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Ye ŋa ë loi/cak wuɔk? Aye Baibol, Wëtde
Nhialic, luel yen të jɔkë kuan de raan.  Ɣɔn

thɛr, Nhialic e cak mony tueŋ ku yïk
rin cɔl Adam. 



Nhialic e cak Adam në tur (tɔr)/tiɔp de piny.  
Na cë Nhialic wëi wëëi Adam ic, go bën pïr. 

Go rot yök ë dom piɛthë Eden ic.



Kë Nhialic këc Adam guɔ cak, E cë piny cë
thiäŋ në kä piɛthke gäi cak. Lɔ në lɔ, go 
Nhialic ɣän nɔŋ rët cak ku panhom thöŋ
nhïïm, yɔɔk ë tim nyic ŋuäc, …



… ku tiim bär, diɛt la wuök riauriau ku
ciëc mum, recë rot dal ku acɔɔm la 
laklak/cithcith. Pacɔ̈k, Nhialic acë
këriëëc ëbën tɔ̈ cak - këriëëc ëbën.



Në ajöökde, kë Nhialic
cën kë cë guɔ cak, e cën
kë ë tɔ kë ce Nhialic. E 
cën kɔc wälë ɣän tɔ̈ wälë
käŋ. E cën këde.
E cën ɣɛr wälë
muöth/cuɔl. E cën
nhial ku piny. E cën
war ku nhiäk. E ye 
Nhialic ye tök raan cën
ajöök. Jɔl Nhialic lui!



Gɔ̈c ëgɔɔcë käŋ, Nhialic e 
cë Nhial cak ku piny.



Ku cën pinynhom käŋ
lɛɛunhom. Ku tɔ̈ 
cuɔl në
piëunhom.
Go Nhialic
jam, 
"yennë
ɣɛɛr tɔ̈".



Go ɣɛɛr tuɔl. Go Nhialic ɣɛɛr cɔlë ya Aköl
ku cɔk cuɔlë ye wakɔu/wɛɛr. Ku ye thëën ke

nhiäkduur ye kööl tueŋ/tök.



Në kölde rou, go Nhialic pïu ke adëkdiɛt, 
baar ku wëërdït bëi në pinynhom. Në
köölë diäk, go Nhialic jam, "cɔkë tëɣɛr
tul". Go tɔ̈ ëya.



Go Nhialic luel, cɔkë noon ku yɔ̈ɔ̈k ku
tiimthii cek ku tiim atul. Ku tulkï.

Ku thëën ku nhiäkduur
ye aköl dediäk.



Go Nhialic ruɛl (akɔl), ku pɛi, ku
kuɛl kuöt cën raan lëu keek
ëkuën cak. Ku thëën ku
nhiäkduur ye aköl deŋuan.



Käkë ke cak baar ku
rëc ku diɛt bɛ tɔ̈ në
wargɛŋ dëtë Nhialic
ic.  Në kölë dhiëc, go 
recdït cït abatäu cak
ku recthii kor, wuut
bärkuöl ku amuɔrthii
ë diɛt. 



Nhialic acë kuanë rëc
ëbën cɔka thiöŋ pïu
pinynhom ku kuanë
dit ëbën cɔkë ye tɔ̈ në
pinynhom ku baar ku
aliric. Ku ye thëën
ku nhiäkduur ye
aköl dedhïc.



Në yekënë, go Nhialic jam, "cɔkë piny
dhiëth käpïr cë cëkë cɛkë keek ..." Kuanë
läi ëbën ku kɔm ku läi e cath/mol piny cë
cëkë cɛkë keek. E nɔŋ aköndït-yiɛk piny
ku länthinë rëërë pïuic.



Agɔɔkthii ariɛr ku nyëŋ ladondon. Ku 
thiöörë mol ku läithii ë camë mei. Miɛr thoi
ku aŋäth nɔŋ gup nhïm. K kuanë läi ebën e 
cak e kölë.

Ku ye thëën ku nhiäkduur
ye aköl dedhetem.



Nhialic acë këdä luel në kölë dhetemic-
kënë maheem apɛi. Kë juäc ëbën e cï
juir tënë moc. Cäm e tɔ̈ domic/panhom
ku läi ëke lui yen. 



Ku luel Nhialic, "ye cakku raan ë thöŋku
röt. Ku cɔkë tiët nyin në kë juäc cï
cak pinynhom ëbën".
GO MOC CAKKË
THÖŊ RƆT CË TË
YÏN EN THÏN ...



Go Nhialic Adam 
yɔ̈ɔ̈k ku luel. "Yïn
bï ya cam në tiim
ke kedhiɛ." dɛ
dom. Ku time 
nyïc nyïc, nyïny de 
kä rɛc ku kä piɛth
aacï cam. Na 
camë tëne timë,
kë yïn adïkë thou.



Ku luel Nhialic YAKOBA, "acï piɛth bï bɛ
tɔ̈ yetök. Ɛn bë dukunyde cak tënë yen." 
Go Nhialic diɛt ku läi
kedhiɛ yieen Adam.



Go Adam cäkë rin kedhiɛ. E dhil
nhomë pɛl bë loi ëkɛi.  Në diɛtic
ku läiic kedhiɛ, e cën
kë mëët/tuöm kekë Adam



Go Nhialic cɔkë Adam ë nin në nindït. Nyɛi
lääm tök tënë mony nin ku cɛk tik në lɔ̈ɔ̈m ë 
mocic. Ë tiŋ cï Nhialic
cake e yen cë bënë
mɛt kekë Adam.



Nhialic acï këjuäc ëbën cak në
nïnic kedhetem. Ku jɔl Nhialic
köl dedhorou thiei ku loi kë ye 
kölë lööŋ. 



Në dom de Edenic, Adam ku Eve tiɛŋ
akë nɔŋ dhamɛn ë miɛtë piöu riëu
kek Nhialic. Nhialic yenne
YAKOBADEN, yenne ke kuɔny
në käŋ ku yennë ke Mëthëden.



Cï Nhialic këriëc ëbɛ̈n loi

Akölköl tënɔŋ Wëtde Nhialic, Baibol,

aye yök në

Gɔ̈c 1-2

"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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