ju e dini se i shërbeva ātit tuei me gjithë 
fuqinë teme, 7 por āti juei më gënjeu, edhe ndërrōi pagat’ e mia dhetë herë, por 
Perëndia nuk’ e la atê me më bâmë keq, 8 edhe kur thoshte ashtû, (se) pikaloshetë do të
jênë për pagënë tande, atëherë gjithë grigjëna pillte pikaloshe, edhe kur thoshte kështû,
(se) të larmetë do të jênë për pagënë teme, atëherë gjithë grigjëna pillte të larme. 
9 Kështû Perëndia ngriti grigjënë e ātit tuei e ma dha mue.

10 Edhe nd’atê kohë kur mbarseshinë dhentë, grita syt’ e mī, edhe pashë nd’andërrë, 
edhe qe sqepet’ edhe deshëtë qi u hipshinë delevet edhe dhīvet, (ishinë) të larm e 



laraganë e pikaloshë. 11 Edhe engjulli i Perëndisë më tha nd’andërrë: Iakob; edhe (unë) 
thashë: Qe (ku jam). 12 Edhe (ai) tha: Ngre tashti syt’ e tū, edhe shif gjithë sqepët’ edhe 
deshtë qi u hipinë delevet e dhīvet (se jânë) të larm e laraganë e pikaloshë, sepse 
pashë gjithë qish të bâni tyi Llabani, 13 unë (jam) Perëndia e Bethellësë, qi leve 
shtyllënë, (edhe) atie ku m’u kushtove me kushtim, ngreu shtashti, (e) del’ prei këtī 
vendi, edhe u këthe ndë dhēt të gjindëjesë sate. 14 Edhe Rahela e Leaha u përgjeqnë, e 
i thânë: A kemi na mâ piesë a trashigim ndë shtëpīt të ātit tynë? 15 A nukë shikoheshim 
prei atī si të hueja? Sepse na shiti, edhe hangri të tânë argjandinë tanë, 16 përandai 
gjithë pasëjenë qi hoq’ Perëndia prei ātit tynë, âshtë jona, edhe i dielmet tanë, tashti prā
bân sā të tha Perëndia.

17 Atëherë Iakobi u ngrit, e muer {çunat} djelmt’ e vet, edhe grāt’ e veta mbi kamillet, 
18 edhe tërhoq gjithë bagëtīt’ e veta, edhe gjithë të mirat’ e veta qi pat fituem, grigjën’ e 
fitimit vet qi pat fituemë ndë Padanaram, qi të shkonte tek Isaaku i āti vet ndë dhē të 
Hanaanit.

19 Edhe Llabani kishte votunë për me këthunë dhent’ e vet, edhe Rahela voth idhujt’ e 
tet. 20 Edhe Iakobi mbëshefi të ikunit’ e vet prei Llaban Syrianit, e nuk’ i dëftōi atī se 
shkon, 21 edhe ai iku me gjithë pasëjen’ e vet, edhe u ngrit e shtyri luminë, edhe mbaiti 
dreitë malit Gileadit.

22 Edhe të tretënë ditë i dhânë zâ Llabanit se Iakobi iku, 23 edhe (ai) muer të vëllezënitë
me vetëhe, edhe e ndoq mbrapa shtatë dit udhë, edhe ia mbërrîni ndë mal të Gileadit. 
24 Edhe Perëndia erth te Llaban Syriani natënë nd’andërrë, e i tha: Ruhu mos i flasish 
{ashpërë} keq Iakobit.

25 Llabani prā ia mbërrîni Iakobit, edhe Iakobi kishte ngulunë tendën’ e vet mbi malt, 
edhe Llabani bashkë me të vëllezënit’ e vet rā mbi mal të Gileadit. 26 Edhe Llabani i tha 
Iakobit: Qish bâne, edhe përse mpshefe të ikunitë tat prei meje, edhe tërhoqe teme bija 
porsi robëna me thikë? 27 Përse ike mpshefas, edhe u vodhe prei meje, edhe nukë më 
diftove? Sepse unë kishiem me të dërguem me gëzim e me kankë, bashkë me lodra e 
me qithara, 28 edhe nukë ndiefa të puth as bijt’ e mī, as bijat’ e mia? Tashti e bâne këtê 
pa mend, 29 dora eme âsht’ e {shëndoshë} fortë me u bâmë keq juve, por Perëndia i ātit 
tuei die {mbramë} natënë më foli, tue thânë: Ruhu mos i flasish {ashpërë} keq Iakobit. 
30 Tashti prā le të jetë, mbassi ike, sepse të muer mālli shumë për shtëpīn’ e tyt et, (por) 
përse vodhe perëndinat’ e mī? 31 Edhe Iakobi u përgjeq’ e i tha Llabanit: (Ika) sepse pata
frikë, sepse thashë: Mos më marrish tët bija, 32 (por) te cilli të gjêjsh perëndinat’ e tū, le 
të mos rrojë, përpara vëllezënet tanë ngjif qish (gjendetë) tek unë prei të tuash, edhe 
merre(e). Sepse Iakobi nukë dinte se Rahela kishte viedhë ata.

33 Llabani prā hyni ndë tendët të Iakobit, e ndë tendët të Leahësë, e ndë tendët të dy 
shërbëtorevet, por nukë gjeti (gjâ). Atëherë duel prei tendësë Leahësë e hyni ndë tendët
të Rahelësë. 34 Edhe Rahela kishte marrë idhujtë, e i kishte vûmë ndë samār të 
kamillesë, edhe rrinte mbi ata. Edhe Llabani si vështrōi gjithë tendënë, nukë gjeti (gjâ). 
35 Edhe ajo i tha t’et: Le të mos i vîjë rândë tem zot, sepse s’mundem me u ngritunë 
përpara teje, sepse kam {zakonet} të ardhunat’ e grāvet. Edhe ai vështroi, por nukë gjeti
idhujtë.

36 Edhe Iakobi u zemërue, e qirtoi Llabaninë, edhe Iakobi u përgjeq e i tha Llabanit: 
Qish (âshtë) paligjënia eme? Qish (âshtë) faji em, qi më ndoqe mbrapa? 37 Mbassi 
kërkove gjith’ enët’ e mia, qish gjete prei gjith’ enësh shtëpisë sate? Ven(e) atê këtu 
përpara vëllezënet mi, e vëllezënet tū, të gjukojënë ndërmiet neve të dyve, 38 njizet viet 



(jânë) tashti, çë kurse jam bashkë me tyi, dhent’ e tū e dhīt’ e tua nukë mbetnë pa 
qengja e pa kedha, edhe deshët’ e grigjësë sate nuk’ i hangra; 39 gjâ të mbytëme prei 
bishe nukë të prûna tyi, un’ e lajem atê, kërkoje prei dorësë seme qish më vidhei ditënë,
a qish më vidhei natënë, 40 ditënë digjeshë prei vapësë, e natënë prei së ftofëtit, edhe 
më ikte gjûmi prei sysh, 41 (jânë) tashti njizet viet qi gjindem ndë shtëpīt tande, 
katërmbëdhetë viet të shërbeva për të dy të bijat e tua, edhe gjashtë viet për dhent e tū,
edhe më ndërrove pagënë dhetë herë, 42 ndë mos ishte bashkë me mue Perëndia i tem 
et, Perëndia i Abrahamit, edhe frika e Isaakut, me të vërtetë do të më kishie dërguem të 
mbrazëtë tashti, Perëndia pā pocaqinë teme, edhe mundimin’ e duervet mia, edhe (të) 
qirtōi die natënë.

43 Edhe Llabani u përgjeq e i tha Iakobit: (Këto) bija (jânë) bijat’ e mia, edhe (këta) bij 
(jânë) bijt’ e mī, edhe (këta) dhen (jânë) dhent’ e mī, edhe gjithë sā shef jânë të miatë, 
qish t’u bâj sod këtyne teme bijave, a dielmvet atyne qi puellnë? 44 Eja prā tashti, le të 
lidhim fjalë, un’ edhe ti, qi të jetë për dëshmim ndërmiet meje edhe teje. 45 Edhe Iakobi 
muer nji gūr, edhe e nguli për shtyllë. 46 Edhe Iakobi u tha vëllezënet vet: Mbëlithni gūrë,
edhe muernë gūrë, e i bânë grumbull, edhe hangrën atie mbi grumbullit. 47 Edhe Llabani
ia vûni emënin’ atī Iegar-sahabutha [grumbulli i dëshmisë], edhe Iakobi ia vûni emënin 
atī Galleed [grumbulli i dëshmisë]. 48 Edhe Llabani tha: Kyi grumbull (âshtë) sod për 
dëshmim ndërmiet meje edhe teje, përandaj u qjueit emëni ati Galleed, 49 edhe Mizpah 
[përgjim], sepse tha: Le të vështrojë Zoti ndërmiet meje edhe teje, kur të dahemi njani 
prei tietrit, 50 ndë mundofsh teme bija, a ndë marrsh (të tiera) grā përveç seme bijave, 
nuk’ (âshtë) tietërë bashkë me nē, shif, Perëndia (âshtë) dëshmitār ndërmiet meje edhe 
teje.

51 Edhe Llabani i tha Iakobit: Qe kyi grumbull, edhe qe (këjo) shtyllë qi ngule ndërmiet 
meje dhe teje, 52 kyi grumbull (âshtë) për dëshmim, edhe shtylla (āshtë) për dëshmim, 
se unë s’kam me kapërcyem këtê grumbull te tī, as ti s’kē me kapërcyem këtê grumbull 
edhe këtê shtyllë, tek unë, për të keq, 53 Perëndia i Abrahamit, edhe Perëndia i Nahorit, 
Perëndia i atënavet atyne, le të gjukojë ndërmiet nesh. Edhe Iakobi u përbetue ndë 
frikët t’et Isaakut. 54 Atëherë Iakobi bâni kurban mbi malt, edhe thërriti të vëllezënit’ e vet 
me ngranë bukë, edhe hangrën bukë, edhe {shkuenë natënë} fjetnë mbi malt.

55 Edhe Llabani u ngrit heret ndë mëngjes, e puthi të bijt’ e vet, e të bijat’ e veta, edhe i 
bekōi, edhe Llabani {iku} shkoi, e u këthye ndë vend të vet.

32
Kaptina XXXII.

1 Edhe Iakobi shkōi udhësë vet, edhe engjujt’ e Perëndisë hasnë atê. 2 Edhe Iakobi kur
pā ata, tha: Këjo (âsht’) ushtëria e Perëndisë, edhe ia vûni emënin’ atī vendi Mahanaim 
[dy ushtëria].

3 Edhe Iakobi dërgōi të laim përpara vetëhesë tek Esau i vëllāi i vet ndë dhē të Seirit, 
ndë vend të Edomit. 4 Edhe i porositi ata, tue thânë: Kështû t’i thōni tem zot Esaut: 
Kështû thotë shërbëtori yt Iakobi, (se): Ndenja bashkë me Llabaninë, edhe mbeta deri 
tashti, 5 edhe fitova qē e gomarë, dhen e shërbëtorë, e shërbëtore, edhe dërgova t’i ep 
zâ tem zot, qi të gjēj hīr përpara teje.

6 Edhe të laimitë u këthyen te Iakobi, tue thânë: Voitëm tek yt vëllā Esau, edhe po vien 
me të dalë përpara, edhe katër qind būrra bashkë me atë. 7 Edhe Iakobi u frikue fort, 
edhe nukë dinte se qish të bante, edhe (ai) dāu njerëzitë qi kishte me vetëhe, edhe 



grigjënatë, e qetë, e kamilletë, mbë dy tufa, 8 tue thânë: Ndë arthtë Esau mbë njanënë 
tufë, e t’i bierë, kā me shpëtuem tufa tietërë,

9 edhe Iakobi tha: O Perëndia i tem et Abrahamit, edhe Perëndia i tem et Isaakut, o 
Zot, (ti) qi më thē: Këthehu ndë dhēt tand e ndë gjindëjet tande, edhe kam me të bâmë 
mirë, 10 shumë i vogëlë jam, për gjithë përdëllimet e për gjithë të vërtetënë qi i kē bâmë 
shërbëtorit tat, sepse me stapinë tem shtyna këtë Iordaninë, edhe tashti u bâshë dy 
tufash, 11 të lutem, shpëtomë prei dorësë tem vëllā Esaut, sepse kam frikë atë, mos vîjë 
e të më bierë mue, (edhe) s’amësë dielmevet; 12 edhe ti thē: Me të vërtetë kam me të 
bâmë mirë, edhe kam me bâmë farënë tande porsi ranën e dētit, qi s’mundetë me u 
ngjefunë prei së shumëtit.

13 Edhe fjeti atê natë, edhe muer prei gjithë sā u ndothnë ndë dorët të vet dhunëtī për 
Esaunë të vëllānë, 14 dyqind dhī, njizet sqepë, dy qind dhen, e njizet deshë, 15 tridhetë 
kamille pëllore bashkë me mazat, katërdhetë viça, e dhetë dema, njizet gomare pëllore, 
edhe dhetë pulishta. 16 Edhe ua dha ndër duer të shërbëtorëvet vet, gjithësecilënë tufë 
veç, edhe u tha shërbëtorëvet vet: Shkoni përpara meje, edhe lêni vend ndërmiet 
grigjënë e grigjënë. 17 Edhe porositi të parinë e i tha: Kur të hasi tyi Esau em vëllā, e të 
pyesi, tue thânë: I kuit jē? Edhe ku vete? Edhe të kuit (jânë) këto qi kē përpara teje? 
18 Atëherë të thuesh: Këto (jânë) të shërbëtorit tyt Iakobit, dhunëtī dërguem për tem zot 
Esaunë, edhe qe edhe ai (tek âshtë) mbrapa nesh. 19 Kështû porositi edhe të dytin’ edhe
të tretin’ edhe gjith’ ata qi ngjiteshinë mbrapa tufash, tue thânë: Mbas këtyne fjalëve t’i 
flitni Esaut, kur ta gjêni, 20 edhe të thôni: Qe (tek âshtë) mbrapa nesh edhe ai shërbëtori 
yt Iakobi. Sepse thoshte: Kam me i sbutunë faqen’ atī me dhunëtinë qi vete përpara 
meje, edhe mbasandai kam me i pamë faqen atī, druese mundetë me më shikuem ndë 
syt. 21 Dhunëtia prā shkoi përpara atī, edhe ai mbeti atê natë ndër shokët.

22 Edhe si u ngrit atê natë, muer të dy grāt’ e veta, edhe të dy shërbëtoret’ e veta, edhe
të njimbëdhētë dielmt’ vet, edhe shtyni vanë e Iabbokuk. 23 Edhe muer ata, e i sdripi ndë
përrue, sdripi edhe pasëjen’ e vet. 24 Edhe Iakobi mbeti vetëmë, edhe mundei bashkë 
me atê nji njeri deri mbë të sbardhëllyemit të dritësë, 25 edhe kur pā se nukë duel mâ i 
fortë kundrë atī, i preku nejën’ e kofshës’ atī, edhe iu ndryth neja e kofshësë Iakobit, kur 
mundei bashkë me atê. 26 Edhe (ai) tha: Lenmë të shkoj, sepse sbardhi drita. Edhe kyi 
tha: S’kam me të lānë të shkojsh, në mos më bekofsh. 27 Edhe (ai) i tha atī: Qish (ta 
thonë) emëninë? Edhe (kyi) tha: Iakob. 28 Edhe ai tha: S’kā me u qjueitunë mâ emëni yt 
Iakob, por Israel [fuqia e Perëndisë], sepse dole i fortë te Perëndia, kē me qênë i fortë 
edhe ndër njerëzit. 29 Edhe Iakobi (e) pyeti, tue thânë: Dëftomë emëninë tand. Edhe ai 
tha: Përse pyet për emëninë tem? Edhe bekōi atê atie. 30 Edhe Iakobi ia vûni emënin’ atī
vendi Peniel [faqeja e Perëndisë], sepse pashë Perëndinë sy mbë sy, edhe m’u rueit 
jeta. 31 Edhe {leu dielli mbi atë} e zuni dielli porsā kapëtoi Penielinë, edhe (ai) po çalonte
prei kofshësë vet. 32 Përandai deri mbë sod të bijt’ e Israelit nukë hanë dellin’ e pîtë, qi 
âshtë mbi nyell të kofshësë, sepse ai i preku nyellit kofshësë Iakobit ndë dēllt të pîtë.
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Kaptina XXXIII.

1 Edhe Iakobi kur shtiu syt, e pā, edhe qe Esau te po vinte, edhe bashkë me atê katër 
qind būrra, edhe (Iakobi) u dāu djemtë Leahës’ e Rahelësë, edhe të dy shërbëtorevet. 
2 Edhe vûni ndë bāllt shërbëtoret’ edhe dielmt’ e atyneve, edhe Leahën’ edhe dielmt e 
asāi mbrapa, edhe Rahelën’ e Iosefinë mâ ndë fund. 3 Edhe ai shkōi përpara atyneve, 



edhe uli vetëhenë deri përdhē shtatë herë, deris sa iu afrue të vëllāt.
4 Edhe Esau u tūrr e i duel përpara, edhe e rroku ndë qafët, edhe rā mbi shît t’atī edhe 

e puthi, edhe qjanë. 5 Edhe ai kur shtiu syt’ e pā grāt’ edhe dielmtë, i tha: Qish i kē këta?
Edhe kyi tha: (Jânë) dielmtë qi i fali Perëndia shërbëtorit tyt. 6 Atëherë u afruenë 
shërbëtoretë, edhe dielmt’ e atyneve, edhe ulnë vetëhenë, 7 kështû u afruen’ edhe 
Leaha, edhe dielmt’ e asāi, edhe ulnë vetëhenë, edhe mbasandai u afrue Iosefi edhe 
Rahela, edhe ulnë vetëhenë. 8 Edhe (ai) tha: Qish (jânë) gjithë këto kafshat’ e tua qi 
hasa? Edhe kyi tha: Qi të gjêj hīr përpara tem zot. 9 Edhe Esau tha: Kam shumë, o vëllā 
i em, kī ti të tujatë. 10 Edhe Iakobi tha: Mos, të lutem, ndë paça gjetunë hīr përpara teje, 
prit dhunëtinë teme prei duervet mia, sepse për këtë pashë faqenë tande, sikur të 
kishiem pamë faqen’ e Perëndisë, edhe tyi t’erth mirë, 11 të lutem, merr bekimet’ e mi, qi 
t’i kam prûmë tyi, sepse më përdëlleu Perëndia, edhe kam të gjitha. Edhe (ai) e nguti 
atê, edhe (kyi) i muer.

12 Edhe (ai) tha: Le të çohemi e të vemi, edhe unë kam me prîmë përpara teje. 13 Edhe 
(Iakobi) i tha atī: Em zot e di se {çunat} dielmt’ e mī (jânë) të {kërthij} ngjomë, edhe kam 
me vetëhe edhe dhen të mbarsuna e {qe} lopë, edhe ndë i nguça ato njī ditë, gjithë 
grigjëna kā me ngordhë. 14 Të lutem, le të shkojë em zot përpara shërbëtorit vet, edhe 
unë kam me iu ngjitunë mbrapa kadalë, mbas të ecëmesë bagëtivet qi jânë përpara 
meje, edhe mbas të ecëmes dielmvet vogjilë, derisā t’ia mbërrîj tem zot ndë Seir.

15 Edhe Esau tha: Le të lâ prā bashkë me tyi (disa vetë) prei {popullit qi âshtë bashkë} 
njerëzish qi jânë me mue. Edhe ai tha: Përse këtê? (miaft se) gjeta hīr përpara tem zot. 
16 Esau prā u këthye atê ditë ndë udhë të vet ndë Seir. 17 Edhe Iakobi shkōi ndë Sukkoth,
edhe ndërtōi shtëpi për vetëhe, edhe bâni tenda për bagëtit’ e veta, përandai ia vûni 
emënin’ atī vendi Sukkoth [tenda].

18 Edhe Iakobi si u këthye prei Padanaramit, erth ndë Shalem, qi âshtë ndë dhē të 
Hanaanit, edhe {nguli} ngrefi tendatë përpara qytetit. 19 Edhe bleu piesën’ e arësë, atie 
ku ngrefi tendën e vet, prei të bijvet Hamorit, të i ātit Shehemit, për nji qind argjanda. 
20 Edhe ngrefi atie therore, edhe e qjueiti El-elohe-Israel [Perëndī Perëndia i Israelit].
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Kaptina XXXIV.

1 Edhe duel Dinaha e bija e Leahësë, qi ia pat piellë Iakobit, qi të shofi bijat’ e vendit. 
2 Edhe kur pā atê Shehemi, i bīri Hamor Hivitit, zotënisë atī vendi, muer atê, edhe fjeti 
bashkë me atê, edhe e turpënōi. 3 Edhe shpirti atī u ngjit mbas Dinahësë së bijësë 
Iakobit, edhe e deshi vashënë edhe foli mbas zemërësë vashësë. 4 Edhe Shehemi i tha 
Hamorit t’et, tue thânë: Merrmë këtê vashëzë, për grue.

5 Edhe Iakobi e ndëgjōi se {fëlliqi} turpënōi Dinahënë të bijënë, edhe të bijt’ e atī ishinë 
fushësë bashkë me bagëti, edhe Iakobi nukë pëzâiti deri sā erthnë (ata). 6 Edhe Hamori 
i āti Shehemit erdhi te Iakobi për me folunë me atë. 7 Erthnë kah fusha edhe të bijt’ e 
Iakobit, kur ndëgjuenë (këtê punë), edhe būrrat’ u idhënuen’ e u zemëruenë fort, se 
{punoi} bâni punë të ndyta tek Israeli, sepse fjeti bashkë me të bijën’ e Iakobit, qi nuk 
duhej me u bâmë ajo punë.

8 Edhe Hamori u foli atyne, tue thânë: Shpīrti i Shehemit tem bīr u ngjit mbas bijësë 
tuei, epnia atê atī për grue, lutem, 9 edhe bâni krushqī bashkë me nē, na epni bijat tueja,
edhe merrni bijatë tona për vetëhenë tuei, 10 edhe rrini bashkë me nē, qe dhēu (tek 
âshtë) (gjânë) përpara jush, rrini e tregjetoni mb’atâ, edhe blini dhēna {prei asaj} aty. 



11 Edhe Shehemi i tha t’i ātit asāi edhe të vëllazënavet asāi: Le të gjêj hīr përpara jush, 
edhe qish të më thoni, kam me dhânë, 12 kërkoni prei meje sā përqī doni, edhe sā 
dhunëti, edhe kam me i dhânë, porsi të më thoni, veçe më epni vashëzënë për grue.

13 Edhe të bijt’ e Iakobit iu përgjeqnë Shehemit, edhe Hamorit të i ātit atī, me 
gënjeshtrë, edhe folnë (sepse ai kishte {fulliqunë} turpënuem Dinahënë të motërën’ e 
atyne), 14 edhe u thânë atyneve: Nukë mundemi me bâmë këtë punë, t’i apim motërënë 
tonë njeriu të parrethpremë, sepse këjo (âshtë) marre për nē, 15 vetëmë kështû 
mundemi me lidhunë fjalë bashkë me ju: Ndë u bâfshi (edhe) ju porsi na, të rrethpritni 
gjithë meshkujtë ndërmiet jush, 16 atëherë kemi me u dhânë juve bijatë tona, edhe kemi 
me marrë bijatë tueja për grā, edhe do të rrimë me ju, edhe do të bâhemi nji popull, 
17 por ndë mos na ndëgjofshi me u rrethpremë, atëherë kemi me marrë bijënë tonë, 
edhe kemi me shkuem.

18 Edhe u pëlqyenë fjalët’ e atyneve Hamorit, edhe Shehemit të bīrit Hamorit, 19 edhe 
nuk’ u qēll diāli me bâmë këtë punë, sepse e donte fort të bijën’ e Iakobit, edhe (ishte) 
mâ i {nderuemi} lavduemi i gjithë shtëpisë t’et. 20 Edhe erth Hamori edhe Shehemi i bīri 
atī ndë portët të qytetit vet, edhe u folnë burravet qytetit vet, e u thânë: 21 Këta njerës 
(jânë) të paktueshim bashkë me nē, le të rrinë prā ndë dhēt, edhe le të tregjetojënë 
nd’atê, sepse dhēu qe (tek āshtë) miaft i gjânë për ata, le të marrimë bijat’ e atyne për 
grā, edhe le t’u apim’ atyneve bijatë tona, 22 vetëmë kështû kemi me u ndrequnë me 
këta njerës, qi të rrinë bashkë me nē {për me u bam} edhe të bâhemi nji popull, ndë u 
rrethprefshinë gjithë meshkujtë ndërmiet nesh, sikundrë rrethpriten’ ata, 23 grigjënat’ e 
atyneve, e pasëja e atyneve, e gjithë bagëtit’ e atyneve, a nukë (do të jênë) tonatë? 
Vetëmë le të lidhim fjalë me ato, edhe kânë me ndenjunë bashkë me nē. 24 Edhe i 
ndëgjuenë Hamorit edhe Shehemit të bīrit atī gjith’ ata qi {kishinë dalë} dilinë prei 
derësë qytetit atī, edhe u rrethprenë gjithë meshkujtë, gjith’ata qi dilinë ndëpër derët të 
qytetit atī.

25 Edhe të tretënë ditë, kur kishinë të dhimbuna, dy prei të bijvet Iakobit, Simeoni edhe 
Lleviu, të vëllezënit e Dinahësë, gjithësecilli muernë thikën e vet, edhe hynë ndë qytet 
pa frikë, edhe vranë gjithë meshkujtë. 26 Edhe Hamorin’ edhe Sheheminë e shkuenë ndë
thikë, edhe muernë Dinahënë prei shtëpisë Shehemit, edhe duelnë jashtë. 27 Edhe të 
bijt’ e Iakobit erthnë mbi të vramit, edhe rrëmbyenë qytetinë, sepse kishinë turpënuem 
të motërën’ e atyne, 28 muerë dhent’ e atyneve, e qēt’ e atyneve, e gomarët’ e atyneve, e
qish (ishte) ndë qytet, e qish (ishte) ndë fushët, 29 edhe gjithë pasëjen’ e atyneve, edhe 
gjithë kalamâjt’ e atyneve, e grāt’ e atyneve i muernë rop, edhe rrëmbyenë gjithë qish 
(gjindei) ndëpër shtëpīt. 30 Edhe Iakobi i tha Simeonit edhe Leviut: Më vûtë ndë 
trubullim, e më bâtë të mënishim ndërmiet {vendasvet dheut} njerëzet këtī vendi, 
ndërmiet Hanaanitëvet e Perizzitëvet, edhe unë kam pak njerës, edhe ata do të 
mbëlidhenë kundë meje, e do të më bienë, edhe kam me hupun’ unë edhe shtëpia eme.
31 Edhe ata thânë: Gjante prā të na përndorinë motërënë porsi kurvë?
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Kaptina XXXV.

1 Edhe Perëndia i tha Iakobit: Ngreu e ngjitu ndë Bethellë, edhe rri atie, edhe bâni atie 
therore Perëndisë, i cilli t’u duk kur ike prej sysh Esaut tyt vëllā. 2 Edhe Iakobi i tha 
shtëpisë vet, edhe gjithë atyneve qi ishinë bashkë me atê: Nxirni perëndinat’ e huejë qi 
(gjindenë) ndërmiet jush, edhe qirohi, edhe ndërroni petëkatë tueja, 3 edhe çohi, e le të 



ngjitemi ndë Bethellë, edhe atie kam me i bâmë therore Perëndisë, i cilli më ndëgjōi ndë
ditët të shtrëngimit tem, edhe ishte bashkë me mue mb’udhë {kur voita} qi veje. 4 Edhe i 
dhânë Iakobit gjithë perëndinat’ e huejë, sā (kishinë) ndë duert të veta, edhe vathëtë qi 
(kishinë) ndë veshët të vet, edhe Iakobi i mpshefi ato ndënë list (qi ishte) afërë 
Shehemësë.

5 Mbasandai {iknë} shkuenë, edhe rā frikë e Perëndisë mbi ata qytetetë qi ishinë 
përqark, edhe nuk’ i ndoqnë mbrapa të bijt’ e Iakobit. 6 Edhe Iakobi erth ndë Lluzë, qi 
âshtë ndë dhēt të Hanaanit, e cilla (âshtë) Bethella, ai edhe gjithë populli qi ishte 
bashkë me atê. 7 Edhe ndërtoi atie njī therore, edhe ia vûni emëninë vendit El-Bethellë 
[Perëndia i Bethellësë], sepse atie iu duk atī Perëndia, kur iku prei faqesë të vëllāt. 
8 Edhe vdiq Deboraha mandesha e Rebekësë, edhe u vorrue përposh Bethellësë, 
ndënë list, edhe u qjueit (lisi) Allon-bakuth [lisi i vajësë].

9 Edhe Perëndia iu duk përsërī Iakobit, mbassi u këthye kah Padanarami, edhe e 
bekōi. 10 Edhe Perëndia i tha atī: Emëni yt (âshtë) Iakob, s’kē me u qjueitunë mâ Iakob, 
por emëni yt kā me qênë Israel, edhe ia vûni emënin’ atī Israel. 11 Edhe Perëndia i tha 
atī: Unë (jam) Perëndia Gjithëpushtetësi, shtohu e shumohu, komp e shumicë kombesh
kânë me u bâmë prei teje, edhe mbëretënë kânë me dalë prei miedisit tand, 12 edhe 
dhēnë qi i dhashë Abrahamit edhe Isaakut, kam me ta dhânë tyi, edhe kam me i dhânë 
(këtê) dhē farësë sate mbas teje. 13 Edhe Perëndia u ngrit prei atī, kah vendi ku foli 
bashkë me atê. 14 Edhe Iakobi ngrefi njī shtyllë nd’atê vend ku foli bashkë me atê, njī 
shtyllë të gūrtë, edhe bâni mbi atê të stërpikunë, edhe derdhi voj mbi atê. 15 Edhe Iakobi 
ia vûni emënin’ atī vendi, ku foli Perëndia bashkë me atê, Bethellë.

16 Mbasandi shkuenë prei Bethellet, edhe kur kishte mbetun’ edhe pak për me ardhunë
ndë Efratha, puell Rahela, edhe vueiti shumë dhimtunë ndë të piellët t’asāi. 17 Edhe kur 
gjindei ndë mundim të {fështirë} math të piellit, i tha grueja qi mbante: Mos u friko, 
sepse kē me bâmë edhe nji dialë, 18 edhe kur po epte shpirtinë (sepse vdiq), ia vûni 
emënin’ atī Ben-oni [Biri-dhunësë], edhe i āti e qjueiti atê Beniamin [Biri së diathtësë]. 
19 Edhe Rahela vdiq, e u vorrue ndë udhët të Efrathasë, e cilla (âshtë) Bethleema. 
20 Edhe Iakobi ngrefi njī shtyllë mbi vorrt t’asai, këjo (âshtë) shtylla e vorrit Rahelësë deri
mbë sod. 21 Edhe Israeli u ngrit, e ngrefi tendën’ e vet përtej pyrgut Edarit.

22 Edhe Israeli kur rrinte nd’atê dhē, vote Reubeni edhe fjeti bashkë me Billhahënë të 
dashëmen’ e t’et, edhe Israeli ndëgjōi (këtê). Edhe të bijt’ e Iakobit ishinë dymbëdhetë: 
23 të bijt’ e Leahesë: Reubeni, paralindësi i Iakobit, e Simeoni, e Leviu, e Iuda, e 
Issahari, e Zebulluni, 24 edhe të bijt’ e Rahelësë: Iosefi edhe Beniamini, 25 edhe të bijt’ e 
Bilhahësë, shërbëtoresë Rahelësë, Dani edhe Naftalli, 26 edhe të bijt’ e Zillpahësë, 
shërbëtoresë Leahesë, Gadi edhe Asheri, këta (jânë) të bijt’ e Iakobit, qi i kishinë lemë 
ndë Padanaram.

27 Edhe Iakobi erth tek Isaaku i āti vet ndë Mamrē, ndë qytet të Arbahësë, e cilla 
(âshtë) Hebrona, atie ku patnë ndenjunë të huejë Abrahami e Isaaku. 28 Edhe ditt’ e 
Isaakut ishinë nji qind e tetëdhetë viet. 29 Edhe Isaaku dha frymën’ e vdiq, edhe u vû 
bashkë me gjindëjen’ e vet, plak plotë dit, edhe e vorruen’ atê Esau e Iakobi të bijt’ e 
vet.
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Kaptina XXXVI.

1 Këjo (âshtë) gjeneallogjia e Esaut, i cilli (âshtë) Edomi. 2 Esau muer grue për vetëhe 



prei së Hanaanit, Adahënë të bijën’ e Ellon Hittitit, edhe Abollibamahënë të bijën’ e 
Anahut, të mbesën’ e Zibeon Hivitit, 3 edhe Bashemathënë të bijën’ e Ismaelit, të 
motërën’ e Nebaiothit. 4 Edhe Adaha i puell Esaut Elifazinë, edhe Bashematha puell 
Reuellinë, 5 edhe Abollibamaha puell Ieushinë, e Iaallaminë, e Korahunë, këta (jânë) të 
bijt’ e Esaut, qi i kishinë lemë ndë dhēt të Hanaanit.

6 Edhe Esau muer grāt’ e veta, edhe bijt’ e vet, edhe bijat’ e veta, edhe gjithë njerëzit’ e
shtëpisë vet, edhe tufat’ e veta, e gjithë bagëtit’ e veta, e gjithë pasëjen’ e vet qi fitōi ndë
dhēt të Hanaanit, edhe vote ndë (njī tietërë) dhē (lark) prei Iakobit të vëllāt, 7 sepse gjâja
e atyneve (ishte) kaqi shumë, sā nukë mundeshinë me ndenjunë bashkë, edhe dhēu qi 
rrijshinë nukë mundei me i nxânë ata, për punë të bagëtivet atyneve. 8 Edhe Esau ndenji
ndë malt të Seirit, Esau âsht Edomi.

9 Edhe këjo (âshtë) gjeneallogjia e Esaut, të i ātit Edomitëvet, ndë malt të Seirit, 10 këta 
(jânë) emënat’ e të bijvet Esaut: Ellifazi i bīri Adahësë së shoqesë Esaut, Reuelli i bīri 
Bashemathësë së shoqesë Esaut. 11 Edhe të bijt’ e Ellifazit ishinë Temani, (e) Omari, (e) 
Zefoi, e Gatami, e Kenazi. 12 Edhe Timna ishte e dashëmeja e Ellifazit të bīrit Esaut, 
edhe ajo i puell Ellifazit Amalekunë, këta (ishinë) të bijt’ e Adahësë së shoqesë Esaut. 
13 Edhe këta (jânë) të bijt’ e Reuellit: Nahathi, e Zerahu, (e) Shammahu, e Mizzahu, këta
ishinë të bijt’ e Bashemathësë së shoqesë Esaut. 14 Edhe këta ishinë të bijt’ e 
Abollibamahësë, së bijës’ Anahut, së mbesësë Zibeonit, së shoqesë Esaut, edhe ajo i 
puell Esaut Ieushinë, e Iaallaminë, e Korahunë.

15 Këta (ishinë) {krerët} zotënit’ e të bijvet Esaut: të bijt’ e Ellifazit paralindësit Esaut 
{kryet e} zotënī Temani, zotënī Omari, zotënī Llefoi, zotënī Kenazi, 16 zotënī Korahu, 
zotënī Gatami, (edhe) zotënī Amalleku, këta (ishinë) krenëtë e Ellifazit ndë dhēt të 
Edomit, këta (ishinë) të bijt’ e Adahësë. 17 Edhe këta (ishinë) të bijt’ e Reuellit të bīrit 
Esaut: zotënī Nahathi, zotënī Zerahu, zotënī Shammahu, zotënī Mizzahu, këta (ishinë) 
zotënīt’ e Reuellit ndë dhēt të Edomit, këta (ishinë) të bijt’ e Bashemathësë së shoqesë 
Esaut. 18 Edhe këta (ishinë) të bijt’ e Abollibamahësë së shoqesë Esaut: zotënī Ieushi, 
zotënī Iaallami, zotënī Korahu, këta (ishinë) zotënīt’ e Abollibamahësë së bijës Anahut, 
së shoqesë Esaut. 19 Këta (jânë) të bijt’ e Esaut, i cilli (âsht) Edomi, edhe këta (jânë) 
zotënīt’ e atyneve.

20 Këta (jânë) të bijt’ e Seir Horitit, të cillëtë rrijshinë nd’atê dhē: Llotani, e Shoballi, e 
Ziberni, e Anahu, 21 e Dishoni, e Ezeri, e Dishani, këta (jânë) zotënīt e Horitëve, dielmt’ e
Seirit ndë dhēt të Edomit. 22 Edhe dielmt’ e Llotanit (ishinë) Hori e Hemami, edhe e 
motëra e Llotanit (ishte) Timna. 23 Edhe dielmt’ e Shoballit (ishinë) këta: Allvani, e 
Manahathi, e Eballi, (e) Shefoi, e Onami. 24 Edhe këta (jânë) dielmt’ e Zibeonit: edhe 
Aiahu, edhe Anaha, kyi (âsht’) ai Anahu qi gjeti ujënat ndë shkretinët, kur kulloste 
gomarët’ e t’et Zibeonit. 25 Edhe dielmt’ e Anahut (ishinë) këta: Dishoni, e Abollibamaha 
e bija e Anahut. 26 Edhe këta (jânë) dielmt’ e Dishonit: Hemdani, e Eshbani, e Ithrani, e 
Herani. 27 Dielmt’ e Ezerit (jânë) këta: Billhani, e Zaavani, e Akani. 28 Dielmt’ e Dishanit 
(jânë) këta: Uzi, e Arani. 29 Këta (jânë) zotënīt’ e Horitëve: zotënī Llotani, zotënī Shoballi,
zotënī Zibeoni, zotënī Anahu, 30 zotënī Dishoni, zotënī Ezeri, zotënī Dishani, këta (jânë) 
zotënīt’ e Horit, ndërmiet zotënivet ndë dhēt të Seirit.

31 Edhe këta (jânë) ata mbëretënitë qi mbëretënuenë ndë dhēt të Edomit para se të 
mbëretënontë mbëret mbi të bijt të Israelit. 32 Edhe Bella i bīri Beorit mbretënōi ndë 
Edom, edhe emëni i këtī qyteti (ishte) Dinhabah. 33 Edhe Bella vdiq, edhe ndë vend t’atī 
mbëretënōi Iobabi i bīri Zerahut kah Bozraha. 34 Edhe Iobabi vdiq, edhe ndë vend t’atī 



mbëretënōi Hushami kah dhēu i Tomanit. 35 Edhe Hushami vdiq, edhe ndë vend t’atī 
mbëretënōi Hadadi i bīri i Bedadit, i cilli u rā Midianitëvet ndë fushët të Moabit, edhe 
emëni i këtī qyteti (ishte) Avith. 36 Edhe Hadadi vdiq, edhe ndë vend t’atī mbëretënōi 
Samllahu kah Masrekaha. 37 Edhe Samllahu vdiq, edhe ndë vend t’atī mbëretënōi Saulli 
kah Roovotha (qi âshtë) përanë lumit. 38 Edhe Saulli vdiq, edhe ndë vend t’ati 
mbëretënōi Baallhanani i bīri Akborit. 39 Edhe Baallhanani i bīri Akborit vdiq, edhe ndë 
vend t’atī mbëretënōi Hadari, edhe emëni i këtī qyteti (isht’) Pau, edhe emëni i së 
shoqes’ atī (ishte) Mehētabellë, e bija e Matredit, e mbesa e Mezahabit.

40 Edhe këta (jân’) emënat e zotënivet Esaut, mbas fëmijëvet atyne, (e) mbas vendevet
atyne, (e) mbas emënavet atyne: zotënī Timnahu, zotënī Allvahu, zotënī Llethethi, 
41 zotënī Ahollibamahu, zotënī Ellahu, zotënī Pinoni, 42 zotënī Kenazi, zotënī Temani, 
zotënī Mibzari, 43 zotënī Magdielli, zotënī Irami, këta (jânë) zotënīt’ e Edomit, mbas 
vendesh atyne ndë dhēt qi patnë ndenjunë, kyi (âsht’) Esau, āti i Edomitëvet.

37
Kaptina XXXVII.

1 Edhe Iakobi ndenji nd’atë dhē qi pat ndenjun’ i āti, ndë dhēt të Hanaanit. 2 Këjo 
(âshtë) gjeneallogjia e Iakobit.

Iosefi kur ishte shtatëmbëdhetë vieç i rī, kulloste dhentë bashkë me të vëllazënit’ e 
vet, të bijt’ e Billhahësë, e të bijt’ e Zillpahësë, grāvet t’et, edhe Iosefi i zûni n’gojë t’et 
atyne zân’ e keq t’atyne. 3 Edhe Israeli donte Iosefinë mâ fort se gjithë të bijt’ e vet, 
sepse ishte biri pleqënisë vet, edhe i bâni nji petk të larm. 4 Edhe të vëllazënit e atī, tue 
pamë se i āti atyne donte mâ fort atê, se gjithë të vëllazënit’ e atī, e kishinë zmir, edhe 
nukë mundeshinë me i folunë me të mirë.

5 Edhe Iosefi pā njī ândërrë, edhe ua diftōi të vëllezënet, edhe (ata) muernë mënī atê 
mâ tepërë. 6 Edhe (ai) u tha atyne: U lutem pa ndëgjoni këtê ândërrë qi pashë: 7 Qe na 
te po lithshim dorëza ndë miedis të fushësë, edhe qe tek u ngrit dorëza eme edhe 
qindroi dreitë, edhe qe dorëzatë tek erthnë përqark, e iu falnë dorëzësë seme. 8 Edhe të
vëllezënit’ i thân’ atī: Mbëret kē me u bâmë mbi nē? Apor zot kē me u bâmë ndër nē? 
Edhe muernë mënī atê mâ tepërë për ândërrat e atī, edhe për fialët e atī.

9 Ani (ai) pā edhe njī tietërë ândërrë, e ua tregōi të vëllazënavet vet, edhe tha: Qe te 
pashë njī tietër’ ândërrë, edhe qe te m’u falnë dielli, edhe hâna, edhe dymbëdhetë yje. 
10 Edhe (ia) tregoi t’et edhe të vëllezënet, edhe i āti e qirtōi atê, e i tha: Qish (âshtë) këjo 
ândërrë qi pē? Vallë mos kemi me ardhunë unë edhe jot amë, edhe tët vëllezën për me 
të ulunë kryetë tyi deri përdhē? 11 Edhe të vëllezënit’ e kishinë zmir atê, por i āti ruente 
fjalënë.

12 Edhe të vëllazënit’ e atī votnë me kullotunë dhent’ e t’et ndë Shehem. 13 Edhe Israeli 
i tha Iosefit: A nukë kullosinë (dhentë) tyt vëllazën ndë Shehem? Eja, të dërgoj tyi tek 
ata. Edhe ai i tha atī: Qe (ku jam) unë. 14 Edhe (ai) i tha atī: Shko prā, të shofish, ndë 
jânë mirë tyt vëllezën, edhe (ndë jânë) mirë dhentë, edhe biermë zâ. Edhe e dërgōi atê 
prei groporesë Hebronësë, edhe erth ndë Shehem. 15 Edhe nji njeri gjeti atê tue ardhunë
andēj e këndēj ndëpër fushë, edhe njeriu e pyeti, e i tha: Qish kërkon? 16 Edhe ai tha: 
Kërkoj tem vëllezën, dëftomë, të lutem, ku kullosinë. 17 Njeriu tha: U ngritnë prei këndyi, 
sepse ndëgjova ata qi thoshinë: Le të vemi ndë Dothan. Edhe Iosefi vote mbrapa të 
vëllazënavet vet, edhe i gjeti ata ndë Dothan. 18 Edhe ata kur panë atê së largu, para se 
të afrohei ndër ata, këshilluenë kundrë atī me e vramë. 19 Edhe i tha njani tietrit: Qe te 



po vien ai mieshtri ândërravet, 20 eni prā, tashti, edhe le ta vrasimë, edhe le ta hedhimë 
mbë ndonjī gropë, edhe {kemi me thanë} të themi (se): Bishë e keqe e hangër; edhe 
kemi me pamë qish do të bâhen ândërrat’ e atī. 21 Edhe kur ndëgjōi Reubeni, e shpëtōi 
atë prei duervet atyne, tue thânë: Le të mos i bâimë dam atī ndë jetët. 22 Edhe Reubeni 
u tha atyne: Mos derthni gjak, hithnia atë ndë këtë gropë (qi âshtë) ndë shkretinët, edhe
mos vini dorë mbi atê; për me e shpëtuem atê prei duervet atyne, (edhe) t’ia api prap 
t’et. 23 Kur erth prā Iosefi te të vëllazënit e vet, i sveshnë Iosefit petkunë, atë petkun’ e 
larm, qi kishte përsipërë, 24 edhe e muernë, edhe e hothnë ndë gropët, edhe gropa 
(ishte) e {zbrazëtë} thatë, s’kishte ujë.

25 Mbasandai ndenjnë e hangrën bukë, edhe kur shtinë syt’ e panë, qe te po vijshinë 
udhëtarë Ishmeelitë kah Gileada {bashkë} me kamillet e atyne ngarkuem me erëna të 
mira e me ballsam e me myrrë, edhe po shkoishinë me prûmë ato poshtë ndë Misirë. 
26 Edhe Iuda u tha të vëllezënet: Qish dobī (âshtë), ndë vrafshim vëllanë tanë, edhe të 
mpshefimë gjakun’ e atī? 27 Eni edhe le t’ua shesimë Ishmeelitëve, edhe le të mos vemë
duertë tona mbi atê, sepse vëllāi ynë âshtë, mishi ynë. Edhe të vëllezënit’ e atī i 
ndëgjuenë. 28 Edhe tue shkuem (aty dreiti) Midianitë tregëtarëtë, (ata) tërhoqnë Iosefin’ 
edhe e nxuernë prei gropësë, edhe ua shitnë Iosefin Ishameelitëvet për njizet argjanda, 
edhe ata prûnë Iosefinë ndë Misirë.

29 Edhe Reubeni u këthye ndë gropët, edhe qe tek nuk (ishte) Iosefi ndë gropët, edhe 
(ai) grisi petëkat’ e vet, 30 edhe u këthye te të vëllezënit’ e vet, e tha: Çuni nuk’ (âshtë), 
por unë, ku të vete unë? 31 Atëherë muernë petkun’ e Iosefit, edhe thernë nji eth prei 
dhīsh, edhe ngjyenë petkun ndë gjakt. 32 edhe {shpunë} dërguenë petkun’ e larmë, e ia 
prûnë t’et vet, e thânë: Gjetëm këtê, ngjife tashti ndë âshtë petku i tyt bīr, apor jo. 
33 Edhe ai e ngjofti atê, e tha: Petku i tem bīr (âshtë), bishë e keqe e pasëka ngranë, 
Iosefi qenëka dërrmuem i tânë. 34 Edhe Iakobi grisi petkat’ e vet, edhe vûni thes ndë ijet 
të vet, edhe bâni vajë shumë ditt për të bīrin’ e vet. 35 Edhe u ngritnë gjithë të bijt’ e atī, e
gjithë të bijat’ e atī, për me ngushulluem atê, por nukë donte të ngushëllohei, tue thânë 
se: Tue bâmë vajë kam me sdrypunë tek em bīr ndë vorrt. Edhe i āti atī e qjau atê. 
36 Edhe Midianitët’ e shitnë atê ndë Misirë, te Potifari, (i cilli ishte) i tredhuni i Faraonit, i 
pari ronjës (mbëretit).

38
Kaptina XXXVIII.

1 Edhe nd’atê kohë Iuda sdrypi prei të vëllazënish vet edhe u këthye te nji njeri 
Adullamit qi qjuhei Hirah. 2 Edhe Iuda pā atie të bijën’ e nji Hanaaniti qi qjuhei Shuah, 
edhe e muer, e hyni tek ajo. 3 Edhe ajo u mbars, e puell dialë, edhe ia qjueiti emënin’ atī 
Er. 4 Edhe u mbars përsërī, e puell dialë, edhe ia qjueiti emënin’ atī Onan. 5 Edhe puell 
përsërī nji tietër dialë, edhe ia qjueiti emënin’ atī Shellak, edhe (Iuda) ishte në Hezib, kur
i leu kyi. 6 Edhe Iuda muer grue për Erinë dialin e vet të parinë, e cilla qjuhei Tamarë. 
7 Edhe Eri i pari diāl i Iudësë, qe i keq përpara Zotit, edhe Zoti e vrau atê. 8 Edhe Iuda i 
tha Onanit: Hyn te gruaja e tyt vëllā, edhe martōhu me atê, edhe ngjall farë mbë tët 
vëllā. 9 Por Onani e dinte, se fara nukë do t’ishte e veta, përandai, kur hynte te grueja e 
të vëllāt, e derthte përdhē, për mos me i dhânë farë të vëllāt. 10 Edhe këjo (punë) qi 
bânte u duk e keqe përpara Zotit, andai vrau edhe këtê. 11 Edhe Iuda i tha Tamarësë së 
resë vet: Rri ndë shtëpi tyt et vē, derisā të {bâhet i math} rritetë Shellahu em bīr; sepse 
thoshte: Mos vdesi edhe kyi porsi të vëllazënit’ e atī. Vote prā Tamara, edhe ndenji ndë 



shtëpī të t’et.
12 Edhe mbas shumë diç vdiq e bija e Shuahut, e shoqeja e Iudësë, edhe mbassi u 

ngushëllue Iuda, u ngjit ndë Timnathë tek ata qi qethinë dhent, ai edhe miku i atī Hrah 
Adullamiti. 13 Edhe i dhânë zâ Tamarësë, e i thânë: Qe yt viehërrë te po ngjitetë ndë 
Timnathë për me qethunë dhent’ e vet. 14 Edhe ajo sveshi petëkat’ e veta qi vesh e veja, 
edhe u mbulue me {mbulesë} napë, edhe u mpshtuell edhe ndenji tek shkon udha e 
Timnathësë, sepse pā se u rrit Shellahu, edhe ajo nuk’ iu dha atī për grue. 15 Edhe Iuda 
kur pā atê, kuitōi se ishte kurvë, sepse kishte mbuluem faqen’ e vet. 16 Edhe (tue 
shkuem) udhësë, u këthye tek ajo, e (i) tha: Të lutem, lenmë me hymë te ti; sepse nuk’ 
e dinte se ajo ishte e reja. Edhe ajo tha: Qish do të më apish qi të hyjsh tek unë? 
17 Edhe ai tha: Unë kam me të dërguem nji keth dhīsh prei tufësë. Edhe ajo tha: A (më) 
ep penk, deri sā ta dërgojsh? 18 Edhe ai tha: Ç’penk të ap tyi? Edhe ajo tha: Unazënë 
tande, e qiaforenë tande, e stapinë tand qi kē ndë dorët tande. Edhe (ai ia) dha asāi, 
edhe hyni tek ajo, edhe ajo u mbars prei atī. 19 Mbasandai ajo u ngrit, e voti, edhe si u 
sbulue, veshi petëkat’ e vet të murgënisë.

20 Edhe Iuda dërgōi edhin’ e dhīvet me dorë të mikut vet Adallamitit, për me marrë 
prapë pengunë prei dorësë gruesë, por nuk’ e gjeti atena. 21 Edhe (ai) pyeti njerëzit’ e 
vendit asāi e tha: Ku (âshtë) kurva, e cilla (rrinte) mbë të shkuaem të udhësë? Edhe ata 
thânë: S’ka qenë ndonjī kurvë këtu. 22 Edhe (ai) i këthye te Iuda, e tha: Nuk’ e gjeta atë, 
por edhe njerëzit’ e vendit thānë: S’ka qenë ndonjī kurvë këtu. 23 Edhe Iuda tha: Le t’(i) 
ketë (ato), qi të mos {turpërohemi} përqeshemi, qe unë tek i dërgova këtê eth, por ti nuk’
e gjete.

24 Edhe mbas tre muejsh i dhânë zâ Iudësë, tue thânë: Tamara jot rē kurvënōi, edhe 
qe tek âshtë me barrë prei kurvënisë. Edhe Iuda tha: Binia atê jashtë, edhe le të digjetë 
(ndë ziarrm). 25 Edhe (ajo) kur po bihei jashtë, i dërgoi të viehërrit e i tha: Prei atī njeriu 
qi jânë këto (tesha) u ngjita me barrë; animâ tha: Të lutem, ngjife e kūit (âsht’) unaza, e 
qaforeja, e kyi stap. 26 Edhe Iuda (i) ngjofti, edhe tha: (Këjo qenëka) mâ e dreitë se unë, 
sepse nuk’ ia dhashë atena Shellahut tem bīr. Edhe nuk’ e ngjofti atena tieterë herë mâ.

27 Edhe nd’atê kohë kur do të pillte, qe dy binjakë ndë barkut t’asāi. 28 Edhe kur po 
pillte, (njani) nxuer dorënë jashtë, edhe mamica muer e i lidhi dorënë me njī fill të kuq, 
edhe tha: Kyi duel mâ përpara. 29 Edhe si tërhoq’ mbrapa dorën’ e vet, qe te duel i vëllāi,
edhe ajo tha: Qish rrenim bâne (kështû)? Mbi tyi (qoftë) rrenimi. Përandai u qjueit emëni
i atī Faresh {[rrenim]}. 30 Edhe mbasandai duel’ i vëllāi atī, qi kishte fillin’ e kuq mbi dorët 
të vet, edhe emëni i atī u qjueit Zarah.

39
Kaptina XXXIX.

1 Edhe Iosefin’ e sdrypnë ndë Misirë, edhe Potifari i tredhuni Faraonit, i pari ronjës 
(mbëretit) {njeri Misiras} i Misiras, e bleu atê prei duersh Ishmeelitëve, të cillët’ e sdripnë
atie. 2 Edhe Zoti ishte bashkë me Iosefinë, edhe (ai) ishte nji njeri i mbarë, edhe gjindei 
ndë shtëpi të zot, Misirasit. 3 Edhe i zoti e pā, se Zoti (ishte) bashkë me atê, edhe Zoti ia
bânte mbarë ndë duert t’atī gjithë qish bânte. 4 Edhe Iosefi gjeti hīr përpara atī, edhe i 
shërbente; edhe e vûni atê të parë mbi shtëpīt të vet, edhe i dha ndër duer t’atī gjithë 
qish kishte. 5 Edhe çë mb’atë herë, kur e vûni atê të parë mbi shtëpīt të vet, edhe mbi 
gjithë qish kishte, Zoti bekōi shtëpīn’ e Misirasit për punë të Iosefit, edhe ishte bekimi i 
Zotit mbë gjithë qish kishte ndë shtëpīt, e nd’arat. 6 Edhe dha ndë duert të Iosefit gjithë 



qish kishte, edhe nukë dinte asgjâ prei gjâsë vet, veç bukësë qi hante, edhe Iosefi ishte 
i hieshim, e i bukurë mbë të pamit. 7 Edhe mbas këtyne punëve, grueja e të zotit atī 
shtiu syt’ e vet mbë Iosefinë, edhe tha: Flî bashkë me mue. 8 Por ai nukë donte, edhe i 
tha gruesë të zot: Qe em zot te nukë ngjef asgjâ prei atyneve qi jânë bashkë me mue 
ndë shtëpīt, edhe gjithë sā kā i dha ndë duert të mia, 9 edhe s’âshtë tietërë mâ i madh 
se unë ndë këtê shtëpī, as nuk’ âshtë mbaitunë për mue tietërë gjâ përveç teje, sepse jē
grueja e atī, edhe qysh të bâj këtê të keqe të madhe, edhe të fëjej kundrë Perëndisë? 
10 Edhe (ajo) ndonëse i fliste përditë Iosefit, por kyi nuk’ i ndëgjonte asāi me fjetunë 
bashkë me atëna, qi të piqej bashkë me atena. 11 Edhe njī ditë (Iosefi) hyni ndë shtëpī 
për me bâmë punët’ e veta, edhe nuk’ (ishte) atie ndë shtëpī askushi prei njerëzish 
shtëpisë. 12 Edhe ajo e rrëmbeu atê prei petkut atī, e tha: Flî bashkë me mue; por ai la 
petkun’ e vet ndë duert t’asāi, edhe iku, e duel jashtë. 13 Edhe (ajo) kur pā, se la petkun’ 
e vet ndë duert t’asāi, e iku jashtë, 14 u {bërtiti}thirri njerëzet shtëpisë vet, e u foli e tha: 
Shihni, na prûni nji njeri Hebrē me na turpënuem, hyni tek unë për me fjetunë bashkë 
me mue, edhe unë {bërtita} klitha me zâ të math, 15 edhe si ndëgjōi se unë ngrita zânin’ 
e klitha, la petkun’ e vet përanë meje edhe iku, e duel’ jashtë. 16 Edhe vûni petkun’ e atī 
përanë vetëhesë, deri sā erth i zoti ndë shtëpī të vet. 17 Edhe (ajo) i tha atī mbas këtyne 
fjalëve, tue thânë: Shërbëtori Hebreu, qi na prûne neve, hyni tek unë për me më 
turpënuem, 18 edhe ngrita zânin, e klitha, la petkun’ e vet përanë meje, e iku jashtë.

19 Edhe i zoti kur ndëgjōi fjalët’ e së shoqesë, qi i foli atī e i tha: Kështû më bâni 
shërbëtori yt; iu ndes zemërimi. 20 Edhe i zoti Iosefit muer atê, edhe e hodhi ndë burk, 
nd’atê vend tek ishinë mbyllunë mbrenda të lidhunit’ e mbëretit, edhe mbeti atie ndë 
burgut. 21 Por Zoti ishte bashkë me Iosefinë, edhe i derthe përdëllim, e i epte hīr përpara
të parit ronjëset burgut. 22 Edhe i pari ronjëset burgut dha ndë duert të Iosefit gjithë të 
lidhunitë qi ishinë ndë burgut, edhe gjithë qish bâheshin’ atie, ai (i) bânte. 23 Edhe i pari 
ronjëset burgut nukë shikonte asgjâ prei atyne (qi ishinë) ndë duert t’atī, sepse Zoti 
(ishte) bashkë me atê, edhe Zoti ia bântë mbarë atī (gjithë) sā bânte.

40
Kaptina XL.

1 Edhe mbas këtyne punëve, venëqitësi i mbëretit Misirit, edhe bukëpiekësi i kishinë 
bâmë faj të zot vet mbëretit Misirit. 2 Edhe Faraoni u zemërue kundër këtyne të dy 
{shërbëtorëve} dredhunish, kundrë të parit venëqitësit, edhe kundrë të parit 
bukëpiekësit. 3 Edhe i vûni ata të ruhenë ndë shtëpī të parit ronjëset mbëretit, ndë 
burgut, nd’atë vend ku (ishte) mbyllunë Iosefi. 4 Edhe i pari i ronjëset mbëretit i la n’dorë 
të Iosefit, edhe (kyi) u shërbente atyneve, edhe kishinë disa kohë (qi ishinë) ndë burgut,
5 edhe venëqitësi e bukëpiekësi i mbëretit Misirit, qi ishinë mbyllunë ndë burgut, panë 
ândërrë të dy, gjithësecilli ândërrën’ e vet atê natë, gjithësecilli mbas të sgjidhëmesë 
ândërrësë vet. 6 Edhe Iosefi kur hyni tek ata ndë mëngjes e pā ata, edhe qe tek ishinë të
trubulluem. 7 Edhe (ai) pyeti {shërbëtorët} të dredhunit’ e Faraonit, qi (ishinë) bashkë me
atê ndë burgut ndë shtëpī të zot, e tha: Përse i keni sytë të vrânëtë sod? 8 Edhe ata i 
thânë atī: Pām ândërra, edhe s’(kā) kush me na i sgjidhunë. Edhe Iosefi u tha atyne: A 
nuk’ i takojënë Perëndisë të sgjidhunatë? U lutem, më tregoni.

9 Edhe venëqitësi parë i tregōi Iosefit ândërrën’ e vet, e i tha: (Pashë) nd’ândërrët teme
edhe qe njī {veshtë} hardhī përpara meje, 10 edhe ndë hardhīt (ishinë) trī dega, edhe 
dukei sikur bîni, (edhe) duelnë lulet’ e asāi, (edhe) u poqnë pupat’ e rrushit, 11 edhe potiri



i Faraonit (ishte) ndë dorët teme, edhe mora rrushtë, e i shtrydha ndë potīr të Faraonit, 
edhe i dhashë potirinë ndë dorë të Faraonit. 12 Edhe Iosefi i tha atī: Këta (âshtë) të 
sgjidhunit’ e asāi: Trī degatë jânë trī ditt, 13 mbas trī diç, Faraoni kā me naltuem kryetë 
tat, edhe kā me të vûmë ndë punët tande, edhe kē me dhânë potirinë ndë dorë të 
Faraonit mbas zakonit parë, kur ishie vênëqitësi i atī, 14 por kuitomë, kur të bâhet tyi 
(këjo) e mirë, edhe, të lutem, bân përdëllim tek unë, edhe zênia n’gojë Faraonit për 
mue, edhe nxirmë prei kësāi shtëpie, 15 sepse me të vërtetë u vothsh prei dhēut 
Hebrevet, edhe këtu përsërī nukë bâna ndonji pûnë qi të më vênë ndë (këtê) gropë.

16 Edhe kur pā bukapiekësi parë se të sgjidhunit’ (ishte) të mirë, i tha Iosefit: Edhe unë 
(pashë) nd’ândërrët teme, edhe qe trī kanistra të bardha mbi kryet tem, 17 edhe ndë 
kanistrët të sipërme (ishinë) për qishdo farë të ngrani të mieshtrisë bukëpiekëjesë për 
Faraonë, edhe shpendët’ i haishin’ ato prei kanistrësë përmbi kryet tem. 18 Edhe Iosefi u 
përgjeq e tha: Këta (âshtë) të sgjidhunit’ e kësāi: Të trī kanistratë (jânë) trī ditt, 19 mbas 
trī diç, Faraoni kā me {ngritunë} heqi kryetë tat prei teje, edhe kā me të varunë ndë drūt,
edhe shpendëtë kânë me ngrânë mishinë tand sipërë teje.

20 Edhe të tretënë ditë, ditën’ e së lemesë Faraonit, u bâni gosti gjithë shërbëtorëvet 
vet, edhe naltōi kryet’ e vênëqitësit parë edhe kryet’ e bukapiekësit parë ndërmiet 
shërbëtorëvet vet. 21 Edhe vênëqitësin’ e parë e vûni mbë punë të vet me qitunë vênë, 
edhe dha potirinë ndë dorë të Faraonit, 22 edhe bukapiekësinë’ e parë e vari, sikurse ua 
sgjidhi atyneve Iosefi. 23 Por vênëqitësi parë nuk’ e kuitōi Iosefinë, por e harrōi.

41
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1 Edhe mbassi shkuenë dy viet kohë, Faraoni pā njī ândërrë, edhe qe te po rrinte 
përanë lumit, 2 edhe qe shtatë dema të bukurë e të mâjmë te po ngjiteshinë prei lumit, e 
po kullosinë ndë livatht, 3 edhe qe shtatë dema të tierë te po ngjiteshinë {bashkë me ata}
mbas atyne prei lumit, të shumëtutë e të ligëtë, edhe po rrijshinë afërë demavet (tierë) 
mbë buzët të lumit, 4 edhe të shtatë demat’ e shumëtutë e të ligëtë hangrën të shtatë 
demat’ e bukurë e të mâjm. Atëherë u sque Faraoni. 5 Edhe si e zûni gjûmi përsërī pā 
ândërrë për së dyti, edhe qe shtatë kallij të plotë e të mirë te po {ngjiteshinë} delinë prei 
njī {dege} kallami, 6 qe edhe shtatë kallij (të tierë) të hollë e të diegunë prei erësë diellit 
te binë {bashkë me ata} mbas atyne, 7 edhe ata kallijt’ e hollë përpinë të shtatë kallijt’ e 
mâjm e të plotë. Edhe Faraoni u sque, edhe qe (tek ishte) ândërrë. 8 Edhe ndë mëngjes 
shpirti i atī ishte trubulluem, edhe dërgōi e thirri gjithë magjistarët’ e Misirit, edhe gjithë 
të diçimit’ e atī, edhe Faraoni u tregōi atyneve ândërrat’ e veta, por nukë (kishte) 
asndonji me ia sgjidhun’ ato Faraonit.

9 Atëherë vênëqitësi parë i foli Faraonit, e tha: Sod po më kujtohetë faji em, 10 Faraoni 
ishte zemëruem kundrë shërbëtorëvet vet, edhe më vûni ndë burk ndë shtëpīt të parit 
ronjëset (mbëretit) mue edhe bukapiekësin’ e parë, 11 edhe mbë njī natë pām ândërrë 
un’ edhe ai, pām ândërrë gjithësecilli mbas të sgjithmesë ândërrësë vet, 12 edhe atie 
bashkë me nē (ishte) nji dialosh Hebrē, shërbëtori të parit ronjëset (mbëretit), edhe i 
treguem atī, edhe na sgjidhi ândërratë tona, gjithësecillit ia sgjidhi mbas ândërrësë atī, 
13 edhe sikurse na e sgjidhi, ashtû koditi, un’ u vûshë mbë punët teme, e ai u vār.

14 Atëherë Faraoni dërgōi e thirri Iosefinë, edhe e nxuernë atë shpeit prei burgut, edhe 
(ai) u rrue, e ndërroi petëkat’ e vet, e erth te Faraoni. 15 Edhe Faraoni i tha Iosefit: Pashë
njī ândërrë, edhe nukë {gjindetë} (kā) kush me e sgjidhunë, edhe ndëgjova me thânë 



për tyi, (se) ti {kupëton} kur ndëgjon āndërra munde me i sgjidhunë. 16 Edhe Iosefi u 
përgjeq e i tha Faraonit: Jo unë (por) Perëndia do t’i api Faraonit nji të sgjidhunë 
shpëtimi. 17 Edhe Faraoni i tha Iosefit: Ndë ândërrët teme qe te po rrijem mbë buzë të 
lumit, 18 edhe qe shtatë dema të mâjm e të bukurë te po ngjiteshinë prei lumit, e po 
kullosinë ndë livath, 19 edhe qe shtatë dema të tierë te po ngjiteshinë mbrapa atyneve, të
pafuqishim, e shumë të shumëtutë, e të ligëtë, qi s’kam pamë kurrë mâ të shumëtutë 
mbë gjithë dhēn’ e Misirit, 20 edhe demat’ e hollë e të shumëtutë hangrën të shtatë 
demat’ e parë të mâjmitë, 21 edhe si hynë ndë barqet t’atyneve, nukë dukei se hynë ndë 
barqet t’atyneve, por të pamit’ e atyneve (ishte) të shumëtutë porsi përpara, atëherë u 
sqova. 22 Mbasandai pashë ndë ândërrët teme, edhe qe shtatë kallij te po {ngjiteshin} 
dilinë prei njī {dege} kallami të plotë e të mirë, 23 edhe qe shtatë kallij (të tierë) të thatë 
(e) të hollë, (e) të diegunë prei erësë diellit te bînë mbrapa atyneve, 24 edhe kallijt’ e 
hollë përpinë të shtatë kallijt’ e mirë; edhe (u) thashë magjistarëvet, por s’(kishte) kush 
me m’(i) sgjidhunë.

25 Edhe Iosefi i tha Faraonit: Andërra e Faraonit (âshtë) njī: Perëndia i diftōi Faraonit sā
kā me bâmë. 26 Të shtatë demat’ e mirë jânë shtatë viet, edhe të shtatë kallijt’ e mirë 
jânë shtatë viet, ândërra (âshtë) njī. 27 Edhe të shtatë demat’ e hollë e të shumëtutë qi 
ngjiteshinë mbrapa atyneve, jânë shtatë viet, edhe të shtatë kallijt’ e {zbrazët} të paplotë
e të diegunë prei erësë diellit, kânë me qenë shtatë viet zie (për bukë). 28 Këjo (âshtë) 
kafsha qi i thashë Faraonit: Perëndia i diftōi Faraonit sā kā me bâmë. 29 Qe te vinjënë 
shtatë viet plot me {të mira} drithëna ndë gjithë gjithë dhēt të Misirit, 30 edhe mbasandai 
kânë me ardhunë shtatë viet zie, edhe gjithë {të miratë} të plotëtë kânë me u harruem 
ndë dhēt të Misirit, edhe zia kā me prishunë dhēnë, 31 edhe s’kā me u ngjofunë të 
plotëtë mbi dhēt, për punë t’asai zisë qi kā me ardhunë mbrapa, sepse kā me qenë fort 
e rândë. 32 Edhe se iu duk dy herë ândërra Faraonit, (difton) se kafsha (âshtë) 
urdhënuem prei Perëndisë, edhe Perëndia do të shpeitojë me e bâmë këtë. 33 Tashti prā
Faraoni le të gjêjë nji njeri të mençim e të urtë, edhe le ta vêjë atê mbi dhēt të Misirit, 
34 Faraoni le të bâjë e le të urdhënojë të parë mbi dhēt, edhe le të marri të pêsëtënë prei
dhēut Misirit ndë të shtatë viet e të plotit, 35 edhe le të mbëledhinë gjithë të ngranat’ e 
këtyne të shtatë viete të mira qi vinjënë, edhe le të mbëlidhetë grūni ndënë derët të 
Faraonit, për të ngranë qytetetë, edhe le t’i ruejënë, 36 edhe të ngranatë të ruhenë për 
dhēnë për ato shtatë viet e zisë, qi kânë me ardhunë mbrapa ndë dhēt të Misirit, qi të 
mos hupi vendi prei zisë.

37 Edhe fjala i pëlqeu Faraonit, edhe gjithë shërbëtorëvet atī. 38 Edhe Faraoni u tha 
shërbëtorëvet vet: A mundemi me gjetunë porsi këtê njerī qi kā frymën e Perëndisë? 
39 Edhe Faraoni i tha Iosefit: Sepse Perëndia të diftoi këto të gjitha, nuk’ (âshtë) tietërë 
kush mâ i mençim e mâ i urtë se ti, 40 ti do të jēsh mbi shtëpīt teme, edhe gjithë populli 
em kā me i ndëgjuem fjalësë gojësë sate, vetëmë mbë shkampt do të jemi mâ i math se
tī. 41 Edhe Faraoni i tha Iosefit: Qe te të vûna të parë mbë gjithë dhēt të Misirit. 42 Edhe 
Faraoni nxuer unazën’ e vet prei gishtit, e ia vûni Iosefit ndë dorë, edhe i veshi atī 
petëka të kuqe, edhe i vari njī qafore të artë rreth qafës’ atī. 43 Edhe e hypnë atë mbi 
qerret të vet, të dytënë, edhe leçinë përpara atī: Bini mbë gjunj; edhe e vûni atë përmbi 
gjithë dhēn’ e Misirit. 44 Edhe Faraoni i tha Iosefit: Unë (jam) Faraoni, edhe pa tyi 
askushi s’kā me ngritunë dorën’ e vet a kambën’ e vet mbë gjithë dhēn’ e Misirit. 45 Edhe
Faraoni e qjueiti Iosefinë Zafnath-paneah [ai qi ngjef të mpshefëtatë], edhe i dha atī për 
grue Asenathënë, të bijën’ e Potiferahut priftit Onit. Edhe Iosefi duel’ ndëpër dhēt të 



Misirit.
46 Edhe Iosefi (ishte) tridhetë vieç, kur i duel përpara Faraonit mbëretit Misirit, edhe 

Iosefi duel’ prei {faqesë} syvet Faraonit edhe {shkoi ndëpër} i rā përqark gjithë dhēut 
Misirit. 47 Edhe ndë të shtatë viet të plotit dheu {bani shumë drith plot me gjithë të miratë}
dha duerëza grūni, 48 edhe mbëloth gjithë {ushqimetë} drithënat’ qi u bânë ndë dhēt të 
Misirit ndë të shtatë viet, edhe vûni drithënatë ndëpër qytetet, drithënat’ e aravet përqark
çdo qyteti i vûni nd’atê. 49 Edhe Iosefi mbëloth {drithë} grunë porsi rânën’ e dētit fort 
tepërë, kaqi sā s’mundei me e matun’ atë, sepse s’kishte të matunë.

50 Edhe Iosefit i lenë dy bij, para se të vijënë viet’ e zisë, të cillët’ ia puell Asenatha, e 
bija e Potiferahut priftit Onit. 51 Edhe Iosefi ia vûni emëninë diālit parë Manassheh, sepse
tha: Perëndia më bâni të harroj gjithë {mundimet} të dhimbunat’ e mī, edhe gjithë 
shtëpīn’ e tem et. 52 Edhe të dytit ia vûni emënin’ Efram, sepse (tha): Perëndia më rriti 
ndë dhēt të shtrëngimit tem.

53 Edhe shkuenë të shtatë viet plot me të mira, qi u bânë ndë dhēt të Misirit. 54 Edhe 
filluenë me ardhë të shtatë viet’ e zisë, sikurse pat thânë Iosefi, edhe u bâ zī ndëpër 
gjithë vendet, por ndër gjithë dhēn’ e Misirit kishte bukë. 55 Edhe kur shtrëngōi unia gjithë
dhēn’ e Misirit, populli thërriti te Faraoni për bukë. Edhe Faraoni u tha të gjithë 
Misirasavet: Shkoni te Iosefi (edhe) bâni qish t’u thotë ai. 56 Edhe ishte zī mbi gjithë 
faqen e dhēut. Edhe Iosefi hapi gjithë grunarëtë, edhe u shiste (drithë) gjithë 
Misirasavet, edhe zīa po randohei mbi gjithë dhēn’ e Misirit. 57 Edhe prei gjithë vendesh 
vîjshinë ndë Misirë te Iosefi për me blemë drithë, sepse zīa po randohei mbi gjithë 
dhēnë.
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1 Edhe Iakobi pā se gjindei drithë ndë Misirë, edhe Iakobi u tha të bijvet vet: {Përse 
shifni} Qish shikoni njani tietërinë? 2 Edhe tha: Qe te ndëgjova se gjindetë drithë ndë 
Misirë, sdripni atie, edhe blini për nē andyj qi të rroim’ e të mos vdesim. 3 Edhe sdripnë 
të dhetë vëllazënit’ e Iosefit për me blemë drithë prei Misirit. 4 Por Beniamininë, të vëllān’
e Iosefit, nuk’ e dërgōi Iakobi bashkë me të vëllezënit, sepse tha: Mos i gjajë ndonjī e 
keqe. 5 Edhe të bijt’ e Israelit erthnë për me blemë (drithë) ndërmiet atyneve qi vîjinë 
(atie), sepse ishte zī ndë dhēt të Hanaanit.

6 Edhe Iosefi ishte guvernori i vendit, ai i shiste gjithë popullit vendit; erthnë prā të 
vëllazënit’ e Iosefit edhe i ulnë kryetë deri përdhē. 7 Edhe Iosefi kur pā të vëllezënitë, i 
ngjofi ata, por shtiu vetëhenë të huejë ndër ata, edhe u fliste atyne vrazhëtë, edhe u tha 
atyne: Kah vini? Edhe ata thânë: Kah dhēu i Hanaanit, për me blemë {ushqime} drithë. 
8 Edhe Iosefi ngjofti të vëllezënitë, por ata nuk’ e ngjofnë atê. 9 Edhe Iosefit i rânë ndër 
mend ândërratë qi pat pamë për ata, edhe u tha atyne: Ju jeni përgjonjës, keni ardhë 
për me shikuem shtegjet’ e vendit. 10 Edhe ata i thânë: Jo, zoti em, por (na) shërbëtorët 
e tū kemi ardhë për me blemë drithë, 11 na të gjithë (jemi) të bijt’ e nji njeriu, jemi (njerës)
të mirë, shërbëtorët’ e tū nukë jânë përgjonjës. 12 Edhe (ai) u tha atyne: Jo, por keni 
ardhë për me shikuem shtegjet’ e vendit. 13 Edhe ata thânë: (Ne) shërbëtorët’ e tū jemi 
dymbëdhētë vëllezën, të bijt’ e nji njeriu ndë dhēt të Hanaanit, edhe qe mâ i vogëli (te 
gjendetë) sod bashkë me atinë tanë, edhe tietëri nuk’ âshtë. 14 Edhe Iosefi u tha atyne: 
Këjo (âshtë) qi u thashë (juve), kur thashë, se jeni përgjonjës. 15 Me këtê keni me u 
shprovuem: Për jetët të Faraonit, s’keni me dalë këndyj, ndë mos arthtë këtu vëllāi juei 



mâ i vogëli, 16 dërgoni nji prei jush, edhe le të bierë vëllanë tuei, edhe ju keni me 
mbetunë të lidhunë deri sā të dalinë fjalëtë tueja, ndë thanshi të vërtetënë, por ndë mos,
për jetët të Faraonit, me të vërtetë jeni përgjonjës. 17 Edhe i vûni ata (mbënjanë) të 
ruhenë trī dit.

18 Edhe të tretënë ditë Iosefi u tha atyne: Bâni këtë, edhe keni me rruem, (sepse) unë 
druej Perëndinë, 19 ndë {qofshi} jeni të mirë, njani prei vëllezënish tuei le të mbesi 
lidhunë ndë burkt, aty ku jeni, edhe ju shkoni, (e) merrni drithë për zīn’ e shtëpivet tueja,
20 por bimëni vëllanë tuei mâ të vogëlinë, kështû kânë me dalë të vërteta fjalëtë tueja, 
edhe s’keni me vdekë. Edhe ata bânë kështū. 21 Edhe i tha njani tietërit: Me të vërtetë 
jemi fajtorë për vëllanë tanë, sepse pām shtrëngimin’ e shpīrtit atī, kur na lutei, edhe 
nuk’ i ndëgjuem atī, përandai erth mbi nē kyi shtrëngim. 22 Edhe Reubeni u përgjeq 
atyne, e u tha: A nuk’ u thashë juve (atëherë): Mos i bâni keq çunit? E nukë ndëgjuetë, 
përandai qe te po kërkohetë gjaku i atī. 23 Edhe ata nukë dijshinë se kupëtonte Iosefi, 
sepse flisinë bashkë me (tietërë) njerī qi u këthente gjuhënë. 24 Edhe (Iosefi) u tërhoq 
(mbënjanë) prei sysh atyne, e qjau, edhe u këthye (prap) tek ata, e u fliste, edhe muer 
prei atyne Simeoninë, edhe e lidhi përpara sysh atyne. 25 Atëherë Iosefi urdhënōi t’u 
mbushin’ atyne thasëtë me drithë, edhe t’i këthejën’ argjandinë gjithësecillit ndë thest 
t’atī, edhe t’u epinë të ngrânë për udhë, edhe u bâ kështû ndër ata.

26 Edhe ata si ngarkuenë gomarët’ e vet me drithët, shkuenë prei andyj. 27 Edhe njani 
prei atyneve kur sgjidhi thesin’ e vet, për me i dhânë gomarit të ngranë ndë grasht, pā 
argjandin’ e vet, edhe qe tek ishte ndë grykët të thesit atī. 28 Edhe u tha të vëllezënet: 
Argjandi em m’u dha prap, edhe qe (tek âshtë) ndë thest tem; edhe u habit zemëra e 
atyneve, edhe u përzienë bashkë, edhe thânë njani tietërit: Qish (âshtë) këjo (qi) na 
bâni Perëndia?

29 Erthnë prā te Iakobi tek i āti vet ndë dhēt të Hanaanit, edhe i dhânë zâ atī për gjithë 
sā u koditnë atyne, edhe thânë: 30 (Ai) njeriu, i zoti vendit, na foli vrazhëtë, edhe na bâni 
për përgjonjësit e vendit. 31 Edhe (na) i thâm atī, (se): Jemi (njerës) të mirë, nukë jemi 
përgjonjës, 32 jemi dymbëdhetë vëllazënë, të bijt’ e ātit tynë, njani nuk âshtë, edhe mâ i 
vogëli (âshtë) sod bashkë me atinë tanë ndë dhēt të Hanaanit. 33 Edhe (ai) njeriu, i zoti 
vendit, na tha: Me këtê kam me e ngjofunë, se jeni (njerës) të mirë. Lîni bashkë me mue
njaninë prei vëllazënish tuei, edhe merrni (drithë për) zīn’ e shtëpivet tueja, edhe shkoni,
34 edhe më bini vëllanë tuei mâ të vogëlinë, atëherë kam me e ngjofunë, se nukë jeni 
përgjonjës, por jeni të mirë, edhe kam me u dhânë prap vëllanë tuei, edhe keni me 
tregjetuem ndë këtë vend.

35 Edhe kur po zmbrazinë thasët’ e vet, qe gjithësëcillit të lidhunit’ e argjandit (tek ishte)
ndë thest t’atī, edhe ata edhe i āti atyneve kur panë të lidhunat’ e argjandit vet, u 
frikuenë. 36 Edhe Iakobi i āti atyneve u tha atyne: Ju më latë pa dielm, Iosefi nuk’ âshtë, 
edhe Simeoni nuk’ āshtë, doni me marrë edhe Beniamininë, të gjitha këto erthnë mbi 
mue. 37 Edhe Reubeni i tha t’et, tue thânë: Vra të dy bijt’ e mī, ndë mos ta prufsha tyi 
këtê, epma n’dorë, edhe unë kam me ta prûmë përsërī tyi. 38 Edhe ai tha: S’kā me 
sdripun’ em bīr bashkë me ju, sepse i vëllāi atī vdiq, edhe ai mbeti vetëmë, edhe ndë i 
gjaftë atī ndonjī e keqe mb’udhë atie ku veni, atëherë keni me sdripunë qimet’ e mia të 
bardhatë me idhënim ndë vorrt.
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1 Edhe zīa po randohei mbi dhēt. 2 Edhe si mbaruenë së ngrâni drithënë qi prûnë prei 
Misirit, i āti atyne u tha: Shkoni përsëri, (e) na blini pak drithë. 3 Edhe Iuda i tha atī, tue 
thânë: (Ai) njeriu na u përgjërue fort, tue thânë: S’keni me më pamë sytë, ndë mos 
(prûfshi) bashkë me ju vëllanë tuei. 4 Ndë dërgofsh vëllanë tanë, bashkë me nē, kemi 
me sdripunë, e kemi me të blemë drithë, 5 por ndë mos (e) dërgofsh, s’kemi me 
sdrypunë, sepse (ai) njeriu na tha: S’keni me më pamë sytë, ndë mos (qoftë) bashkë 
me ju vëllāi juei. 6 Edhe Israeli tha: Përse ma bâtë këtê të keqe, e i dëftuetë njeriut se 
keni tietërë vëllā? 7 Edhe ata thânë: Njeriu (na) pyeti thellë për nē, e për gjindëjenë tonë,
tue thânë: Ati juei rron mâ? Keni (tietërë) vëllā? Edhe (na) iu përgjegjëm atī mbas këtī të
pyetuni. A mundeshimë na me e ditunë se do të theshte: Bini vëllanë tuei? 8 Edhe Iuda i 
tha Israelit {të zotit vet} t’et: Dërgo dialthinë bashkë me mue, edhe le të {çohemi} të 
ngrihemi, e të vemi qi të rroimë, e të mos vdesim edhe na, edhe ti, edhe dielmtë tanë, 
9 unë {bâhem dorëzânë} zotohem për atë, ta kërkojsh prei dorësë seme, ndë mos ta 
prûfsha atê tyi, edhe ta vê përpara teje, atëherë le të jem fajtuer te ti për kurdo, 10 sepse 
të mos ishim vonuem, me të vërtetë tashti do t’ishim këthyem dy herë.

11 Edhe Israeli i āti atyneve u tha atyne: Ndë (qoftë) kështû, bâni prā këtê: merrni ndër 
thasët tuei prei mâ të miravet pemëvet dhēut, edhe shpinia dhunëtī (atī) njeriut, pak 
ballsam, e pak mialtë, (e) erëna të mira, e myrrë, (e) arra, e mandorle, 12 merrni edhe 
dyfijsh argjand ndë duert tueja, edhe atê argjandinë qi ishte këthyem ndë grykët të 
thesit tuei, binia prap ndë duert tueja druese u bâ gabim, 13 edhe merrni vëllanë tuei, 
edhe çohi e këthehi te njeriu, 14 edhe Perëndī fuqimadhi u dhashtë hīr përpara njeriut, qi 
të dërgojë me ju tietërinë vëllanë tuei, edhe Beniamininë, edhe unë, ndë qoftë se mbes 
pa dielm, le të mbes. 15 Edhe njerëzitë si muernë këto dhunëtī, muernë edhe dyfijsh 
argjand ndë duert të veta, edhe Beniamininë, edhe si u çuenë, sdripnë ndë Misirë, e i 
duelnë përpara Iosefit.

16 Edhe Iosefi kur pā Beniamininë bashkë me ata, i tha kujdestarit shtëpisë vet: 
Shpierë njerëzitë ndë shtëpī, edhe therë nji mish, e bâne gati, sepse njerëzitë kânë me 
ngrânë bukë bashkë me mue ndë miesditë. 17 Edhe njeriu bâni sikurse foli Iosefi, edhe 
njeriu shpuri njerëzitë ndë shtëpi të Iosefit. 18 Edhe njerëzit’ u frikuenë, sepse i {shtinë} 
shpunë ndë shtëpī të Iosefit, edhe thânë: Për argjandinë qi ishte këthyem ndë thasët 
tanë herën’ e parë po na shpienë mbrenda, për me gjetunë shkak kundrë nesh, e të 
{bierë} hidhetë mbi nē, e të na marri shërbëtorë (neve), edhe gomarëtë tanë. 19 Edhe {si 
arthnë afërë} iu afruenë kujdestarit shtëpisë Iosefit, edhe i folnë atī ndë derët të 
shtëpisë. 20 Edhe i thânë: Të lutemi, zot, sdripëm herën’ e parë për me blemë {ushqim} 
drithë, 21 edhe kur erthmë ndë vend për me rânë, hapëm thasëtë tanë, edhe qe argjandi 
i gjithësecillit (tek ishte) ndë grykët të thesit vet, argjandi ynë i plotë, andai i prûm prap 
ndë duert tona, 22 prûm edhe tietër’ argjand ndë duert tona, për me blemë drithë, nukë 
dimë se kush na e vûni argjandinë ndë thasët tanë. 23 Edhe ai tha: Paqtim mbë ju, mos 
frikohi, Perëndia juei, edhe Perëndia i atënavet tuei, u dha juve thesār ndë thasët tuei, 
argjandi juej erth tek unë. Edhe u nxuer atyne Simeoninë. 24 Edhe njeriu {shtiu} pruni 
njerëzitë ndë shtëpī të Iosefit, edhe dha ujë, e lanë kambët’ e vet, edhe u dha {ushqim} 
të ngranë gomarëvet atyne. 25 Edhe ata bânë gati dhunëtitë, deri sā të vinte Iosefi ndë 
miesditë, sepse ndëgjuenë se kishinë me ngrânë bukë atie.

26 Edhe kur erth Iosefi ndë shtëpī, i prûnë atī dhunëtitë, qi mbajshinë ndë duert të vet, 
ndë shtëpīt, edhe i ulnë kryetë deri përdhē. 27 Edhe i pyeti atā për shëndetinë, edhe tha: 
A âshtë shëndoshë āti juei, (ai) plaku qi (më) patët thânë? A rron mâ? 28 Edhe ata thânë:



Shërbëtori yt āti ynë âshtë shëndoshë, edhe po rron. Edhe u ulnë e i falnë. 29 Edhe ai 
kur {ngriti} shtiu sytë’ e vet, e pā Beniamininë të vëllānë prei njī ame tha: Kyi (âshtë) 
vëllāi juei mâ i vogëli, qi më patët thânë për atë? Edhe tha: Perëndia të përdëlleftë diāli 
em. 30 Edhe Iosefi shpeitōi (me u tërhekunë), sepse po i përzihei barku përmbrenda për 
të vëllānë, edhe kërkonte (vend) për me qjamë. Edhe si hyni ndë dhomët qjau atie. 
31 Ani lau faqen’ e vet, e hyni, edhe tue mbaitunë vetëhenë, tha: Vini bukë. 32 Edhe vûnë 
veç për atë, e veç për ata, edhe për Misirasit qi haishinë bashkë me atë, veç, sepse 
Misirasitë nukë mundeshinë me ngrânë bukë bashkë me Hebreitë, sepse Misirasit’ (e 
kishinë) këtê për të ndytë. 33 Ndenjnë prā përpara atī, mâ i pari mbas parësisë vet, edhe 
mâ i vogëli mbas vogjëlisë vet, edhe njerëzitë mërekulloheshinë {shoq me shoq} njani 
me tietrinë. 34 Edhe ai muer piesa përpara vetëhesë (e ua dërgōi) atyneve, por piesa e 
Beniaminit ishte pêsë fijsh mâ e madhe se gjithësecillit atyneve. Edhe pinë, e u 
gëzuenë bashkë me atë.
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Kaptina XLIV.

1 Edhe (ai) urdhënōi kujdestarin’ e shtëpisë vet, e tha: Mbush thasët’ e njerëzëvet me 
drithë, sā mundenë me baitunë, edhe vên’ argjandin’ e gjithësecillit ndë grykët të thesit. 
2 Edhe vênë potirinë tem, potirin’ e argjanttë, ndë grykët të thesit mâ të vogëlit, edhe 
argjandin’ e drīthit atī. Edhe (ai) bâni mbas fjalësë qi i tha Iosefi. 3 Ndë mëngjes si 
sbardhi drita, dërguenë njerëzitë, ata edhe gomarët’ e atyneve. 4 Edhe mbassi duelnë 
jashtë qytetit, pa u larguem shumë, Iosefi i tha kujdestarit shtëpisë vet: Ngreu e ecë me 
vrap mbrapa njerëzëvet, edhe si t’i mbërrîsh, thueju: Përse bâtë keq ndë vend të së 
mirësë? 5 A nuk’ (âshtë) kyi (potiri) qi pī em zot me atê, edhe me atê dëfton për të 
vërtetë ato qi kânë me u bâmë? Keq e bâtë këtê punë qi bâtë.

6 Edhe porsā i mbërrîni ata, u tha atyne këto fjalë. 7 Edhe ata i thânë atī: Përse zoti ynë
flet këto fjalë? Qoftë lark, shërbëtorët e tū të bâjënë të tillë punë! 8 Qe argjandinë qi 
gjetëm ndë grykët të thasëvet tanë, te ta këthyem tyi prei dhēut Hanaanit, e qysh do të 
vithshimë prei shtëpisë tyt zot argjand a ār. 9 Te cillido prei shërbëtorëvet tū të gjindetë, 
le të vritetë, edhe na kemi me iu bâmë shërbëtorë zotit tynë. 10 Edhe ai tha: Edhe tashti 
le të bâhetë sikurse thôni: te sillido të gjindetë, kā me u bâmë shërbëtori em, edhe ju 
kêni me qenë ta pafaj. 11 Edhe ata shpeituenë e shkarkuenë gjithësesilli thesin’ e vet 
mbë dhēt, edhe gjithësesilli hapi thesin’ e vet. 12 Edhe fillōi me vëshguem prei mâ të 
madhit, e mbarōi mbë mâ të vogëlinë, edhe potiri u gjind ndë thest të Beniaminit. 
13 Atëherë ata grisnë petëkat’ e vet, edhe gjithësesilli ngarkōi gomarin’ e vet, e u 
këthyenë ndë qytet.

14 Edhe hyni Iuda edhe të vëllezënitë ndë shtëpī të Iosefit, kur ishte ai por aty, edhe 
rânë përpara atī përdhē. 15 Edhe Iosefi u tha atyne: Qish (âshtë) këjo punë qi bâtë? A 
nukë dini (ju) se unë jam nji njerī qi di se ç’bâhetë me të vërtetë? 16 Edhe Iuda tha: Qish 
t’i themi tem zot? Qish të flasim? A qysh të laimë vetëhenë? Perëndia gjeti të 
shtrembëtën’ e shërbëtorëvet tū, qe te jemi shërbëtorët’ e tem zot, edhe na, edhe ai qi 
iu gjind potiri. 17 Edhe ai tha: Qoftë lark prei meje të bâj këtê, atī njeriu qi iu gjind potiri, 
kyi do të më jetë shërbëtuer, edhe ju shkoni ndë paqtim tek atī juei.

18 Atëherë Iuda iu afrue e tha: Të lutem, zoti em, le t’i flasi njī fjalë ndë veshët tem zot 
shërbëtori yt, edhe le të mos ndizetë zemërimi yt kundrë shërbëtorit tyt, sepse ti (jē) 
porsi Faraon. 19 Em zot pyeti shërbëtorët’ e vet, tue thânë: Kêni ātë, a vëlla? 20 Edhe i 



thâm ten zot: Kemi nji ātë plak, edhe nji dialë të pleqënisë (atī), të vogëlë, edhe i vëllāi 
vdiq, edhe vetëm’ ai kā mbetunë prei s’amësë, edhe i āti e don (fort) atê. 21 Edhe (ti) u 
thē shërbëtorëvet tū: Sillni atê tek unë qi ta shof me syt e mī. 22 Edhe (na) i thâm zotit 
tem: Çuni nukë mundetë me lânë t’atënë, sepse ndë lântë t’atënë, (ai) (atëherë) kā me 
vdekë. 23 Edhe ti u thē shërbëtorëvet tū: Ndë mos arthtë bashkë me ju vëllāi juej mâ i 
vogëli, s’kêni me më pamë sytë mâ. 24 Edhe kur voitëm te shërbëtori yt tek em atë, ia 
thām fjalët’ e tem zot. 25 Edhe āti ynë tha: Shkoni përsërī e na blini pak drithëna, 26 edhe 
(na) thâm: Nukë mundemi me {voitunë} sdripunë, ndë mos qoftë bashkë me nē vëllāi 
ynë mâ i vogëli, atëhere kemi me sdripunë, sepse s’mundemi me i pamë sytë njeriut 
ndë mos qoftë bashkë me nē vëllāi ynë mâ i vogëli. 27 Edhe shërbëtori yt em atë na tha: 
Ju e dini se eme shoqe më puell dy (dielm), 28 edhe njani më duel’ doret, edhe thashë: 
Me të vërtetë bisha e shqori, edhe nuk’ e pashë atë deri tashti, 29 ndë më marrshi prei 
sysh edhe këtênë, t’i gjajë ndonji e keqe, kêni me më sdripunë qimet’ e bardha me 
idhënim ndë vorrt. 30 Tashti prā kur të vete te shërbëtori yt em atë, edhe çuni të mos jetë 
bashkë me nē, (sepse shpirti atī varetë prei shpirtit këtī), 31 porsā të shofi se nuk’ âshtë 
çuni, kā me vdekë, edhe shërbëtorët’ e tū kânë me i sdripunë qimet’ e bardha 
shërbëtorit tyt ātit ynë me idhënim ndë vorrt. 32 Sepse shërbëtori yt iu zotue tem et për 
çuninë, tue thânë: Ndë mos ta prûfsha atë tyi, atëherë do të jemi fajtuer tek em atë 
gjithëmonë. 33 Tashti prā të lutem, le të mbesi shërbëtori yt ndë vend të çunit shërbëtuer 
tek em zot, edhe çuni le të shkojë bashkë me të vëllazënit e vet, 34 sepse qysh të vete 
tek em atë, ndë mos qoftë bashkë me mue çuni? Qi të mos shof atë të keqenë qi kā me
gjetunë tem ātë.
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Kaptina XLV.

1 Atëherë Iosefi nukë mundi me mbaitunë vetëhenë ndër sy gjith’ atyne qi rrijshinë 
përpara atī, edhe thirri: Dilni të gjithë jashtë meje; edhe nukë mbeti askushi bashkë me 
atê, kur po ngjifei Iosefi me të vëllazënit e vet. 2 Atëherë klithi tue qjamë, edhe 
ndëgjuenë Misirasitë, e ndëgjōi edhe shtëpia e Faraonit. 3 Edhe Iosefi u tha të 
vëllezënavet: Unë (jam) Iosefi, a rron mâ em atë? Edhe të vëllazënit’ e atī nukë 
mundeshinë me iu përgjegjunë, sepse u trubulluenë prei së pames’ atī ndër sy.

4 Edhe Iosefi u tha të vëllezënavet: Afrohi tek unë, u lutem. Edhe (ata) u afruenë. Edhe
tha: Unë (jam) Iosefi vëllāi juei, qi e shitët ndë Misirë. 5 Tashti prā mos idhënohi, as mos 
u duketë juve e ashpërë, se më shitët këtu, sepse Perëndia më dërgōi përpara jush për 
të rueitunë jetënë. 6 Sepse kyi (âsht’) i dyti vit i zisë mbi dhēt, jânë edhe pêsë viet të 
tierë qi ndër ata s’kā me pasunë as të lëvruem, as të korrë. 7 Edhe Perëndia më dërgōi 
përpara jush qi t’u ruej juve farënë, edhe t’u ruej juve jetënë me shumë shpërblim. 
8 Tashti prā nukë më dërguetë ju këtu, por Perëndia, edhe më bâni ātë te Faraoni, edhe 
të zotin’ e gjithë shtëpisë atī, edhe të parin’ e dhēut Misirit. 9 Shpeitoni, e hypni tek em 
ātë, e i thôni: Kështū thotë Iosefi yt bīr: Perëndia më bâni të zotin’ e gjithë Misirit, sdrip 
tek unë, edhe mos qindro, 10 edhe kē me ndenjunë ndë dhēt të Goshenit, edhe kē me 
qenë afërë meje, ti edhe bijt’ e tū, edhe bijt’ e bijvet tū, edhe dhent’ e tū, edhe lopët’ e tū,
edhe gjithë sā kē. 11 Edhe kam me të yshqyem atie (sepse [do të jenë] edhe pêsë viet 
zie), qi t’i mos i mengojë gjâ tyi edhe shtëpisë sate, edhe të gjithave sā kē. 12 Edhe qe 
sytë tuei te shofinë, edhe syt’ e tem vëllā Beniaminit, se goja eme po u flet juve, 13 epni 
zâ prā tem et për gjithë lavdinë teme ndë Misirë, edhe për gjithë sā patë, shpeitoni, e 



sdripni tem atë këtu. 14 Ani rā mbë qafët të Beniaminit të vëllāt, e qjau, edhe Beniamini 
qjau mbi qafët t’atī. 15 Edhe si puthi gjithë të vëllazënit’ e vet, qjau mbi ata, edhe 
mbasandai të vëllezënitë folnë bashkë me atê.

16 Edhe u ndëgjue zâni ndë shtëpī të Faraonit, e thânë, (se) erthnë të vëllezënit’ e 
Iosefit, edhe Faraoni u gëzue, edhe shërbëtorët’ e atī. 17 Edhe Faraoni i tha Iosefit: 
Thuej tët vëllazëne: Këtê bâni: ngarkoni kafshëtë tueja, edhe shkoni e hipni ndë dhēt të 
Hanaanit, 18 edhe si të merrni atinë tuei, edhe fëmijtë tuei, eni tek unë, edhe kam me u 
dhânë (gjithë) të mirat’ e Misirit, edhe keni me ngranë të majmit’ e dhēut. 19 Edhe ti 
urdhëno: Bâni këtê, merrni me vetëhe qerre prei dhēut Misirit, për çunat tuei, e për grāt 
tueja, edhe ngreni atinë tuei e eni, 20 edhe mos u vijë keq për çikërriatë tueja, sepse të 
mirat’ e gjithë dhēut Misirit kânë me qenë tuejatë.

21 Edhe të bijt’ e Israelit bânë kështû, edhe Iosefi u dha atyne qerre nbas urdhënit 
Faraonit, u dha atyne edhe të ngrana për udhë. 22 Edhe gjithësecillit prei atyne u dha ka 
dy palë petëka, por Beniaminit i dha treqind argjanda, edhe pêsë palë petëka. 23 Edhe 
t’et i dërgōi këto: dhetë gomarë ngarkuem me grûnë e më bukë, edhe të ngrana t’et për 
udhë. 24 Edhe dërgōi të vëllazënit’ e vet e shkuenë, edhe u tha atyne: Mos zihi udhësë.

25 Edhe u ngjitnë prei Misirit, e erthnë ndë dhēt të Hanaanit te Iakobi i āti vet. 26 Edhe 
ata i dhânë zâ atī, tue thânë: Iosefi âshtë gjāll, edhe âsht’ i parë mbi gjithë dhēn’ e 
Misirit, edhe iu fik zemëra atī, sepse nuk’ u besonte atyneve. 27 Edhe ata i thânë gjithë 
fjalët’ e Iosefit, qi u pat thânë atyneve, edhe mbassi pā qerretë qi kishte dërguem Iosefi 
për me e ngritun’ atë, i erdhi fryma Iakobit t’et atyneve. 28 Edhe Israeli tha: Mjaft, Iosefi 
em bīr qenëka gjāll, kam me votunë, e kam me pamë atë para se të vdes.
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Kaptina XLVI.

1 Edhe Israeli si u ngrit bashkë me gjithë gjân’ e vet, erth ndë Beershebā, edhe i prûni 
kurban Perëndisë t’et Isaakut. 2 Edhe Perëndia i tha Israelit natënë nd’ândërrë, tue folë: 
Iakob, Iakob. Edhe ai tha: Qish âshtë? 3 Edhe tha: Unë (jam) Perëndia, Perëndia i tyt et,
mos u friko me sdripunë ndë Misirë, sepse kam me të bâmë atie nji komp të math, 4 unë
kam me sdripunë bashkë me tyi ndë Misirë, edhe unë me të vërtetë kam me të ngjitunë 
prap, edhe Iosefi kā me vûmë duert’ e veta mbi syt të tū.

5 Edhe Iakobi u ngrit prei Beershebasë, edhe të bijt’ e Israelit vûnë Iakobinë, të i atin’ e 
vet, edhe dielmt’ e vet, edhe grāt’ e veta mbi qerret qi kishte dërguem Faraoni për me 
ngritun’ atô. 6 Edhe ata muernë bagëtīt’ e veta, edhe gjân’ e vet qi patnë fituem ndë dhēt
të Hanaanit, edhe erthnë ndë Misirë, Iakobi edhe gjithë fara e atī bashkë me atë, 7 bijt’ e 
vet, e bijt’ e bijvet vet bashkë me atë, bijat’ e veta, e bijat e të bijvet vet, edhe gjithë 
farën’ e vet e prûni me vetëhe ndë Misirë.

8 Këta (jânë) emënat’ e të bijvet Israelit qi hynë ndë Misirë, Iakobi edhe të bijt’ e atī: 
Reubeni i pari diāl’ i Iakobit, 9 edhe të bijt’ e Reubenit: Hanoku, e Falla, e Hezroni, e 
Karmi. 10 Edhe të bijt’ e Simeonit: Iemuelli, e Iamini, e Ohadi, e Iaqini, e Zohari, e Shaulli 
i biri njī grueje Hanaanite. 11 Edhe të bijt’ e Lleviut: Gershoni, (e) Kohathi, e Merari. 
12 Edhe të bijt’ e Iudësë: Eri, e Onani, e Shellahu, e Farezi, e Zarahu, por Eri, e Onani 
vdiqnë ndë dhēt të Hanaanit. Edhe të bijt’ e Farezit ishinë Hezroni e Hamulli. 13 Edhe të 
bijt’ e Issaharit: Tolla, e Fuvahu, e Iobi, e Shimroni. 14 Edhe të bijt’ e Zebullunit: Seredi, e 
Elloni, e Iahlleeli. 15 Këta (jânë) të bijt’ e Lleahësë, qi ia puell Iakobit ndë Padanaram 
bashkë me Dinahënë të bijën’ e atī, gjithë shpirtënatë, të bijt’ e atī, e të bijat’ e atī 



(ishinë) tridhēt’ e tre. 16 Edhe të bijt’ e Gadit: Zifioni, e Haggi, (e) Shuni, e Ezboni, (e) Eri, 
e Arodi, e Arelli. 17 Edhe të bijt’ e Asherit: Iimnahu, e Ishuahu, e Isui, e Beriahu, e Seraha
e motëra atyne, edhe të bijt’ e Beriahut: Heberi, e Mallqielli. 18 Këta (jânë) të bijt’ e 
Zillfasë, qi ia dha Llabani Lleahësë së bijësë, edhe këta ia puell Iakobit, 
gjashtëmbëdhetë shpīrt. 19 Të bijt’e Rahelësë së shoqesë Iakobit: Iosefi e Beniamini. 
20 Edhe Iosefit i patnë lemë ndë dhēt të Misirit Manassehu e Efraimi, të cillët’ ia puell atī 
Asenatha e bija e Potiferahut priftit Onit. 21 Edhe të bijt’ e Beniaminit (ishinë) Bellahu, e 
Beqeri, e Ashbelli, (e) Gera, e Naamani, (e) Ehu, e Roshi, (e) Mappimi, e Huppimi, e 
Ardi. 22 Këta (jânë) të bijt’ e Rahelësë qi ia puell Iakobit, të gjithë katërmbëdhētë shpīrt. 
23 Edhe të bijt’ e Danit, Hushimi. 24 Edhe të bijt’ e Naftallit: Iahzeelli, e Guni, e Iezeri, e 
Shillemi. 25 Këta (jânë) të bijt’ e Billhahësë, të cillënë Llabani ia pat dhânë Rahelësë së 
bijësë, edhe ajo i puell këta Iakobit, të gjithë (ishinë) shtatë shpīrt. 26 Gjithë shpirtënatë qi
hynë ndë Misirë bashkë me Iakobinë, të cillëtë kishinë dalë prei pulpavet atī, përveç 
grāvet të bijvet Iakobit, të gjithë (ishinë) gjashtëdhēt’ e gjashtë shpīrt. 27 Edhe të bijt’ e 
Iosefit qi i patnë lemë ndë Misirë (ishinë) dy shpīrt, gjithë shpirtënat’ e shtëpisë Iakobit, 
qi hynë ndë Misirë (ishinë) shtatëdhetë.

28 Edhe (Iakobi) dërgoi Iudënë përpara atī te Iosefi, qi të sdrypi përpara atī ndë 
Goshen, edhe erthnë ndë dhē të Goshenit. 29 Edhe Iosefi zûni qerren’ e vet edhe hipi me
i dalë përpara Israelit t’et ndë Goshen, edhe kur pā atê, rā mbi qafët t’atī, edhe qjau 
shumë herë mbi qafët t’atī. 30 Edhe Israeli i tha Iosefit: Le të vdes tashti qi pashë syt’ e 
tū, sepse ti qenëke po gjāll’. 31 Edhe Iosefi u tha të vëllazënavet vet, edhe shtëpisë t’et: 
Unë kam me u ngjitunë, e kam me i dhânë zâ Faraonit, e me i thânë: Tem vëllazënë, 
edhe shtëpia e tem et qi (ishinë) ndë dhē të Hanaanit, erthnë tek unë, 32 edhe njerëzit 
(jânë) barī, sepse (jânë) njerës qi ushqejënë bagëtī, edhe kânë prûmë dhent’ e veta, e 
{grigjënat}lopët’ e vet, edhe gjithë qish kânë. 33 Ndë u thirrtë juve prā Faraoni, e t’u thotë:
Cilla âshtë puna juei? 34 Thoni atī: Shërbëtorët’ e tū jemi njerës qi ushqeimë bagëtī çë 
prei dielmënisë tonë deri tashti, edhe na edhe atënitë tanë; qi të rrini ndë dhē të 
Goshenit, sepse aty Misirasitë e kânë të ndytë çdo barī dhensh.

47
Kaptina XLVII.

1 Edhe Iosefi erth e i dha zâ Faraonit, tue thânë: Em atë, edhe tem vëllazën, edhe 
dhent’ e atyne, edhe lopët’ e atyne, edhe gjithë qish kânë, erthnë prei dhēut Hanaanit, 
edhe qe te jânë ndë dhē të Goshenit. 2 Edhe muer shtatë vetë prei të vëllezënish, ia 
nxuer përpara Faraonit. 3 Edhe Faraoni u tha të vëllezënet atī: Ç’punë bâni ju? Edhe ata
i thânë Faraonit: Shërbëtorët’ e tū (jânë) barī dhensh, edhe na, edhe atënitë tanë. 
4 Animâ i thânë Faraonit: Erthmë qi të zâmë vend ndë këtë dhē, sepse s’kā kullotë për 
tufat e shërbëtorëvet tū, sepse zīa u randue ndë dhē të Hanaanit, tashti prā, të lutemi, le
të rrinë shërbëtorët’ e tū ndë dhē të Goshenit. 5 Edhe Faraoni i tha Iosefit: Yt atë edhe 
tët vëllazën erthnë te ti, 6 dhēu i Misirit âshtë përpara teje, vê të rrijë yt atë edhe tët 
vëllezën ndë mâ të mirinë dhē, le të rrinë ndë dhē të Goshenit, edhe ndë di se gjindenë 
ndër ata būrra të {vëjyeshim} zotë, veni kujdestarë mbi bagëtīt të mia.

7 Edhe Iosefi shtiu Iakobinë të i ātinë, edhe e nxuer përpara Faraonit, edhe Iakobi 
bekōi Faraoninë. 8 Edhe Faraoni i tha Iakobit: Si sā (jânë) dit’ e vietvet jetësë sate? 
9 Edhe Iakobi i tha Faraonit: Dit’ e vietve mī ndë dhē të huejë (jânë) nji qind e tridhetë 
viet, dit’ e vietvet jetësë seme kânë qenë të paka e të këqia, edhe nuk’ ua mbërrînë 



ditvet vietvet jetësë atënavet mī ndë dit qi rrijshinë ndë dhē të huejë. 10 Edhe Iakobi 
bekōi Faraoninë, edhe duel’ prei sysh Faraonit. 11 Edhe Iosefi vûni të i atinë edhe të 
vëllezënitë të rrinë, edhe u dh atyne vend ndë dhē të Misirit, mbë mâ të mirënë dhē, ndë
dhē të Ramesësë, sikurse urdhënōi Faraoni. 12 Edhe Iosefi ushqente me bukë të i atinë, 
edhe të vëllezënitë, edhe gjithë shtëpīn’ e t’et mbas fëmijsh (atyne).

13 Edhe nukë (kishte) bukë mbë gjithë dhēnë, sepse zīa ishte fort e rândë, kaqi sā 
dhēu i Misirit, edhe dhēu i Hanaanit u shuenë prei zisë. 14 Edhe Iosefi mbëloth gjithë 
argjandinë qi gjindei ndë dhē të Misirit, e ndë dhē të Hanaanit për drithinë qi blijshinë, 
edhe Iosefi prûni argjandinë ndë shtëpī të Faraonit. 15 Edhe mbassi u mbarue argjandi 
prei dhēut Misirit, e prei dhēut Hanaanit, erthnë gjithë Misirasitë te Iosefi, e i thânë: 
Epna bukë, sepse përse të vdesim përpara teje? Sepse u mbarue argjandi. 16 Edhe 
Iosefi tha: Bini bagëtitë tueja, edhe kam me u dhânë (bukë) ndë vend të bagëtivet tuei, 
ndë u mbarue argjandi. 17 Edhe (ata) prūnë bagëtit’ e veta te Iosefi, edhe Iosefi u dha 
atyne bukë ndë vend të kualvet, e ndë vend të dhenvet, e ndë vend të qēvet, e ndë 
vend të gomarëvet, edhe i ushqeu ata me bukë atë vit ndë vend të gjithë bagëtivet 
atyne. 18 Edhe mbassi u mbarue ai vit, erthnë tek ai të dytinë vit e i thânë: S’kemi me e 
mpshefunë prei tin zot se s’mbeti argjand, edhe bagëtitë (u bânë) të ten zot, nukë mbeti 
tietërë gjâ përpara ten zot, veç kurpënatë tanë, edhe dhēu ynë, 19 përse të hupim 
përpara teje, edhe na, edhe dhēu ynë? Blina neve, edhe dhēnë tanë për bukë, edhe 
kemi me qenë, na edhe dhēu ynë, shërbëtorë te Faraoni, edhe ep(na) farë, qi të rroimë,
e të mos vdesim, edhe të mos shkretohetë dhēu.

20 Edhe Iosefi bleu gjithë dhēn’ e Misirit per Faraoninë, sepse Misirasitë shitnë 
gjithësecilli arën’ e vet, sepse zīa u randue tepërë mbi ata, kështu dhēu u bā i Faraonit, 
21 edhe popullit u ndërroi vendetë ndër qytete, çë prei (nji) kandi të kufinavet Misirit, 
deriu ndë tietërë kand t’atī, 22 vetëmë dhēn’ e priftënavet nukë bleu, sepse priftënitë 
kishinë piesën’ (e vet) prei Faraonit, edhe haishinë piesën’ e vet, qi u kishte dhânë 
Faraoni, përandai nukë shitnë dhēn’ e vet. 23 Atëherë Iosefi i tha popullit: Qe te bleva 
juve edhe dhēnë tuei sod për Faraonin, qe merrni farë, edhe mbillni dhēnë, 24 edhe ndë 
kohë të drīthit, keni me dhânë të pêsëtënë Faraonit, edhe të katërë piesatë kânë me 
qenë tuejatë, për farë ārash, e për ushqiminë tuei, e për ata qi jânë ndë shtëpī tuei, 
edhe për ushqim të {çunavet} dielmvet tuei. 25 Edhe ata thânë: Ti na shpëtove jetënë, le 
të gjeimë hīr përpara tin zot, edhe le të jemi shërbëtorët’ e Faraonit. 26 Edhe Iosefi vûni 
këtë ligjë ndë dhē të Misirit, deri mbë sod, t’i epet’ e pêsëta Faraonit, përveç dhesë 
priftënavet vetëmë, (qi) nuk’ u bâ e Faraonit.

27 Edhe Israeli ndenji ndë dhē të Misirit, ndë dhē të Goshenit, edhe {fitoi atie pronjë} 
vûni gjâ nd’atë, edhe u shtuenë, e u shumuenë fort. 28 Edhe Iakobi rrōi edhe 
shtatëmbëdhētë viet ndë dhē të Misirit, edhe dit’ e vietvet jetësë Iakobit u bânë nji qind e
katërdhēt’ e shtatë viet.

29 Edhe u afruenë dit’ e Israelit për me vdekë, edhe (ai) thirri të birinë Iosefinë, e i tha: 
Ndë kam gjetunë hīr tashti përpara teje, të lutem, venë dorënë tande ndënë kofshët 
teme, edhe bân tek unë përdëllim e të vërtetë, të mos më varrojsh, të lutem, ndë Misirë,
30 por kam me fletunë bashkë me atënit’ e mī, edhe kē me më ngritunë prei dhēut Misirit,
edhe kē me më vorruem ndë vorrt’ t’atyne. Edhe ai tha: Unë kam me bâmë mbas fjalësë
sate. 31 Edhe ai tha: Banmë bē, edhe (ai) i bâni bē. Edhe Israeli uli kryetë mbi majët të 
shkopit (atī).
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Kaptina XLVIII.

1 Mbas këtyne punëve, i thânë Iosefit: Qe yt atë tek âshtë sëmunë. Edhe muer me 
vetëhe të dy të bijt’ e vet, Manassehunë edhe Efraiminë. 2 Edhe i dhânë zâ Iakobit, e i 
thânë: Qe yt bīr Iosefi te po vien te ti, edhe Israeli muer fuqī, edhe ndenji mbi shtrat. 
3 Edhe Iakobi i tha Iosefit: Perëndia Fuqimadhi m’u duk ndë Lluz ndë dhē të Hanaanit, 
edhe më bekōi, 4 edhe më tha: Qe unë do të shtoj tyi, e do të shumoj tyi, edhe do të bâj 
tyi për shumë popuj, edhe kam me dhânë këtë dhē farësë sate {bashkë me tyi, për 
pronie të përhershime} mbas teje, për gjâ të vet të përjetëshime. 5 Tashti prā të dy bijt’ e 
tū, qi të kânë lemë ndë dhē të Misirit, {para se të vij unë} pa ardhun’ unë te ti ndë Misirë,
jânë të mitë, Efraimi edhe Manassehu do të jenë tek unë, porsi Reubeni edhe Simeoni, 
6 edhe dielmt’ e tū qi të lejënë mbas këtyne, do të jenë të tutë, kânë me u qjueitunë ndë 
trashigim të vet mbas emënit vëllazënavet vet. 7 Edhe unë kur po vijshiem prei Padanit, 
më vdiq Rahela mb’udhë ndë dhē të Hanaanit, kur {nukë mëngonte} (na mbeste) edhe 
pak udhë për me e mbërrîmë ndë Efrathë, edhe e varrova atie nd’udhët të Efrathësë, e 
cilla (âshtë) Bethleema.

8 Edhe Israeli kur pā të bijt’ e Iosefit tha: Cillëtë (jânë) këta? 9 Edhe Iosefi i tha t’et: Këta
(jânë) bijt’ e mī qi më dha Perëndia këtu. Edhe ai tha: Të lutem bieri tek unë, për me i 
bekuem. 10 Edhe syt’ e Israelit shifinë rândë prei pleqënisë, nukë mundei me pamë. 
Edhe i aviti ata tek ai, edhe i puthi ata, edhe i rroku mbë qafë ata. 11 Edhe Israeli i tha 
Iosefit: Nukë shpëreishiem me pamë {faqenë tande} syt’ e tu, edhe qe Perëndia te më 
diftōi edhe farënë tande. 12 Edhe Iosefi i nxuer ata prei miedisit gjunjvet atī edhe {uli 
kryet përdhē deri sheshit} u ul me faqe përdhē. 13 Edhe Iosefi muer ata të dy, Efraiminë 
mbë të diathtë të vet, e mbë të mangjët të Israelit, edhe Manassehunë mbë të mangjët 
të vet (e) mbë të diathtë të Israelit, edhe ia afrōi atī. 14 Edhe Israeli shtrîni të diathtën’ e 
vet edhe e vûni mbi kryet të Efraimit, i cilli (ishte) mâ i vogëli, edhe të mangjëtën’ e vet, 
mbi kryet të Manassehut, tue kryqëzuem duert’ e veta, sepse Manassehu (ishte) 
paralindësi. 15 Edhe bekōi Iosefinë e tha:

Perëndia, përpara të cillit ecnë atënit’ e mī Abrahami edhe Isaaku,
Perëndia i cilli më kulloti çë prei së lemesë seme deri mbë këtë ditë,
16 engjulli qi më shpëtōi prei gjithë të këqiash, bekoftë (këta) {çuna} dielm,
edhe u qjueitë emëni em mbi ata, edhe emëni i atënavet mī Abrahamit e Isaakut,
edhe u shumofshinë shumicë e madhe mbi dhēt.

17 Edhe Iosefi kur pā se i ati vûni dorën e diathtë mbi kryet të Efraimit, i erth keq, edhe 
rroku dorën’ e t’et qi t’ia heqi prei kresë Efraimit, e ta vêjë mbi kryet të Manassehut. 
18 Edhe Iosefi i tha t’et: Mos kështu āti em, sepse kyi (âshtë) paralindësi, vene të 
diathtënë mbi kryet t’atī. 19 Por i āti nukë desh, edhe tha: E di diāli em, e di, edhe kyi kā 
me u bâmë nji popullë, edhe kyi kā me u bâmë i math, por i vëllāi atī mâ i vogëli do të 
jetë mâ i math se ai, edhe fara e atī kā me u bâmë shumicë kombesh. 20 Edhe atë ditë i 
bekōi e tha (Tue zânë n’gojë):

tyi Israeli kā me bekuem, tue thânë:
Perëndia të bâftë porsi Efraimin’ e porsi Manassehunë!

Edhe vûni Efraiminë para Manassehut. 21 Edhe Israeli i tha Iosefit: Qe unë te po vdes, 
edhe Perëndia kā me qenë bashkë me ju, edhe kā me u prûmë juve përsërī ndë dhē të 
atënavet tuei, 22 edhe unë po të ap tyi njī piesë për vëllazënit’ e tū, të cillën’ e mora prei 



dorës’ Amoritëvet me thikënë teme e me harkunë tem.
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Kaptina XLIX.

1 Edhe Iakobi thirri të bijt’ e vet, e tha: Mbëlidhi, qi t’u dëftoj juve, qish kā me koditunë 
ndër ju, ndë ditt të mbrapëme,

2 mbëlidhi e ndëgjoni, o të bijt’ e Iakobit,
edhe mbani vesh Israelit ātit tuei.

3 Reuben, paralindësi em,
ti (jē) fuqia eme, edhe të filluemit’ e fuqivet mia,
i shquem prei ndērit, i shquem prei fuqisë,

4 valove porsi ujë, s’kē me pasunë parësinë,
sepse hipe mbë shtrat të tyt et,
atëherë (e) ndyne, hipi mbi shtrat tem.

5 Simeoni edhe Lleviu vëllazënitë,
thikat’ e atyne (jânë) {dru të shtrembëta} rendī e së shtrembëtësë,

6 ndë këshillet t’atyne mos hyjsh, o shpirti em,
ndë përmbëledhëjet t’atyne mos bashkohesh, o nderi em,

sepse ndë zemërim të vet vranë njerës,
edhe ndë dhunët të vet prenë deje demi,

7 qoftë mallëkuem zemërimi i atyneve, sepse (ishte) i vrazhëtë
edhe mënia e atyneve, sepse (ishte) e ashpërë,

kam me i shpërdamë ata te Iakobi,
edhe kam me i shpërkoqun’ ata tek Israeli.

8 Iudë, vëllezënit’ e tū kānë me të lavdëruem,
dora jote (kā me qenë) mbi shît të anëmiqvet tū,
të bijt’ e tyt et kānë me të ulunë kryetë,

9 Iuda (âshtë) këlysh leoni,
biri em, hipe prei gjuatisë,

rē e flete porsi leon,
edhe porsi këlysh leoni, kush kā me e squem atë?

10 S’kā me {i mënguem} u hequnë shkopi prei Iudësë,
as ligjëdhânësi prei miedisit kâmbëvet atī,

deri sā të vîjë Shillohu,
edhe tek ai (kā me qenë) {pëlqimi} shpëresa e popujvet,

11 lith pulishtin’ e vet ndë vëneshtë të vet,
e ndë bîmë të sgjedhëme, këlyshin’ e gomaresë vet,

kā me lamë petkun’ e vet me vênë,
edhe {kopështin} rroben’ e vet me gjak rrushi,

12 syt’ e atī (kânë me qenë) të kuq prei vênësë,
edhe dhâmbët’ e atī të bardhë prei t’ambëlit.

q1 13 Zebulluni kā me ndenjunë {ndë lima} buzë dētit,
edhe kā me qenë ndë limâ {barkash} lundrash,



edhe kufini atī (kā me u shtrīmë) deri ndë Sidonë.

14 Issahari (âshtë) gomār i fortë,
qi dirgjetë ndë miedis të vilavet,

15 edhe kur pā se të prâitunitë (âshtë) të mirë,
edhe vendi i pëlqyeshim,

uli krahun’ e vet ndë barrë,
edhe u bâ shërbëtuer ndënë pagesë.

16 Dani kā me gjukuem popullin’ e atī,
porsi njana prei farash Israelit.

17 Dani kā me qenë gjarpën mbi udhët,
aspidhë mbi rrugët,

tue kafshuem thembrën e kālit,
kaqi sā kalorësi i atī kā me rânë mbrapazi.

18 Shpëtiminë tand prita, o Zot.

19 Gadinë kânë me e riepunë kursarë,
por (edhe) ai mâ ndë fund do të jetë kursār.

20 Buka e Asherit (kā me qenë) e mâjme,
edhe ai kā me dhânë {gjellë} të prâjtuna mbëretënishte.

21 Nefthalliu (âshtë) porsi drê i lishuem,
qi ep fjalë të pëlqyeshime.

22 Iosefi, degë plot me pemë,
degë plot me pemë afërë gurrësë,
qi i shtrīhenë bisqetë mbi mūrt,

23 harkëtorët’ {pikëlluen} e idhënuen atë,
edhe shigjetuenë, edhe i {kishinë} patnë anëmiqësī,

24 por harku i atī mbeti i fortë,
edhe krahat’ e duervet atī u forcuenë

me anë të duervet të fortit (Perëndisë) Iakobit,
prei andyj bariu, shkrepi i Israelit,

25 me anë të Perëndisë tyt et, i cilli të ndimon,
edhe me anë të Fuqimadhit,
i cilli të bekon me bekime të qiellit prei së nalti,

(e) me bekime të abysësë për poshtë,
(e) me bekime të gjinjvet e të shtratit barkut,

26 bekimet’ e tyt et
duelnë mâ të forta se bekimet’ e përintvet mī,
deri mbi {të naltat majat e të përjetëshimvet male} majat të nalta të malevet 

përjetëshm,
kânë me qenë mbi kryet të Iosefit,

edhe mbi kryet të sgjedhunit ndërmiet vëllazënavet vet.



27 Beniamini kā me qenë ujk rrëmbyes,
ndë mëngjes kā me ngrânë gjah,
edhe mbramiet kā me damë plaçëka.

28 Këta të gjithë (jânë) të dymbëdhetë farat’ e Israelit, edhe këjo (âsht’) ajo qi u foli 
atyne i āti, edhe i bekoi ata, gjithësecillinë mbas bekimit atī i bekōi ata.

29 Edhe i porositi ata, e u tha: Unë po vîhem te populli em, më vorroni bashkë me 
atënit e mī, ndë shpellët, ndë arët të Efron Hettitit, 30 ndë shpellët qi (âshtë) ndë arët 
Mahpellahut, kundruell Mamresë ndë dhē të Hanaanit, qi bleu Abrahami bashkë me 
arënë prei Efron Hettitit për dhē vorri, 31 atie vorruen’ Abrahaminë edhe Sarrënë të 
shoqenë Abrahamit, atie vorruen’ Isaakunë edhe Rebekënë të shoqen’, atie vorrova 
edhe unë Leahënë, 32 të blemit’ e arësë edhe të shpellësë qi ashtë nd’atë (u bâ) prei të 
bijvet Hethit. 33 Edhe Iakobi mbassi mbarōi së porosituni të bijt’ e vet, tërhoq kambët’ e 
vet mbi shtrat, edhe dha frymënë, edhe u vû ndë popullit të vet.

50
Kaptina L.

1 Edhe Iosefi rā mbi faqet’ t’et, e qjau mb’atë, edhe e puthi. 2 Edhe Iosefi urdhënōi 
shërbëtorët’ e vet miekësitë, të ballsamojënë të i atinë, edhe miekësitë e ballsamuen’ 
Israelinë. 3 Edhe u mbushnë katërdhetë ditt për atë, sepse kështu mbushenë dit’ e të 
ballsamuemit, edhe Misirasitë mbaitnë zī për atë shtatëdhetë ditt.

4 Edhe mbassi shkuenë dit’ e zisë atī, Iosefi foli ndë shtëpī të Faraonit, e tha: Tashti 
ndë paça gjetunë hīr përpara jush, u lutem, flitni ndë veshët të Faraonit, e thoni: 5 Em 
atë më vû mbë bē, tue thânë: Qe unë te po vdes, ndë vorrt’ tem, qi e gërmova për 
vetëhenë teme, ndë dhēt të Hanaanit, atie kē me më vorruem, tashti prā, le të ngjitem, u
lutem, e le të vorroj atinë tem, edhe kam me u këthyem. 6 Edhe Faraoni tha: Ngjitu, e 
vorro tët atë, sikurse të vû mbë bē.

7 Edhe Iosefi u ngjit për me vorruem të i atin’ e vet, edhe u ngjitnë bashkë me atë gjithë
shërbëtorët’ e Faraonit, mâ të vietërit’ e shtëpisë atī, edhe gjithë pleqësia e dhēut Misirit,
8 edhe gjithë shtëpia e Iosefit, edhe të vëllezënit’ e atī, edhe shtëpia e t’et, vetëmë 
fëmijët’ e vet, e dhent’ e veta, e lopët’ e veta, lânë ndë dhē të Goshenit. 9 Edhe u ngjitnë 
bashkë me atë edhe qerre e kalorī, kaqi sā u bâ nji shoqënī e madhe fort, 10 edhe erthnë
ndë lamët të Atadit, qi (âshtë) përtēj Iordanit, edhe atie qjanë me vajë të madhe e {fort} 
shumë të fortë, edhe (Iosefi) {bani} mbajti shtatë dit zī për të i atinë. 11 Edhe 
Hanaanitëtë, vendësit’ e atī vendi, kur panë zīnë ndë lamët të Atadit, thânë: Zī e madhe 
(qenëka) këjo ndër Misirasit, përandai u qjueit emëni atī (vendi) Abel-mizraim [zīa e 
Misirësavet], i cilli (âshtë) përtej Iordanit. 12 Edhe të bijt’ e atī bânë për atë, sikurse i 
porositi ata, 13 edhe të bijt’ e atī si e prûnë atë ndë dhē të Hanaanit, e vorruenë ndë 
shpellët të arësë Mahpellahut, qi bleu Abrahami bashkë me arënë për {dhe} vend vorri 
prei Efron Hittitit, kundruell Mamresë. 14 Edhe Iosefi mbassi vorrōi të i atinë, u këthye 
ndë Misirë, ai edhe të vëllezënitë, edhe gjith’ ata qi ishinë ngjitë bashkë me atë për me 
vorruem të i atinë.

15 Edhe të vëllazënitë’ e Iosefit kur panë se vdiq i āti vet, thânë: Druese Iosefi kā me na
mbaitunë mend të keqen, edhe kā me na e lamë mâ tepërë për gjithë sā të këqia qi i 
bâm atī. 16 Edhe dërguenë fialë Iosefit, e i thânë: Yt atë urdhënōi para se të vdiste, edhe 
tha: 17 Kështû t’i thoni Iosefit: Fal’ të shtrembëtën’ e tyt vëllezëne, edhe fajin’ e atyne, 



sepse të bânë keq, tashti prā, të lutemi, fal të shtrembëtën’ e shërbëtorëvet Perëndisë 
tyt et. Edhe Iosefi qjau kur i folnë (këto). 18 Voitnë edhe të vëllezënit’ e atī, e i rânë (ndër 
kambë) përpara atī, e thānë: Qe na (te jemi) shërbëtorët’ e tū. 19 Edhe Iosefi u tha atyne:
Mos frikohi, mos (jam) unë ndë vend të Perëndisë? 20 Ju bātë këshillë të keqe kundrë 
meje, por Perëndia {bani këshill} vûni ndër ment (me këthyem) këtë për të mirë, qi të 
bâhei porsi sod, qi shpëtōi jetën’ e shumë populli, 21 tashti prā mos frikohi, unë kam me 
ushqyem juve, edhe fëmijtë tuei. Edhe ngushullōi ata, e u foli mbas zemërës’ atyne.

22 Edhe Iosefi ndenji ndë Misirë ai edhe gjithë shtëpia e t’et, edhe Iosefi rrōi nji qind e 
dhetë viet. 23 Edhe Iosefi pā dielm prei Efraimit, deri mbë të tretinë (bres), edhe të bijt’ e 
Maqirit, të bīrt Manassehut, lenë mbi gjunjt të Iosefit.
24 Edhe Iosefi u tha të vëllezënet vet: Unë po vdes, por Perëndia me të vërtetë kā me
u vështruem juve, edhe kā me u ngjitunë juve prei këtī dheu, nd’atë dhē qi i bâni bē
Abrahamit, e Isaakut, e Iakobit. 25 Edhe Iosefi vûni mbë bē të bijt’ e Israelit, e u tha: 
Perëndia me të vërtetë kā me u vështruem juve, edhe keni me ngritun’ eshtënat’ e 
mia prei këndeij. 26 Edhe Iosefi vdiq nji qind e dhetë vieç plak, edhe e valsamuen’ 
atë, edhe u vû ndë njī arkë ndë Misirë.


