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Ni vidas sur la fronta paøo niajn du
vivfundamentojn, la spiritan kaj la
fizikan/biologian kadrojn. Mi þatus
inviti vin pritrakti tiujn temojn en
artikoletoj aý pensoj kiel preparo por
nia somera KELI-kongreso, kies
proponita temo estas Naturo kaj
progreso: kion toleri? Ni ofte legas
kaj aýdas pri la minacoj kontraý nia
tero, la naturo kaj nia societo. En
januaro mi partoprenis kunvenon kaj
dum tri horoj mi aýskultis homojn kiuj
plendis pri la nuna situacio. Mankis al
mi kion ni, kiel individuoj, povas fari
kaj agi. Laý mi nia kredo ne permesas
nin nur pasive rigardi la evoluon.
Kontraýe ni devas (mal)grande kaj
respondece agi laý niaj fortoj,
kapabloj aý talentoj. Eble nur simple
temas pri pli zorge elekti nian
aæeta¼ojn. – Kion vi pensas? Rakontu!
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Karaj gefratoj, kiam mi verkas
æi tiun tekston, la jaro nova
jam komenciøis.

Multaj inter ni sin demandas, æu la
kristana esperantista movado pluvivos?
Estas vere, ke kiam oni rigardas la
nombron de membroj de KELI en niaj
kongresoj, kiam oni rigardas la fand-
iøintan liston de la abonantoj al nia
revuo Dia Regno, oni povas havi
dubojn.

Tamen, mi volas lasi al vi tiun
defion: antaýenigi KELIn.

Kiuj estas la celoj de nia Ligo,
oficiale kaj resume el la statutoj? Kune
vivi kaj celebri en Esperanto, propa-
gandi por Esperanto inter kristanoj, kaj
anonci la Evangelion al la Esperant-
istoj. La kongresoj estas efektive
grandaj momentoj de komuneco inter
gefratoj en Kristo. Nia revuo estas bona
ligilo inter ni, kun tre diversaj kon-
tribuoj, kiujn oni ne trovus en nacia
kristana gazeto.

Sed, laý mi, tio efektive ne sufiæas
por pluvivigi kristanan esperantismon.
Ni bezonas celojn. Ni bezonas planojn.

El inter la jam cititaj celoj, efektive
nur la unua estas plenumita, dum la
kongreso kaj en kelkaj lokoj, kaj per
la Biblio kaj la libro Adoru.

Æu ni daýre misias inter esperant-
istoj? Æu ni devas tion fari? Mi pensas
ke jes. Sed kiel? Kun kiu?

Æu ni varbas por Esperanto en
kristanaj rondoj? Certe, de tempo al
tempo. Sed æu pli metode?

Rilate al tiu lasta punkto, mi volas
aldoni, ke ni havas la devon demonstri
ke Esperanto kapablas por kristana
celebro (tio estas jam farita per Adoru
post Adoru Kantante), kaj por teologia
diskuto. Jam estis kelkaj provoj (Biblia
Revuo, Evangeliaj Kajeroj, Biblia
vortaro, Voæoj kristanaj). Ni devas
pripensi kiel antaýeniri en tiun direk-
ton, æu denove per revuo, æu per
eldonado de libroj, æu per kolokvoj kaj
konferencoj.

Prepari pluajn jarojn por KELI, tio
estos nia defio en 2006.

Cetere, ni bezonas kelkajn personojn
por la funkciado de la Ligo. Kelkaj
funkciuloj deziras post multaj jaroj de
de¼oro lasi la respondecojn. Kiu sentos
sin vokita? Turnu vin al mi!

La graco kaj la paco de la Sinjoro estu
kun vi æiuj dum æi tiu nova jaro.

Philippe
COUSSON

Novjaro 2006

Philippe COUSSON, FR
Prezidanto de KELI
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Rudolf OTTO estas multe pli
malmulte konata ol la aliaj teo-
logoj, Karl BARTH kaj Fried-

rich SCHLEIERMACHER, pri kiuj mi frue
skribis. Tamen, ankaý li estas ege
grava, kaj ne nur kiel protestanta teo-
logo, sed kiel unu el la fondintoj de la
moderna religia scienco.

Rudolf OTTO naskiøis en Peine,
apud Hannover en Germanio en 1869.
Lia vivo estis plena de studoj kaj vo-
jaøoj. Li ege interesiøis pri la okcidenta
kaj la orienta kulturoj, do migris tra la
tuta mondo, kelkfoje kune kun la fama
religio-historiisto Helmut von GLASE-
NAPP. Sed, apud tiuj vojaøoj li havis
universitatan karieron: li instruis en
Göttingen, en Breslaý kaj fine en Mar-
burg. Li mortis en 1937.

Se oni rigardas lian scien-
can verkadon, oni povas diri
ke lia plej fama kaj plej multe
diskutita libro estis „La sank-
to” (Das Heilige), kiu aperis
en 1917.

En tiu libro li seræas la
veran esencon de la religio.
Unue, OTTO  distingas du par-
tojn, aý du eblecojn kiel oni
povas paroli pri Dio: laý tio ekzistas
racionalaj kaj irracionalaj parolmanie-
roj, aý ideoj kiujn ni kreas por esprimi
niajn sentojn pri Dio.

Æi tie lia libro fariøas interesa, æar

laý Otto, nia esprimo „sankto” estas, aý
fariøis tro racia, kaj signifas ion similan
al morala kaj etika. Por tio, li kreas
novan esprimon: „numinosus”. La
radiko de tiu vorto estas „numen”, kiu
en la latino signifas dian forton, aý
majeston. Tiamaniere, numinoso estas
la majesto de Dio, lia irracionala, ne-
esprimebla grandeco, kiu esprimo aý
ideo nun ne plu havas racionalajn sig-
nifojn, ekzemple moralon. Estas la pu-
ra, nekomprenebla kaj neperceptebla
esenco de Dio. Sed, kiel tiu esenco es-
tas irracionala, ni ne povas klarigi øin,
nur rigardi la efikojn kiujn øi estigas.

Granda parto de la libro estas la klar-
igo de tiu ideo. OTTO alvicigas diver-
sajn elementojn de la numinoso. La

unua nomiøas „sento de la
kreita¼o”. Tiu estas la sento de
la homo, kiu komprenas sian
malgrandecon kontraý (aý
apud) sia Kreinto. Oni trovas
kelkajn ekzemplojn pri tiu
sento en la Biblio, ekzemple
kiam Abraham provas savi So-
dom, kaj parolas al Dio,
dirante: „Jen mi ekkuraøis
paroli al mia Sinjoro, kvankam

mi estas polvo kaj cindro.” (Gen.
18:27).

Alia komponento de la numinoso
estas la „mysterium tremendum”, do la
sento de la tremiga mistero. Kvankam

La ideo de numinoso æe Rudolf OTTO

SOMHEGYI Zoltán
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øi estas tremiga, sed, se oni vere havas
la senton de la kreita¼o, tiu timo fariøas
respekto. Respekto antaý la majesto de
Dio.

La aliaj komponentoj de la numi-
noso ankaý estas gravaj, sed pli facile
kompreneblaj: la „energio de la numi-
noso” (orge). Tiu energio aktivigas la
spiriton de la kredanto, por helpi lin
vivi la kristanan vivon. La „fascinans”,
estas tiu, kiu altiras nin, kiel kon-
traýpunkto de la „mysterium tremen-
dum”. Tiu kontrasto ekzistas paralele,
ni trasentas nian malgrandecon, ni ti-
mas, ni havas respekton kaj ni prok-
simiøas al Dio.

La dua parto de tiu æi libro de OTTO
estas prefere historia ol filozofia teksto.
Li skribas sian teorion pri la evoluo de
la religio surbaze de la kategorioj de la
numinoso. Tiu dua parto estis eæ pli

diskutata fare de la sekvontaj scienculoj.
Povas esti, ke tiuj ideoj þajnas esti

tro strangaj por la kredantoj. Eble oni
ne sentas la bezonon tiel distingi la ele-
mentojn en nia kredo. Tamen, mi pen-
sas ke tiu scienca alproksimiøo al la
religio povas multe instrui al ni, kaj
eble pliprofundigi nian spiritan vivon.

La Regno de Dio
13 Tial ni ne plu juøu unu alian; sed prefere ni juøu, ke neniu
metu en la vojo de sia frato faligilon aý ian ofendilon. 14 Mi
scias, kaj konvinkiøis en la Sinjoro Jesuo, ke nenio estas
malpura per si; sed por tiu, kiu opinias ion malpura, øi estas
malpura. 15 Æar se pro manøajo via frato æagreniøas, vi jam
ne iradas en amo. Ne pereiøu per via manøa¼o tiun, por kiu
Kristo mortis. 16 Via bono do ne estu kalumniita; 17 æar la
regno de Dio estas ne manøado kaj trinkado, sed justeco kaj
paco kaj øojo en la Sankta Spirito. 18 Æar tiu, kiu en tio
servas Kriston, plaæas al Dio, kaj estas aprobata de homoj.

Romanoj 14

Rudolfo OTTO
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Galatoj 3:1-29
La tria æapitro komenciøas per vortoj
fortaj. Æu vi povas supozi ke ili ne va-
lidas ankaý al ni: Stultaj esperantistoj.
Æu vi nenion komprenis?

Kun tia forto, li alparolas la Galatojn.
Tiun apostrofon, li adresas al tiuj ek-
lezioj, kiujn li fondis, kaj kies vivo ne
æiam estis facila. En la 4-a versiklo li
mencias la suferojn pro ilia nova fido.

Kial do tia admono flanke de Paýlo?
Same estas de la komenco de la episto-
lo. La kristanoj el Galatujo aspektas
kiel kristanoj kiuj ne æion bone kom-
prenis, aý kiuj estis trompitaj de iuj, kaj
delogitaj for de tio, kion predikis Paýlo,
kaj kio permesis al la Spirito loøi en ili.

Ili alvenis al la ideo, ke por eniri la
justicon de Dio, ili bezonis submetiøi
al la leøo de Moseo.

En tiu æapitro, Paýlo utiligas la te-
mon de la hereda¼o de Abraham por
malmunti æi tiun pretendon akiri la
hereda¼on.

Æar fakte, okazas tiel, ke la
heredanto pensas ke por ekposedi la
familian domon, li bezonas aæeti øin.
Kiam oni provas sekvi la penson de
Paýlo, temas pri hereda¼o, heredanto,
promeso. Li paralele kondukas du no-
ciojn, kiuj kompletiøas: la promeson de
la beno de Abraham kaj la pravigon.

Unue, la pravigo. Pri kio temas?
Tute ne temas, kiel povus indiki la

Prezentado pri la epistolo al la Galatoj
Prelego en Piliscsaba, 18/07/2005 – dua parto

Philippe COUSSON, FR

Ho malsaûaj Galatoj, kiu vin ensorîis? vin, antaö kies okuloj
Kristo Jesuo estis publike prezentita krucumita. 2 Nur la
jenon mi deziras sciiûi de vi: Îu per faroj de la leûo vi ricevis

la Spiriton, aö per la aödado de fido? 3 Îu vi tiel malsaûaj estas?
komencinte en Spirito, îu vi en karno nun perfektiûas? 4 Îu vi vane
tiom suferis? se ja tio estas vana. 5 Îu do Tiu, kiu donas al vi la
Spiriton kaj faras îe vi miraklojn, tion faras per faroj de la leûo, aö per
la aödado de fido? 6 Tiel same, kiel Abraham kredis al Dio, kaj tio
estis kalkulita al li kiel virto. 7 Sciu do, ke tiuj, kiuj rilatas al fido,
estas filoj de Abraham. 8 Antaövidante do, ke per fido Dio
pravigos la nacianojn, la Skribo antaöpredikis la evangelion al
Abraham, dirante: Beniûos per vi îiuj gentoj. 9 Tial do tiuj, kiuj
rilatas al fido, beniûas kun la fidela Abraham.

Gal 3:1-9
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nunan lingvouzon, pri maniero pravigi
sin mem. Ne temas pri provo pravigi
siajn agadojn, trovi por ili motivon pra-
van, klarigi kaj defendi ilin. Same, ne
temas pri eniro en naýza maræandado
kiu provus ekvilibri "nepravigeblajn"
agadojn per aliaj "meritoplenaj" ag-
adoj. Estas øuste la malo. La unua
etapo de la pravigo, estas agnoski la
nepravigeblon de niaj agadoj, tiel ne-
pravigeblaj, ke nenio kapablas kom-
pensi ilin. Ne bezoniøas multaj, sed kiel
sugestas la versiklo 10, unu sola mis-
paþo pri la leøo, kaj nenio plu valoras.
Jen tiam malbeno, kaj neniu plu ebla
pravigo. Do, la unua etapo estas ag-
noski nian kompletan nekapablon ple-
numi la tutan leøon de Moseo aý alia.

Tiam, la pravigo estas scii, akcepti,
ke malgraý tio, spite tion, Dio rigardas
nin kiel justaj, pravaj, æar ni kredas en
lia Filo Jesuo Kristo. Nenio speciala,
nenio malfacila por fari. Dio rigardas
kiel justa, prava, tiun, kiu kredas en
Jesuo Kristo, krucumita kaj releviøinta.

Due, la promeso al Abraham, certe
estas multe pli frua ol la leøo de Moseo.

Krome, tiu æi promeso de beno ne
koncernas nur la fizikan idaron de la
patriarko, sed ankaý æiujn naciojn. La
promeso de la beno de Abraham ne

estis rezervita al unu popolo, sed al la
tuta loøata tero, al æiuj homoj. Øi estas
alvoko al æiuj homoj.

Paýlo pluiras en la argumentado, plu
uzante la bildon de la hereda¼o, de la
idaro. Fakte, por li, la idaro de Abra-
ham estas... Jesuo Kristo. Kaj sekve
æiuj, kiuj kredas en li.

La promeso de beno de Dio, farita
unue al Abraham, renovigita al la He-
breoj kaj al Izraela popolo en la bibliaj
tempoj, estas nun aplikata de Paýlo al
la tuto de la kredantoj en Jesuo Kristo.
Æi tiuj estas la idaro de Abraham, kiu
ajn estas ilia origino.

Kiam Paýlo parolas pri la leøo, li
unue parolas pri la "faroj de la leøo".
Li volas denunci ilin. Li uzas pri ili
bildon, kiun oni pli volonte uzos rilate
al peko. Li parolas pri la karno. Efek-
tive en nia tradicia religia kulturo, ni
kunmetas la karnon kun la peko. La
karno estas malforta. Eble en via
lingvo, oni parolas pri la "peko de kar-
no". Sed tie, li kunigas la karnon kun
la faroj de la leøo. Kiu logiko? Æar, fidi
al la faroj de la leøo, estas fidi al la
karno. Plenumi la farojn de la leøo,
estas plenumi ilin æi tie sur la tero. Tio
estas konfidi sin en la homo. Eæ pli, æi
tio en nia epoko estas relative pozitiva
ideo. Sed por Paýlo, kio gravas estas la
Spirito. Ne la spirito de la homo, sed la
spirito de Dio, la agado de la Spirito.
Nu, karno estas antaývidebla malsuk-
ceso. Estas neebla plenumo.

Paýlo eæ pluiras. La faroj de la leøo
kondukas al la malbeno, øuste kontraýe
ol la promeso de la beno. Oni pensas,
ke oni paþas al la promeso, kaj oni mal-
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proksimiøas. Æar Paýlo scias, li estis
fariseo, ke estas neeble plenumi la tutan
leøon, efektivigi øin komplete. Tiu æi
malbeno estas ligita al la homa naturo
erarema. Por eliri el tiu malbeno, iu
devis preni øin sur sin anstataý tiuj, kiuj
ne kapablis. Jesuo estis pendigita sur la
ligno.

Tamen, Paýlo ankoraý ne finis pri la
leøo. Æar tiu leøo ne kapablas konduki
al la beno, al la promeso, øi kapablas
montri sian propran nekapablon. Sed,
tamen, øi montras la postulojn de la
justico. En tio, øi funkcias kiel gvidilo.
Tiel, montrante la vojon, montrante la
neeblan kompletan iradon, øi montras
la veran elirejon, kiu estas la fido al
Kristo, la sola kiu iam ajn plenumis la
leøon.

Jen, la fido. Kiel la Galatoj alvenis
al la fido? Kiel ili ricevis la Spiriton?
Per la prediko.

Ne estis agadoj, ne estis faroj, ne
estis savigaj faroj. Nur vortoj, nur vor-
toj aýskultataj. Paýlo predikis, kaj la

Galatoj kredis. Kaj ili ricevis la benon
promesitan al Abraham, ili ricevis la
Spiriton. Tio estas donaco de Dio, tio
estas la enhavo de la promeso. Tio ne
estas la enhavo de maræandado. Nenio
por interþanøi kontraý la savo, kontraý
la beno de Dio. La justulo vivos per la
fido.

Kiu ajn li estas, la kredanto estas
heredanto de la promeso. Li apartenas
al Kristo. Li estas unu kun Kristo, kaj
kun la aliaj kredantoj, kiuj ajn ili estas.

Ne plu estas, nek Judo, nek Greko,
nek sklavo, nek liberulo, nek viro, nek
virino. Tiuepoke, kaj nunepoke, tiu æi
parolo estas forta kaj liberiga, kiam øi
estas komprenita kaj vivita. Æar la
promeso de Dio ne distingas personojn.
Æiuj kredantoj en Jesuo Kristo estas
filoj de Dio, kaj kunheredantoj. Æiuj.

Galatoj 4:1-31
En la sekvanta æapitro, la kvara,
Paýlo daýrigas kun tiu temo, paro-
lante pri infanoj kaj sklavoj.

Gal 4:1-11
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Oni povas analizi tiun æi æapitron en
pluraj enþovitaj partoj. Inter du partoj
parolantaj pri infanoj kaj sklavoj, du
aliaj partoj kiuj pritraktas la personajn
rilatojn inter Paýlo kaj tiuj eklezioj, kaj
tiuj æirkaýas pecon pri fervoro kaj fer-
voraj personoj.

En la teksto troviøas pluraj malsa-
maj vortoj por indiki la infanojn. Trov-
eblas ankaý la vorto "filo". La signifoj
estas, æu heredanto, æu neplenaøa aý
bebo.

La infano de la unua parto estas tiu,
kiu, kvankam heredonto, restas infano,
do dependa, kaj do havas statuson si-
milan al tiu de sklavo, sen aýtonomio.
Li devas submetiøi al kuratoroj, al
edukistoj, al pedagogoj. Kelkaj komen-
tistoj identigis tie la antikvan juran sit-
uacion de la neplenaøaj orfaj heredan-
toj. Ili devas atendi certan aøon antaý
ol plene heredi.

En tiuj æi partoj, oni trovas la vortojn
sklavo, sklaveco, sklavino. Tiuepoke,
neniu socia rajto estas por la sklavoj.
Sklavo devas obei, devas submetiøi en
æio. Li ne estas libera en siaj movoj, en
siaj agoj, eæ en sia vivo mem. Krome,
la sklaveco, al kiu aludas Paýlo en la
komenco de la parto estas ligita kun io

mistera, la elementoj, la elementoj de
la mondo, la fortaj kaj mizeraj elemen-
toj, aý dioj, kiuj nature ne estas dioj.
Ekzistas tiom da aferoj, personigitaj aý
ne, kiuj kapablas sklavigi nin, mastri
niajn pensojn kaj agojn. Ne utilas reiri
al la antikva tempo por kompreni tion.

Por eliri el tio, Paýlo rediras al siaj
legantoj tion, kion Dio volis kiam li
sendis sian Filon: li volis tiri la homojn
el la sklaveco, por partopreni en la
hereda¼o, por doni al ili la heredant-
econ. Por klarigi tion, Paýlo uzas la
juran kadron de la adopto, bone kon-
atan tiuepoke. La adoptado estas
ricevita de Dio per Kristo, per la Filo.
Kaj al siaj adoptitoj Li sendis sian
Spiriton, sian blovon en niajn korojn.
Tiu æi adoptado signifas la finon de la
servuteco, de la sklaveco, la juran finon
de la antaýa vivo, novan nomon kaj la
statuson de heredanto.

Kaj en la fina parto de la æapitro
estas asociitaj la statuso de heredanto
kaj la promeso. La promeso montras la
heredanton. La heredanto evidentigas
la promeson. La vera heredanto estas la
filo de la promeso, estas Isaak. Li estis
la filo de la libera virino. La promeso
permesas la liberecon. Sen promeso,
sen espero, neniu libereco. Sen mal-
fermita horizonto, neniu libereco, nur
daýra sklaveco. Kontraýe, jen la filo de
la karno, la estonto konstruita per el-
turniøoj, provante plenumi la promeson
per si mem, perfortante la manon de
Dio. Tiu filo de la sklavino ne estas tiu
de la promeso, li estas tiu de la persona
sukceso, se vere estas sukceso. Øi estas
memfarita.
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Tiel Paýlo volas rememorigi la
Galatojn, ke la hereda¼o ne haveblas
per submetiøo, nek per klopodoj, nek
per sklaviøo, nek per kapablo, sed per
la alproprigo de la promeso, per la
akcepto de la adopto. La hereda¼o, la
libereco, la savo estas donitaj de Dio,
kaj ne estas obteneblaj per obeo.

En tiu øenerala kadro, Paýlo elvokas
al la disæiploj la epokon kiam li venis.
Tiam li estis malsana, aý handikapita,
eble de la okuloj laý sugesto de la 15a
versiklo. Kaj estas facile kompreneble
ke tiu handikapo povis aspekti for-
puþiga laý versiklo 14. Tiun malsanon
oni ne povas pli bone koni. Neniu alia
indiko estas donita, kaj tio fakte ne gra-
vas. Kio gravas estas ke malgraý tio, la
Galatoj ne deturniøis de la mesaøo de
la Evangelio, de la parolado de Paýlo.
Tiu mesaøo estis akceptita. Paýlo povis
prediki la evangelion, kaj la Spirito de
Dio povis labori.

Sed nun, Paýlo demandas sin, kion

li misfaris. Li demandas sin, æu tio kion
li faris kaj diris utilis. Do, li pluiras,
montrante ke ili iras sur la maløusta
vojo, sur senelira vojo.

Lia zorgo pri tiu æi eklezio, pri liaj
infanetoj estas evidenta. Por li, ne te-
mas pri volo ne resti sensukcesa. Li
volas pro amo rekonduki siajn amikojn,
siajn gefratojn en Kristo, sur la vojon
de la graco, de la libereco, de la vero.
Tion li deziras, ke Kristo formiøu en
ili, ke la Spirito estu en ilia koro kaj
kriu al Dio: Abba, Patro.

Li atendas pri ili, ke ili estu fervoraj,
sed fervoraj por la bono.

La fervoro de la "aliaj", de tiuj jud-
ismemaj kristanoj, havas kiel celon nur
ekskludi ilin, æar kion ili petas estas tiel
malfacile farebla, ke tiuj kredantoj
mem ne povas plenumi. Fakte, ili aten-
das fervoron, kiu estu pli direktita al ili
mem ol al Dio kaj la bono.

---------
Daýrigo en la sekvonta numero.

El Preøo por æiu tago de Jelly Koopmans-Schotanus.

LA 8-AN DE MARTO

Amanta Sinjoro, gardu min kontraý æiu sklava
timo. Ke mia vivo ne detruiøu pro malkredo.
Æirkaýu min por ke la sortobatoj kaj zorgoj ne
pereigu min.
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La kurta historio de la Skorbjaþæen-
skij Virina mona¶ejo.

La vorto “Skorbjaþæenskij” devenas
de la rusa  vorto “Skorbj”, kio signifas
“maløojo”, “sufero”. La mona¶eja tem-
plo estas dediæita al la ikono de Di-
patrino “øojo por æiuj suferantoj”.

En 1855, kiam la urbo N.Tagil an-
koraý ne havis fervojon, venis el la
malproksima urbo Novgorod mona¶ej-
estro de la vira mona¶ejo, ar¶imandrito
Izraelo. Li trovis, ke en la uzina urbo
Tagilo devas esti templo honore al la
ikono de Dipatrino “øojo por æiuj sufer-
antoj”. La mona¶ejestro sur la lokon de
la estonta templo metis þtonan krucon.
La þtonoj ne estis simplaj: ili estis ve-
turigitaj el la Jerusalema tero. Nun ili
kuþas en la fundamento de la templo.

En la jaro 1864 la templo estis fond-
ita dank’al la beno de la protopastro
Aleksio Karpinskij kaj en la jaro 1883
øi estis sanktigita dank’al la beno de la
gracoplena pastro Jefremo, la Perma
kaj Ver¶otura episkopo.

En Julio 1883 al la epar¶ia estraro
estis sendita la unua letero kun la peto

pri malfermo de la mona¶ejo æe la
Skorbjaþæenskij templo.

En 1884 oni ricevis permeson fondi
mona¶ejon, kiu en la jaro 1895 fariøis
virina kaj la ukazo de la Sankta sinodo
de 1904 konfirmis tion.

La unua mona¶ino kaj priorino
Marija venis en N. Tagilon el la urbo
Permo. Þi estis nur 18-jara, sed aktiva
virino. La mona¶ejo havis grandan kaj
belan øardenon, kie ili kreskigis kuku-
mojn, tomatojn, berojn kaj fruktojn.
Kiam Marija estis 75-jara, komunistoj
komencis ruinigi templojn kaj perse-
kuti kristanojn. Tri mona¶inoj estis
ekzilitaj en Kaza¶ion, unu en Siberion.
En Kaza¶io forpasis la episkopo Leo,
kiu diservis en la katedrala Æielira tem-
plo de la Skorbjaþæenskij mona¶ejo.
Lia patro, protopastro Vsevolod Æere-
panov, kiu servis en la mona¶ejo kaj
instruis Dian Leøon en la paro¶a lern-
ejo æe la mona¶ejo, estis pafmortigita.

En la jaro 1998, laý la ukazo de la
Sankta Patriar¶o Aleksio II, estis en-
oficiigita mona¶ejestrino Cirila
(Suvorova) kaj oni komencis restaýri
la mona¶ejon. La tiama Jekaterinburga
kaj Ver¶otura episkopo diris: ”La re-
staýrado de la malhonorigitaj sanktejoj,
Diaj preøejoj kaj mona¶ejoj, estas gra-
va afero. Sed pli grava afero estas re-
starigi kaj reordigi kripligitajn homajn

Pri la temploj de Ni¼nij Tagil

Larisa KUZMENKO, RU

Johano Zlatousto (Orbuþulo)
skribis: “Preøejo estas þipo, kie
homoj savas sin inter la ondoj

de la monda maro”
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animojn. Por tio gravas lerni kiel esti
humila antaý Dio, antaý mona¶ej-
estrino kaj unu antaý alia, kio ne estas
facila.”

Sen humileco ne estas saviøo. Pri tio
instruas la mona¶eja vivo.

La sepan jaron estas restaýrata la
virina mona¶ejo. Ankoraý ne estas fin-
ita la riparo de la Æielira templo, ne
estas aparta loøejo por mona¶inoj (ili
vivas sur la dua etaøo de la templo sub
sonorilejo), ankaý oni bezonas hotelon
por pilgrimantoj.

La templo festas sian feston, dediæ-
itan al la ikono “øojo por æiuj sufer-
antoj” la 6an de novembro. Dum la tago
estas religia procesio (krucirado) æirkaý
la templo kun religiaj standardoj, kan-
deloj kaj aspergado per sanktigita akvo.

La templo de Sergij Radone¼skij
Pri la nova templo en N. Tagil

Krom la malnovaj temploj, kiuj es-
tas restaýrataj, en N. Tagil oni kon-
struas novajn templojn. La plej bela
templo estas dediæita al la Respektinda

Sanktulo Sergij Radone¼skij, kiu vivis
en la 14a jarcento kaj en la loko Ra-
done¼ apud Moskvo fondis mona¶ejon:
li estas glorata pro siaj mirakloj kaj
fervora senlaca Dia laboro.

La templo estas konstruita en la plej
grava distrikto de N.Tagilo, kie vivas
multe da laboristoj, inøenieroj kaj ofic-
istoj, kiuj ankaý laboras en la granda
Metalurgia uzino.

La templo havas sep origitajn
kupolojn kaj meztage antaý kaj post
diservoj oni povas aýdi belan sonoril-
adon. La loko por la templo estis sankt-
igita en oktobro 2000 kaj la unua þtono
estis metita de la Ruslanda Patriar¶o
Aleksio la IIa.La distrikto havas pli ol
70 jarojn, sed neniam havis sian tem-
plon. La homoj, kiuj loøas en la distrik-
to, longe atendis øian malfermon. Nun
ili vizitas øin kun granda øojo. Øi estis
malfermita en la jaro 2004, oktobre.

La bela templo similas al la templo,
kiu iam estis en la alia distrikto de nia
urbo kaj kiu estis ruinigita dum la
Soveta periodo (sur tiu loko nun staras
palaco “Jubilejnij”, konstruita en 1968

Preøo por ke plenumiøu la volo
de Dio – de Respektinda Simeono
la Nova Teologo.

Kompatema Patro, bonkora kaj
milda, æar vi deziras savi æiun homon,
kiu kredas al Vi, kompatu kaj aýdu æi
tiun mian peton. Ne estu kolera kaj
ne evitu Vian vizaøon de mi, sed
instruu min plenumi Vian volon! Ne
estu mia volo, sed Via, por kompati
min kiel estas bone por Vi. Amen.

Vijsko-Nikola templo de N.Tagil.
La templo estis en nia urbo. Estis
ruinigita dum la soveta periodo.
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kiam komunistoj festis 50 jarojn de
revolucio).

La templo de Sergij Radone¼skij ha-
vas belegan murpentra¼on. La moskvaj
ikonopentristoj, kiuj pentris la murojn
de la Moskva Templo de Krist-Sav-
anto, pentris la murojn de la templo.
Tie oni povas vidi la bildojn el la vivo
de Sergij. Jen estas unu el la bildoj. Sur
øi estas prezentita  interparolo de la
knabo-Sergij kun la Maljunulo. Laý la
vivo de la sanktulo dum sia juneco
Sergio  ne bone sukcesis en lernado.
Post ardaj preøoj al Dio pri la helpo
kompreni lernobjektojn Sergij renkon-
tis la Maljunulon. Kiu li estis? Æu iu
Sanktulo aý Anøelo? Øuste oni ne
scias. Nur de tiam li komencis lerni
bone kaj facile.

Sur la alia bildo Sergij estas mona¶o
kaj konstruas preøejon, estas æarpent-
isto en la arbaro. Ankaý estas alia unika
bildo en la templo. La æefurbaj ikono-
pentristoj decidis pentri øin petinte
benon æe la ar¶iepiskopo Jekaterin-
burga kaj Ver¶otura Vikentij. Sur la
bildo super la æerkujo, kovrita per mor-
totuko, kiu simbolas la ikonon de la

mortinta Kristo, oni povas ekvidi la
grupan kompona¼on “Kunveno de la
lernantoj de la Deculo Sergij
Radone¼skij”. La homoj, kiuj estas pen-
tritaj sur øi, dediæis sin al Dia servo
dum la vivo de Sergij kaj post lia mor-
to. Æiuj, kiuj sekvis lin en la mona¶ejo
de Sankt-Trinitata-Sergia Laýro, kaj
kiuj estas sanktuloj estas æi tie. La pen-
tristoj mense kunigis ilin kaj kreis
eksterordinaran tola¼on.

Oni povas longe stari antaý æiu
ikono kaj tute ne rimarki tempon sed
nur admiradi la arton de la krea¼oj. Tie
estas malnovaj kaj novaj ikonoj, kiuj
ankaý estas valoraj. Sur ili oni povas
vidi nian uralan tre bonan sanktulon
Simeon Ver¶oturskij kaj la lastan
Patriar¶on Ti¶on de antaýrevolucia
Rusio.

Æiu, kiu eniras la templon, nepre
klinas sin antaý la ikono de la Respekt-
inda Sanktulo Sergij Radone¼skij kun
la ero de lia relikvo, veturigita kiel do-
naco de Feognosto, la prioro de Sergia
Laýro kaj ar¶iepiskopo Teofilakto el la
urbo Brjansk.

La ikonostazo de la templo  estas
mirinda kaj unika. Ekzistas nur dek
ikonostazoj, similaj al øi en Ruslando.
Dum la suna vetero øi brilas per dek
mil þtonoj inter kiuj troviøas ikonoj.

La oraj koloroj estis precipe uzitaj
en 1500 kvadrataj metroj de la
pentra¼oj. Æiu kristano, estante en la
templo, sentas eksterordinaran øojon.
La øenerala intenco unuigis sub la
kupoloj de la templo harmonion de vor-
to, sono, koloro kaj senso.

La templo de Sergio Radone¼skij es-

La templo, dediæita al Sergij
Radone¼skij de la urbo N.Tagil
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tas la naýa templo en N. Tagil, kiu mal-
fermis pordon al la kristanoj dum la
jaroj de rusa renaskiøo. Hodiaý multaj
urbanoj volas baptigi siajn infanojn en
la templo. La festo, dediæita al la tem-
plo, estas celebrata la 8an de oktobro

kiam oni festas la tagon de Sergij
Radone¼skij. Li forpasis dum la tago
kaj liaj lastaj vortoj estis: “Timu Dion,
havu purecon kaj amon nehipokritan en
animo.”

Oni apenaý
povas kredi...

Dum la lasta tempo, æar Fonda¼o
Evidente havas gravan por-
blindulan projekton en tiu

lando, mi denove tre okupiøas pri
Kosovo, jam preskaý malaperinta el la
nova¼rubrikoj de televido kaj gazetaro.

Oni apenaý povas iom kompreni: la
militistoj, kies precipa tasko estas
protekti la Kosovan loøantaron, kaýzas
- kontraýe - abundon da mizero kaj
sufero. Kosovo, nome, fariøis centro
de eýropa negocado pri virinoj. Kaj
kelke da eksterlandaj soldatoj en tio
ludas ekstreme duban rolon!

Pensante pri Kosovo ni plejofte
havas antaý la mensaj okuloj la dramajn
okazinta¼ojn fine de la naýdekaj jaroj,
kiam perforte atakintervenis NATO-
anoj. Sed multaj homoj ne scias, ke
ankaý hodiaý okazas nepriskribeblaj
terura¼oj. Kaj nemalmultaj tie ankoraý
'servantaj' militistoj plene kunrespon-
sas.

Pli ol naý el dek negocitaj virinoj en
Kosovo de¼oras en la tiel nomata

seksindustrio. Ankaý internaci-armeaj
soldatoj uzadas iliajn servojn, dum ilia
unua devo estas æiel protekti tiujn
virinojn. Sekve de ilia speciala pozicio
oni nur malofte punas ilin pro ilia
helpado al tiuterenaj fiuloj.

Ke miloj da virinoj viktimiøis kaýze
de æi tiu terura misuzado de potenco
estas vera dramo. Kaj ke øuste pac-
armeaj militistoj æe tio koncerniøas,
estas superlativa skandalo! Tial AM-
NESTIO INTERNACIA alvokas la
aýtoritatulojn en Kosovo fari antaýzor-
gajn aranøojn por preventi negocadon
pri virinoj kaj devigan prostituadon de
junaj knabinoj kaj plenkreskaj virinoj.

La agado de Amnestio jam kondukis
al ekrezultoj, sed pli da iniciatoj kaj
protestoj necesas. Se ni havas la
eblecon æi-kampe plifortigi la laboron
de Amnestio, hezitu eæ ne unu minuton!

Jacques TUINDER
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Enkonduko
La sepa parto de nia studo de la granda
“MI ESTAS–dira¼oj” de nia Sinjoro
Jesuo Kristo estas tre fundamenta kaj
esenca al nia Kristana kredo æar øi
prezentas Jesuon Kriston kiel la unu-
nuran vojon al æielo. Øi estas unu el la
du “MI ESTAS–dira¼oj” alparolitaj al
la disæiploj ekskluzive dum la lasta
vespermanøo de Jesuo Kristo en la
supra æambro. Æi tiu unua dira¼o temas
pri kvar grandaj lecionoj:

La granda konsilo
(versiklo 1)
Kelkaj eventoj kiujn Jesuo Kristo
antaýdiris malkuraøigis la disæiplojn:
1 Li foriros (Joh 7:34; 8:21; 12:8, 35;

13:33);
2 Li mortos (Joh 12:32–33);

3 Unu el ili estas perfidanto
(Joh 13:21)

4 Satano agis kontraý æiuj el ili
(Luk 22:31–32)

5 Petro malkonfesos Lin trifoje
(Joh 13:38); kaj vi.

6 Ili æiuj ofendiøos pro Li
(Mat 26:31).

Tamen, Jesuo Kristo konsilis al ili fidi
al Li. Li konsilis al ili esti viroj de
kuraøo kaj fidi al Dio, ne al homo (vidu:
Jer 17:5–8). Fido estas la granda
kontraýveneno por afliktita koro.

La granda promeso
(versikloj 2–3)
Jesuo Kristo atestis pri la realeco de
æielo kie Li estis ironta prepari lokon
por la disæiploj (kiel same por aliaj
kredantoj), kaj reveni por preni ilin. Æi
tiu granda promeso estas la Ekstazo de
la sanktuloj (1 Tes 4:13–18). La re-
kompenco de kristana servo en la est-
onto estas kuraøigo por la disæiploj kaj
eæ por kredantoj nuntempe persisti en
afliktoj de kredo.

MI ESTAS KIU ESTAS – PARTO 7
MI ESTAS LA VOJO KAJ LA VERO KAJ LA VIVO (Joh 14:1–7)

pastoro Bayo AFOLARANMI

Ne maltrankviliøu via koro; vi
kredas al Dio, kredu ankaý al mi.
Æe la domo de mia Patro estas
multe da loøejoj; se ne tiel estus,
mi dirus al vi; mi iras, por pretigi
por vi lokon. Kaj se mi iros kaj
pretigos por vi lokon, mi revenos
kaj ricevos vin al mi mem, por ke
vi ankau estu tie, kie mi estas.

Joh 14:1-3

Kaj kien mi iras , vi scias, kaj vi
konas la vojon. Tomaso diras al
li: Sinjoro, ni ne scias, kien vi
iras; kiel ni konas la vojon?

Joh 14:4-5
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La granda demando
(versikloj 4–5)
Jesuo Kristo supozis ke Liaj disæiploj
sciis la vojon. Tiutempe, ili ne konis
Jesuon Kriston kiel la ununuran vojon
al æielo malgraý Liaj instruoj pri Si
mem preskaý tri jarojn. Tamen, estis
viro inter la disæiploj nomita Tomaso,
kiu estas ofte konata kiel dubinto, sed
li estis viro de sindoneco, viro de
kuraøiøo, kaj sincera viro. Lia sin-
cereco okazigis la grandan demandon
en versiklo 5. la aliaj disæiploj ne sciis
la respondon (vidu: Joh 13:36); ili nur
sekvis Jesuon Kriston. Ili povis scii æi
tion post la morto kaj releviøo de Jesuo
Kristo. Ne trompu vin; æu vi reale scias
æi tiun fakton?

La granda revelacio
(versikloj 6–7)
La sincereco de Tomaso donis al ni
grandan revelacion (versikloj 5–6)
(komparu Joh 20:29 kie lia dubo fariøis
beno por ni). La granda revelacio estas
la respondo de Jesuo al la demando de
Tomaso: Mi estas la vojo kaj la vero
kaj la vivo. Jesuo Kristo estas la vojo
al Dio (versiklo 6b, vidu: 10:9). Li ne
estas unu el multaj vojoj, sed UNU-

NURA Vojo (vidu: Agoj 4:12; Heb
10:19–20). Æi tio faras el kristanismo
ekskluzivan religion. Øi fariøas unika.
Jesuo Kristo estas la Vojo æar Li estas
la Vero kaj Vivo. Alia ebla traduko de
æi tiu dira¼o estas: Mi estas la vera viva
vojo. Æiuj aliaj vojoj estas falsaj kaj
kondukos al eterna morto en infero.
Jesuo Kristo kiel la Vero (tio kio estas
vera, reala, kaj aktuala) faras la vojon
fidinda kaj neerarema (vidu: Joh 1:14;
8:32,36; Efe 4:20–21). Li estas vivo
æar Li grace donas eternan vivon —
senlime altan kvaliton de vivo en viva
kuneco kun Dio, kaj nune kaj eterne —
al æiu kiu kredas je Li (vidu: Joh 1:4;
3:15,16; 10:10, 28). Alia revelacio estis
aldonita en versiklo 7: Iu ajn kiu konas
Lin same konos Dion. Alivorte, iu ajn
kiu ne akceptas Lin ne konas Dion.
Neniu povas pretendi ke li konas aý
adoras Dion sen unue koni Jesuon
Kriston. Æi tiu “kono” transcendas
faktan konon pri Jesuo Kristo. Øi estas
la daýra sperta kono de Li (vidu: Fil
3:10). Æu vi konas Lin?

Konkludo
Kio afliktas vian koron? Ne fidu al la
æiam–þanøanta cirkonstanco aý sento,
sed fidu al la eterna promeso de Dio.
Fidu al Dio kaj al Jesuo Kristo. Li jam
preparadas lokon por ni en la æielo. Æu
vi iros kun Li dum Li venos preni Siajn
proprulojn? Æu vi trompas vin estante
religia sen koni Jesuon Kriston — la
ununuran veran vivan Vojon? Vi ne
povas eniri la æielon sen Li. Akceptu
Lin hodiaý kiel vian Vojon al æielo!

Jesuo diris al li: Mi estas la vojo
kaj la vero kaj la vivo; neniu
venas al la Patro krom per mi. Se
vi min konus, vi konus ankaý
mian Patron; kaj de nun vi konas
Lin kaj Lin vidis.

Joh 14:6-7
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Post kiam instruisto Ýang emerit-
iøis, li kun memfido opiniis, ke
li akceptis en sia juneco multajn

jurojn da eduko, pere de tio li kapablas
verki kontribua¼ojn, sekve ricevos
aýtorajn honorariojn, kaj per ili mon-
helpos la familion. Þajnas al li, ke tio
estos tre certa. Kontribua¼oj estis
senditaj de li unu post alia al gazetoj,
kaj li tute ne atendis, ke informo pri
enpreso neniam venus al li. Nu, oni ne
aperigis en gazeto aý ¼urnalo lian
artikolon, kaj tia afero iom lin hontigis.
Li do ¼uris estonte ne plu verki.

Hazarde li vidis maljunan Øang kaj
maljunan Li ofte fiþhoki æe la lago. La
fiþhokado evidente estas por maljunuloj
agrabla þatokupo. Tial ankaý instruisto
Ýang mem aæetis kompleton de fiþkapt-
iloj kaj estis intencanta, sekvante
maljunulojn Øang kaj Li, iri fiþhoki por
distri sin en la bela naturo.

Estis tago serena kaj varmeta, en kiu
Ýang fiþhokis triope kun la du maljunu-
loj. De mateno øis vespero, kiam la
suno jam malleviøis de sur malprok-
sima monto. Maljuna Øang hokis sep
aý ok karpojn grasajn, grandajn kaj
malgrandajn, kaj ankaý maljunulo Li
kelkfoje øojkriis: ”Fiþo estas hokita!
Hodiaý vespere mi havos franda¼on... ”

 Aý instruisto Ýang ne estis sperta
en hokado aý fiþoj ne emis enbuþigi
lian loga¼on; unuvorte, lia fiþkorbo
efektive estis malplena. La suno daýre

mallevis sin okcidenten, instruisto
Ýang, kompatinda, finfine reprenis la
fiþkanon kaj vole nevole devis reveni
hejmen.

Instruisto Ýang estas homo tiaspeca,
kiu tre domaøas sian reputacion.
Reirante hejmen, survoje li pensis en
si, ke hodiaý mi faris unuafojan
fiþhokadon kaj reiros hejmen kun nenio
en ambaý manoj; æu la familianoj,
precipe miaj gefiloj, ne mokos min? Æe
tio li etendis sian manon kaj palpis sian
poþon. Ha, en øi estas dek juanoj
enmetitaj de lia edzino. Kiam æi-matene
li deiris de la hejmo por fiþhoki, lia
edzino enmetis la monon en lian poþon,
por ke li per øi aæetu tagmanøon. Sed,
li tiel absorbiøis en sia hokado, ke li eæ
tute forgesis tion fari. Li deviis de la
vojo, eniris bazaron kaj tie aæetis de
fiþvendisto unu karpon pli ol unu
kilogramo pezan.

Lia edzino vidis lin, portanta tiel

Konfeso

MU Binghua, Æinio
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grandan karpon, reveni en la hejmon.
Þi iom dubis je tio. Instruisto Ýang
serioze diris: ”Kion vi rigardas? Æu vi
ne kredas je mia tekniko pri fiþhoko?”
La edzino tre øojis, tiel ke þi tuj aæetis
skatolon da cigaredoj kaj botelon da
vino por lin regali.

Instruisto Ýang, kiu antaýe neniam
mensogis, nun, kun manøotuko antaý
la brusto, sidis æe la manøotablo

aýskultante la laýdojn faritajn de
familianoj. Ju pli li aýdis, des pli li
sentis sin øenata. Fine, li kuraøigis sin
kaj faris decidon: mi konfesu al ili la
fakton! Ne gravis lia konfeso, sed tio
ja kaýzis pli grandan jubiladon en la
tuta hejma rondo. Æiuj familianoj estis
pli gajaj, ol gustumi fiþon hokitan de
li.

Ho vi, æiuj soifantoj, iru al la
akvo, kaj vi, kiuj ne havas
monon; iru, aæetu, kaj manøu;

iru, aæetu sen mono kaj sen pago vinon
kaj lakton. Kial vi donas monon por
tio, kio ne estas pano? kaj vian laboron
por tio, kio ne satigas? aýskultu do
Min, kaj manøu bona¼on, kaj via animo
øuu grasa¼on. (Jesaja 55:1–2)

Ni homoj seræas satiøon æiumaniere.
Kelkaj el ni seræis satiøon en la plej
strangaj manieroj. Alkoholo, drogoj, iu
ekzotika religio, vetado, muziko, tele-
vido, libroj... sed ne trovas kontentiøon.
Ni æiam soifas kaj malsatas en nia
animo.

Kontraste al tio estas la aferoj kiujn
Dio ofertas al ni. Abundaj kaj riæaj
manøa¼o kaj akvo. Kaj tiuj estas ne nur
senpagaj kaj abundaj, sed plej grave,
ili satigas nin, la rezulto de tio estas
øojo kaj sato.

Jesuo diris al la Samarianino: sed
kiu trinkos el la akvo, kiun mi donos
al li, tiu neniam soifos; sed la akvo,
kiun mi donos al li, fariøos en li fonto
de akvo, þprucanta supren por eterna
vivo (Johano 4:14).

Israel devis lerni tiun æi veron en la
plej malfacila maniero. Malgraý la
pledoj de Jesaja, la popolo decidis
persekuti la materia¼ojn kaj politika¼ojn
anstataý sin turni al Dio. Je la fino, ili
perdis æion, kaj ili estis forprenataj al
Babilonio.

Æu vi seræas satiøon? Malfermu vian
Biblion, do, kaj partoprenu la festenon
kiun Dio preparis por vi. Lia promeso
estas, ke vi pentos pri neniu momento
kiun vi pasigis æe Lia tablo.

Dio Benu vin!
Elmer ESCOTO

Garantiata sato
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Sufiæe multaj personoj
konas min æar mi estis videbla
en multaj KELI- kaj ekumenaj
kongresoj depost mia plej unua
en Boldern, Svislando 1965.

Mi naskiøis 1930 en vilaøo
50 km ekster Gotenburgo. Mia
patrino bedaýrinde mortis tri
semajnojn poste. Þia frato kun
edzino adoptis min. Ili loøis en
Gotenburgo kaj de tiam mi
æiam loøis tie æi.

Mi ricevis bonan hejmon
æe ili. Mi estis eta, malforta
bebo æar mi havis øemelan
fratinon kiu ankaý mortis.
Helpe de mia nova patrino mi
æerpis novajn fortojn kaj poste
mi povis studi dek jarojn
1937-1947. Mi fariøis kristano
1948 (baptisto) kaj estas mem-
bro de eta preøeja komunumo.

Mia profesio estas kuracist-
sekretariino en la radiografa fako kaj
laboris  en granda universitata malsan-
ulejo 30 jarojn kaj poste 15 jarojn en
pli malgranda malsanulejo okaze de tro
multe da laboro en la granda. Mi skribis
radiografiajn ekspertizojn, prizorgis la
grandan arkivon kaj multe pli.

Mi edziniøis al mia kara Erik 1958
kaj ni vivis kune øis lia morto 1994.
Mi komencis studi Esperanton jam
1945. Tiam nia instruisto demandis nin
"Æu vi volus lerni esperanton post la
ordinaraj studhoroj se mi instruos
vin?". Inter aliaj mi volis kaj mi neniam

pentis tion æar esperanto riæigis mian
vivon multe.

En la "movado" mi estis sekretari-
ino de la loka KELI-klubo kaj same
por la sveda KELI-sekcio multajn
jarojn. Membro en la KELI-estraro de
post 1986 sed ne tro multe faris!

Nuntempe mi aktivas en la Goten-
burga Esperantoklubo kiel kasisto kaj
skribas la protokolojn. Mia vic-kasisto
faras la komputeran laboron. Krome mi
estis en la LKK por la Universala
Kongreso æi tie 2003 kaj respondecis
i.a. pri la ekskursoj kaj rezervis la ejon
por la kongresa Diservo, nia katedralo.

Feliæe mi dum la vivo havis eblecon
vojaøi multe, kion mi æiam þatis. Krom
enlande, mi eksterlande vizitis multajn
esperanto-kongresojn kaj faris pri-
vatajn vizitojn al esperantistoj. Profesie
mi eæ plurfoje vojaøis ekster Eýropo al
mondkongresoj. Mia edzo havis sub-
tilan humuron. Foje li diris: "Se vi
preterpasus Gotenburgon, bonvolu viz-
iti min!".

Favoran lokon mi havas – Buda-
pest. Mi konatiøis en Kiljava 1969 kun
Irén BAGI kaj ni tenis la kontakton ekde
tiam. La lastajn dek
jarojn þi afable ak-
ceptis min konekse
kun la hungaraj kon-
gresoj kaj aliokaze.

Jen mi! Øojigas
min pensi pri miaj
karaj kristanaj esper-
antogeamikoj.

SPERTA ESTRARANO
Britta REHM, SE
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Alf Henrikson (teksto) & Edward Lin-
dahl (bildo): La frakseno Igdrasilo.
Antikva dia historio. Eldona Societo
Esperanto. Stockholm, 2005.
www.algonet.se/~eldona

La aýtoro Alf Henrikson estas al
svedaj legantoj bone konata
verkisto kaj historiisto. Ankaý

La frakseno Igdrasilo estas sufiæe bone
konata al svedoj. Idgrasilo estas la
mondarbo de la antikvaj mitoj de la
nordiaj popoloj. Do por ni svedoj estas
nepre øojiga afero ke la libro nun aperis
en Esperanto. La eldono estas belega
kun bildoj de la desegnisto Edward
Lindahl sur æiu paøo.

La tradukon faris Bertil Nilsson.
Terminoj pri praskandinavaj aferoj jam
estas delonge uzataj en Esperanto. Eæ
en PIV aperas vortoj kiel Valhalo,
Toro, Odino, Freja, azoj k.t.p. La
tradukinto inventis nur naý proprajn
vortojn, pri kies neceso aý neneceso oni
kompreneble povas diskuti. Ni tamen
ne diskutos tion en tie æi. Koncize dir-
ite: la traduko estas bona kaj en nor-
mala Esperanto.

Ni tamen diskutu alian aferon, kiu
estas grava por ni kristanoj. Kia libro
estas La frakseno Igdrasilo? Kompren-
eble øi ne estas ”La biblio” de la pra-
skandinava religio. Tiu religio ja ne
estis skriba religio kaj nur malmultaj el
øiaj anoj vere scipovis skribi kaj legi
runojn. Mitojn kaj rakontojn unu gen-
eracio transdonis al la sekvanta. Parto

de la mitaro havas similecojn kun aliaj
hindeýropaj mitoj. La nomo ”Tiro” ekz-
emple etimologie estas la sama nomo
kiel la helena Zeýso kaj la latina Jovo/
Jupitero. Jam dum la pagana epoko ce-
tere enmiksiøis kaj sameaj kaj kristanaj
eroj en la praskandinavan mitaron. La
praskandinavaj mitoj surpaperiøis en
Islando nur kiam la religio mem mortis.
La islandano – mem kristano – Snorri
Sturluson kolektis la mitojn kaj metis
ilin en kadran rakonton, nur kiam la
praskandinava religio jam mortis kaj
øiaj mitoj ne plu povus minaci la krist-
anismon en Islando. La celo estis kultu-
ra. Li volis helpi al islandanoj kompreni
antikvajn poezion kaj rakontojn.

En La frakseno Igdrasilo Alf Hen-
riksson denove rerakontas kelkajn mi-
tojn en nova kadra rakonto. Tiu kadro
grandparte estas la invento de la verk-
isto mem, precipe kiam temas pri la fino
de la libro. Æe Henriksson Ragnaroko
jam okazis. Niaj ferepokaj pragepatroj
atendis ke øi okazos estonte.

Do, se oni nur memoras ke La frak-
seno Igdrasilo ne estis ”La biblio de la
vikingoj” øi estas bone legebla kaj øue-
bla fabelaro por plenkreskuloj kaj por
infanoj.

Pri la libro
La frakseno Igdrasilo

Recenzo de Leif NORDENSTORM
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Antaýparolo
Antaý æ. 20 jaroj mi iris al Usono kaj studis tie dum unu jaro, kaj unu el la

plej impresaj aferoj, kiujn mi ricevis dum mia restado en tiu lando, estis, ke
usonanoj havas tiel grandan intereson pri la spirita mondo

Ekzemple, en la urbo Bostono estas la fama universitato Harvard. Se vi eniras
en la pordon de la Universitato, vi trovos bibliotekon dekstre kaj kontraý øi la
preøejon, kiu estis konstruita por memori la soldatojn, kiuj estis la studentoj de
la Universitato kaj mortis en milita batalejo.

Kaj estis interese, ke la altoj de la pinakloj de la du konstrua¼oj estis samaj.
La kialo estas, ke la homa intelekto kaj spirita nivelo devas teni ekvilibron,

æar la alto de la biblioteko simbolas la nivelon de homa intelekto kaj la alto de
la preøejo tiun de la spirita nivelo de homo.

Vidante tion, mi eksciis la fakton, ke Usono fariøis la plej forta lando en la
mondo ne hazarde sed surbaze de la solida fido al Dio.

Tiu æi 'Pano por animo', estas la libro, kiu provizos la spiritajn nutra¼ojn al la
modernaj homoj, kiuj vagadas nesolvante la spiritan soifon, kvankam ili øuas
kaj prikantas la materian riæecon.

La rakontoj prezentitaj en tiu æi eta libro
estas traduka¼oj el la predikoj
de famaj pastoroj en- kaj
eksterlandaj.

Mi esperas, ke tiu æi
libro kontribuos por pli-
vastigi la terenon de esper-
anta kulturo kaj helpos al la
legantoj altigi ankaý la spir-
itan nivelon.

junio, 2005
MA Young-tae en Koreio

Pri la libro

Pano por animo
Verkita de MA Young-tae
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informe
toj

Interreta dissendolisto formiøis
Kelkaj listanoj, mi kredas, memoras pri la ekzisto de nia ortodoksa
grupeto. Se tiel, mi tre øojus. Bonaj amikoj de Esperanto konsilis al
ni fondi propran dissendoliston. Tion ja ni faris! Ni petas informi viajn
konatajn ortodoksulojn pri la fondo de la listo kaj bonvenigi ilin. Krome,
ni certe øojus vidi en la listo ankaý alikonfesiajn kristanojn, se ili
konsideras sin niaj amikoj.

  Jen la adreso de la abono:
kristana-ortodoksa-rondo-esperantista-subscribe@yahoogroups.com
  Bonvenon!
  Bondezire, Ilija Smikov

Karaj

Lastatempe naskiøis Korea Esperanto-Misio kaj øia hejmpaøo, en kiu mi
prezentas diversajn aferojn pri kristanismo:
  1. La tutan Sanktan Biblion kun markoj de æapitroj kaj versikloj - esperante,
  2. Adorkantojn de soprano kaj tenoro kaj baritonoj - koree kaj angle,
  3. Pano por Animo - esperante kaj koree,
  4. Kio estas kristanismo -  esperante kaj koree,
  5. Predikojn de pastoro CHO Yong-Ki - koree kaj angle
  6. Esperanto, kiuj lernas pere de la Sankta Biblio - esperante kaj koree

Mi preøas, ke la abunda beno de Jesuo Kristo pluvu sur æiujn, kiuj vizitas
al mia hejmpaøo (http://jesuo.net).

MA Young-tae,  Korea Esperanto-Misio
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informe
toj Daýriga listo de partoprenontoj

de la 2006-jara KELI-kongreso en Æe¶io
 26  S-ro TICHÝ Pavel Æe¶io
 27 S-ro    SANDOZ  Andreo     Svislando
 28  S-ro    POSPíÞIL Václav Æe¶io
 29 S-ino   RÓZA Zsuzsa     Hungario
 30 J-lo    BAGI László     Hungario
 31 J-lo   BAGI György   Hungario
 32 J-ino   JUHÁSZ Anna    Hungario
 33 S-ino van DIJK Ingeborg   Nederlando
 34 S-ro  GAILLARD Samuel   Francio

Pri la kongreso vi informiøu æe:
Æe¶io

Telefono kun faksilo:    +420  325  615  651
E-mail: cea.polnicky@quick.cz

La proponita temo de la kongreso estas:
Naturo kaj progreso: kion toleri

El la 19a psalmo ni tondas:
1 La æieloj rakontas la gloron de Dio,
 Kaj la farojn de Liaj manoj raportas la æiela firma¼o.
2  Tago al tago transdonas diron,
 Kaj nokto al nokto faras sciigon.
3  Sen parolo kaj sen vortoj;
 Oni ne aýdas ilian voæon.
4  Tra la tuta mondo iras ilia ordono,
 Kaj øis la fino de la universo iras iliaj vortoj;
 Por la suno Li aranøis tendon inter ili.
5  Kaj øi eliras kiel fianæo el sia baldakeno,
 Øojas kiel heroo, trakuranta sian vojon.
6  Sur unu rando de la æielo estas øia leviøo,
 Kaj øia rondiro estas øis aliaj randoj;

Kaj nenio kaþiøas antaý øia varmego.
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La preøo de Manase
Tradukis el la greka Gerrit BERVELING, NL

 1 Sinjoro æiopova, Dio de niaj pa-
troj, de Abraham, Izaak kaj Jakob,
kaj de ilia justa idaro,

 2 Vi kiu faris æielon kaj teron kun
tuta øia ornamo,

 3 kiu ligis la maron per la parolo
de Via ordono, Vi kiu þlosis la
Profundegon kaj sigelis øin per
Via timinda glora nomo;

 4 Vi, antaý kiu timas kaj tremas
æio, pro Via potenca vizaøo,

 5 æar ne eblas elteni la majeston
de Via gloro nek eblas toleri Vian
minacan koleron kontraý la pek-
uloj;

 6 sed tamen: senlima kaj ne tra-
spurebla estas la kompatemo de
Viaj promesoj,

 7 æar Vi estas la Sinjoro, la plej
alta: pardonema, kompatema kaj
gracoplena, kaj Vi pentas pri
homa sufero.

 8 Vi do, Sinjoro, Dio de la just-
uloj, Vi ne devigis pentemon por
la justuloj, Por Abraham, Izaak
kaj Jakob, kiuj ne pekis antaý Vi,
Sed min “pekulon“ Vi devigis al
pentemo.

 9 Æar miaj pekoj estas pli nom-
braj ol la mara sablo: abundas miaj
malbonagoj, Sinjoro: ili abundas!
Mi ne meritas levi la rigardon kaj

spekti la altan æielon, pro la amaso
de miaj maljusta¼oj.

 10 Kurbigite sub multaj feraj ka-
tenoj, tiel ke mian kapon mi ne
povas levi pro miaj pekoj, mi ne
havas malstreæiøon, æar Vian ko-
leron mi vekis kaj malbonon mi
faris antaý Vi, starigante abomen-
inda¼ojn kaj multigante indign-
a¼ojn.

 11 Kaj nun mi kurbigas la genu-
ojn de mia koro, petegante pri Via
boneco.

 12 Mi pekis, Sinjoro: mi pekis,
kaj mi rekonas miajn malbon-
agojn.

 13 Petege mi imploras Vin: Par-
donu min, Sinjoro: pardonu min!
Ne neniigu min kun miaj malbon-
agoj! Ne gvatu miajn fiagojn kun
eterna rankoro, nek pune kon-
damnu min en la plejprofundon de
la tero, æar Vi, Sinjoro, estas la
Dio de la pentemuloj.

 14 Sed montru en mi Vian bon-
econ, kaj savu min “senmerite“
laý Via granda kompatemo.

 15 Tiam mi laýdos Vin æiujn
tagojn de mia vivo, æar la tuta
forto de la æieloj himnas pri Vi kaj
Via estas la gloro, eterne.

Amen.


