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Bätäka: Yïn nɔŋ yic ba akölköl kän guär bec wälë welkɔ̈u, na cï lɔ ɣaac.

Ɣɔn tɔ Yecu në pinynhom aye dutuucke lëk në cieŋ de
Pan nhial. Aye cɔl "Ɣön de Baba", ku lëk kek lɔn nɔŋ
yenic ɣän juëc ke cieŋ. Të bï raan alɔ
cieŋ adït, e pan piɛth/dhɛ̈ɛ̈ŋ.
Pan nhial e pandit arët
kuka piɛth rɛ̈k awär
bɛ̈i ke raan tɔ̈ në
pinynhom.

Go Yecu lueel, "Ɣɛn lɔ ɣän kuɔn juir. Ku të le ɣɛn ɣän
kuɔn juir, kë ɣɛn bï lɔ dhuk ku la we luɔr tedie." Ku lɔ
Yecu nhial ëtë töŋë jɔt yen rɔt në thouic. Kë dɛɛi
dutuucke, go Yecu laar Nhial, ku lööm piöl/piär arɛk bë
määr në kɔc nyin.

Mënë ɣɔn agut cë ye mɛn, Krithäno aye kë cï Yecu lëk
kɔcke tak në dhuk ben bɛr lɔ dhuk ku bïke bɛ̈n lar nhial.
Ku luel Yecu ɣɛn bï dac lɔdhuk, kë cë ŋic lɔn
yen dhamɛn ban bën. Kuna krithano cë
thou kë ŋot wei? Aye baibol luel
yeka bï lɔ ciɛ̈ɛ̈të tɔ̈ ke Yecu.
Të liiuë guɔ̈pdu ke ku
ba tɔ̈ wenë bënydit.
TÄ KENNË
YAKOBA

Nyooth, Buŋ/athoor da akär në Baibolic, e wuɔk lɛ̈k në
piath de Pan nhial. Kë piɛth de gä en kïni, në kuɛr
piɛthic ëbɛ̈n, Pan Nhial yeneke pan de Nhialic. Nhialic
atɔ̈ ne ɣän ëbɛn, ku gɔl de atɔ̈ Pan nhial.

Malaikai ku kä juëc tɔ̈ nhial
aye Nhialic döör Pan nhial.
Kara ye kɔcë Nhialic cë thou
lɔ nhial? Aaye diɛt pieth rilic
leec kek Nhialic ket.

Käkë aye wël kɔk tɔ̈ në din (dit) töŋ yeki keet kin:
YÏN AKA RILIC CA WƆ WAR TËNƆŊ NHIALIC
NË RIƐMDU NË KUƐTKUƆ YIC
EBƐN, JUƆRIC EBƐN KU YIN
CË WƆ LUƆI KË WƆ YE
MELƐK KU YUKU
DUPIÖÖC
TENƆŊ
NHIALIC.
(Nyooth. 5:9)

Apäm ë thök de baibol e nhial cäät "kë ye Jeruthelɛm
Jöt". Adït aretic kuka nɔŋ päny bär baŋ beec. E päny
cï cuëëc/yïïk ajɛɛr rilic cie kuɛm kuka lanyin liöŋliöŋ.
Gölde/jɔk de piny acï gɔɔl piny në pänyde mäläŋ ku ajɛɛr
ke yith, kuke thiepthiep/lariauriau kekë cït dhɛ̈ɛ̈ŋ. Baap
kedhiɛ
aacï ke
ya loi në
thiliŋ
töŋdït!

Kek ë bɛɛpdït ɣɛr cï kum nyïïn në kë tɔc acie ke
thiök thok. Loku thïn buk lɔ caathic ... WU! Pan
nhial e pandit dhëëŋic abaŋthin. Geu/rɔk acï loi në
Dääp/mäläŋ nyin (ayene dai ne ye kɔu). Yïk cääric
acï yïïk në mäläŋ.

Dhɛ̈ɛ̈ŋ, wɛɛr de pïu lɔ nyin car aawat ke bɔ tenɔŋ Nhialic
në gol de nhuɔɔmde. Ku biäk dɛte de wɛ̈ɛ̈r anɔŋic tim de
pïr, mɛn ɣɔn kɔnë yök dom de Eden. E tim wääc ke tiim.
E luɔk në dɔu thiër kurou wääc, në pɛi wääc. Ku yïïth ke
tim dë pïr aaye kɔc cɔk dɛm në Bayic ëbɛn.

Pan Nhial acï kɔr na Akɔl ka pɛi bë ruɛl ago ɣɛɛr.
Nhuɔm de Nhialic ekdit de gai yen piny ca ɣer. Ɣɛɛr
akën kan liiu etɛn.

Aɣet cë läi tɔ̈ nhial awääc. Aace kɔcë cam kuka cëŋ ke
kɔc apiɛth në dhölde maath. Boŋbar/gɔl ku Amɛ̈l aye
cam në noon piny atök. Agut cë mathɔndït ke köör a
cam rap cë thön ke ɣɔk. Aluel bënydït, "Acën kë bïk
nɔk ku ka cïn kë bïk riöök ne kuur diɛn lɔjik."

Të ɣoi wɔ të thiɔk
në wɔ lɔm, ëka yeku
yök anɔŋ kä liu Pan
nhial. Acën wël
ke riäk de piɔu
yeke kan
piŋ. Acën
raan
ye thär
kuɔ ba ya
kuiɛŋ/mëtil.
Ɣöt aakënë
ke thiök
thok, në kë
cën en cuɛr nhial.

Acën pit/lueth, acën anäk
kɔc, tït wälë kɔc rɛɛc kök.
Kɔc acÏn awany
(adumuööm)
leu bë rot
luɔi raan
Pan nhial.

Pan nhial tɔ̈ Nhialic thïn
acënic pïu ë nyin ke dhieu.
Në thaadɛ, kë kɔc ke
Nhialic aye naŋ dhiëndït
de piou në rɛ̈ɛ̈c de pïr kënë.
Pan nhial, Nhialic abë pïu
ëbën wɛcwei në kɔc nyïn.

Thou aliu Pan nhial. Kɔc ke Nhialic abi ya tɔ̈ ke bënydït
(Yakoba) athɛɛr. Abë cën dhiën de piɔudɛ̈t, acën
dhiëndɛ̈t, acën arɛɛm. Acën tuany, acën diër lɔr, acën
adhuma. Raan tɔ̈ nhial
ëbën aabï piɔuth ya
miɛt athɛɛr.

Piath de ëbɛ̈n, Pan nhial e tëde dhäk ku nyïïr (Ku kɔcdït
aya) cë Yecu Kritho gam kë ye duluɛ̈ŋden ku rïu Kï kë ye
Yakoba den. Pan Nhial anɔŋic buk ye cɔl lamba de pïr.
Athiëŋic në rin ke kɔc. Nyic e rin ë kɔc
ko cïke gɔɔr ëtënë? Aaye kɔc ëbën cë
weiken gäm Yecu.
Tɔ̈ rinku thïn?

Wël akär ke Baibol jam në nhial aye wël piɛth cɔl/kɔɔr
yen ke wuɔ. "Ku luel Jöŋdit ku raan thïëk, 'Bäkë!', Ku
cakä luel raan cë piŋ 'Bär!' Ku cakä raan cë yal bɔ. Ku
raan nhiare (kɔɔre), cakä lööm pïu kepiir kë lääu."

Nhial, Pan piɛth de Nhialic
Akölköl tënɔŋ Wëtde Nhialic, Baibol,
aye yök në
Jɔn 14; 2 Korinthoi 5;
Nyooth 4, 21, 22

"Lɔ thïnde Wëlku yenë ke ɣɛr bëi."
Diɛtke Debit 119:130

Thök

60

60

Akölköl ë Baibol kënë a lëk wuɔk
Nhalicdandït ë gäi ë loi wuɔk ku wïc wuɔk buku nyic.
Anyic Nhialic lɔn cï wuɔk lui në kä rɛc, ye ke cɔl adumuööm.
Dui de adumuööm e ya thou, Nhalic anyiarïn yen cen wën töŋde
Yecu tuöc pinynhom bɛ bën thou në tiɛm agerkou ku dui në
adumuöömku. Jɔl Yecu dhuk në pïric ku ler bai pan nhial! Na
ye Yecu gam ku ye thiëëc bë adumuööm kuɔ ya puɔl, ka bë loi!
Abë bën ku cëŋ në yï yic, ku yïn bë ceŋ kekë yen alawën.
Na ye gam kënë e yic, luel kënë tënë Nhialic:
Wa Yecu, aya gam yïne Nhialic, ku e yïne mony cë bën
thou në adumuööm cë, ku ëmɛn Yïn pïr pe. Yïn bär në pïrdiëic
ku päl adumuööm cë ago naŋ pïr jöt ëmɛn, ku köl tök ba lɔ rɛɛr
kenë yïn athɛɛr/alawën. Kuɔnyë yiɛn ba yïn ya theek ku
ciëŋ në yïn kë ya ye mɛnhdu. Amin
Kuen Baibol ku ye jam ke Nhialic në köl thok ëmën! Jɔn 3:16

