
Ee tɔ ̈në thaa  
thok ëbɛn̈
Cïït de nhom në thaa de Bɛn̈ 



Riɛɛr de yic de thaa de Bɛn̈

Bɛn̈ de Yecu Kërëthou man ye cɔɔl dhiɛɛ̈ẗh, ee 
thaa piɛth arëët ënɔŋ kërëthanoi, ku të nɔŋ 
kanitha ëbɛn̈. Cë man yïn enya, aye raan ebɛn̈ tiit 
ke cien ye piɔü wɛlthïn në adöt, ku deetic apiɛth. 
Anɔŋ kä juïïc tɔ ̈në bɛn̈ de Yecu yic, ye wuɔɔk ke 
nyïïn tïït. Thaa de dhiɛɛ̈ẗh, ee wɔ jääm në käjuïc 
ke miɛtde piɔü ku jɔl ya juɛɛ̈r̈ ye wuɔɔk röth juiir 
në bɛn̈ de Kërëthou. Ëthaa në, acë piɛth buk ya 
lööm ke ye ke thiin piɛllic abac, lan yen thaa de 
kërïthëmäth. Bɛn̈, ee thaa ye wuɔk Kërëthou 
man cë rɔt jɔt tiit në bɛn̈ deen de rou.

Anyiɛc lan adɛ ̈ke Anglican Overseas Aid (AOA), 
ke ye akutnhom cë rɔt juiir në luɔɔide yic. Të nɔŋ 
(AOA), ke thaa de dhiɛɛ̈ẗh de K ërëthou man ye 
bɛn̈, ee thaa thiekic arëët. Ku ka yïkkë lööm ke 
ye thaa ye keek wɛɛi në lɔtueŋ në luɔɔidenic. 
Në pinythok ëbɛn̈, ke ka ye AOA kɔɔr bïk wël 

dïït thɛɛr tueeŋ ye kɔc wɛɛi në thaa de bɛn̈ ya 
muɔk̈nhial arëët, man ye ya ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, yumde 
piɔü ku dɔɔ̈r̈; në kë yen keek ëye lɔtueŋ ku 
yïknhilal bɛï ënɔŋ raan ɛbɛn̈ në dhöl piɛth arëët. 
Aye  käpiɛth ke ciɛŋde Nhialic, cieŋdeen bën ke 
bɛn̈ riit piɔẗh në luɔɔidenic, cieŋdeen man been 
rɔt dhiɛɛ̈l̈ në pinynhom.

ɣɛn mit piɔü arëët be we lɛk̈ ye buŋde bɛn̈ cë 
juiirë, ku ka nhiaar ba lɛk̈ akutnhomde (AOA) 
bïkkë cɔk waaric në thook juïc kɔk̈ bennë ke ye 
ya kueen ke ye buŋde thaa de dhiɛɛ̈ẗh.

Ëkënnë ee gɔɔ̈r̈ raandït man ye Most Reverend Dr 
Philip Freier yennë kee Archbishop de Melbourne  
ku yennë kee Primate de Anglican Church tɔ ̈
Australia.
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Ba Lɛk̈ Week

Bɛn̈ de Kërëthou, yeŋö yeke cɔk mɛẗ kennë 
kërëthïmäth? Bɛn̈, man ye cɔɔl advent ee 

thaa ye kɔc röth juiir në bɛn̈ de Kërëthou në 
thaa kedhia, aye pinythok ëbɛn̈ rɔt juiir në tiɛẗ 
tïït keek. Tënɔŋ kɔc kɔk̈, ayennë 
camadan cekkë juiir keke ye käke 
bɛn̈ dɛɛ̈p̈, Bïkkë ya nyooth lan tɔ ̈
në kɔc ne thaa de dhiɛɛ̈ẗh ku jɔl ya 
kërëthïmäth. Të nɔŋ kɔc kɔk̈, ke kee 
akälkë, ayeke nyuɔɔth në buŋde 
kalanda de bɛn̈ic. Në ye buŋ thiin de 
bɛn̈ë yic, ke ka yukku lueel lan adɛ ̈ke 
ka nɔŋ kä juïc ke kërëthïmäth yee ke 
nyuɔɔth tɔ ̈thïn në bɛn̈ de Kërëthou.

Bɛn̈ de Kërëthou man ye dhiɛɛ̈ẗh, ee tɔ ̈në thɛɛ 
cë lɔ thɛɛr, ku ka tɔ ̈ëmanë, ku ka tɔ ̈ëya në thɛɛ 

buɔ ̈në wɔnhïïm tueeŋ. Bɛn, ee thaa thiekic, ye 
raan ɛbɛn̈ rɔt cɔk ye jöt ne Jɔŋdït, nëkë ye keek ye 
gam lan tɔ ̈në Yecu në kɔc yic në Jɔŋdït, cë man 
cien rɔt jɔt. Cë man yen piath buk naŋ ye thaa 

cït ye thaaë në pïïr de kanithaic, yen 
man ye kɔc röth gaam thin në bɛn̈ 
de Kërëthou; yen man ciee thök, ee 
thaa ye lɔ ke lɔ.

Bɛn̈ ee tha ye kɔc cath keke nɔŋ kä 
juïc ke gäi tɔ ̈thïn cïi kɔc ke röth juiir. 
Në kërëthïmäthic, ku ka nɔŋ kä juïc 
yeke lueel bennë ke dhiɛɛ̈ẗh de Yecu 
nyic, në ye runnë yic. Ke wɔ cë bɛn̈ 

acukku caaric, në dhɔl̈ wääcic. Në nyin bïï wuɔɔk 
wɔ nhïïm tääu thïn, në wɛẗ tökic në wik tökic, cë 
man ye keek yï ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, yumde piɔü ku dɔɔ̈r̈. 
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Bɛn̈ ee tha ye kɔc 
cath keke nɔŋ kä 
juïc ke gäi tɔ ̈thïn 

cïi kɔc ke röth 
juiir. 



acukku tak bukku cath në ye thaa në yic në ke 
dhɔl̈kë. 

• Bɛn̈ de Kërëthou / Nyooth de ënɔŋ wuɔɔk
• Të cien bɛn̈ / Ee ya yic, ee rɔt dhiɛɛ̈l̈
• Kërëthou acë cɔk jɔt rɔt / Jönde rɔt de.
• Kërëthou abë bɛɛr lɔdhuk / dhuŋde Kërethou 

në pinynhom.

Acën biäk de kä pïïr cëke cak në Nhialic kënnë 
jak në akököl de dhiɛɛ̈ẗh de Kërëthou. Pïïr de kä 
cëkke cak kedhia, ee ye nyuɔɔth ënɔŋ kuɛlnhial, 
malaikai, röördït nyic käŋ, abiök ku biöök, ku kɔc 
ke Yithërɛɛl ku kɔc thiääk kennë keek kedhia. Bɛn̈ 
de Kërëthou deen de rou, ee nyooth de cäŋjöt de 
pinynhom ku jɔl ya paan-nhial. Anhiaarku bukku 
ye wɛẗë lueel, man cë gɔɔ̈r̈ në ye buŋë yic. Living 

the Liturgical Year. Philip H, Ftatteicher (OUP, 
2013). “Cë man de thaa de raan ye cɔɔl Bernard 
de Clairvaux (d 1153) Kërethïmäth acë lɛk̈ wël 
kediäk, ke Bɛn̈ de Kërëthou: ke ye guɔp̈ de raan 
në Bethalkem, në piɔɔ̈ẗhkuɔ yic në thaa thok 
ëbɛn̈, ku jɔl ya nhuɔɔmde në kööl ciɛɛ̈n̈”.

Bɛn̈ ee thaa nɔŋic käjuïc, në lɔŋ̈daic në ye thaa de 
Bɛn̈ de Kërëthou në yic, ke kä yukku luel wu kee 
wuɔ ̈bäkkë cath ke we muk piath de nhuɔɔmde 
Kërëthou nhial në wepiɔɔ̈ẗh, yen man ye Nhialiny 
ye pïïr athɛɛr.



Bɛn̈ydït Kërëthou abuɔ,̈ lëkku raan ëbɛn̈

Advent, man ye bɛn̈, ee thaa dïït ye kɔc 
röth nyiɛc juiir, ku looi käke gäi. Aye mïthii 

kɔcdït ken thiïc, ye cë döŋ në nïïn keedë ku buɔ ̈
Kërëthïmäth? Ënɔŋ kɔc juïc në bɛïken yic. Ke ka 
nyic, bɛn̈ de Kërëthïmäth, ayennë yai cam, ku jɔl 
ya kä juïïc ke nhiɛɛ̈r̈, miɛtde piɔüdït arëët në kɔc 
kedhia piɔɔ̈ẗh, ku yïk yen rɔt yïɛk-nhial arëëtic. Në 
thɛɛ kedhia, ke Kërëthïmäth anɔŋ kä juïc yen ke 
rɔt nyuɔɔth në juɛɛ̈r̈ ye kɔc röth juiir. Nëbïï thɛɛr, 
akee ye jam, lan bennë duluɛk̈ mëlek dhïïth, yen 
man bïï cieŋde ciɛn̈ yethok. (Isaiah 9: 7). Cë man 
cïï Kërëthou bɛn̈ në wɔyic, cääth dɛɛn de cieŋde 
Nhilialic në wɔyic, cieŋde Nhialic aluui në wɔ yic.

Cäth de Mary në cieŋde Nhialic yic, ee gɔl rɔt ɣɔn 
lëkë malaika yen thoŋdïït de këpiɛth bë rɔt war, 
man ye pïïr cë lëk kɔc. (Luk 1:30-33). Ëtennë, 
yenë ka cïï keek bɛn̈ cath në Nhialic cin ke kee 
ŋoot ëke ye mith ye rem, ciɛthkë nëya agut 

Bethalkem. Në ye thaa në, acïï röördït nyic käŋ 
ke piny peei cïïr deet apiɛth, ku gɔlkë kɔɔ̈r̈ de ye 
mɛnh cë dhiɛɛ̈ẗhë, man ye Kërëthou. (Mathäyo 
2:1-2). Agut cë abiök ke thök ëya, aa kee cëke 
yɔẗiic ëya në ye thoŋë, në miɛtde piɔü. gokkï lɔ 
bïkkï ye këdïït de gäië lɔ thiïc apiɛth. (Luk 2:8-15).

Kä bake tïŋ ëkë
1. Akɔɔr ba yï-nyin tääu piny apiɛth, aguɔkkë 

rɔm̈ wennë Kërëthou ne cäthduic në thaa 
de Kërëthïmäth, yee ŋö yee ŋɔɔ̈ẗh ke ba yök 
të rɔm̈ yïn wënnë yen, ku të ciɛth yïn wenë 
Kërëthou?

2. Në thaa de Kërëthïmäth, nɔŋ thɛɛ yïn ke 
guɔp̈ gäi, të looi yïn kä kuuk ke kërëthïmäth?

3. Në pïïrduic, ye Kërëthïmäth, ye thaa yïn 
yïnhom ciɛɛ̈ẗ, ka ye thaa nɔŋ kä juïc yïke 
lööm?
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“Meth ee dhiɛɛ̈ẗh 
wɔ, Wä ke yiɛn̈ 
wuɔɔk. dök abë ya tɔ ̈
në yeyith, ku rinke 
aa bëkke ya cɔɔl Gäi, 
ducïïr, Nhialinyrir, 
wunde athɛɛr ku ye 
mëlëŋde dɔɔ̈r̈.” 
Isaiah: 9:6



Kërëthou ee Bɛn̈, lëkku raan ëbɛn̈

Baibool ye ke kueen në thaa de dhiɛɛ̈ẗh, aye 
yiic naŋ käjuïïc yekkë ke lueel në biääk de 

dhiɛɛ̈ẗh de Yecu Kërëthou. Në tɛŋ̈de Jɔɔn dulëkic, 
ke Yecu ee wɛẗ man cë ya rïŋ ku ye ɣɛɛr de 
pinyhnhom ëbɛn̈. (Jɔɔn 1:4-5). Të nɔŋ Nebïï, ëkee 
yekkë lueel yï kee mɛɛnhde dhïnde Dabit, man bï 
cieŋde ciɛn̈ yethok athɛɛr. (Yïthäya 9:7). Te nɔŋ 
rɛmke paan-nhial, keke ye thoŋ piɛthde miɛt de 
piɔü ënɔŋ raan ëbɛn̈. (Luk 2:10). Të nɔŋ abiök ke 
thök niɔp arëët, ke kee ye yumde piɔü, go röördït 
nyic käŋ kä ken ke duɔɔ̈r̈ kɔɔr. (Mathäyo 2:2,11). 
Të nɔŋ Mary, ëkee ye kuur de piɔü bë ye piɔü 
kuɔɔrpiny, ku gɛm kë cïï Nhialic Bɛn̈ydït lueel cë 
piɔn̈de (Mathäyo 1:38). Të nɔŋ Jothep, ëke ye 
wɛɛ̈r̈ dïït de a juɛɛr deen ëcë looi (Mathäyo 1:19-
21). Të nɔŋ Kërod Mëlëk, ee ke ye riɔɔ̈c̈ dït de 
bäänyde, lan bennë ye nyaai në yecin. (Mathayo 
2:13). Të tïŋ yïn ëkenë, ke ye mɛnhë, acë beer ya 

meth abac; abë ya cɔɔl wënde Nhialinydït. Cë jɛŋ̈ 
yen wɔ jak piɔɔ̈ẗh wɔdhia, ke pïïrde në ye pinynyë 
nhom, acenë miɔc̈dït de wɛlnyïr gaam. Miɔc̈ 
man cë gaam në thaa de dhiɛɛ̈ẗhde, ku gɛɛmë 
ëya në thaa ɣɔn cennë guɔp̈de thoŋ në thouic. 
(Mathäyo 2:11, Jɔɔn 19:39-40). Në kee käke 
kedhia, ke wɔ cë Yecu piŋ apiɛth, ku ka yukku 
lööm ke ye: Mëlëk, Duluk, Duluɛk̈, Mëlëŋde Dɔɔ̈r̈, 
Mäthda ku ye Bɛn̈ydït; ku jɔl ya dhɔl̈ juïc kɔk̈ lëu 
bïn ke yen cäk ku piɛɛthë nhomnhial. 

Kä bake tïŋ ëkë
1. Nɔŋ të ye wuɔɔk ye yök në wɔpiɔɔ̈ẗh, ku 

deetku yic yen yic ku maana de Yecu?
2. Yeeŋö yee tïŋ, të tïŋ yïïn ke ye akaja cam ɣɔn 

cennë yeen tääc thin?
3. Yeeŋö bïï Yecu tïŋ miäk të rɛm̈ wuɔɔk wuɔnë 

yen në thaa de Kërëthïmäth?



“Go dhïth në mɛɛnh deen tueeŋ, ku kuɛẗh në aläth, 
ku tɛɛ̈c̈ në kë ye Akaja cam, në kë cïin en piny de 
rëër ɣönde abakeeny.” 
Luk 2:7
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Kërëthou acë rɔt jɔt

Ayee kɔc juïc tak lan adɛ ̈ke Kërëthïmäth, ye    
kë ëgo rɔt looi thɛɛr në runke biänabuur 

2,000 cë lɔ. Acie yen, Yecu Kërëthou man cë 
rɔt jɔt, apïïr ku acïŋ në wɔyiic në thɛɛ kedhia në 
jɔŋdïït lɔjik. (Jɔɔn 14:16-18). Aye këcë gɔɔ̈r̈ lɛk̈ 
wuɔɔk lan ben bɛɛr ladhuk në ye pinyë nhom      
(1 Thethalonëkei 4:13-17, Nyooth 1:7-8). Bɛn̈ de 
Kërëthou ëtɛɛ̈n̈, ee kë cë lɔ, ku kee kë ye dhiac 
ke tɔ ̈ ëmanë, ku kee kë bë bɛn̈ në akööl ciɛɛ̈n̈. 
ëkënë, yenëka ye juɛɛ̈r̈ ye wuɔɔk röth juiir në 
bɛn̈ de kërëthou, yen yakë thiääk kennë yen në 
luɔɔ̈ẗ. Juɛɛ̈r̈ ye wuɔɔk röth juiir ke ye tïït ku në 
bɛn̈ de Kërëthou, awääcic ënɔŋ kɔc kedhia. Alëu 
bë yic naŋ cïït de nhom në lɔŋ̈, kuɛn̈de Baibol, 
duɔɔ̈r̈ ku miɛẗde piɔü. dutuuc ke Yecu, akee ye 
dhɔl̈ juïc kɔɔr bïï keek ke kenhïïm ya ciɛɛ̈ẗ, ku 
bïk wël thiekic ke bɛn̈ cït mande ŋäth, nhiɛɛ̈r̈,  
yumde piɔü ku dɔɔ̈r̈ bïkkï ke ya nyuɔɔth të nɔŋ 

raan ɛb̈ɛn̈ në akutnhïïm ken yic ku në cieeŋ ken 
yic.

Tök yenëkee yic, të bïï Nhialic ku cïŋ në wɔ yic, ke 
këriɛɛ̈c̈ ëbɛn̈ awaar rɔt. Bɛn̈, acë lëu bë ya tak ke 
ye yande kɔc ye nhiɛl̈iic door kepɛc̈. yen, ee thaa 
ye wuɔɔk röth juiir, ku bukku Kërëthou tiit ku 
loorku, cë man cien wɔ cɔɔl në ye luɔɔinë, bukku 
door ku luuiku ëtënë në kee akäälkë.    

Kä bake tïŋ ëkë
1. Yee dhöl yïndë yïïn rɔt juiir në bɛn̈ de Kërëthou 

në thaa de Kërëthëmäth?
2. Ye luɔɔl de Jɔŋdïït lajik yee ŋö, të jɔl wuɔɔk 

rɔm̈ wuɔnnë Kërëthou në tɔd̈e kennë wuɔɔk?
3. Bɛɛrë yïnhom bɛɛr dhuɔk̈ ciɛɛ̈n̈ ëmääth ku 

takic, nɔŋ të cïï bɛn̈ de Kërëthou lɔ në pïïrduic, 
ku nɔŋ të cien yïn waar?



“Wɔ ye pïïr në ye yic, ku wɔ ye caththïn, ku yukku tɔ ̈
thïn, cë man ye kɔc ye lueel, agut kɔckuɔn̈ ke diɛẗ, ya 
wuɔɔk ëya, wɔ ye kɔc cëkke dhïïth.”   
Dutuuc 17:28
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Kërëthou abë bɛɛr lɔdhuk, lëkku kɔc kedhia

Ayee Baibol lɛk̈ wuɔɔk lan ben nɔŋ bɛn̈ de rou 
de Kërëthou në pinynhnom, dhuk de ciɛn̈ 

amatic kennë thök de pinyhnom në cïŋ, ben käŋ 
kedhia bë cök tääu në ɣän ken, bë pinynhom ku 
paan-nhial bë bɛɛr cɔk ye kä jöt (Duttuc 3:21). 
Aye kë cë gɔɔ̈r̈ lɛk̈ wuɔɔk ke waai wuɔɔk arëët 
ye thaanë, lan bïï Nhialic bɛn̈ ku bë bɛn̈ cieŋ në 
pinyhnom. Ku në ye pïïr bë bɛn̈ë yic, ke ka bë ciɛn̈ 
thou bë bɛɛ̈r̈ tɔ,̈ abë ciɛn̈ dhïïu, ku tɔɔ̈k̈. (Nyooth 
21:3-5). Të lueelë yen në wɛẗ kor, thaa de Nhialic 
ee bɛn̈ ëmanë, ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, miɛtde piɔü ku dɔɔ̈r̈ 
acë ɣap në pïïr de kä cëke cak kedhia yiic.

Në yeman thiɔɔ̈k̈kë, ëpiny dɛɛnë nhom ëbɛn̈; atɔ ̈
ke kɛŋ në kä juïc thiek cien ke rɔt dhuɔɔ̈ŋ̈ (Romai 
8:22) kɔc ye aŋɛɛ̈ŋ̈ ku kɔc niɔp, aye daai ëkee ŋɛŋ̈ 
pïïr piɛth. Yic, ku pial, keek ëka yekkë ke tiit në 
thɛɛ kedhia. Dutuuc ke Yecu ake cë dhiau arët 

yï, “Maranatha!” bäär Bɛn̈ydït. (Nyooth 22:20) 
lëu bukku röth mät keek në yelɔŋ̈ denë yic, ku 
dhiɛɛuku ëya? 

Kä bake tïŋ ëkë

1. Kërëthanooi kɔk̈ aye gup riɔɔ̈c̈ të piööcë yen 
ya Yecu abë bɛn̈. ye bɛn̈ de Kërëthou ye kërir  
yic arëët ënɔŋ yïïn?

2. Në bɛn̈ de Bɛn̈ydïttic, ke wɔ ye Lɔŋ̈, “cɔk 
cieŋdu cɔk buɔ,̈ ye piɔn̈du cɔk looi në 
pinynhom cït pinynhial”. Yeeŋö ye tak ke ye 
yekënë lueel?

3. Në pïïr duic në thaa thok ëbɛn̈, nɔŋ të yïn 
ŋäth de cieŋde Nhialic bë bɛn̈ në pinynhom 
nyuɔɔth?



“Ɣɛn ëkee gɔc̈ ku ya thök, acïï 
Bɛn̈ydït Nhialic lueel, ɣɛn man ëye 
tɔ ̈ku bɛɛr ya tɔ,̈ ku ɣɛn bë bɛɛr 
bɛn̈, Ɣɛn man nɔŋ riɛɛr ëbɛn̈.”  
Nyooth 1:8
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Camadaan ke Kërëthou, gɛɛmku lɛc, ku lëkku raan ëbɛn̈.

Kɔc juïc aye raan ke cäthde kennë Nhialic 
nyuɔɔth ne bɛn̈ de Kërëthïmäth, në dëëp ye 

keek camadaan ken dɛɛ̈p̈ në wik thok ëbɛn̈. Kee 
camadan kë, aye bɛn̈ de Kërëthou nyuɔɔth. Cïït 
cït man de ̈ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, lɔyum de piɔü ku dɔɔ̈r̈. Cë 
man yenë töŋ de kee camadankë dɛɛ̈p̈, ke ɣɛɛr 
den, ee cil ke lɔ ke rir.

Camadan de akër yenë ye jäl dɛɛ̈p̈ në miäkduur 
de kööl de dhiɛɛ̈ẗh, aye nyuɔɔth lan ciennë 
Kërëthou dhiɛɛ̈ẗh. Liem de many de camadan 
dɛp̈, ee ɣɛɛr de Kërëthou nyuɔɔth lan cien bɛn̈ 
në pinynhom ke ye ɣɛɛr. Ku ka ye nyuɔɔh ëya, lan 
tɔɔ̈ë̈ Kërëthou kennë wuɔɔk në duɔɔ̈r̈daic ku në 
pïïr daic. Ee ya buk pïïr ke wɔ nyic Kërëthou ke 
dɛp̈ në wɔyiic në luɔɔ̈ẗ.

Kä bake tïŋ ëkë

1. Ye dhöl yïndë cïï cäthdu në ye thaa de bɛn̈ de 
Kërëthou yïn cɔk juiir rɔt në bɛn̈ de Kërëthou?

2. Ye dhöl yïndë cïn en lëu be many de Kërëthou 
de bɛn̈de cɔk dɛp̈ në yïyic, ke yïn nɔŋ kä juïc 
looi keek, ku jɔl ya kë cïï Kërëthïmäth rɔt wɛɛr 
nhial në thuukic ënɔŋ raan ëbɛn̈.

3. Të jɔl yïn yïkɔü lieec, cë tëëk cë Kërëthïmäth 
tëëk. Ye tïŋ ke ye dhöl yïndë cïï bɛn̈ de 
Kërëthou yïn cɔk juiir rɔt ago yïnhom bɛɛr 
wɛl̈ thaa de Jönde rɔt de Kërëthou man ye 
Easter.



Nhialinydït

Wɔ cïï ŋɛk ke bɛn̈ në ye 
thaanë, ke wɔ nɔŋ kä juïïc 
wääc ke pïïrda. Kä juïïc cïï 
ërunnë ke muk ënɔŋ wuɔɔk, 
aye wuɔɔk cɔk cïït wɔnhïïm  
lan yïn tɔ ̈wennë wuɔɔk në 
nyindhia.  

Amen.

Lɔŋ̈de Kööl de Dhiɛɛ̈ẗh thëëi wäkɔü
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Bɛn̈ ee thaa ye kɔc kenhïïm bɛɛr ciɛɛ̈ẗ në 
bɛn̈ de Kërëthou në pinynhom. Ee thaa 

ye kɔc juïc tak në wëldïït piɛth cït man de 
ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, yumde piɔü ku dɔɔ̈r̈. Ke wɔ ye 
Anglican Overseas Aid. Ayukku nyic ke Yecu 
buɔ ̈ bë cieŋde bë cɔk̈piny në pinynhom. 
Ku ëkënë, yennë ka ye Advent man ye Bɛn̈ 
de Kërëthou yen yic thiɛk ënɔŋ wuɔɔk. 
Cieŋde Nhialic ee bɛn̈, abë yic ku dɔɔ̈r̈ looi 
në pinynhom. Ëkënnë, yenë kee kë thiekyic 
cukku tïŋ ku ka lëkku raan ëbɛn̈ ke wɔ ye 
AOA.

Kä juïc tɔ ̈në luɔɔ̈ïdaic ëtënë ëkë, aye pialde 
guɔp̈ de kɔc kedhia, luɔk de pïïr den, dhɔl̈ke 
kä ke pïïr, ku jɔl ya bë raan ëbɛn̈ cɔk thiekic 
në pïïrde yic. Kekäkë, ku ëdhölë, ayukku 
them arëët bukku raan ëbɛn̈ cɔk nyic kööl 
ciɛɛ̈n̈de, cë nyïny nyic wuɔɔk en ke cieŋde 
Nhialic tɔ ̈në kɔc yic. Luɔɔida, ayee kä juïïc 
tɔ ̈tueeŋ ke pïïr wɛɛi arëët. Ku ka yukku tääu 
në lɔŋ̈daic lan andɛ ̈ke week ëya, bë Nhialic 
week wɛɛi në ye Kërëthëmäthë yic, bäkkë 
nyic kë Kërëthou man Pïïr ke buɔ.̈

Bɛɛrë kɔk̈ tïŋ ëtënë në: www.anglicanoverseasaid.org.au ka ba wuɔɔk cɔɔl në  1800 249 880


