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NHIALIC ACË KË JUÄC ËBËN 
CAK! Ɣɔn cɛk nhialic mony tueŋ, 
]Adam, e ciëŋ domde Edenic kekë 
tiŋde, Eve. Aake mitpiöth apiɛth ëke 

rïu Nhialic ku e nhiarkï 
yen Täde agut cë köl 
tök ...



"Cï Nhialic lëk 
wuek bak cuök cëmë

kuatë tim ëbën?" thiëc 
këroor Eve. "Wuɔk lëu 

buku cam luɔk de tim ëbën 
ku tök acï lëu bï wuɔk cam 
në luɔk de", go tik lueel. 
"Na camku wälë jakku 
yennë luɔkë, kë wuɔk bï 
thou". "wuek cï bï thou", 
ku la këroor thok polony.



"Wuɔk bï ciët 
Nhialic." Eve 
akɔr ë luɔk e timë. 
Go ye yïïth täu 
piny ku pïŋ kë 
luel këroor ku 
cɛm luɔk.



ɣɔn cï Eve Nhialic cï riëu go Adam 
cɔkë cam luɔk ayɛ. Adam e diët cï 
jam, "Ei! Ɛn cï lëu ba wëlke 
Nhialic cuɔk thek."



Ɣɔn cï Adam ku Eve adumuööm loi, 
gokï nyic lɔn tɔ̈ kek në kecin. Gokï apäm 
de ŋaap cuëëc bïk loi kë ye biɔɔŋ, jɔlkï röt 
kuööth ku tɔukï röt në butic tënë Nhialic.



Në thëën cï piny liɛɛr go Nhialic bën 
domic. E nyic yen kë cï Adam ku Eve 
loi. Go Adam  Eve gɔ̈ɔ̈k. Ku gɔ̈ɔ̈k 
Eve këroor.  Go Nhialic jam, "këroor 
acï cieen. Tik abë ya naŋ arɛɛm të ye 
yen mïthke dhiëth."  "Adam, në kë 
cïn adumuöm loi, pinynhom acï ciëën 

kuɔɔth ku thil.  Yïn bë buöc ku 
ye kuër ëtuc aguɔ cëm 
ëkölkööl yayöök."



Go Nhialic Adamku Eve 
ciɛɛc wei domic. Në kë 
cï kek adumuööm loi, 
aake tekthok kenë 
Nhialic ë 
pïr-gam!



Go Nhialic them de mac 
täu bë ke ya ciɛɛc wei. 
Go Nhialic biɔɔk alëëth 
loi tënɔŋ Adam ku Eve. 
Ë Nhialic yök 
biöök tëno?



Në ye thäiëic, meth e cï dhiëth anïn ë Adam ku Eve. 
Wëndɛn tueŋ, Kain, kë raan e puur. Wëndɛn derou, 
Abel, kë ye raan ye biöökë thök.  Köl tök go Kain lïïm 

tɔc bëi ëke ye miɔc. Go Abel nyɔŋ 
amääl bëi tënɔŋ Nhialic kë ye miɔc. 
Go Nhialic piɔu miɛt 

në miɔcde Abel.



Nhialic akën piɔu miɛt në miɔcde 
Kain. Go Kain piɔu riäk. Go 
Nhialic luel, "na loi kë lajik, kë 
yï cë bï gam?"



Riäkë piɔude Kain e dhiac ke kën 
jäl. Në thädët pe në panhomic go 
Abel �bäk ku nɛk!



Go Nhialic jam ke Kain. "ye tɔ̈ wänmuuth, Abel tëno?" 
"Akuöc," luel Kain lueth.  E yen duŋëm de wänmäth? 
Go kuum kë cï be riɛl e yen puur nyai tënë yen ku loi bï 
ya tai.



Go Kain go rɔt nyai në Yakoba nhom. E cë thiëkë 
nyande Adam ku Eve. Gokï anïndɛn bëi nhial.  
Në kaamkoric, kë mïth ëmïth ke Kain ku 
mïthë mïthke miëthke go genden cë 
gɔl thiööŋic.



Në ye kaamë, kë anïn de Adam ku Eve 
go dac pɛt. Në yë nïnkä, kɔc aake ceŋ ë 
ciɛŋ bääric apɛi wär ciɛŋ e kölë.



Ɣɔn dhiëthë wënden e cɔl Theth, go Eve 
luel, "Nhialic acë ɣɛn yiëk Theth ben nyin 
Abel colic." Theth e raan ë Nhialic cë ceŋ 
në runke 912 ku nɔŋ mïth juëc.



Në pinynhom, kɔc aacë tɔ̈ ëke cë thiäŋ në rɛɛc ë 
nyïnyë ebën në rïnydëtë cök. Akärde, go 
Nhialic tak bë mɛnhë raan riöök ku läi 
kedhiɛ ku diɛt.  Go Nhialic piɔu dhiau 
në këë cɛken mɛnhee raan.  Kë 
raan tök e cë Nhialic 

miɛt piɔu ...



Ë raan kënë e ye Nöa. E ye kande Theth, Nöa e ye 
raan lajik ku e cën agääk. E ye caath kenë Nhialic.  

E cë wätke ke diäk piööc bïk Nhialic ya 
riëu.  E cï Nhialic juir emɛnë bë 

Nöa lööm në dhöl cë 
nyic ku.



Ajöökde Riäkë Moc piöu

Akölköl tënɔŋ Wëtde Nhialic, Baibol,

aye yök në

Gɔ̈c 3-6

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



Thök



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
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