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Eyäm, Ajuir dë Pioc ebaai yë looi tenë
miith jɔk në dhiethic agut ruun kä dhiec.

YË ŊGU YEN YÄ
AJUIER DËPIOC EYAM?
Xok acä Ajuiër dë pioc ke ruun tueŋ ke jɔɔk
looi ku bï nyuɔth dek mɛnh du ajuier epioc
puɔth yok në ruun ken kë mɛthic. Kan ekaam
lɔ cuei tenë kek bï kek pioc ku cil ke thin.

Yen kë yë takic cï juirë ekë dë miith ebën bï kë
nyuɔth pioc yen bik looi, ku epiir den loi bï piath.

Yen ekenë ekɔc epioc emiith kor wen luui gɔc në
dhiëth denic agut cï ruun kä dhiec nyuɔth. Kek abï
yen ajuërë dhil erom në luɔi kenë kɔc nɔŋ miith,
kä tueŋ akɔn yä miith ku jɔ yä kɔc epioc puɔth
ekɔc wel nhiim, wen yë ajuiër dë pioc wen yë kä
yë miith nhiar, gam riɔl ku kä lëu eke në luɔi, ku
bik nyic dek miith ayë pioc në thuec den yic.
Ajuiër dë pioc ke ruun tueŋ ke jӕӕk ekur emeth
nyuɔth lɔn yen kaam dë kak epiir (belonging),
eyin ŋa (being) ku bä yiɛn dë (becoming).
•

•

•

Ken epiir ekuer yin piir eyï cï rɔt cӕk
piny. Ayë miith takic dɛk kɛk appir në
rin nɔŋ yen math në kɛɛm ken kenë kɔc
dhieth ke, akutnhom, ceŋ ku të de rëër.

Eyin ŋa enyooth dë rëër dun eteen emën.
Bä yä meth në kaam loithokic në piiric ku
miith ayuic kaam bï kek tɔ, kaam bï kek thuec,
them ke kaak eyam ku yë ke puɔth miɛt.
Piath du ejam në pioc ku cil yë miith
kor yök. Miith ayë nyiny den yë kek kɛŋ
tëk thook jɔk eke ŋöt ekë koor, wen
yen ekë cök të cï kek yä kɔc dit.

“Xɛn ayuic menh
die bï naŋ kä juac
puɔth yok ke ben
ke thuec dë cok.”
Thuec eyä pioc
Thuec ekë thiekic tenë miith në yen akaam
dë dhiɛcicë. Në thuecic miith puɔc dhieth
ku miith koor ayë piny rëër kek thin
cääthic ku pioc kë etë bï kek yë dëëtic
thin të jɔl kek jam jɔɔk, thɔɔŋic ku jil kë.
Të yë miith thuec kä ye kä ken cï kek kë
pioc ku kääk them bik ke dëëtic nyuɔth.
Eyen ekan yen ayë thuec yä toŋ dë jɔɔk
dä ajuiër dë pioc eruun tueŋ ke jɔɔk.

Ke yï luui në yen ajuierë, kɔc epioc abï thuec
yë menh du thuec cok të juir kek kɛk emiith
pooc në thuec amaath ku loi ke kä puɔth epooc
emiith mit puɔth në baŋ ɣot ku baŋ bec.

Ceŋ dë math
eyä Kuer

Akë nyic arët dek miith ayë pioc apuɔth të nɔŋ
ceŋ puɔth rëër në kam den kenë kɔc dit ekë
tiŋ. Të yë miith thii ŋot ekë kor ceŋ cin yic
dak epuɔu looi kä yë rɔt yok ekë cë puɔth yë
dak ku lëu ke bik kaŋ yä caathic ku pioc ke.
Në kä cï looi në kuric, të yë miith rëër ekë
cï riɔc kä lëu n lëu bik pioc bik naŋ nyic ku
dɛɛt ekaŋic yen yuic ke bï kek yä rɔm apuɔth
kenë kɔc kɔk ku pioc ke bik iɛl thon.

Bï Dhil
eluui kadë?

Kɔc epioc abï kä juac yë luɔi miith në nɛthic
dhil eluɔi në yen ajuiërë eyamë yic, nɔŋic
muɔk kol beric, thukul emiith koor muk ku
muɔk kol beric dë kɔc nɔŋ miith bï nyuɔth dek
mɛnh du ayok nyiiny lɔwai. Acï looi ku coke
piny ekɔc epioc emiith koor pioc, depioc nɔŋ
nyiiny dit, amedhiëth ku kɔc emiith muk.
Ajuiërë acï luɔi pioc dë menh du. Kɔc epioc
abï luui ke yï në rin bï kek mɛnh du nyic
apuɔth. Abä ajuiër dë pioc looi wen yen bï
kanhier mɛnh du ku kä lëu kë në luɔi, ku kä
abï yï yä nyuɔth të lë mɛnh du tueŋ thin.
Kaŋ kä dhiec bin ekë luui në yen ajuiërë yic ke
kɔc epioc abï mɛnh du kony bï cil ke nɔŋ:
•

Nyiiny ril ekë nyuɔth.

•

Nyiiny ril ekë nyuɔth bik yä kɔc

•
•
•

Kaam denic kenë pinynhom
Të cin dak dë puɔu ku
Pioc puɔth dë jam

“Kä cï yok në piocic
akä puɔth ku acä kony
ba takic yen të puɔth
cil mɛnh diɛ thin”

Bä daai etë pooc
mɛnh du thin
Kë yï luui në ajuiër dë jɔɔk dë pioc cï loi tenë
miith kor kɔc epioc abï daai etë pioc mɛnh
du thin në rin bï kek yë lëu në coke piny
ku juir ke të bï kek kä tueŋ juiɛr thin.
Abï dhil yä rɔm kenë yin në nyindhiɛ bä të
ceeth mɛnh du thin jamic. Alëu bik thurä
yä loi ku muk kë athor nɔŋic luɔi dë mɛnh
du bï nyuɔth dek mɛnh du apɔc.

Aŋot mɛnh du eken thukul jӕk, kɔc epioc abï
lëk jam në pioc ku cil dë dhil ejuier ku bik rɔm
kenë depony den eyam. Kan abï dhil ekony bï
nyuɔth dek thukul yë yam tenë mɛnh du acï juir
apuɔth bï mɛnh du lɔ tueŋ thin ke kuen dë.

Luɔi Atok

Bak luui atök amedhiëth ku kɔc epioc alëu
bik pioc emeth ku piath dë them.

Kë yï yë raan läcuei në piir dë menh du yic ke yin
alëu bä ke loi thok loi të yin jam enyindhiȣ kenë
raan epioc yen emenh du pioc në ruun ken jɔk
yen ke pioc ku nyuuthë nhir du në pioc den yic.
Lëk yë gam ekɔc epioc puɔl bik kä nyic mɛnh
du baai mat kenë kaam yë kek rëër atök tenë
ajuier den dë jɔk dë pioc key ë meth.

“Ke yë cɔl Ruun tueŋ ejɔk
epioc cï Juiir eɣä kony bä
cɔk anyic nyiiny rëër kenë
kɔc luui në markedhic ku
yë kɔɔc dit yin dë yen cik
luɔi ɣɛn ku kɔc ciɛ.”

Yok kä Juac

Yen athor thinë yen edhol liep Ajuiër dë
pioc yë looi në ruun tueng ke jɔɔk.
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