October 30, 2021

Jam/wël Amat e 2021 në Rt. Rt. Greg Rickel
John Prine, ɣɔn cë kaŋ
ŋ luui në tëde Chicago Postal ku ye amëkët/g
amëkët/gɔ̈t në diɛt,
t, e raan töŋë
tö aamëtët
ciën nhiaar keek. Acë ket në diɛtt cïtmanë yïk “Thura de Beradu/Ayä
Beradu/Ayäŋdu Acïï
ïï bë Yïn Lɛɛr
L Pan-nhial
Pe” ku “Këdïït cë Dhiɔpp ë Pinynhom e Ku
Kuɛ̈th në Cökë Cuëc,” në kɔ̈k juëc yiic. Kë Akänythii e nïn 7,
2020, John Prine, acë bɛ̈në bɛ̈n kë ye raan tö
töŋë kɔcc lee maliöön 3/4 e paan kënë cë thou në wɛ̈
w të
anuɛn ë COVID. Dindɛ̈t cë ket kë nhiar ap
apɛi e, "Anyic Nhial Abɛc." E jɔkk në kän kän/kënë:
“E Nhialic ye tök e yen ŋic kë ca cuat/tääu piny
Tënë kɔc ca keek luɔ̈i kë rac dhölic”
Në lëk Jötda yic, Mathayo 5:23-24
24 nhom adil, ayeku kueen: “Të ggɛm yïn miɔ̈cdu
cdu në agenë yiai thok,
naa ye tak lɔn nɔŋ
ŋ wämuth wälë nyankuui kë mɛɛn tënë yïn, kë yï päl miɔ̈cdu
cdu ëtënë në agenë yiai
thok ku jälë; kë tueŋ dɔ̈ɔ̈rrkä
kä wenë wämuth wälë nyankuui, ku jjɔl bɛ̈n ku gamë miɔɔ̈cdu.”
Në Lëk de Yom Kippur, kɔcc ke Juda aye kë ttɔ̈ ciëën kënë takic: Kë raan këc guɔ dem/pial ka dhil
kubë tuaanyde kaŋ gam. Kë raan këc ɣɛɛr guɔ yök, ka dhil kubë cuɔlde kaŋ
ŋ nyic/ŋic. Ku kë kɔc
k
këcë guɔ päl awäc, ka dhil kubë adumuömke ka
kaŋ luɛl bic. Wuɔk/ɣok
ok ye adumuömkua luɛl
lu bic ku
käke kɔckua në kë ye ɣok
ok mäkthul, tök në ddɛ̈t Cɔlë wo/ɣo dem Adona, ku ŋɔ̈r wuɔɔk/ɣook në cuɔlic
lɔ në ɣɛɛr ic.”
Kekë Jam/wël Amat kä aaye dhiac kë ke laririr ap
apɛi.
i. Ye raan ruön määtic wudï në nuthë thä yic?
Ku adil kë ye run cït kë cë tɔ̈ kekë ɣook ɣodhiɛ?? Kë yeen, aya coolë göl në malec, ku yeen aba looi,
ku ë run kënë kënë ruön nyuɔɔth
th abë thök në kɔ̈k ëyɛ.
Maleny tɔ̈ në lɔŋ
ŋ tueŋë ee malenydië në kë ccïï ɣɛn kën ëba luel kä ŋɔ̈ɔth
̈th waan kë kɛ̈
k c luel. Naa luɔɔi
ëkënë, kë ya ŋic kë ba looi, kë cɔlë
lë jä ŋic në akärde. A ŋiɛc apɛi aba.
Yeköölë, në ye jam kënë yic, ɣɛn
n wïc kuba wëlcië ru
ruɔk në ye wël kee diäk cïï ke lueel kä yiic cï ɣɛn
ke ye jɛɔɔk kä, ba gɔl në ciɛɛthë
thë yic de pïrkua ɣodhiɛ kë pinynhom latueŋ kë yuɛ̈t/wuɛ̈
t/wu t kenë
tuaany de COVID ku Atek thok Ku jjɔl lɔ tënë ɣook ɣodhiɛ kë ɣo ye Kanitha, ku jɔlku
lku rɔm
r në ɣokë
röt. Kë ŋääth de, në ye jäm
äm kënïc, äbï yën latue
latueŋ kuony në luɔ̈i bë gɔɔl në amatnhom akäär ku, ne
yïc, në run juëc cï lɔ, ku mɔɔcc tënë lu
luɔɔide, tɛɛk cïën, thööŋ kɔ̈u, ku ŋääth nïn tɔ tuëŋ.
tuë
Kë ye pinynhom ɣok aaye röt tïŋ
ŋ kë ɣo cë nhïïm liääp. Diɛ̈r në pinynhom kë ye nyuoth, tëëk yïc da
acï paath ku aye tïŋ. Anɔŋ
ŋ kä juëc Paath e yök tënë kä juëc ku raan ëb
ëbɛ̈n.
n. Yen tuany acï pinynhom
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nyuɔɔth ka wääc. Kë yen tuany kënë acï yic tueŋ ku kë ciɛɛl tɔ̈, nhiar ku wälë cï nhïar, Wuɔk aye
kuat anïïn tök ye wëëth thïn Päär kënë nhöm, gum në alïïr yic, cɔɔl pinynhom, ku aye të ye kuat
kɔɔc tëëk bë paany jɔt kɔ̈u, ku akɛɛu, ku akäär bëëï, aye tuany nyuɔɔth wuɔk lon cïn yen athɛɛk
tënë käk.
Alëu ba luel tëëk wäläya këk kɔ̈m jaai abë ke kuany cök në kam akɛɛu këën, ku cï bë lɔ në wäläya
dëët yïc, wälë pinynhom në wëët ye kenë, dëëp nur në të bï wuɔk ya diɛ̈r në kɔc kɔɔk thiin.
Bëëï anɔŋ tëëk ku luɔɔï cït kënë Kë yic yen beec kenë acïë diɛ̈r ye ŋa - cië te dun bëëi yïn thïn, äcïë
ke thiääk kä baai pandë, acï thïäk kä amatnhom, acï thïäk käk kun ya kä thëëk - aliu thïn. Të nɔŋ
yen, yïc adïl, e “wuɔk atɔ̈ ye kenë yïc ëbɛ̈n” dhamɛn në pïrde yïc, yen ye tääude. Kuba jäm ka lïïk,
yen e tääu kör në bëër mëët tiäm wälë tök yïïk yen aduɔt juëc nhomlau.
E tëdë, cï kanitha, kɔ̈k juëc thöŋ acï ke beer yïc peei, në beec, ku në thon/gum de Mr. George
Floyd. Aca luël run wäär, wuɔk, kanitha, ke wuɔk abun nhïïm, cï döŋ ke kɔc, acïn nhomlau e kanic.
Wuɔk anɔŋ ka juëc buk nyaai thïn ku cök të lëu en rot. Kë ye gämda looi, kë ye gämde loi, e ya yen
ŋäth ku ŋic lon ben rot lëu. Yen acï lëu ba piöu dak.
Run wäär, në ya amat kenë yic, alɛɛc tënë kɔc kën rïööc daai, ku nïöp dan amatnhom, yïn acï tïäm
në gäm tënë ɣän rëër kuɔɔny wuɔk, cïtmanë Kanitha, bë gɔl ku bïk wël. Yen kan äyä ke kɔc dëët
puöth ku cï nɔŋ dhamɛn meec, ku cï maan cän ye luel, dhamɛn juëc, ku thëëm bë luël cï wuɔk
amat bëëi thïök, wuɔk acï lɔɔŋ puolic thääp.
Ke yic ke kanitha yen lɔɔ cï maan cï wuɔk ye looi run wäär në amatnhom kenë yic, thaany në kaŋ
latueŋ ye yith luel ëbɛ̈n, wälë kɔc juëc këk, ku nyoth wuɔk ku cɔɔl wuɔk bï ke looi. Lakin, në thä
thok ëbɛ̈n, yen të ye rïäk ëbɛ̈n thïn. Yen të ye luɔɔi kɔ̈ɔ̈c thïn.
Yen run thïök wäär kënë acïë thëëm në kuër juëc, lakin tök den acï ben ya wuɔk, ye Diocese de
Olympia, alëu be latueŋ ku cï be lööny në kuer thɛɛr ic.
Cök ya kɔŋ käŋ gät piny awaal, agut cï kek käk nhïïm tueŋ, kën ku thööl run wäär. Ke ya ken lɔ
thïn, ɣän awïc ba kan luel, tënë week ëbɛ̈n, ku them ba yiën kɔc kuɔn në ɣän rëër kek thïn, yïn aca
leec, yïn aca leec, yïn acä leec në kuerdun puöth cïn mat kenë kɔc, luɔi atök, pïöc atök, dït atök, ku
ka juëc ëbɛ̈n, pïöc tïët dït ku lääk tök bï wuɔk röt wëël në yic jadiit kenë.
Dupïööc käŋ Nhialic ku bëny ajueer apiɛth bë röt wëël në luel ku gɔɔl lon kanitha në kuer kee rou.
Kë run cuk ŋɔɔth ke yen kënë be thöök, bë bɛ̈n akärde, ku ŋot, peei, alëu ba luel në atek thokda yic,
aguɔt ye ku thëm arëëtyiic buk tuany bëëï bë thïök.
Në run kee rou cë lɔ, lëu Wuɔk buk thööŋ yic, në kɔc kadï de wuɔk maan në, ŋic ke ye wëët de yic
te cïn e luel, “yïn aŋot yï cï jam!”
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Në run kee rou cë lɔ kä, yen acï lëu ba daac latueŋ ken amatdïë a tök në dhumic. Ɣän alëu ba raan
makthul CEO në kompani ye köle, ke alëu ba kɔc juëc luɔ̈ɔ̈i!
Kë wuɔk bɔ bëëi mäth në ye tuany kënë yic, nïïn riliicc alëu bïk tɔ̈ në wuɔk nhïïm tueŋ të cïë wuɔk
gäm lööŋ yen kɔc, lakin yen rïël gäm ku tïŋ nyïïnic, ku lon ye kënë maan në anɔŋ kɔc cï rɔt gëër.
Wuɔk acï thööŋ ëbɛ̈n ye kënë cök.
Dupïööc käŋ Nhialic ku bëny ajuɛɛr acï dhaar. Kë yen rëër cï tëëk tënë ye kɔc cɔl dhaar. Ku göt, ye
dhamɛn tööŋë, e kɔc nhiar bë ke dëët puöth te ye këk yï tïŋ, ku wuɔk, cï lɔ ken yen.
Käk aaye kä thïïk ya gäm cïï wuɔk nyïëc bëër thïn në ye yiic jadiit kenë yic.









Kë ɣo ya Daithith acuk bɛ̈në ŋic ku tïït nyïïn në pial de dupïööc käŋ Nhialic. Acuk löï në
kuën pialë guöp, dhuk ciɛ̈ɛ̈n, ku kɔɔk rïël ye gäm wälë në kuer dɛ̈t. Wuɔk abë latueŋ kënë
tït nyïn në run bë bɛ̈n kënë ëya.
Wuɔk aaye riɛl mäkthul jadiit döör käŋ ajueer bäny ku dupïööc käŋ Nhialic ëbɛ̈n në kuer
kën wuɔk lɔ thɛɛr— pialë guöp de dupïööc tënë ajuɛɛr bäny ye loi në aliir yiic, në ɣööt
kanitha/köl piöc de BC, lon bïdiyo në geer, cïtman., kë cï bëëi bei käŋ tënë raan mäkthul
ajueer. Käk, ku ka juëc thöŋ kën keek, aye jadiit ku ba nɔŋ gɛɛm rïël ye wuɔk Kony bäny
cök piny ku kä ŋɔɔth ke ɣän bïcïp mäkthul.
Acuk nyuɔɔth jam acïï lïääp nhom në Akutnhom kɔc Juëc Ajueer de Latueŋ, acï nyïëc bɛ̈n
lɔɔ apath ku lëu be cök piny ku gëër te ye CCD gäm tënë ɣän bïcïp mäkthul ku riin ken. Në
ye tuany kenë yïc CCD acï lɔɔ tueŋ be dït ku juɛk röt ɣän wääc bïcïp de Kanitha.
Wuɔk acï luuï tök kenë Amatnhom Abuun në luɔɔi tök de pan Turtle Island ku gɔɔl jäm
thïëk yic në kuer yen pïöc lɔɔŋ leec tënë kɔc baai ku të ye kuɛt kɔ̈k rëër thïn të cï be rɔɔm.
Aca tïŋ ëbɛ̈n lɔn pïöc kɔc në ajueer jadiit döör Mäkthula, ku bëëi be tïŋ apath në të ben
ajuɛɛr yen thök gäm cï nɔŋ dhamɛnn, ken tök akär. Yen anɔŋ ka juëc në lɔɔŋ thïn kör ku
ken ke du tene nyaai yïc ye run kënë yic. Aŋääth lɔn yïn ïn ëkɛi ëyɛ. Week ëbɛ̈n apiɛth bak
yiic thiɛk në rötkun. Yïn cë lɔ kenë ciëŋ, wuɔk aacë lɔ kenë ciëŋ.

Akär ba luel yïn aca leec, yïn aca leec, yïn aca leec, tënë week ëbɛ̈n, bë tääu, akutnhom dupïööc,
mëth ku raandït, beec ku Peen, kör ku dïït, të rïëc ëbɛ̈n atɔ̈ Wäläya kënë yïc. Wëëk acä lëëc në atëk
duɔn, kë wɛ̈n jadiit, yï cï dëëk piöu, ŋääth, në nyïëc daai ke paath në purtha tene kɔ̈k riliic ku
dhamɛn dhuruup juëc kanitha në ka puöc gät pïny.
“E Nhialic ye tök e yen ŋic kë ca cuat/tääu piny
Tënë kɔc ca keek luɔ̈i kë rac dhölic” — “E Nhialic ye tök e yen ŋic yen,” John Prine
“Të gɛm yïn miɔ̈cdu në agenë yiai thok, naa ye tak lɔn nɔŋ wämuth wälë nyankuui kë
mɛɛn tënë yïn, kë yï päl miɔ̈cdu ëtënë në agenë yiai thok ku jälë; kë tueŋ dɔ̈ɔ̈rkä wenë
wämuth wälë nyankuui, ku jɔl bɛ̈n ku gamë miɔ̈cdu.” — Mathaiyo 5:23-24
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“Kë raan këc guɔ dem/pial ka dhil kubë tuaanyde kaŋ gam/ŋic. Kë raan këc ɣɛɛr guɔ yök,
ka dhil kubë cuɔlde kaŋ nyic/ŋic. Ku kë kɔc këcë guɔ päl awäc, ka dhil kubë adumuömke
kaŋ luɛl bic.” — Lëk de Yom Kippur

Akäär ba ŋic ku bëër yïc ye köle lön ken muɣëm ye mäktäp bïcïp ke yï kuɔny ku cök yï piny ku be
kɔc mät guɔ̈p tök Kritho në pinynhom, yen kë wuɔk këriëëc ëbɛ̈n loi — agut lon cï luui në atek thok
yen ke ciɛɛl në ye dhamɛn kënë. Kanitha yen ke të piɛth tënë wuɔk buk pïöc lon cï wuɔk lanip, ku
ba pïöc ba nhiar në ɣän wääc, ku pïöc kuer wël piöu nɔŋ kë be juak thïn. Ka ya but täk ku luɛl, të
ye wuɔk, Kanitha, guɔ̈p Kritho, acï lëu be miɛ̈ɛ̈t bei/bic, aca ŋic ye ŋa bee lëu. Ku ye wuɔk yïk ŋa
adil, të cï looi wuɔk kenë? Të cïï loi wuɔk kenë, miök wëëŋ ku ɣɛɛc mäth apiɛth, ke yen e röt yök
ben, ke wuɔk athöu. Ka paath be ya dhamɛn tääu në anyiköl bïk kɔc ya jam, pïr, ku luoi kɔc në wël
ye ku cɔɔl yith.
Ke ya raan luui në mäktäp abuun yic, ka wïc ba luel nyaai ke lon atek thok në abuun mäkthul, në
Kanitha yic, ku në pinynhom, atɔ̈ në kɔc puöth, e ŋääth, e ke cï wäläya dac bɛ̈ɛ̈i ben lui thïn
dhamɛn meec ke amat de akär ken loi, lakin ace pinynhom luöï ka juëc, ke guɔm në Mr George
Floyd ace pinynhom dɔɔm yïc, acie Kanitha dɔm yic, ku ke cuuk bɛ̈ɛ̈r wälë cïën kënë, ku liëëp
wuɔk nyïn, ku naa luel këda, kɔc lui kenë wuɔk, këdïë, në yic ke yen londa ka kën thök, ku ŋot
thïëk yic, lön nɔŋ yen kɔc juëc në ɣän wääc abuun mäkthul cë këraac yök aca atëk thök ye tök në
pinynhom, lakin agut käŋ ye ku looi në kanithaa yïc, ku në yen atök, ɣän abuun.
Ke cëëk yic, ke yääŋ BIPOC dan nhiar ku në akutnhom atëk thök në ɣän wääc abuun mäkthul de
Olympic ace Puöu dak në bäny de ɣän wääc abuun mäkthul bïk lon kënë nyaai në wëët lon käraac
e wuɔk bäny mäkthul tääu ken wuɔk tënɔŋ ɣɛn ke cuuk täk ye amatnhom dan BIPOC raac puöth.
Alëu ba piŋ kë cïï luel në ɣän lik ye kölë jamdië yic, aciën kë ŋicku kenë, ka ya gäm kënë, lakin ace
dac ya kë cë röt juak thïn, ku wuɔk apaath buk gäm aaya gäm, ku gɔl ku gämde.
Ku nɔŋ tök jɛɛmë ye köle lëu bë ya yen, wälë lɔŋdït de yen. Wuɔk apaath buk jääi në kɔ̈c wuɔk cë
röt päl piny në kä wɛ̈n loi kek ku liëëp wuɔk nyïn në cuɔ̈k daai në kë juɛkë thïn. Ŋic, në akäärde,
acie dït, ku e ya kuany e tök, në täk, në ŋääth, kë lui yïn thïn. Në tëde adil alëu ba luel yen ɣän
wääc abuun mäkthul ke gɛɛm rïël cäk täk në amat dan akär. Kë cïï loi e döŋ bë ya tïŋ. Yen kë luoi
latueŋ, ku ka juëc kɔɔk, juëc meec, cïï looi në ye kenë, acï döŋ.
Wuɔk alëu buk anyiköl tïŋ cïën ku luel ku lön cï wuɔk kenë looi, wël cë ciëëth tääu piny, be bɛɛr yic
mɛ̈n ku mɛ̈n, ku ŋuɔt, ace ku wan thok yen kënë, ku wuɔk ace lɔ tenë ɣän käŋ wan ril yic, kë wɛ̈n
cïï atëk da juak thïn, käŋ e ku looi, ku dhamɛn thok ëbɛ̈n, cuɔk luɔi wälë dhaal käŋ yic.
Ka ye tök jääi rïël nyuɔɔth, tënë ɣɛɛn, në run wäär, yen aca tïŋ cïï luel:
“Ken George floyd e cie cɔ̈t paac, tëlëpun ke cɔ̈t mënë ɣön run 1619, week aabë tɔ̈ kë we
tuany kë ye deeny yic ago kɔ̈ɔ̈c.”
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Tënë ɣɛɛn, kënë e ye määt nhom. Kë "week wedhiɛ" në ke cïï gɔɔt yïc ka kɔc ɣer, ceeŋ cï piny
dɔɔm, ɣɛn. Tuany de ke looi ŋic, ka ce athili, ke jäm thïök yïc, wël, kuka kuan ye ku loi bïï ke cuɔt
piny amääth. Wuɔk apaath buk lɔ tueŋ në juak thïn. Apiɛth buk them akärde puöl në geer ku yic e
kenë thɛɛr, ku lon ban luui yen, ba gäm, ku thïëc amääth, ku yïn alëu ba luui mäleec në yen.
Wuɔk apiɛth bë dït jɔɔt ku röt ket, ku jäl röt jɔt yï Puöu dɛ̈t ku tïŋ ke ca juak thïn, ku lɔɔk yï latueŋ
jam ku tuany kë ye deeny ago kɔ̈ɔ̈c.
Në bïäkda, kë amat cïï looi, ku daai kɔc run tääu tueŋ kënë, ke mäktäp kɔc luui ka abuun ka cïï käk
gäm:
1. Ku bïï akärde mickila tek thok ku wɛ̈t tënë kɔc e gäm në atek thok në kanitha.
2. Ba ciɛɛŋ nyuɔɔth:
a. gɛmë ko awuɔ̈ɔ̈ckua,
b. ku luel ku malëëc të cï wuɔk wuɔ̈c, cï kuɔc tääu, yuïïk, wälë awääc, ku
c. jam e ken jadiit wälë gëëryiic cɛɛŋ wälë thïɛth wälë kuër buk tëëk peei. Në puöndu
ben cie maleec piɛth, lakin tääu në ajueer du yic ba gɛl lon ben röt looi peei.
3. Ku ba ɣän juëc pïöc purtha ku määl tääu në baai yic në
a. nyuɔɔth de ciɛɛŋ wääc,
b. atek thok, të cïën atëk thök, ku kääc e në atëk thök,
c. kuat ku ciɛɛŋ wääc de amatnhom abuun.
Run wäär, yen amat kënë e cïï nyuɔɔth ken cök ke dhiëc bïn ke jaamic tek thok. Aca ŋic wän
apiɛth, ku ye run thïök cï tëëk kënë kɔc looi ka wuɔk, luui ken akutnhïïm kɔc ku kɔ̈k në Mäkthuliya
wääc ɣän abuun kanitha, acï käk muuk tueŋ ku ciɛɛl, aca luel kɔk në kek, lakin agut cïï kä juëc, ke
yen acï akutnhom kɔc jam thïn, në këriëëc ëbɛ̈n cï looi, ku ke ŋot bïï looi, në bïdiyo cuuk tïŋ wä
nhïäk. Kë tääu, në kuer juëc, ke wëët amat kënë, ku mɛn wuɔk gɔl dai në ku ŋic täk apiɛth në kë
kony, ku yïc, wuɔk ŋɔɔth kë bïï juak thïn, cie cöör, ku kë nɔŋ ke nyɛɛi thïn.
Akutnhom kɔc, në wëëtdëïc dhämän cäth arëëtyiic akën käŋ tïŋ në amat yic, cuɔk rïööc ku athɛɛk
ke mät kënë aɣökgu cïk tïŋ në cïn kanitha yic, në cïn raan/kɔc mäkthul e kanitha mat kënë keek,
në cïn kɔc luuï kënë wuɔk, në mäkthuliya de mäktämdië, ku në ɣɛɛn. Keek aaŋoot kë ke cïï tääu
intërnɛtda yic aya gam, ku week aaya yɔ̈ɔ̈k ëbɛ̈n bak dhuuk cïën, kë amat kënë cë thök, ku piŋ kek
peei, pïŋë tenë kek peei.
Në ye run wäär cë lɔ mäktämdië acë gɔl jäm kenë akutnhom kɔc në lon ariöp në nyïn ku be luui në
ye ɣëla kënë yic. Akutnhom kɔc ace nyïïn beei ku jɛm yïc në amatnhom de ciɛɛŋ wääc amatnhïïm
ku cök piny akutnhom kɔc rëër tök ku raan Ajuɛɛr de rou.
Nuuthbä cï luel, yïn acä lëëc ne ke cïn ye gäm wä nhiäk, e ŋääth, ku dïït, në wëët ke wïïc ku, ke ba
cɔɔl, akɔɔr lon wëu ye ŋic bïï looi maanë. Ku yen agut 8% juak nuuthbä 2021 ku agut dhamɛndïït
amatnhom ku nyïn raan cïën ajueer. Yen amatnhom abï raan thɛɛr luɔ̈i akuut ku be ya raan tök
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mäkthul käŋ abuun. Ke maanë kɔɔr akuut cï luel në amatnhom ku acä kuany ɣën yen ka luuï në
thiäŋ nyïn raan mäkthul.
Ke ye raan makthul në akutnhom tök Arienne Davison ke diɛɛr në jam, ku na loi ka lëu be yic luel,
“ ke yen lon kënë ke kat ŋic piöu.”
“E Nhialic ye tök e yen ŋic kë ca cuat/tääu piny
Tënë kɔc ca keek luɔ̈i kë rac dhölic” — “E Nhialic ye tök e yen ŋic yen,” John Prine
“Të gɛm yïn miɔ̈cdu në agenë yiai thok, naa ye tak lɔn nɔŋ wämuth wälë nyankuui kë
mɛɛn tënë yïn, kë yï päl miɔ̈cdu ëtënë në agenë yiai thok ku jälë; kë tueŋ dɔ̈ɔ̈rkä wenë
wämuth wälë nyankuui, ku jɔl bɛ̈n ku gamë miɔ̈cdu.” — Mathaiyo 5:23-24
“Kë raan këc guɔ dem/pial ka dhil kubë tuaanyde kaŋ gam/ŋic. Kë raan këc ɣɛɛr guɔ yök,
ka dhil kubë cuɔlde kaŋ nyic/ŋic. Ku kë kɔc këcë guɔ päl awäc, ka dhil kubë adumuömke
kaŋ luɛl bic.” — Lëk de Yom Kippur

Akäär, ye köle, ɣɛn awïc bä jäm në kënë londië në ye run cï lɔɔ. Kɔc juëc wuɔk ɣän luöï acï thïeï ye
ruɔ̈n bïk pööc de cɔ̈t käm äkuut diär ku röör bï nyaai në bäny yïc. Kë ya cïï lɔ thïn kenë rïöc, ku
pacɔɔk, yïn äbe nɔŋ ke yök yï guɔp, ku na, te ye yïn e yök bä löï ɣen luöï kenë, ku na nɔŋ gaai rïöc
të ye kuën thööŋ nyïn tïk ku möc ka alëu be nɔŋ ke löï e kan yiic, ɣɛn alëu yïc luel ke ye tök mööc
piir ku nyuɔɔth ka cä tïŋ ne pïïr dïë yïc. Te cïn yï gäm luöï cït kenë, ŋic ne yï nhom, te këëc yïn rïöc,
kenë këdu thïn, cï ŋic, cie raam, ke yïn acï lëu bä luuï lön meec yic bä löï, ku ɣɛn awïc bä nɔŋ kenë
e ruɔ̈n äyä.
Ke rän makthul cɔɔl Kimberley George ye rän paath ku awïc bä ŋic ne kuën e kuër kenë, ku pïöc,
ku kuën, tënë athɛɛk diär cöl cï Nhailic kuen ku gäät, ku jala kä juëc täu yä nhöm tueŋ. e nɔŋ ke cï
puöc yä lëu be kɔc juëc wëëk cɔk piiŋ ŋa ku liëp kï nyiin ken, wëlëï tïŋ nhial ku luel, ye dhämän
nïïn bënydït? Wëlëï peei, tënöŋ yïn Puöu, tëëk ë yï dääl, ke wëët dhämän! Ku acä yök ɣen kenë,
lakin akäär de ɣen kïn.
Ne wëët riɛldië, ye thööc kenë yïc, në wëët e ɣɛn raan ɣeer, në wëët e ɣɛn mööc, në wëët kä piɛth
ya yök, në wëët e ɣɛn mënh baai ku ŋic ciɛɛŋ da, ku pinynhom, në wëët e kenë bɛ̈n, gun raan,
muɣëm rän, be luuï kenë ɣɛn, anɔŋ kä juɛ̈c be loi në nhïïm ku be tɔ̈ e mäth kenë yic. Ke cë bɛ̈n
tënë ɣɛn në pɛi ke dhaŋuan yic de pïöc ke lon cän luui nhöm yök. Ku yök dhamɛn de Cï ŋun?
Apiɛth, acie dhamɛn thök bën, lakin të luel ɣɛn yic, adil kä ŋic alëu ba löï, cɔk cï ŋiɛc ɣɛn riin ke,
ku acä löï, ku tɔ̈, ku äcï paath dhamɛn thok ëbɛ̈n, ku acie yä yïc dhamɛn thok ëbɛ̈n, ku acie rɔɔm
kenë cïën yä löï dhamɛn thok ëbɛ̈n ku nyïn duɔn luöi.
Në kuɛr juëc ɣän tak e ya tïŋ apiɛth, ke cöör de abɔ̈ të dïë ŋöt meec. Ke lön ye rän yök në ye guɔ̈p
cä yiën kɔc juëc kë kɔɔr bän luuï thïn, bä röt nyaai thïn, ku ya ŋɔɔth bë cöök ku juïr röt në köl cïën.
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Në pïöc ciɛ̈k yic run wäär, ke ya cï cɔɔl buuk jäm wuɔk däi rɔɔth kënë raan mäkthul kanithaa.
Rachel -Hamilton ku abuun Jerry shigaki, buk gɔɔl në rïël, ku lön bäär yic cïk theem bïn ŋääth
cuëëc. Kek ëbɛ̈n ariil puöth apɛɛi ku anɔŋ piɛth në jäm e kënic, ku awïc ba ke leec bɛ̈n caap nhom
keek ben në ye kenë. Ne kuën cek yïc ye jäm kënë, ɣɛn ace pïöc ka cä mät keek, ye ŋu yä löï thɛɛr,
wëël cïë, kä ca e löï, ku ne macakil kɔk yic në ca e deet yic ɣen tɔ̈. Aŋïɛɛc akën piɔc bɛ̈n, ke dïït acï
dööŋ. Lakin tënë abuun shigaki, kën rïöc be nyuɔɔth ɣän cï tëëk në ɣɛn gɔl nïn cïën ɣän bicop.
Lakin e cä nhiar ba kɔc yiën aɣökgu, ɣen ke piɛth thiin. Aŋïɛɛc kënë mɛn ku ya gam. Ku alëu bë yïc
riɛl tënë abuun shigaki ku bë gäm yen kënë, cɔɔk leer wuɔk wuɔc kuer tueŋ, ɣän ken Puöu käŋ
dak ne jäm de, gɛɛm röt de, kuëny cök Nhailic tënë kertho, ku në ke nhïïm bɛ̈n ka athɛɛk. ɣɛne ke
cɔɔl yen abuun nɔŋ guɔ̈p athɛɛk. E raan thiɛk yic ɣɛn athɛɛk nyuɔɔth.
Ku aŋot, në wël abuun shigaki yïc, acï yïlacdië kuen yic në yen ku kɔc kɔɔk thïäk kënë yen ke raac
ku ye kï lëët kɔc. Arïlyic bï piiŋ. Cï maan cän ye luel, äcïen të ca täk ɣɛn, lakin maanë aŋic lön nɔŋ
ɣen ke ca juak thïn. Ɣɛn, kölë, në wëëk nhïïm bɛ̈n, awïc wek caap bak ya paalawuoc tënë abuun
shigaki në gum ce tïïŋ në ya cïïn.
Në maleec kënë acä wïc bï yä päl äwääc, wälë ke dhamɛn thɛɛr acï wïc kɔɔr yic akanythiin ku
thïëc.
Käya ŋɔ̈ɔ̈th lɔn nɔŋ ɣɛn maleec juëc ba loi, kä juëc cë rïäk cöök piny. Ayaa ŋic kɔɔk aacië bïï bɛɛr
piny ëbën.
Yen rän makthul kanitha akɔɔny ɣɛn ne maleec juëc äpëï. Ägut cï Taber-Hamilton äyä, ku äcï ŋiɛc
gɔɔl luɔi mat cïn kënë ɣɛn në ka ca juäk yen, në lon nhïïm ca gäm yen. Luɔi alɔɔ tueŋ.
Ke londië, ku tak lon ɣen lupi du ayaa, ku cï maan ɣän jadiit thïn, ku aŋot ba yen wek aya ku ba
bɛ̈r tïŋ. Në e piɔ̈c de Yom Kippur en yic apɛi.
“Kë raan këc guɔ dem/pial ka dhil kubë tuaanyde kaŋ gam/ŋic. Kë raan këc ɣɛɛr guɔ yök,
ka dhil kubë cuɔlde kaŋ nyic/ŋic.”
Kënë akëc yic kaŋ pial/kɔ̈c. Kë rɛ̈ɛ̈r tueŋ acïï bë ya tök në ke yiic, lakin aca gam ke yenne kuer ye
tök naa yeku wɛi/wak kubuk takic en kë looi tueŋ në biäkde wun nhiar. E ya reem ba ëkënë lueel
tënë yïïn/week, lakin ɣɛn cë gam kuɛn nyuc në dhël/kuer kënë yic, kë rilic cëman bï yen tɔ̈ë, lakin
kubë ëkënë piath në Kanithada yic, ɣok aabë latɔ̈ ɣodhiɛ kë ɣo tɔ̈ në biäk e lon kënë. Ku tɛkdɛ̈t ka
lëu bë ya lon lɛ̈u ba looi kenë yïïn, kë ya rɛk kenë yïïn, ku tɛkdɛ̈t alëu kubë ya lon buk yök kë loi ë
piɛth kenë ɣɛɛn në ye thura kenë yic. Yenë kënë ëbɛ̈n atɔ̈ në tɛ̈rbetha nhom. Acɔkë ciën en gɛr e
kënë, ke ɣok aacïï lëu bukë purtha kënë dääk/wuɔ̈ɔ̈c thok, yenë purtha CÏÏ LËU bïnë kë ye tuany
yic deeny ago kɔ̈ɔ̈c.
Töŋ de kä yennë ke bɛ̈n ba ya bïcïp/abun në kanitha yic ee lɔn adëk ka ciën warɛŋ ee piɔ̈ɔ̈c tɔ̈. Aya
takic në bɛ̈ndië ëtɛ̈ɛ̈n ku ya yök në ya guöp kë lööny në wär de kueer ic, kë ya ye aliir nap në ya
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thok kuba wëëi, kë ya them kuba ya nhom muök nhial në pïu nhïïm, kë ya them kuba pïr, ku në
riɛlë nhom bäänydië yic këye rot tïŋ kë cë rot tääu të piɛth ku ɣodhiɛ në luɔide yic.
Wɛ̈t cïnë këdɛ̈t ciäät e thiäi kë pɛ̈k e yic në cɔl yïn atɔ̈ në wär de kuëër ic ku ye yic riɛl kuba yï
nhom muök nhial në pïu nhïïm, acie wɛ̈n lëu bïï tïŋ kë lanip/lawɛi, lir, ku mɛ̈ɛ̈të yic. E meek, ku
ɣɛn lëu kuba piath nee kënë yic. E piath në dhamɛndɛ̈t ic, tënë bäny/mëŋɔ̈r piɛth, kubë cuökë
diɛɛr, ɣodhiɛ, ciët kë lawɛi në ɣäla cïï piɛth ic, lakin yennë tëët töŋë alëu bïï looi, në kuer de pɛl
wälë cie kɛɛi, tënë kë piɛth ku tuaany. Aa ca keek looi kee rou.
ɣɛn cie ë raan töŋë, wälë ɣɛɛn abun/bïcïm töŋë, ɣɔn cë cɔ̈tdu gam/kuany në kee 14 ce wan kä
lakin aa ye käcië kekë runkä kee 14 kuka ŋiɛc lɔn cïï ɣɛn luui awääc juëc apɛi në dhamɛn den ic. Ba
ya raan, aya yök ɣɛn bë luui në kä juëc apɛi.
Acia e ŋic lɔn lëu bïï ɣɛn dhöl yök kubïï ɣɛn ke cɔla kääc, lakin kë ya gam e ya lɔn lëu bïï ɣok e
piɔ̈ɔ̈c kubuk ke ya dhuök nyïïn piny, të bïnë ke lööm kë kee kake cieŋ, të bïnë ke ya cuɔɔl thïn, ku
të cït të bïï kɔc luui thïn kubïï ë buöc kënë looi kë puɔlic ku ye yic ciën londïït näk guöpic tënë gɛrë
raan e yök kenë ɣook, ku ɣɛn ee rot gam kuba luui në ye kënë, ëtɛ̈ɛ̈n kenë yïïn, wälë kenë gɛrë
raan bë ciath kenë ɣɛɛn akölciëën.
Aya luel enë kënë kë cie kë pɛ̈l ɣɛn a nhom wälë kë ya ŋɔ̈th në kë bïïɣɛn yök në tiäm. Acïï lëu bë tɔ̈
kenë ɣɛɛn. Aya luel ëtɛ̈ɛ̈n kë cë thiaan kɔ̈u ku ba londiën kor ca looi rɔm kenë yïïn, ku anuɛn, wɛ̈n
tɔ̈ në ya nhom tueŋ në ŋɔ̈thdiëën tɔ̈ në ya piöu wɛ̈n ba lööm ëyɛ.
Run wär, në ye amat kënë yic, kë ɣo cë cökë piny puöl bïk latueŋ në baŋde ee lon kënë, wek aaya
täk nhïïm, kuka ya luel kee ya wëët rot aatök cëman ee duwëët juëc e looi, kë lɔnë ye kënë biäk
piɔlic. Pälde latueŋ de kä cökë piny, luɛlde wël, tɛ̈ɛ̈uë piny ajuɛɛr ku kë wïc bïï tiaam ku jɔla kë looi
tueŋ në biäkde wun nhiar, lakin të rilic aŋoot kë tɔ̈ tueŋ në ɣo nhïïm, ɣän riliic, aaŋoot kë ke këcku
jak.
Kë ye lui në thiɛɛi acë jɔk lakin ɣok aanɔŋ kuer bäric apɛi bïï ɣok lɔ, ku ɣɛn akääc në we nhïïm e
köölë kuba gam lɔn nɔŋ ɣɛn kuer bäric apɛi bïï ɣɛn lɔ.
Kë yeen, e run kënë yic, e thä löömë ke ŋäthkua, käkuan buke looi tueŋ, nhiëërdan de wunda ku
jɔkku lon rilic de yïŋ de pïŋë röt wɛ̈n bë piath kubë ëkënë looi kë ye yic. Lëuku kubuk lɔ ëtëtuui?
Acia ŋic. Kä juëc apɛi aawïc kubïk lɔ̈ɔ̈ny në nyinic, këdït awïc bïï cɔ̈k piny, bïï gam, pɛ̈l awäc. Kë
ŋiɛc kuka ya gam e lɔn bïï lucci kënë jɔk, kë tɛ̈ɛ̈ë në kɔc nhïïm apɛi, në kuer kor, në tën ciëŋ yïn
thïn ic, ku akärde, në yï yic, kuatë raan ëbɛ̈n.
Run wäär ɣok cë jaai, ɣodhiɛ, në cɔ̈t yennë ɣo yɔ̈ɔ̈k kubuk kë ye tuany yic deeny ago kɔ̈ɔ̈c. Cɔ̈t de
jöt ë röt aŋoot kë yup/dhiau. Kubë lɔtueŋ kë bäric, ke yen e ya dhuömdït bë tɔ̈, ka bë jä bɛ̈n kë rilic
kubïï bɛ guum, ke yen e ya dhuömdït bë tɔ̈, kuba deeny, kɔ̈ɔ̈c/tïïm, kuba dhuk në nïniic, ku tiɛ̈ätë
në dhamɛndɛ̈tic, kë bë ɣook bɛ̈ɛ̈i ëtën meecë, kë bë ɣook ɣɛ̈ɛ̈t ë tën meec kënë, lakin acïi be latueŋ.
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Jɛi ëko. Pɛ̈l ëko bë ket/yup/dhiau. Duk ëko kɔ̈ɔ̈c deny yic.
Në jɛ̈ɛ̈më yic bë jɛ̈ɛ̈m kënë buɔɔth cök yeköölë ee yen e wɛ̈t looi ɣok en adil cëman tɔ̈ ɣok, thiëc
yïïn, në kuer kor ic, kenë kɔckun cïï kuany kubïk ëkë luel kënë looi. Yïn lëu kuba ë thiëcthiëëc kä
lööm.
Në ŋäth bïï kɔc röt cuöt thiääk kenë dɔ̈ɔ̈r ku bë kɔc bɛ̈n kë kɔc e wun de Kritho nhiar rot.







Eŋu bak looi kë we ye akutnhom de kanitha bak thiëcë thok ku lëk adumuööm thɛɛr ku
cuök gɛ̈më röt ku dhukë dakë piöu.
Eŋu ba la looi në pïrdun atïïp yic kë ye yïïn yï tök ku piɔ̈ɔ̈cë kuba adumuöömku ya takïïc ku
yïk määth?
Lëu kuba akutnhom de kanitha kuɔny kubë jai kadï kubïk cɔ̈t yennë ke yɔ̈ɔ̈k kubïk kë ye
tuany yic deeny ago kɔ̈ɔ̈c?
Eŋu bak wek wedhiɛ, në në kuer kor, në të bïï wek e lëu thïn, looi kubak luɔɔide thiëcë
thok në kä thɛɛr, lëŋde adumuööm thɛɛr, kubë dhiën de cuök gɛ̈më röt ku dakë piöu labic
arët naa lëu rot, aguɔrë lɔ kë yï thiökic kenë dɔ̈ɔ̈r ku wun nhiar rot?
Ku, eŋu ba la looi kë ye yïïn yï tök, në tiëpdu yic, ago töŋë looi?

“E Nhialic ye tök e yen ŋic kë ca cuat/tääu piny
Tënë kɔc ca keek luɔ̈i kë rac dhölic” — “E Nhialic ye tök e yen ŋic yen,” John Prine
“Të gɛm yïn miɔ̈cdu në agenë yiai thok, naa ye tak lɔn nɔŋ wämuth wälë nyankuui kë mɛɛn
tënë yïn, kë yï päl miɔ̈cdu ëtënë në agenë yiai thok ku jälë; kë tueŋ dɔ̈ɔ̈rkä wenë wämuth wälë
nyankuui, ku jɔl bɛ̈n ku gamë miɔ̈cdu.” — Mathaiyo 5:23-24
“Kë raan këc guɔ dem/pial ka dhil kubë tuaanyde kaŋ gam/ŋic. Kë raan këc ɣɛɛr guɔ yök, ka
dhil kubë cuɔlde kaŋ nyic/ŋic. Ku kë kɔc këcë guɔ päl awäc, ka dhil kubë adumuömke kaŋ luɛl
bic. Wuɔk/ɣok ye adumuömkua luɛl bic ku käke kɔckua në kë ye ɣok mäkthul, tök në dɛ̈t Cɔlë
wo/ɣo dem Adona, ku ŋɔ̈r wuɔk/ɣook në cuɔlic lɔ ne ɣɛɛr ic.” – Lëk de Yom Kippur
Amen.
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