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Bɛ̈n në Athoralia

Cë man cïï wɔɔk thïɔk̈ wuɔnë Kërëthëmäth, 
anɔŋ ka juïïc bï wɔ ke lëëc arët në lɔŋ de 

pïïrda yic në Athoralia. Wɔ ciëŋ në kuan 
wääc kuɔẗic yic man ciëŋ në ciɛŋ tɔ ̈ nhial 
arëët ku thiekic edot.

Në tha de Bɛn̈ keke naŋ lääu de tɛɛk ciɛɛ̈n̈ 
arëët ënɔŋ wuɔ në biɔk̈ kerou ke athiɛɛi ku 
tïït de nyin në pïïr në Athoralia. Në ye Runë, 
cë man tiit wɔɔk bɛn̈ de Kritho në ŋäth, ke 
Kuɔɔny lɔ bii de Anglican [Anglican Overseas 
Aid] (AOA) e wɔ nyuɔẗh cïït kɔk̈ ke kuɛɛt ke 
Athoralia wën lëu bïi wɔ cɔk nɔŋ nyïny de 
Bɛn̈.

Ɣɛn anyiɛc ke AOA e akutnom töŋ ye tɛɛk 
ciɛɛ̈n̈ ëcök në luɔide yic. Të nɔŋ AOA, bɛn̈ 
ee kaam thiekic arëët, e ŋäth de londen 

juackic. Në piny nom, AOA akɔɔr bë luɔɔi 
thɛɛr de ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, miɛt de piɔü ku dɔɔ̈r̈ 
në luɔɔi yen ajuiir ke lɔ tueŋ gaam bii në 
kueer thiekic. AOA ë yadɛ ̈aye wɛɛi në bɛn̈ 
de cieŋ de Nhialic në kaye keek looi yiic.

Ɣɛn lɔ piɔü yum në leer de ye buŋ de Bɛn̈ë 
bii në ye runë man cienë Thuɔŋjak mat thïn.

 
 

Bɛn̈ydït de Wëi Rev’d Dr Philip Freier yenë 
ke Archbishop de Melbourne ku ye Bɛn̈y de 
Kuɔɔny ye lɔ bii de Anglican. Ëmanë ëyadɛ ̈
yenë kee nom de Kanitha de Anglican në 
Athoralia.

Photo: © Christopher Burns www.unsplash.com



Ye Bɛ̈n ŋö, ku ye ŋö yeye mat ke kërëthëmath?

Bɛn̈ e tha lɔ yum man yee Kanitha bɛn̈ de 
Kritho në piny nom tiit. Yen e thööŋ ku 

tɛɛk ciɛɛ̈n̈ de raan në rɔt mat thïn. Të nɔŋ 
kɔc juïc, meer de camadan de 
Bɛn̈ ka luɔɔi de agen de Bɛn̈ aa 
dhɔl̈ thiekic ke nyooth de lɔ në 
Dhiɛɛ̈ẗhic. Cïït thɛɛr ke Bɛn̈ aa 
ye ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, miɛt de piɔü 
ku dɔɔ̈r̈. Keek aa ye nyooth de 
miɔï de Nhialic cë mïɔï wuɔk 
në wënde, ku dhiak kɛk̈ keke 
ye mandar thiekic man ye 
wɔɔk akëköl de dhiɛɛ̈ẗh ɣoi.

Kuan de nyïny thɛɛr de Bɛn̈ tɔ ̈ ke raan në 
rɔt abï racic në kuan de Akutnïïm cïëŋ wɔ ke 

thin. Bɛn̈ de Yecu në pinynom athiekic arëët 
ku ke akëköl de pinythok ëbɛn̈, ku kë tɔ ̈yeen 
acïï të ye wɔ kakuɔ luɔɔi thïn ku nyïnyda ke 

bë kan muɔɔ̈r̈ bïï liu. Acï buŋ 
de Bɛn̈ de ye rune tïŋ në 
kuëny de ka thiekic ke pïïr de 
Athoralia ku thööŋ keek ye 
kë thöŋ yïïdë ken Akëköl de 
Dhiɛɛ̈ẗh.

Aye ku takic lan nadë ke 
Athoralia në yic acë lɔ në 
ciɛɛ̈k̈ic arëët ku ye ciɛɛŋ 

aliɔpnom ɣɔɔ̈r̈ic. Yen ëya e cieŋ jöt ku nɔŋic 
nyïny jöt, a cë ye nom bɛɛr piac wel në run 
juïïc cë lɔ wël ye nom cieŋ cë ŋɔɔ̈r̈ në yïk.
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Ye luɛɛl de juɛɛ̈r̈ dɛn de rɔt në bɛn̈ de Kritho 
ŋö në ye kë cäk piŋ cë lueelë? 

Cieŋ de Athoralia ëya acë ya tɔ ̈ ke war rɔt 
ëmääth në kuɛɛr cë piɛth në ke ruɔn̈kë. Ke 
wɔ kɔɔr kë piɛth, kɔc juïc ke Athoralia a cë 
nyïn ye tïït në röt arëëtic, aye tëëk në dhɔl̈ 
ciekic ka yekë röt dhoom. Ëkënë alëu bë 
kony. Akëköl de Dhiɛɛ̈ẗh de Kritho acï pianh 
de ku kuurden de piɔü cie thök në ye, mɛẗ 
ke yic ke nhiam de. Yen athiääk arëët në cïït 
juïïc ken cie ciɛlic.

Ayeku ŋɔɔ̈ẗh ke bɛn̈ de bë ya tha de cïït de 
nom të nɔŋ yïïn. Them ba ye Buŋë lööm bë 
yï kony në dɛɛ̈ẗ yic bïn juɛɛ̈r̈duun de rɔt ku 

lɔŋ̈ bïï ŋäär në kërëthëmäthic. Gun de të ye 
take, ayeku ŋɔɔ̈ẗh kërëthëmäth abë yi yïɛn̈ 
thiɛï jöt në bɛn̈ de Krïtho. Ayeku gam na cak 
ya man ye Athoralia yen pan nɔŋic ka piɛth, 
keka nɔŋ badhɛɛl juïc ye wɔ ke lɔŋ̈ kuɔ ku 
tɛŋ̈da tääu thïn në ruɔɔ̈n̈ic ëbɛn̈.

 

Në bɛn̈ de meth Krïtho mer dhölda yic!

Löm kaam thïïn koor 
bïn lɔ dïu në ye bɛ̈në 
ku ciɛ̈ɛ̈të yïn nom në 
piath thïïn lɔ yiɛ̈ŋ de 

Kërëthëmäth



Ciɛ̈n duɔ̈ɔ̈r alɔ ke juak yenyin: Nyooth de ŋäth

Në kuɛn̈ de 2016, 30% de kɔc ke Athoralia 
a röt luel keke cie duur; në 1966, ee ye 

0.8%. Ke lɔ ke juak eyic, diɛɛr ë Nhialic aye 
tïŋ në tïŋ de këlei ku dak de piɔü. Na cak ya 
man yïn en ya, ke akëköl de Kërëthamäth, 
kenë dïɛr̈ de ŋäth cë lïääp kenë ‘aköl riɛɛ̈c̈’ 
ku dhëëŋ keka ŋoot ke ye kɔc juïic ke 
Athoralia jak piɔɔ̈ẗh. Në bïäk töŋdɛ ̈ keke 
nɔŋ Akaja, ɣönë kamaan ku jiɛl̈ ya Abïök 
Aŋɛɛ̈ŋ̈ roŋ de biöök. Ku në luɛldɛ ̈kekee nɔŋ 
Malakaai, ku kuel, ku kɔc nyic kɛŋ̈ nyuuthë 
cïïr keek. Acie kaam de kë ye rɔt looi në luɔɔ̈ẗ 
keka ke pinynom.

Kërëthamäth e tïït de nyin de Nhialic cë cöp 
ciɛl në kɛm keka ye looi në luɔɔ̈ẗ. Ëkënë yenë 
ke bɛn̈ de Nhialic në guɔp̈ de ran në wɔ yic. 

Në tha de Kërëthamäth ke wɔ ye duur lan 
nadɛ ̈ke bë bɛn̈ në wɔ yic.
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“Ee kɔc cë kuk thiɔɔ̈ŋ̈ 
në miɛẗh mit, ku tooc 
kɔc cë bäny wei keke 
dakic.” 
Luk 1: 53

Lɔŋ̈

Thïc Nhialic bë wɔ ya nyuɔɔ̈ẗh në luɔɔ̈ẗ në gël de 
ku tääde kenë wɔɔk.

Tɛk̈ ciɛɛ̈n̈
• Yeku tha de Kërëthamäth cɔk ye kööl lajik 

cë week wude ke jääl në gɛm̈ic ye lɔ ke 
juak ye nyin arëët?

• Ye ajuiir ku kuɛɛr piɛɛth ke luɔɔi yïndë 
lëu bï wɔ ke Yecu rɔm wɔ kɔc lan nadɛ ̈ke 
yenëke ŋäth de pinynom?

• Ye ŋö ye gɛm̈ de Krithano lɔ ke dooi piny 
arëët piny de Athoralia të yen wël piɛth 
ëjik?



“Në gɔc̈ë gɔɔc ë kɛŋ̈ e wɛẗ, ku wɛẗ ee tɔ ̈ke Nhialic ku 
wɛẗ ee ye Nhialic.” 
Jɔn 1: 1

Pïïr de paan aciɛ̈k: Tïŋ de nhiɛ̈ɛ̈r 

88% de kɔc ke Athoralia a cïŋ në aciɛk̈ic, 
arëëtic në bɛï dït ke Yitheet kuɔ yiic. 

Mɛc̈ lɔ riariau ke ɣän cieŋ cë röt pɛr piny 
të luelë ye ke kɔc juïïc ke Athoralia a cïï ye 
lëu bïk daai në piath de nhial käu ëbɛn̈. Kɔc 
(Aboriginal) ke baai ku kɔc kɔk̈ ke Athoralia 
ciëŋ roor a nyic piath de nhial tɔ ̈në ke nïïm 
në dai ye keek daai në ka nhial në luɔɔ̈ẗ. Pïïr 
de pan de aciɛk̈ alëu bë kuur arëët, ayenë 
ciɛɛc ku cïyï yïn kaam bïn yï nom bɛɛr cïɛɛ̈ẗ. 
Ka ye röt looi në thök de ruɔɔ̈n̈ në bɛɛ̈ï dïtic 
aa cie thiäk ke dhiɛɛ̈ẗh ku ke piny nom në 
guɔp̈de.

Në tha de Kërëthamäth ke wɔ ye Nhialiny 
de athɛɛr nhoom, duciɛŋ̈ de piny ëbɛn̈, bëbi 
tɔ ̈ke wɔ në guɔp̈ de raan. Dhiënh de Yecu ee 
tiɛẗ de ŋäth lëu agut cë thök. Ee cë lɛk̈ Abiök 

roor në tïäi yic të lääu në cuɔl de wɛɛ̈r̈ cë 
thiäŋ në cïïr. Lëu buku nhiaamdïït thiekic de 
akëköl de Kërëthamäth muɔk̈ në ɣän kuɔn 
ke rëër në ɣöötkuɔ yic?

 
Lɔŋ̈
Thïc Nhialic bë tɛŋ̈ dɛɛn de Kërëthamäth jat nhial 
në tim nom ku në tenthil nom.

Tɛk̈ ciɛɛ̈n̈
• YLëu ba ciëër tïŋ në ye köle? Ye awuɔu ye 

rɔt looi në ɣän cieŋ ku keek paan de aciɛk̈ 
yuït ke wɛẗ de Nhialic të nɔŋ wɔ?

• Ye gam ke nhiɛɛ̈r̈ yenëke riɛɛrdïït ye piny 
nom ëbɛn̈ kuaath?

• Yïn lëu ba nhiɛɛ̈r̈ de Yecu tïŋ në cieŋ tɔ ̈të 
thiääk ke yi yiic? Ye dë ku të no?
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Pial de guɔ̈p ku yiic: kɔ̈ɔ̈r de lɔ yum dïït de piɔ̈u

Cin de thou në tha de lïc ku tha de dhïëth 
në Athoralia e 6:8 në dhïnh de 100,000 

të tek ëye. Ëkënë atɔ ̈piny arëët to thööŋë 
ye ke ɣän kɔk̈ ku të tɛk yïn e yic ke Athoralia 
atɔ ̈ nhial arëëtic në tïït de nyin nëbiäk de 
pial de guɔp̈ cë yiɛn̈ kɔc juïïc ke. Nanë yïn lɛ ̈
në Bethelekam në ye tha ɣɔnë e dë kën wɔ 
cooth. Ee riric arëët në Bethelekam në ruɔɔ̈n̈ 
2,000 cë lɔ, acït ye mɛɛn në Bɛɛ̈ï cë döŋ ciɛɛ̈n̈ 
ke piny nom jäl röt yiɛk̈ nhial në ye mɛɛn. Ku 
ke  bë ya gɔc̈ de gäi ku weei agut cë ye kölë. 

Meri, man ye Man de Yecu, ee Dhïëth në 
karac arëëtic. Yen ee lëu bë yic naŋ ka riɔɔ̈k̈ 
nëjik. Të ciɛk̈ en ya tëno ka naa, dhïënhë 
meth e ya gɔc̈ dïït de miɛrë piɔü në luɔɔ̈ẗ të 
thööŋ yïn en. Dhiɛɛ̈ẗh de Yecu ee cë door 

pan nhial ku në pinynom, ku kee bë yaa gɔc̈ 
de gäi ku weei në ye mɛɛn agut thök de piny.
 
Lɔŋ̈
Gam na ciɛk naŋ kake pïïrdu cïï pan de Athoralia 
ke tääu në piirdu yic, ke lɛŋ̈ në lëu bïn ke ŋɛï cɔk 
lëu röt.

Tɛk̈ ciɛɛ̈n̈
• Dhiënh de mït ee miɛt dïït de piɔü juakic. 

Ye ŋö wääc ke dhiënh de Kritho?
• Ye ŋö ye yök ke ye lɔŋ nhiar arëët yïn piɔü 

lɔ yum në Kërëthamäthic?
• Ye yum de piɔü wuɔɔ̈c̈ ye dë ke miɛt de 

piɔü ka nhɛɛ̈r̈ de piɔü? Në daaidu, ye 
Krithanooi miɛt de piɔn̈den de gɛm̈ luɛl bii 
yïïdë? Ye ŋö yen yiɛn̈ ya/ye ŋo cien yeyiɛn̈ 
ya?

“Go malaka ke yɔɔ̈k̈, ye 
duɔk̈ä riɔc̈; ŋɛm̈ka, an yïn we 

thoŋ piɛth de miɛt de piɔü, 
bë ya tɔ ̈kenë raan ëbɛn̈: we 
cenë ke Duluɛk̈ dhiëth në ye 

kölë pan de Dabid, man ye 
Kritho Bɛn̈ydït.” 

Luk 2: 10 -11
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 “Cë man cenë meth dhiëth të nɔŋ wɔ, wä e yiɛn̈ wɔ; 
riɛɛr ëbɛn̈ ee tääu në ye yeth; ku kee cäk cɔl ye këde 
Gai, Dudök, Nhialiny nɔŋ riɛɛr, wun de athɛɛr, Mëlëŋ 
de dɔɔ̈r̈.” 
Yithaya 9: 6

Ciɛŋ cë liäp ɣɔ̈ɔ̈r nom: E dɔ̈ɔ̈r gaam

Cë man cen në ye gɔɔ̈r̈ në kuɛn̈ de 2016, 
cin thiääk ke 30% de kɔc tɔ ̈në Athoralia a 

kee dhiëth keek bii në bɛï kɔk̈ic, ku cin dït në 
20% a ye jam në thook kɔk̈ cie Leŋëliith në 
ɣööt kenic. Acie kɔn thöŋ ke tha de Jothep, 
wɔ cë keek kɔr keek buk dhuk ciɛɛ̈n̈ në bɛï 
ëkee dhiëth ëke wɔɔk thïn buk waragɛɛk kuɔ 
lɔ thiɔɔ̈ŋ̈ – kënë Jothep ya looi! Athoralia e 
töny de gäi de Ajuɔɔŋ wääc man ye luɔŋ̈ 
lëëŋ abïk ya tök. Ba nyic acie keek kedhia ke 
ye Kërëthamäth door. Wɔ ciëŋ në duɔɔ̈r̈ yiic 
yic ku në kɔc cin gɛm̈ thiin cak kan tɔ ̈yiic.

Në aköl ke Yecu yiic, kɔc kɔk̈ a kee ye bɛn̈ 
të mec bïk bë door, ëya kɔk̈ kekeek akee ye 
piɔẗh naŋ bïk nɔk̈. Tërë yenë Yecu dhuɔk̈ wël 
thin ee kën kan dik. Cït man de tände në ye 
mɛɛn. Në Athoralia ëmanë anɔŋ nom lääu 

dït arëëtic bïn luɔɔi de gɛm̈dun de Krithano 
looi. Yee në dë lëu bïï wɔ piɔn̈ ɣeer de luɔɔ̈r̈ 
de raan ëbɛn̈ laar bii, ku buk ya dhiak ke wɔ 
ye wɔ nëjik? 

Lɔŋ̈

läŋë në kekeek man tɔ ̈ në piiny kɔk̈ duɔɔ̈r̈ de 
Kërëthamäth ya duɔɔt të nɔŋ keek.

Tɛk̈ ciɛɛ̈n̈
• Ye ka ŋö ye badhɛɛl juïïckuɔ të cïï wuɔ pïïr 

de Krithano wan ciɛɛ̈n̈ në Athoralia?
• Buku kɔc ciëŋ ëke thiääk ke wɔ nyic yenë-

kee yïk nhial de määth ku gɛm̈ de röt. Nɔŋ 
të lëu bïn raan peeidɛ ̈nyuɔɔ̈c̈ ne agendu 
thok në ye Kërëthamänhë?

• Ye nëdë lëu benë Kërëthamäth cɔk ye tha 
de duɔɔ̈r̈ arëët të nɔŋ yïïn ku pandu?
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Camadan de Kritho: Many lëu rɔt në kɛ̈ɛ̈r

Yecu ay lueel yaye ɣɛɛr de pinynom, a 
bïï ŋɔẗh, nhiɛɛ̈r̈, yum de piɔü ku dɔɔ̈r̈ de 

Nhialic në pinynom. Dëëp de camadan e 
dhël thiekic de gäi yenë bɛn̈de käär në kööl 
tiitë në kölë Kërëthamäth.

Në Athoralia, wɔ ye ɣɛɛr de mac lööm ke ye 
kë cë lëu bë rɔt kanwaar-acë yinya, në kaam 
koor ke wɔ lëu buk kë yenë nuur thiɛɛ̈k̈ guɔ 
thanyic. Acë yinya në ɣän juïïc kuɔn̈ ke luɔɔi. 
Në ye rune, ke wɔ ye kɔc kuɔn̈ ke kuɛn̈ cɔɔl 
bïk kë tɛŋ̈den tääu në manydɛn de Athoralia 
në ɣööt thii ke wal tɔ ̈në Tholomon Islands. 
Ran lui ke wɔ, Kanitha de Anglican de 
Melanesia, atɛɛ̈ü Nuur ke tholaai në ɣööt 
thii meec ke wal. Keke cie yök në karaba rɛɛ̈r̈ 
thïn, ke dugɛɛ̈m̈ ku nɛɛ̈ẗh (Akimthii) keka röt 
kony në nuur ke telepuun ka lambaai ke 
koth cë piɛth të dhiëthë meth. Cë man cenë 

ɣööt thii juïïc ke wal miɔɔcic në many de 
thola ku talajaai bene ke wal ke tiɛr̈ë guɔp̈ 
ya tɔɔ̈ü, ago raan ëbɛn̈ ya yök në wäl konye 
të thiɔk̈ në tha kɔɔr en yen aköl ka waköu. 
Many de thola e ŋäth de pial bɛï të nɔŋ diar 
dhiëth ku diäär cë dhïth, luɔɔi de nhiɛɛ̈r̈ të 
nɔŋ kɔc cieŋ në yï lɔɔ̈m̈, yum de dhiɛɛ̈ẗh de 
meth, ku dɔɔ̈r̈ ë piɔüic ku nomic të nɔŋ diäär 
tit dhiëth.

Cë man bïn camadandu në aköl de dhiɛɛ̈ẗh, 
ke yïn cɔlku ba lɔŋ̈. 
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Bɛn̈ydït,
Yïn cuk loor ke yïn ye ɣɛɛr de pinynom, cëman yïn 
ɣɛɛr de pïïrda, kuɔnye wɔ buk ɣɛɛrdu nyuɔɔth në 
dhɔl̈ yic ku be pïïr-gaam bii.
Etënë baai ku në a ɣeer, mer dhɔl̈ic të nɔŋ wɔɔk.
Në rin ke Yecu.
Amin



Bɛn̈ ee tha de cïït de nom në pinynom ageer 
në bɛn̈ de Kritho në pinynom. Yen e tha 
wën yenë kɔc tak në të yenë kake pïïr cït yïï 
ŋäth, nhiɛɛ̈r̈, yum de piɔü ku dɔɔ̈r̈. Ye buŋë 
ekekakë lööm arir ku cïï nom mɛr̈ në nhiɛɛc 
ye kake pïïr kɔc nhiaac në Atholaria acïï ke 
cɔk löm thiɛk de yic de Bɛn̈. Kë bë mat në 
yeka cëke kuanyiic kɛ,̈ kɔc ke Athoralia a ye 
kɔc thɛɛr nyïcë keek muiɔc̈ arëët man ye kɔc 
piɛɛth ye diɛɛr në pinynom. AOA alec week 
wedhia kɔc ye muööc kɔc ye kony në kuɔny 
de yïk nhial cil de luɔɔida.

Luɔɔi dɛɛn thiekic e pial de guɔp̈, lëu de rɔt, 
bak këdu lëu në yök ku yic thiɛk të nɔŋ raan 
ëbɛn̈. Ke wɔ ŋoot ke wɔ det ëkënë yic keke 
Nhialic ye tök ëka lëu bë cieŋ de yïk, londa 
aye cɔkrir nëkë cë luel tɔ ̈në wɔ nïïm tueŋ. 
Ayeku kɔɔr buk cieŋ de Nhialic ya luɔɔ̈Ï në 
pinynom cë man tɔ ̈en pan nhial, be pïïr ya 
waaric në kuɛɛtkuɔ yiic në pinynom. Wɔ ye 
lɔŋ̈ eya dɛ ̈kɛl̈ ke bɛn̈ de Kritho pïïr bë bɛn̈ të 
nɔŋ yïïn bë yï jak piɔü.
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