
Ke kë thiin koor  
yennë ka dït
Gɛɛm ku cïïtde nhom



Gɛɛm, yeeŋö ye cɔɔl gɛɛm, ku yeeŋö yeke määt kenë thaa 
de Jönde röt de Yecu?
Wɛɛ̈r̈ ee thaa ye Kërëthanooi, kɔc ye Yecu gam 
röth juiir të cïi thaa de Jön de rɔt de Yecu thiök, 
ëkënë ee juɛɛ̈r̈ ye keek röth juiir në wëi. Aye ŋɛk 
ye nhom ciɛɛ̈ẗ në gɛɛm cien rɔt gäm Yecu në weï 
kenë luɛɛl de piööc de wɛẗde 
Nhialic.

Kɔc juïc aye jam në ye thaa në 
yic, bïkkï ka keen gam në thaa 
de wɛɛr, ka gɛɛmde rɔt de 
Yecu. Ku ëkënë, ee ye nyuɔɔth 
lan ye ëkënë yen ya köc ku 
gɛɛmde rɔt. lent ee thaa yenë 
röth nyɔŋ̈, ku ka yenë kä juïc 
tɛɛm wei në pïïric, kä juïc cïï 
pïïr de Nhialic ke kɔr ku yïkkï 

kɔc pëën në wëi. Ëwɛẗë, ee wɛẗ thin piɛlyic, ku 
kee wɛẗ de pïïr, ku ka lëu be wuɔɔk cɔk tïŋ röth 
apiɛth, ku cɔk wuɔɔk cɔk nyic röth thiääk kenë 
Yecu bukku nyic lan cien wuɔɔk waar. Buŋ dɛɛn 

de jönde rɔt de ye runnë de 
2017, acukku cak lan ye, “kë 
thiinkoor, yenë ka dït” ku wɛẗtë 
yenë ka cukku lööm.

Kë ye thaa de wɛɛ̈r̈ matnhom 
ëbɛn̈, ee piɛɛ̈ẗ de Yecu 
Kërëthou, man ɣɔn cien rɔt 
gaam në wuɔɔk në tiɛɛm-ageer 
kɔü, go Yecu rɔt nyɔŋ̈ ku gɛɛm 
rɔt në kɔc kedhia. Në miäkduur 
de jönde rɔt, go Yecu pïïr jöt 
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Në tiɛm-ageer kɔ̈u 
go Yecu rɔt gaam, ku 
nyiɛ̈ŋrɔt në luɔɔi bën 
kɔc kedhia waar në wëi



bɛɛr lööm, në jön deen cien rɔt jɔt. ku ëkënne 
acien ya ŋäthde raan ëbɛn̈.

Në apäm bë bɛn̈kë, ke wɔ nɔŋ wël juïc acukku 
ke lueel, ke kee ye wëlke cïït de nhom ku bïkkï 
yïïn kuɔny në thaa duun ciɛth yïn wenë Yecu në 
Lent. Ayukku lueel ba ye buŋë lööm ku ba kueen 
ke ye yeen ëye të bïn gɔl në ye thaa në yic në cïït 
duun de nhom. Kë yukku tääu në lɔŋ̈daic arëët, 
ee ba kädiääk ke pïïr de ye pinyë nhom lööm, 
yenë ka nɔŋ käjuëc ke piïr në yïnhom tueeŋ. 

Thaa de jönde rɔt në kanitha de Anglican

Thaa yenë lent ka gɛɛmde rɔt tiit awääc në 
kanithaai ke pinynhom ëbɛn̈ic, të nɔŋ kanitha 
de Anglican, ke nïn kee thiɛrŋuan 40 aye röth 
gɔl në kööl de wenithdei de ŋeth, ku jɔl cath 
yeya agut cë köölde dhetem lajik, man ye cɔɔl 
Holy Saturday. Ku yom läät buɔ ̈acie kuɛɛnthïn. 
Baibol, acie thɛɛ̈k̈ dɛɛn ye wuɔk thaa de gɛɛmde 
rɔt theekë; acïï ye ye lueel ku ka kënë gɔɔ̈r̈. Ke 
ye Baibol nyiɛc lueel, aye nïnke thiɛr̈ŋuan yeke 
theek ku jɔl ya nïn ke thiɛr̈ŋuan cëkke gɔɔ̈r̈ në 
Baibolic, ayeke yök ke kee thiääk në wɛẗtök. 
(Mathäyo 4:1-11, Dutuuc 1:3). Lent, ee lɔ gut 
në kë ye cɔɔl jönde rɔt de Yecu, ɣɔn cïï duttuuc 
ke Yecu pïïr jöt den tïŋ gokï door arët, në jön cïï 
Kërëthou rɔt bɛɛr jɔt.



Të cïn en të yennë mat

Anɔŋ thɛɛ kɔk lëu bïï wuɔɔk ke käŋ ya looi kë 
nɔŋ tɛŋ̈ cukku ye mat thïn, në tɔd̈a wɔpɛc̈, 

në ye piny rɛɛcë nhom. Kɔc juïc, alëu bïï raan ke 
rɔt guɔɔ yäärbei ku jiɛɛm në kɔckɔk̈ në kä looikë 
ke. Ku në thɛɛ kɔk̈ ëya, ke wɔ ye pänydït kuɔẗic 
yennë kɔc kɔk̈ thiɛɛkwei tääu në kɔc nyïn. 

Ëman cɔk en yic riɛɛr bukku ya mat, ku luuiku 
wuɔnë kɔc kɔk̈. Ke wɔ lëu bukku ya tak ëya në 
piath wën ye kɔc määt; ye kɔc kedhia cɔk ye 
röth leec në luɔɔi yic, në kɛmkuɔ wuɔnë kɔc kɔk̈.

Kɔc kedhia, akee ciɛk Nhialic ke, ku ka ye ŋɛkke 
naŋ duciɛŋ̈ piɛɛth deen cïi Nhialic cak në yeyic. 
Ke cïi kërëthou looi, ee ye nyuɔɔth ënɔŋ kɔc 
kedhia, ke ye duciɛŋ̈ de raan ëbɛn̈. Ku ëkënë, 
apiɛh bë ya luɔɔ̈ï kɔc niɔp. Ëkënë, ee luɔɔi piɛth 
de määth, ku mɛẗ, ku kee wuɔɔk cɔk lööm miɔc̈ 
piɛth ënɔŋ kɔc kɔk̈.

Kä yekke looi ëkë në thaa de gɛɛm

Cïit de nhom ku lɔŋ̈ në nyindhia, keek ëka ye kä 
yïnke rɔt waar në thaa du yïtök.

Në ye wiikë yic, ke them ba nyin tïït në kä juïc ke 
athiɛɛi, në jamdu ku luɔɔidu ënɔŋ kɔc kɔk̈.

Bɛɛ̈r̈ë yïnhom tak, ku ciɛɛ̈ẗë yïnhom në tɔ ̈duic, 
të nɔŋ en kä juïc looike cɔk yïn cɔk nuan.

Bɛɛrë yïnhom ciɛɛt, nɔŋ päny ye kɔc gɛl̈wei ca 
tääu, ku nɔŋ të bïn en bɛɛr cɔk thiääk kenë pïïr 
de Kërëthou?



“Rok ku cɔk dït, ke ka ye cuäny në many koor! Liep 
yennë ke Mac.” Jacob 3:5b-6a
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Thiääk dïït cïï kɔc beer thiääk

Cë man cïï kä juïc ke piöc wuɔɔk cɔk gɛï arëët. 
Ke kɔc aya mat ku ka thiääk kënnë kɔc tɔ ̈në 

piny kɔk̈, ke ye kë kën rɔẗ kan looi thɛɛr. akut juïc 
ke social media, nyenë ke nyuc thïn, ku jɔl kɔc 
kä cëkke gɔɔ̈r̈ tɛk̈röth në yintanëtic. Acän bukku 
jaamic, ke kee social media kë, alëu bïkkë wuɔɔk 
yiɛn̈ kä juïc looi röth në ɣän kɔk̈, ke cukku nyic.

Ke wɔ ŋoot ke wɔ cïï social media ke määt, ke ka 
nɔŋ kɔc juïc yukku ke tïŋ kee kä cëke gɔɔ̈r̈ në kɔc 
kedhia. Ye yïn ëye bɛn̈y de electronic du, ku ye 
kë thiekic arëët ënɔŋ yïn?

Të cïn en social media, ke nɔŋ të lëu bïï kɔc mat 
ke kee rɛɛ̈r̈ ëtök. Kee kä juïc ye röth looi në ɣän 
kɔk̈, ye bɛn̈ në kɔmpiöötaai-kuɔ nyïn, ku ipad-
kuɔ, ku jɔlkë wɔ pëën në kaamda bukku ya nyuc 
ku jiɛɛmku wuɔnnë kɔckɔk̈ agokku wëlkɔk̈ piŋ 

ënɔŋ keek. Wëlke pïïr ku leecku keek. Kee käkë, 
kee adit ke piökë, cukke yetïŋ ke kee cɔk pïïr 
cɔk ŋɔny, ku cɔkkë pïïr cɔk cën amitic. Ku tïŋ ye 
wuɔɔk kee kä juïckë tïŋ, aye wuɔɔk cɔk cën dɔɔ̈r̈ 
në röthda wɔpɛc̈.

Kä yekke looi ëkë në thaa de gɛɛm

Piɔɔ̈c̈ë kë ye cɔɔl ba kɔŋ̈ looi ëmääth, ku jɔl ya 
lɔdïu në ye wiikkë yic, ëkënë alëu bë yïn cɔk piŋ 
rör de Nhialic në kä juïc yic.

Ba piɔü ciɛn̈ kɔc, ee yïn pëën në të duun yïn 
käku luɔɔi thïn, ku kee yïn cɔk cën kaam wenë 
kɔc kedhia.



“Cë man can week ya 
nhiaar, yenëka bïï week 

röth ya nhiaar ëya.”  
Jɔɔn 13-34b
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Miɔ̈c Koor

Në kä juïc kuɔk yukku ke lööm në dhiɛn̈ kuɔ 
yiic, yeen akɔc̈ yic arëët bë kɔc nyolwei në 

kä ëkee yïkkï ke looi yiic, në ŋö, kä juïc ke pïir 
de pinynhom pïïr wuɔɔk kë cë ke miɛɛtwei. Ye 
piɔɔ̈n̈dïït de kä kɔɔrkuke ke dhuɔɔmwei. Pïïr 
de kä ke ye pinyënhom acë rɔt ye ɣooc në wɔ 
nhïïm, ku tɛŋ̈da ee lɔ ke lɔ, në kɔɔ̈r̈de käjuïc ke 
pïïr yukku ke tak ku kɔɔrku ke.

Ke lëu bukku thɔɔ̈ŋ̈ yeen, të ye Nhilaic kɔɔr pïïr 
dɛɛn de pinynhom acë rɔt ye waar. Kɔɔ̈r̈ deen 
yeen aŋɛɛ̈ŋ̈ kɔɔr ee dëp cë mac, ku ka cë rɔt ye 
waar. Röör de nebïï ke, ee yup në wɔnhïïm në 
thɛɛ kedhia. Nɔŋ të cïn en kan takic, yeŋö ye kë 
ye cɔɔl yic thöökwei në kɔc kedhia piɔɔ̈ẗh? Pïïr 
de kɔc juɛc̈ tɔ ̈piny de kɔc yë aciɛɛ̈k̈ anɔŋic kä 
juɛc̈ kuɔẗic, riäk de käŋ ku jiɛɛmwei. 

Kä yekke looi ëkë në thaa de gɛɛm

Në ye thaa de lent në yic, ke ka kɔɔr bukku ye 
lööm dïït ye wuɔɔk lööm në kä juïïc, waar në 
kë ye cɔɔl cïït de nhom bïï wuɔɔk wɔnhïïm ya 
ciɛɛ̈ẗ në Nhialic në luɔɔ̈ẗ. Ku buk nyïn tïït në 
polde käŋ, kä cïï Nhilaic ke cak. Ku buk kë ye kɔc 
piɔɔ̈ẗh dhiaau ku coolë jiɛɛmwei bukku waar në 
mukthuɔɔ̈l̈ë yaai kuɔɔk ke pïïrda.

Thïïl, në dhöltök ka në dhɔl̈ juïc kɔk̈, yenëkee 
dhöl piɛɛth ye wuɔɔk jɔŋdïït lajik cɔk tɔ ̈në wɔ 
yiic waar në thaa de kä juïc liɛɛ̈p̈ kɔc nhïïm.



“Kɔc ye yal në luɔɔi lajik, aye thieei,  
abë ke ya cɔk kueth.” Mathäyo 5:6
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Miɔ̈c dït arëët

Aye kɔc lueel ëmanë, lan adɛ ̈ke paan de 
Australia, ee thiäŋ në kɔc juïc riir piɔɔ̈ẗh 

ëkac. Ku ëkënë, ee dac tiɛŋ̈wei në pïïr de kɔc juïc 
yic. Ku jɔl ya ënɔŋ kɔc juïc kucku keek ëya, ayenë 
ke yekënë lueel ënɔŋ keek. Ku ëkënë, alëu bë 
tɛŋ̈dɛɛn ye wuɔɔk tak në piɔn̈ de nhiɛɛ̈r̈ nyaai.

Kɔc juïc ayeke guɔ luɔk̈wei, lan nɔŋ en kë tɔ ̈kenë 
keek ka cïn kë tɔ ̈kenë keek. Ku të yee wuɔɔk 
ëkënë dhuɔk̈nhom thïn ëbɛn̈, aye caaric cë të 
lëkku yeen. Wuɔɔk wɔdhia, wɔ mit guu. Nhialic 
në luɔɔi piɛɛth de Kërëthou, ee cë rɔt gaam në 
wuɔɔk wɔdhia, wäär ŋoot wuɔɔk ke wɔ mec 
ënɔŋ yeen.

Në ye wik de gɛɛmë yic, ee ya bë athiɛɛi de 
Nhialic bë wëikuɔ waar, ku bukku wɔpiɔɔ̈ẗh ya 
cɔk kɔc̈ ënɔŋ kɔc kɔk̈, cukku kɔc bë kuɔc̈ ya tïŋ, 

ku cukku kɔc bë ya wuɔipiny, ku cukku kɔc ye 
maan në wɔpiɔɔ̈ẗh.

Kä yeke looi ëkë në thaa de gɛɛm

Bɛɛrë nyuc piny ku kuɛn̈ë në wël bïn kë yïnhom 
ya ciɛɛ̈ẗ, në kee ŋän wën yee wuɔɔk ke kɔc dac 
tïŋ ku dacku ke luk, në kä kënkï ke looi.

Ëkën yennë ke dhöldït ye Nhialic jam kenë 
wuɔɔk.



“Cë man ye wuɔɔk kɔc cë lɔc ke Nhialic, ku yeke 
nhiaar ku lekë jik në yenyin, yukku röth piɔẗh në 

piɔn̈ de nhiɛɛ̈r̈, piath, ku käcde piɔü, wɛɛ̈ŋ̈ ku ladïu.” 
Kolothai  3:12
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Luɔɔi thin koor

Në kee akälkë, anɔŋ wëljuïc ye bɛn̈ ënɔŋ 
akutnhïïm ke pialde guɔp̈, biï keek ke wɔ 

lɛk̈ në muk bïï wuɔɔk gupkuɔ cɔk ye pial në 
tuɛɛnytuɛɛny. Go ya ba cam në miɛẗh piɛl ku 
lajik, ku ye dek në miän thiin koor, ku ye jääl 
cool ke yïn ye yïnyin gäät në käke pol, bïnke 
rɔt cɔk rït, keek ëka ye käjuïc thiekic luelku ke 
ëmanë.

Në run cë lɔ, ke kee cë ya lueel ya bë kɔc ya jam 
në kë ye cɔɔl pialde nhom de raan yenëka piɛth 
awɛr̈ bë kɔc kethook biit në yeen. Yeen ariiric 
ëya bukku jam në pïïr dɛɛn de wëi. Anɔŋ kɔc lëu 
bïkkï röth yök kekee cë kɔrkeek në kɔc kɔk̈, ku 
jɔl ya kɔc cïï luɔɔi ke thiith-nyïn në kanithaai ken 
yic. Ëtënë alëu bïkkë röth yök ke kee yeke luk ne 
kɔckɔk̈, ku tɛɛ̈n̈, alëu bïkkë röth yök, ke kee kënë 
kä ken keke piɔɔ̈ẗh looi cë të köörkë yeen.

Ke piɛth në yekënë yic ëbɛn̈, ee ba Baiboldu ya 
kueen në nyindhiɛ,̈ ku ye lɔŋ̈ arëëtic, lɔ kanitha 
yetök, acën kë kony. Ee nhiɛɛ̈r̈ de kɔc ku gɛm̈ 
yee kɔc röth gam kedhia, yennë ka lëu raan në 
kuny. Aa dɛ ̈ke wɔ lëu bukku biɛt wudë në biääk 
dɛɛn de wëikuɔ?

Kä yekke looi ëkë në thaa de gɛɛm

Yukku wɔnhïïm ciɛɛ̈ẗ, yeŋö ye kɔc juïc nhïim riɛɛr 
në gɛm̈denic, ku në pïïr den de wëiyic. Në wik 
de gɛɛmë yic, ee ya buk Nhialic leec në athiɛɛi 
deen cie thök, man ye tɔ ̈në Yecu Kërëthouic. Ke 
wɔ ye kɔc ke paande Nhailic, ke yukku tïŋ aye 
dhöl wën be ya athiɛɛi yennë yukku yiɛn̈ raan 
ëbɛn̈. 



“Piɔn̈ ye dhiaau ku ye 
rɔt wel, acïï ye tɔɔn yen 
Nhialic.” 
Dit 51:17b
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Luɔɔi dït arëët

Në piïr riryic dɛɛn de paan de Australia, acëë 
piöc dïït cennë piöc acë cɔk piɛlic, ku kë tɔ ̈

thïn ëkë, kɔc acïï ŋɛk ke ya pïïr ë pïïrde yetök. Ku 
kuany ŋɛk kä keek ke lɔtueŋ deen de pïïrde cök 
kepɛc̈.

Të jɔl yïn en caaric, ëkënnë, ke ka nyic lan cïï ye 
kë ye lueele cien piɛth. Tök yenë kee yic dït de 
aluttoŋ. Kërëthanooi, aa ke cɔɔl bïkkï kɔc kɔk̈ 
ya tääu në kenhïïm tueŋ, ku yïkkï piath de raan 
ëbɛn̈ ŋäär tueŋ. Thon de Kërëthou, acien en 
nyuɔɔth lan yen köc de raan ëbɛn̈.

Dhöldɛ ̈lëu bïï wuɔɔk en nyic, lan adɛ ̈ke wɔ cë 
bë ya kok në röth, ee buk röth ya miɛɛ̈ẗh në kä 
ke wëi në luɔɔ̈ẗ. alëu bïkkï ya dhɔl̈ juïc, ku kaa 
cien ke lëu bë ya wuɔɔk wɔ pɛc, ee të nɔŋ pïïr de 
kɔc kɔk̈ ëya.

Kä yekke looi ëkë në thaa de gɛɛm

Luɔɔi de Kërëthanooi ee ya luɔɔi de wëi në thaa 
thok ëbɛn̈, ba tiɛp̈du miɛɛ̈ẗh ku jɔl ya pïïrde baai 
ëbɛn̈. 

Në ye thaa de gɛɛmë yic, tak miɔc̈ dïït cïï Nhialic 
yiɛn̈ yïn, ku jɔl ya cööl cien yïn cɔɔl në luɔɔideic. 



“Ye ŋɛk käke ŋɛk  
döt ëya.”  

Pilipoi 2:4b  
(The Message)
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Në thaa de Easter, ke ka cïï Yecu rɔt 
kuɔɔrpiny ku thou bukku nɔŋ pïïr dït. 

Në ye runnë yic, ke wɛẗ töŋ cïï wuɔɔk ye 
matnhom, ee lan aadɛ,̈ ke kë thiin koor 
yennë ka dït awɛr̈ kä juic tɔ ̈kenë yïn. Ayukku 
ŋɔɔ̈ẗh ke ye buŋë, ke piööc, ka kɔc ye yecu 
kuany cök, bïkkï röth bɛɛr thiääk kennë thaa 
de Jön de rɔt. anɔŋ kä juïc lëu bïï wuɔɔk 
ke thaa de lent cɔk thiekic ënɔŋ wuɔɔk, në 
biääk de wëi, ku në biääk de piïr. 

Luɔɔida në Anglican Overseas Aid ee bukku 
pïïr ke wɔ tɔ ̈në ŋäthic, lan bïï Yecu ye pinyë 
dhuɔk̈ rɔt. ke wɔ ye Anglican Overseas Aid, 
wɔ ya gam ku luuiku arëët në kë ye cɔɔl yic. 
Ku kë ye ëkënë lɛk̈ wuɔɔk’ aye wël piɛth ke 
Yecu Kërëthou.

Ayukku ŋɔɔ̈ẗh, ye buŋë abïn yï nhom ciɛɛ̈ẗ 
në thaa de jön de rɔt, ku jɔl ya athiɛɛi tɔ ̈
thïn. Të kɔɔr yïn ba kä yukku ke looi nyic, ke 
yïn neem wuɔɔk në wepthaitda në:

http://anglicanoverseasaid.org.au 

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


