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REDAKTORAJ VORTOJ
Rapide flugas la tempo. Jam la duan
jaron mi komencas kiel redaktoro. Estas
interesa kaj gajiga tasko. Mi denove
volas danki æiujn kiuj sendas al mi
kontribuojn. Kelkfoje mi ne povas
enmeti æion kaj kelkfoje nur post iom da
tempo. Mi tamen þatus ricevi ankaý
kontribuojn de multaj aliaj kiuj kutime
ne sendas al mi. Mi þatus ke Dia Regno
estu bunta kaj varia. Certe ankaý vi þatus.
Æi-numere vi trovos artikolojn pri la
duakanonaj libroj. Pro la nova eldono
de la Esp.-Biblio mi mem interesiøis pri
tiuj libroj, kiujn mi øis nun ne legis.
Sekvont-numere mi esperas ke mi
povos enmeti multajn artikol(et)ojn pri
amo, la temo de nia ekumena æi-jara
kongreso. Æu vi sendos ion mallongan,
ekz. rezencon, poemon, artikolon aý ion
alian? Alimaniere ne eblos.
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Novjara saluto
de nia prezidanto
Philippe COUSSON, FR

K

araj gefratoj en Kristo, nia
komunumo estas stranga komunumo. Kiel æiuj kristanaj
komunumoj, ni dividas la fidon en Kristo, nia Sinjoro kaj Savanto, sed æar ni
estas el diversaj konfesioj kaj landoj, ni
kunigas multajn facetojn de kristanismo. Ni ne retroviøas æiusemajne por
Diservo, eæ nur por kelkaj ni renkontiøas dum unu semajno somere, en iu
lando eble fora. Tiam æi ni vivas eæ pli
ol komuna kristana komunumo. Niaj
ceteraj dumjaraj kontaktoj estas aý
poþtaj, aý retaj, sed ankaý grave revuaj.
Tia estas nia komunumo.
Krome, æiu el ni apartenas al loka
kristana komunumo, eklezio aý paro¶o.
Ni partoprenas en diversaj agadoj, asocioj, movadoj, kristanaj aý ekster-kristanaj. Nia kristaneco manifestiøas ankaý
ekster esperantismo. Ne nur inter la
gesamideanoj ni atestas pri nia fido,
almenaý mi esperas.
Sed, nune, ni pli kaj pli malmultnombriøas en la kongresoj de KELI. Nia
partopreno en ekumenaj kongresoj pli
kaj pli reduktiøas preskaý al simbolo. La
abonantaro de la revuo ankaý malpliiøas. Kaj ankaý la estraranoj daýre maljuniøas kaj aspiras al renovigo.
Jen al alvoko. Post preskaý jarcento
de vivo (en 2011), KELI þajnas kiel
velkanta flamo. Kiamaniere revigligi
tiun æi flamon? KELI vivis en la diversaj
epokoj de projektoj, kiuj portis øin. En
la komenco, kuniøo de esperantistaj
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kristanoj kaj atestado
al la esperantistoj, eldono de la Biblio
(1926). Post la milito, ekestis la kongresoj (1948) por interkonatiøo en la
resaniøanta Eýropo, poste eldono de
kant-libroj (1971 ADORU KANTANTE,
2001 ADORU), ankaý ekumenismo (de
1968). Þajne nun, kiam Eýropo kuniøas,
liberaliøas, la kristana esperantismo diseriøas. Æu simple indikilo de la stato de
kristanismo en niaj socioj? Mi dubas,
kvankam... La alvoko, do: ni bezonas
projektojn por porti nin antaýen, ni bezonas estraranojn por kungvidi kaj porti
tiujn projektojn.
Kiujn projektojn? Krom la necesa,
laý mi, daýrigo de la kongresoj (nura
maniero kunveni kaj konatiøi), troviøas
inter la eblecoj ekzemple partopreno en
la monda vivo de la elektronika reto,
ankaý (eble sammove) partopreno de
esperantaj aýtoroj en la teologia vivo.
Se do, vi deziras porti en novan
elanon nian ligon KELI, vi povas proponi eblan estraranon, proponi projekton. Mi atendadas la sugestojn.
Tiu nova jaro estu al ni per la Sankta
Spirito, kiu kiel ni kredas kondukas la
Eklezion, nova komenco.
Nia Dio benu vin æiujn persone, familie kaj komunume en via loøloko, kaj
ankaý per nia internacia kristana komunumo. ˜
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Infanojn oni daýre ekspluatas por militaj celoj
Jaques TUINDER, NL

A

ntaý kelke da jaroj mi kun
teamo misiis en Srilanko. Dum
tiu psike peza kaj korpe laciga
periodo ni laboris tutan tagon en sufiæe
bone ekipita rekapabligejo por eksaj infansoldatoj. La oftaj rakontoj, kiujn la
gejunuloj konfidis al ni, estis ege teruraj,
nekompreneble malhumanaj! Tiutempe
en mi vivis la espero, ke rilate al Srilanko
tiu fiafero absolute ne plu ripetiøos.
La realeco bedaýrinde estas kontraýa.
Malgraý denovaj kaj denovaj alvokoj de
Unuiøintaj Nacioj (UN) ankoraý æiam
estas multe da landoj, kiuj enarmeigas
infansoldatojn kiuj riskas sian komenciøantan vivon en armile solvotaj konfliktoj. Ankaý grupiøoj de ribeluloj ofte
ekspluatas junaøajn soldatojn. Laý raporto de internacia organiza¼o por defendo de homaj rajtoj HRW, pensanta
pri severaj sankcioj, temus pri minimume 300.000 infanoj!
Ekde la jaro 2002 UN plurfoje raportis pri infansoldatoj, gejunuloj sub la aøo
de 18 jaroj kiuj – devige aý nedevige –
devas militservi. Kelke da landoj kaj
multe da grupiøoj de ribeluloj grave kaj
obstine malobeas al internaciaj militetikaj normoj.
Al ili apartenas la Tamilaj Tigroj de
Srilanko, Maoistoj en Nepalo, rezista
armeo de Ugando, grupiøoj en Kongolando, Kolombio kaj la Filipinoj.
“Æi tiuj grupiøoj ripetfoje kaj senhonte spitis la Konsilantaron pri Sekureco, enarmeigante infanojn kiel soldatoj”, laý Jo Becker, HRW-advokato
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defendanta infanrajtojn. “UN devus mobilizi æiujn siajn fortojn por puni æiujn
grupiøojn, kiuj detruas la vivojn de
vundeblaj infanoj.”
Infanojn oni konsideras facile manipuleblaj soldatoj; ili estas obeemaj, juønekapablaj kaj ofte neniel konscias pri
minacanta morto. Ili ne postulas dikan
salajron kaj scipovas elstare uzadi aýtomatajn armilojn.
Precipe en Afrikaj landoj infansoldatojn oni amase kaptaæas por solvi
konfliktojn, flanke kaj de naciaj superuloj kaj de ribelularo. En Kongolando
de¼oras neplenaøuloj soldatserve en la
nacia armeo, sed ankaý ribeluloj ilin
grandskale ekspluatas.
La regiono æirkaý la grandaj lagoj en
Afriko, al kiu apartenas la orienta parto
de Kongolando, havas fifaman reputacion pro la multaj infansoldatoj. En Burundio ribeluloj soldatigas infanojn. En
la najbara Ugando devige prenitaj kaj eæ
kaþrabitaj infanoj jam dudek jarojn severe kaj kruele soldatas! Temus en
Ugando dum tiu periodo pri 20.000 infanoj... La fino de æi tiu konflikto, tiel
oni esperas, þajnas proksima.
Kiom da infanoj perdis la vivon?
Neniu scias. Kiom da infanoj neretroveble malaperis? Ankaý tion neniu scias.
Kiam finfine tiu senkonscienca misuzado de junaj knabinoj kaj knaboj definitive apartenos al la pasinteco, kaj
hontige troviøos sur la plej nigraj paøoj
de la homa historio? ˜
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Øojkrio pro bela afero
MU Binghua, Æinio

A

ntaý ne longe mia parenco venis
de vilaøa fruktoøardeno al mia
hejmo kaj alportis al mi unu
korbon da bonkvalitaj pomoj. Mi tuj
invitis miajn kelkajn kolegojn al gustumado de tiuj pomoj dolæaj kaj sukriæaj.
Estis feliæe, ke la invititatoj akurate
alvenis kun pluraj infanoj.
Mi elprenis unu pomon el la korbo kaj
øin metis sur mia mano. Mi komencis
demandi iun el la infanoj: “Æu vi volas
la pomon?” Post iom da penso, nee
skuinte la kapon, li foriris de mi senvorte.
Mi do demandis alian infanon: “Æu vi
volas manøi la pomon?” Li efektive ne
emis, sed murmuris tra la dentoj: “Mi
prenos nur duonan pomon, se vi lasas
min manøi.”
Mi plu demandis la trian infanon: “Æu
vi volas la pomon?” Kun malkonsento
sur la tuta vizaøo, li respondis tiel: “Æu
la pomo certe estas bongusta frukto?”
Mi nur povis min turni al la kvara
infano per la sama demando. Li ekrigardis la pomon kaj tuj poste øojkriis:
“Ha! Kiel bela ruøa pomo!” En tiu
momento mi sentis en mia koro, ke tiu
infano vere estas la plej aminda el æiuj
etaj gastoj.
Nun mi ekmemoris ankaý unu raporton, kiun lastatempe mi legis en nia
¼urnalo. Øi raportis, ke estis somera
kampado, en kiu partoprenis dek rusaj
infanoj kaj dek æinaj. Laýdire, tiuj dek
æinaj estis elektitaj el pli ol mil infanoj,
do ili æiuj sendube estis tre talentaj.
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Tamen en la raporto ¼urnalisto skribis:
“Kompare kun la rusaj infanoj la æinaj
infanoj havis gravajn mankojn. Ekzemple, ili estis malpli lertaj en konkurso de
flugpilko; al ili mankis kuraøo kiam
okazis montgrimpado; ili en kantado kaj
dancado ne pli bele prezentis sin ol la
samaøaj infanoj el Rusio.”
Sed min ne multe interesis la supre
menciitaj faktoj. Mi ekstreme rimarkis
nur tion, ke niaj talentaj infanoj eæ ne
povsciis “øojkriojn”! Laý la raporto, kiam
en amuza vespero la æinaj infanoj
prezentas siajn programerojn, la rusaj
infanoj laýte øojkrias, manaplaýdante
varme. Kontraste, spite al tre brilaj
programeroj prezentataj de la rusaj
infanoj, la æinaj infanoj rigardis la
spektaklon kun indiferentaj okuloj. Nur
sub la gvido de instruisto ili vole malvole
donis aplaýdadon, evidente etiketan.
Æu pro ruøa pomo aý pro elstara
programero eligi øojkrion el la interna
koro devas esti denaska natureco de
infanoj? Æiuj homoj senescepte þatas kaj
amas belajn aferojn, æu ne?
Hodiaý tiaj øojkrioj inter plenkreskuloj jam maloftiøas pli kaj pli, sed kial
ankaý eæ niaj infanoj rifuzas pro bela¼oj
øojkrii. Mi firme kredas, ke tiuj, kiuj
povas øojkrii pro belaj aferoj, certe povas
sentime ankaý kritiki malbela¼ojn en nia socio. Mi
volas voki al æiuj infanoj:
Bonvolu øojkrii pro æiu ajn
bela afero! ˜
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Biblio, biblioj, kanonoj kaj duakanonaj libroj…
aý: kial mi ektradukis ilin?
Gerrit BERVELING, NL

P

or protestantantoj estas tradicie,
havi hejme ekzempleron de la
Biblio. Oftege estis familia kutimo,
æiutage legi parton el øi, ofte kune æe la
manøo.
Tio – almenaý en Nederlando – dum
mia junaøo estis unu el la plej grandaj
diferencoj inter katolikoj kaj protestantoj:
katolikoj eæ ne havis Biblion, protestantoj
legis en øi.
Mi estis edukita en tre tradicia romkatolika familio, sed multaj el miaj parencoj
estis protestantoj: do ambaý flankojn delonge mi konas.
En la antaýlasta klaso de l’ gimnazio
mi ricevis de la gepatroj ekzempleron de
la romkatolika Biblio; øi ja ekzistis nacilingve, sed ho – kiu legus tian libregon?
Kiu?
Ja mi!
Rezulte mi forlasis la romkatolikan
eklezion, kelkajn jarojn poste. Kaj depost
1984 mi estas protestanta pastoro.
La Biblion ni kristanoj ricevis de la
Juda popolo. Tie ekestis la plej unua
formo de l’ Biblio: pli malpli en la 5a jc
a.Kr. la Torao havis sian nunan amplekson, estis kanonigita. Tio estas la libroj,
kiujn ni konas kiel Genezo øis inkluzive
Readmonon. Por la malgranda religia
komunumo de la ankoraý ekzistantaj Samarianoj tiu Torao estas la Biblio.
Tamen, al øi inter la Juda popolo aldoniøis (kompreneble en la Hebrea
lingvo) iom post iom ankaý la libroj de
6

la diversaj grandaj kaj malgrandaj profetoj (Amos, Obadja, Jesaja, Jeremia ktp)
kaj pluraj aliaj verka¼oj (Psalmoj, Alta
Kanto, Sentencoj ktp). Kaj la Juda popolo
uzadis ilin æiujn sen fiksi klarajn limojn,
kio jes kaj kio ne apartenus al la tiel
nomataj “sanktaj skriboj”. Ili æiuj ja estis
sur skribrula¼oj, kaj kiam el unu oni volis
legi, oni simple elprenis tiun rula¼on el la
þranko.
Multaj Judoj delonge ne plu loøis en
la origina regiono, kiun la Romianoj pli
poste nomis Palestino; depost la 5a jc
a.Kr. multaj Judoj loøis ie ajn en MezOriento kaj en Egiptio. Precipe tie, en la
nova metropolo Aleksandrio, fondita en
330 a.Kr., loøis kaj laboris multaj Judoj.
Tie ekestis la unua traduko de bibliaj
libroj: oni nomas tiun tradukon en la
Grekan la Septuaginto – la Judoj øin faris
por la granda internacia biblioteko de
Aleksandrio, la plej granda studocentro
de la klasika mondo. Kaj ankaý æar multaj tieaj Judoj tute ne plu komprenis la
originan Hebrean lingva¼on.
La Judoj en Aleksandrio tamen ne nur
tradukis el la Hebrea, sed ankaý mem
verkis novajn librojn – en la Greka, æar
la “moderna internacia mondo” de Aleksandrio ja estis Greklingva. La Grekan –
parenteze – oni uzadis pli malpli mil
jarojn tra la tuta orienta parto de l’ Mediteraneo, øis profunde en Irakon. Ankaý
la Romianoj estis devigitaj en tiuj regionoj uzadi la Grekan; nur okcidente ili
povis uzi sian propran Latinan.
DIA REGNO 1/2007

Pro la agado de Jesuo el Nazaret, kaj
pliposte de liaj apostoloj, estiøis kristanismo. Ties apostoloj kaj aliaj misiistoj
disvastigis la novan religion, kaj æe tio ili
uzadis la Biblion por substreki sian mesaøon per trafaj citoj. Kaj tute aýtomate
ili uzadis la Grekan Biblion el Aleksandrio, æar en tiu lingvo ili estis larøe kaj
vaste komprenataj. Do por la kristanoj, la
unua Biblio estis la Septuaginto. Kompreneble relative baldaý por ili aldoniøis
al tio la Nova Testamento.
Reage al la estiøinta “herezo” de kristanismo, la ortodoksa Judismo fiksis la
kanonon de sia Biblio: nur la pure Hebreaj libroj estis akceptitaj en øi.
Kristanismo disvastiøis æiam pli. Oni
ektradukis la Biblion en novajn lingvojn;
ni menciu nur pri la fama Latina traduko
de Hieronimo, la Vulgato, kiu dumlonge
fariøis la oficiala Biblio por la okcidenta
Eklezio. La orienta Ortodoksia Eklezio
kompreneble retenis la tradician Septuaginton plus la aldonita Novan Testamenton: tio estas ankoraý æiam ilia oficiala
Biblio.
La okcidenta kristanismo en la epoko
de l’ Reformacio dissplitiøis en romkatolikan eklezion æirkaý Romo (kun la Vulgato kiel oficiala Biblio) kaj plurajn protestantajn ekleziojn kun nacilingvaj
tradukoj de la Biblio. Ekzemple Lutero
tradukis la kompletan Biblion en la Germanan – pli poste estiøis traduko en la
Francan, en la Nederlandan ktp por Kalvinanoj. Angla traduko jam aperis.
Kalvino tamen forte substrekis, ke la
Malnovan Testamenton ni kristanoj heredis de la Judoj: kaj æar tiuj nur havis la
DIA REGNO 1/2007

Hebrean Biblion, nur tiujn librojn la Kalvinanoj rekonis kiel verajn librojn de
Malnova Testamento. Reage la romkatolika eklezio en sia Tridentina Koncilio ne
nur kondamnis la grandajn Reformaciajn
gvidantojn, sed ankaý emfaze (re)kanonigis la tutan Malnovan Testamenton
laý la kanono de l’ Vulgato.
Rezulte de tio ni do povas konstati, ke
nuntempe en la mondo ekzistas:
A) la plej malampleksa Biblio æe la
Samarianoj: nur la Torao;
B) pli ampleksa Biblio æe la Judoj: la
Hebrea Biblio (TeNa¦);
C) pli ampleksa Biblio æe la Kalvinana
tradicio: la Hebreaj libroj + NT (la
origina Londona Esperanto-Biblio);
D) pli ampleksa Biblio æe la eklezio de
Romo: la Hebreaj libroj + duakanonaj libroj + NT (la nuna Esperanto-Biblio);
E) ankoraý iomete pli ampleksa Biblio
æe la orientaj Ortodoksiaj Greka kaj
Rusa eklezioj: pri tradukado de la
libroj, kiuj nur tie ankaý apartenas al
la Biblio, mi nuntempe okupiøas.
Æar en mia persona vivo siatempe la
legado de la Biblio tiel grave efikis, por
mi øi estas ege grava verko. Ankaý kulture la Biblio grandege formis nian Eýropan civilizon: ne eblas vere kompreni
nian pentrarton kaj nian literaturon Eýropan tra la jarcentoj sen koni la Biblion –
kaj la Grekan-Romian hereda¼on, oni ne
forgesu!
Kaj tial laý mi estas gravege, ke ankaý
en Esperanto ekzistu – kaj estu legata! –
la kompleta Biblia tradicio. Ne nur la plej
centraj verkoj el tiu tekstaro multe influis,
sed eæ la malplej centraj. ˜
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Pri la kanonaj kaj duakanonaj libroj en la
ortodoksia eklezio
Larisa KUZMENKO, RU
Jen mi sendas al Vi la artikolon pri la kanonaj kaj duakanonaj libroj, kiun
parte mi tradukis el la aldona¼o de la Pravoslava (Ortodoksia) rusa Biblio.
En nia Eklezio ni ne konsideras apokrifa¼ojn kiel sanktaj libroj, kaj mi nenion
trovis kaj tradukis pri ili. Mi esperas ke la informo taýgos por la revuo.

L

a Kristana Biblio konsistas el
du partoj: la Malnova kaj la
Nova Testamentoj (MT, NT).
La libroj de la MT estis skribitaj dum
pli ol mil jaroj antaý Kristnasko en la
malnov-hebrea lingvo, la libroj de la
NT estis skribitaj en la greka lingvo je
la unua jarcento (jc). En la MT estas
libroj kanonaj kaj duakanonaj. La æefa
diferenco inter ili estas en tio ke la
kanonaj libroj estas pli malnovaj,
skribitaj en la XV--V-a jc-oj antaý
Kristnasko (a.Kr), sed la duakanonaj
libroj t.e. la libroj, kiuj ne eniris en la
kanonon (aron de la sanktaj libroj) estis
skribitaj pli malfrue – en la IV-a--I-a
jc-oj a.Kr. La MT-on oni skribis
poiome. La unua kolektanto de la
sanktaj libroj estis Ezra (la V-a jc a.Kr).
En la II-a jc a.Kr. -- I-a jc p.Kr. la MT
estis la sama kiel ekzistas nun en la
moderna hebrea masora Biblio (øi
havas nur la MT-on; la masoristoj
gardis historion, finis la skribon en la
VIII-a jc a.Kr). Tie estas 39 libroj. Post
la tempo kiam hebreoj revenis el la
Babela malliberejo, t.e. post la V-a jc
antaý Kristnasko, estis skribitaj ankoraý kelkaj libroj en hebrea kaj greka
8

lingvoj. Ili jam ne estis inter la kanonaj
hebreaj sanktaj libroj, sed ili estis utilaj
libroj de la greka traduko de la Biblio
kun la Apokrifa¼oj atribuitaj al 72
tradukintoj en la III-II jc-oj a.Kr.
(=Septuaginto).
La Bibliaj libroj en Latina lingvo
estis konataj jam fine de la dua jc p.Kr.
La beata Jeronimo tradukis ilin denove
fine de la IV-komence de la V-a jc-oj,
kaj la tradukon oni konas kiel Vulgato,
kiu estas uzata en la Katolika Eklezio.
La traduko de la sanktaj libroj en la
slavan (malnovrusan) lingvon estis
farita de la sanktuloj Cirilo kaj Metodo
en la IX-a jc-o. La nuntempa slava
Biblio estas reeldono de la eldono de
la carino Jelizaveta de la jaroj 17511756, kiam la teksto de la MT estis
kontrolita laý la greka Biblio.
En la rusan lingvon la Biblio estis
tradukita meze de la XIX-a jc. La
kanonaj libroj estis tradukitaj el la
hebrea masora teksto kun la aldonoj kaj
variantoj el Septuaginto kaj la duakanonaj – el la greka, krom la tria libro
de Ezro, kiu estis tradukita el la Latina
lingvo, æar la libro estas nek en la
hebrea nek en la greka Biblioj. La rusa
DIA REGNO 1/2007

pravoslava (ortodoksia) Biblio havas
39 kanonajn kaj 11 duakanonajn librojn
de la MT.
Jen estas la kanonaj libroj: Genezo,
Eliro, Levidoj, Nombroj, Readmono,
Josuo, Juøistoj, Rut, I Reøoj, II Reøoj,
III Reøoj, IV Reøoj (en Esp. Biblio
estas Samueloj), I Kroniko, II Kroniko,
I Ezra, Ne¶emija, Ester, Ijob, Psalmoj,
Sentencoj, Predikanto, Alta kanto,
Jesaja, Jeremia, Plorkantoj, Je¶ezkel,
Daniel, Hoþea, Joel, Amos, Obadja,
Jona, Mi¶a, Na¶um, ¦abakuk, Cefanja,

Hagaj, Ze¶arja, Mala¶i. Jen estas
duakanonaj libroj: II Ezra, Tobit, Judit,
Saøeco, Sira¶ido, Letero de Jeremia,
Baru¶, I Makabeoj, II Makabeoj, III
Makabeoj, III Ezra.
La divido de la Biblio je æapitroj
okazis en la XIII jc kaj estis farita de
la kardinalo Stefan Langton kaj dominikano Hugo de Sen-Shira.
La divido de æapitroj je versoj okazis
meze de la XVI-jc fare de la Pariza
tipografo Robertus Stefanus. ˜

Luteranoj pri duakanonaj libroj
Leif NORDENSTORM, SE

G

errit Berveling bone priskribas
la historion de la biblia kanono
æi-apude. Aldone mi volas iom
priskribi la luteranan sintenon. Laý ofte
citata frazo Marteno Luther opiniis ke
la duakanonaj libroj estis ”bona kaj
utila lega¼o” sed tamen ne veraj bibliaj
libroj. La duakanonaj libroj tamen estis
parto de la germana traduko de Luther
kaj ankaý de aliaj tradukoj en landoj
kun luterana plimulto, kiel ekzemple en
Svedio. Cita¼oj el ekzemple Sira¶ido
vivas kiel proverboj en la sveda. Tio
montras ke la duakanonaj libroj vere
estis legataj dum longa tempo.
En la komenciøo de la 19a jarcento
britaj bibliaj societoj komencis vendi
malmultekostajn bibliojn en la sveda
lingvo. Æar al la societoj apartenis kaj
anglikanoj kaj kalvinanoj, oni forigis la
DIA REGNO 1/2007

duakanonajn librojn por kontentigi la
kalvinanojn. Dum la sama jarcento
lernejoj fariøis devigaj kaj pro tio la
sveda popolo øenerale komencis scii
legi. Do, la unuaj biblioj, kiuj estis
havigeblaj al la sveda plejmulto estis
sen la duakanonaj libroj. Pro tio ekestis
kredo ke la duakanonaj libroj ne apartenas al la Biblio. Nur en la jaro 2000
aperis nova sveda traduko en kiu denove troviøas la duakanonaj libroj.
La situacio en multaj aliaj luteranaj
eklezioj þajnas esti simila: la duakanonaj libroj nun revenas post jarcentoj da forgeso.
Por mi persone la duakanonaj libroj
estas ege valoraj, kvankam mi rapide
povas konstati ke en mia Biblio estas
malpli da substrekitaj frazoj en la duakanonaj libroj ol en aliaj. ˜
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2 (4) Ezra
La eklezio kiel nova Izrael – æapitroj 1 kaj 2
Gerrit BERVELING, NL

E

stas iom problemece, kiel indiki la diversajn Ezra-librojn. En la Hebrea
Biblio, oni konas la librojn Ezra kaj Ne¶emja. Tiujn ankaý en la Esperanto-Biblio
oni nomas tiel. En la Septuaginto (aý LXX, la malnova Greka traduko) oni
nomas ilin kune Esdras b aý 2 Ezra. En la Vulgato (la Latina traduko) ili estas
konataj kiel 1 Esdras kaj 2 Esdras, alidire: 1 Ezra kaj 2 Ezra. Ambaý æi tiuj libroj
origine estis verkitaj en la Hebrea lingvo, kvankam en la Hebrea Ezra enestas
fragmentoj en la Aramea lingvo.
Apud tiuj æi libroj, kiuj estas kanonaj en la Juda Biblio, same kiel en la Biblio de
æiuj kristanaj eklezioj, ekzistas ankoraý kelkaj aliaj libroj Ezra: en la Septuaginto
ekzistas krome la libro Ezra a aý 1 Ezra. En la Vulgato, æu por simpligi, æi sama
verko nomiøas 3 Ezra. Por ankoraý pli komplikigi la aferon, ekzistas krom tio en
la Vulgato la libro 4 Ezra.
Pri ambaý æi lastaj verkoj ni atentu la jenon: 3 Ezra origine estis verkita
supozeble en la Greka, kvankam pluraj fakuloj insistas pri tio, ke øi devas esti
traduko el ne plu ekzistanta originalo æu Hebrea æu Aramea. 4 Ezra origine estis
verkita verþajne en la Hebrea; supozeble tra Greka traduko øi estis tradukita
en la Latinan; el la frua kristanismo restas al ni krom la Latina, ankaý tradukoj
en pluraj aliaj lingvoj. Kelkfoje, citante el The Cambridge Bible Commentary aý
el The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha, en piednoto pri tio ni
atentigas. Kvankam ambaý æi tiuj Ezra-libroj ja enestas en la manuskripta tradicio
de l’ Vulgato, 3 + 4 Ezra ne estas konsiderataj kiel kanonaj en la okcidenta
eklezio; sed 3 Ezra, sub la indiko 1 Ezra, ja estas kanona en la Greka Ortodoksio,
dum 4 Ezra estas kanona en la Rusa Ortodoksio.
La verko 4 Ezra, efektive, konsistas el tri malsamaj libretoj. Fakuloj foje uzas
la indikon 4 Ezra por æapitroj 3-14; 5 Ezra por æapitroj 1-2; kaj 6 Ezra por æapitroj
15-16.

Ezra vokita kiel profeto
1:1 Libro de la profeto Ezra, filo de
Seraja, filo de Azarja, filo de ¦ilkija, filo
de Þalum, filo de Cadok, filo de A¶itub,
2 filo de A¶ia, filo de Pine¶as, filo de
Eli, filo de Amarja, filo de Azija, filo de
Marimot, filo de Arna, filo de Uzi, filo
de Borit, filo de Abiþua, filo de Pine¶as,
filo de Eleazar, 3 filo de Aaron, el la
tribo de Levi, kiu estis kaptito en la
10

lando de la Medoj, en la regno de
Arta¶þast, la reøo de la Persoj.
4 Venis la parolo de la Sinjoro al mi,
dirante: 5 Iru, sciigu al Mia popolo iliajn
malbonagojn kaj la maljusta¼ojn de iliaj
idoj, kiujn ili kulpas kontraý Mi, tiel ke
ili sciigu al la infanoj de siaj infanoj, 6
ke la pekoj de iliaj patroj kreskis æe ili;
forgesante pri Mi, ili ja donis oferojn al
fremdaj Dioj. 7 Æu ne Mi elkondukis ilin
DIA REGNO 1/2007

el la lando Egipta, el la domo de sklaveco? Sed ili kolerigis Min kaj malþatis
Miajn konsilojn. 8 Sed vi, elþiru harojn
de via kapo, kaj elþutu æiun malbonon
super ilin, æar ili ne obeis Mian leøon;
estas ja popolo sendisciplina. 9 Kiel
longe Mi ilin eltenos – ilin, al kiuj tiom
da bono Mi faris? 10 Multajn reøojn pro
ili Mi renversis: Faraonon kun ties filoj
kaj lian tutan armeon Mi batis; 11 æiujn
naciojn Mi neniigis antaý ili, kaj en
oriento Mi dispelis la popolon de du
provincoj, Tiro kaj Cidon, kaj æiujn iliajn kontraýulojn Mi mortigis.
Izrael malobeis kaj estos malakceptita
12 Sed vi, parolu al ili kaj diru: Jen diras
la Sinjoro: 13 Nepre nur Mi trairigis vin
tra la maron, kaj sekurajn ebena¼ojn Mi
montris al vi en la dezerto; gvidanton Mi
donis al vi: Moseon, kaj Aaronon, la
pastron. 14 Lumon Mi donacis al vi per
fajra kolumno, kaj grandajn mirinda¼ojn
Mi plenumis æe vi. Sed vi forgesis Min,
diras la Sinjoro.
15 Jen diras la æiopova Sinjoro: La
koturnoj estis signo por vi, tendumejojn
Mi donis por þirmi vin, sed tie vi plendadis. 16 Vi ne triumfis je Mia nomo,
neniigante viajn malamikojn, sed vi
æiam ankoraý grumbladas. 17 Kie restis
la bonfaroj, kiujn Mi montris al vi? Æu
en la dezerto, malsatante kaj soifante, vi
ne alvokis Min, 18 dirante: Kial Vi kondukis nin en æi tiun dezerton, por mortigi
nin? Estus pli bone por ni, resti sklavoj
en Egiptujo ol morti en æi tiu dezerto!
19 Sed Mi kompatis pri via øemado kaj
donis manaon al vi por manøi: panon de
anøeloj vi manøis. 20 Æu Mi ne fendis
rokon, kiam vi soifis: kaj jen fluis akvo
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øis satigo! Pro la brula varmo Mi kovris
vin per arbaj folioj. 21 Mi disdonis inter
vi riæajn landojn: Kanaanidojn, Perizidojn, kaj Filiþtojn Mi forpelis de antaý
via vizaøo. Kion Mi ankoraý do faru?
diras la Sinjoro.
22 Jen diras la æiopova Sinjoro: Kiam
en la dezerto vi estis æe la amara rivero,
kaj vi blasfemis Mian nomon, 23 Mi ne
sendis al vi pro viaj blasfemoj la fajron,
sed ¼etante lignon en la akvon, Mi faris
øin dolæa. 24 Kion Mi faru, ho Jakob?
Vi ne volis aýskulti Min, Jehuda. Mi
transiros al aliaj popoloj kaj donos Mian
nomon al ili, por ke ili gardu Miajn
ordonojn. 25 Æar vi forlasis Min, ankaý
Mi forlasos vin; kiam vi priploros de Mi
pardonon, Mi ne kompatos pri vi. 26
Kiam vi alvokos Min, Mi ne elaýdos
vin. Æar vi malpurigis viajn manojn per
sango, kaj viaj piedoj estas senlacaj por
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plenumi murdojn. 27 Estas kvazaý vi
forlasis ne Min, sed vin mem, diras la
Sinjoro.
La zorgoj de Dio pri Izrael
28 Jen diras la æiopova Sinjoro: Æu Mi
ne petegis vin, kiel patro siajn filojn, kiel
patrino siajn filinojn, kaj kiel nutristino
siajn infanetojn, 29 ke vi estu por Mi
Mia popolo, vi Miaj infanoj – kaj Mi via
patro? 30 Mi kunigis vin sub Miajn
flugilojn, kiel kokino siajn idetojn. Sed
nun, kion Mi faru pri vi? Mi forpelos vin
de antaý Mia vizaøo. 31 Kiam oferojn
vi alportos al Mi, Mian vizaøon Mi
forturnos de vi; æar viajn festojn, monatkomencojn kaj cirkumcidojn en la karno
Mi repudias. 32 Miajn servantojn, la
profetojn, Mi sendis al vi, sed vi kaptis
kaj mortigis ilin, kaj iliajn korpojn vi
disþiris: Mi repostulos de vi ilian sangon, diras la Sinjoro.
La venonta popolo
33 Jen diras la æiopova Sinjoro: Via
domo estos dezerta, kaj vin mem Mi
disblovos, kiel la vento la pajlon. 34
Viaj filoj ne havos idaron, æar kune kun
vi ili ne atentis Miajn ordonojn, kaj faris
kio estas malbona antaý Mi. 35 Viajn
loøejojn Mi transdonos al popolo venon-
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ta; kiuj, ne aýdante Min, kredos; al kiuj
signojn Mi ne donis, sed tamen ili faros,
kion Mi ordonis. 36 Profetojn ili ne
vidis, sed ili rememoros kion instruis <la
profetoj> en tempoj antikvaj. 37 Mi
atestas pri la graco de tiu venonta popolo. Iliaj etuloj jubilos kun øojo; kvankam
ili ne vidos Min per korpaj okuloj, tamen
en la spirito ili kredos Miajn dirojn. 38
Kaj nun, patro1, rigardu fiere, kaj vidu
la popolon venanta de oriento. 39 Al ili
Mi donos kiel gvidantojn Abrahamon,
Izaakon, kaj Jakobon, kaj Hoþean, Amoson, Mi¶an, Joelon, Obadjan, Jonan, 40
Na¶umon, ¦abakukon, Cefanjan, ¦agajon, Ze¶arjan, kaj Mala¶ion, kiu ankaý
nomiøas sendito de la Sinjoro.
Juøo de Dio pri Izrael
2: 1 Jen diras la Sinjoro: Æi tiun popolon
Mi elkondukis el la sklaveco; ordonojn
Mi donis al ili per Miaj servantoj, la
profetoj, sed ili ne volis aýskulti kaj
vanigis miajn konsilojn. 2 La patrino,
kiu naskis ilin, diras: Iru, miaj infanoj,
æar vidvino mi estas kaj forlasita. 3 Mi
edukis vin kun øojo, sed mi perdis vin
en funebro kaj tristeco, æar vi pekis
antaý la Sinjoro Dio, kaj vi faris malbonon antaý mi. 4 Sed nun, kion mi faru
por vi? Æar vidvino mi estas kaj forlasita. Iru, infanoj, kaj petu pardonon de la
Sinjoro. 5 Sed vin, patro, Mi alvokas por
aldoni vian ateston al la þia pri þiaj
infanoj, ke ili ne volis servi al Mia interligo, 6 tiel ke vi konfuzu ilin: prirabiøu
ilia patrino, kaj idaron ili ne havu. 7 Ili
dispeliøu inter la nacioj, iliaj nomoj
malaperu de la tero, æar Mian interligon
ili malþatis.
8 Ve al vi, Asirio, æar la maljustulojn
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vi tenas kaþitaj æe vi! Ho malbona popolo, memoru, kion Mi faris al Sodom kaj
Gomora, 9 kies lando kuþas en peæogleboj kaj cindramasoj. Same Mi faros
al tiuj, kiuj ne aýskultos Min, diras la
æiopova Sinjoro.
La privilegoj de Izrael donitaj al la eklezio
10 Jen diras la Sinjoro al Ezra: Heroldu
al Mia popolo, ke Mi donos al ili la
regnon de Jerusalem, kiun unue Mi
prezentis al Izrael. 11 Mi eæ reprenos al
Mi Mian gloran æeeston, kaj al <la novaj> Mi donos la eternajn loøejojn, kiujn
<origine> Mi preparis por <Izrael>2.12
La arbo de la vivo donos al ili bon-

Patrino, brakumu viajn infanojn,
eduku ilin en øojo kiel la kolombo, firmigu iliajn paþojn, æar vin
Mi elektis, diras la Sinjoro.
odoran ungventon, kaj ili ne bezonos
klopodi nek laciøi. 13 Iru, kaj vi ricevos,
tial preøu, ke via mallonga tempo fariøu
ankoraý malpli longa: jam pretas por vi
la regno: vigilu! 14 Ateste alvoku, alvoku æielon kaj teron: Mi forigis la malbonon kaj kreis la bonon, æar Mi estas
la vivanta, diras la Sinjoro.
Konsiloj al la eklezio
15 Patrino*, brakumu viajn infanojn,
eduku ilin en øojo kiel la kolombo,
firmigu iliajn paþojn, æar vin Mi elektis,
diras la Sinjoro. 16 La mortintojn Mi
starigos de iliaj lokoj, kaj el iliaj tomboj
Mi elkondukos ilin, æar Mian nomon Mi
rekonas en ili. 17 Ne timu, patrino de
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idaro, æar Mi elektis vin, diras la
Sinjoro. 18 Mi
sendos al vi por
helpi Miajn servistojn Jesaja kaj
Jeremia, laý kies
konsiloj Mi sanktigis kaj preparis
por vi dek du arbojn, pezajn de
diversaj fruktoj;
19 kaj same multajn fontojn, kiuj fluas je lakto kaj mielo,
kaj sep grandegajn montojn, sur kiuj
kreskas rozoj kaj lilioj, per kiuj viajn
infanojn Mi plenigos je øojo.
20 Juste traktu la vidvinon, defendu
la orfon, donu al la povrulo, vestu la
nudan, 21 prizorgu la vunditan kaj malfortan, ne primoku la lamulon, þirmu la
kriplan, kaj alvenigu la blindan por vidi
Mian lum-brilon. 22 Protektu la oldulon
kaj la junulon inter viaj muroj. 23 Kie
mortintojn vi trovos, entombigu ilin kaj
metu signon super ili, kaj Mi donos al
vi unuaecon æe la resurekto. 24 Estu
kvieta kaj ripozu, Mia popolo, æar venos
via ripozo. 25 Nutru viajn infanojn kiel
bona nutristino, firmigu iliajn piedojn.
26 Neniu el la servantoj, kiujn Mi donis
al vi, pereos, æar Mi repostulos ilin el via
nombro. 27 Ne estu zorgoplenaj, æar
kiam venos la tago de premateco kaj
zorgoj, ploros aliaj kaj <ili> estos tristaj,
sed vi estos gaja kaj øojos abundecon.
28 La nacioj ¼aluzos, sed povos nenion
kontraý vi, diras la Sinjoro. 29 Miaj
manoj vin þirmos, por ke viaj idoj ne
vidu Gehenon. 30 Estu øoja, patrino,
kune kun viaj infanoj3, æar Mi vin savos,
13

diras la Sinjoro. 31 Memoru viajn dormantajn infanojn, æar tiujn Mi elkondukos el la kaþitejoj de la tero, kaj Mi
montros kompatemon al ili, æar kompatema Mi estas, diras la æiopova Sinjoro. 32 Brakumu viajn infanetojn øis
Mi venos, kaj sciigu kompaton al ili, æar
tre akvoriæaj estas Miaj fontoj, kaj Mia
graco ne mankos.
La premio de la regno
33 Mi, Ezra, ricevis ordonon de la Sinjoro sur la monto Horeb, ke mi iru al
Izrael. Kiam mi venis al ili, ili malakceptis min, kaj malþatis la ordonon de la
Sinjoro. 34 Tial mi diras al vi, ho nacioj
kiuj aýdas kaj komprenas: Atendu vian
paþtiston: eternan ripozon li donos al vi,
æar tiu, kiu venos je la fino de la epoko,
estas proksima. 35 Estu preparitaj por la
premio de la regno, æar eterna lumo
lumos super vi por eterne. 36 Fuøu la
ombro de æi tiu epoko, kaj ricevu la

Kaj tiam la anøelo diris al mi:
Iru, kaj heroldu al mia popolo,
kiajn miraklojn de Dio vi vidis,
kaj kiom.
øojon de via gloro. Publike mi atestas
pri mia Savanto. 37 Akceptu lin, kiun
indikis la Sinjoro, kaj estu øojaj,
dankante al Li, kiu vin vokis al la æiela
regno. 38 Leviøu, ekstaru, kaj vidu kiom
estas signitaj por la manøo de la Sinjoro.
39 Kiuj foriris el la ombro de æi mondo,
ricevis lum-brilajn tunikojn de la Sinjoro. 40 Akceptu, Cion, vian plenan
nombron, kaj fermu la liston de la
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blanke-vestitoj, kiuj fidele plenumis la
leøon de la Sinjoro. 41 Plena nun estas
la nombro de viaj filoj, kiujn vi tiom
sopiris, Preøu pri la Regno de la Sinjoro,
por ke sanktiøu via popolo, kiu estis
vokita de-komence.
Vizio de Ezra
42 Mi, Ezra, vidis sur monto Cion grandan amason, kiun mi ne povis nombri,
kaj æiuj laýdis la Sinjoron per himnoj.
43 Kaj meze de ili troviøis junulo de
impona alteco, pli alta ol ili æiuj, kaj sur
æiujn iliajn kapojn li metis kronojn, unuope, sed li estis pli alta ol æiuj. Kaj mi
estis mirigita. 44 Tiam mi pridemandis
la anøelon, kaj diris: Kiuj estas ili, sinjoro? 45 Kaj li respondis al mi: Tiuj
estas, kiuj demetis sian morteman tunikon kaj sin vestis per la senmorta, kaj
konfesis la nomon de Dio; nun ili estas
kronataj, kaj ricevas palmbranæojn. 46
Kaj mi diris al la anøelo: Kiu estas tiu
junulo, kiu surmetas al ili la kronojn, kaj
kiu donas la palmbranæojn en iliajn
manojn? 47 Responde li diris al mi: Tiu
estas la filo de Dio, kiun en æi mondo ili
konfesis. Mi komencis laýdegi ilin, kiuj
rezistis tiel kuraøe pro la nomo de la
Sinjoro. 48 Kaj tiam la anøelo diris al
mi: Iru, kaj heroldu al mia popolo, kiajn
miraklojn de Dio vi vidis, kaj kiom.
˜
[1] Tekstvaria¼o: frato. La alparolato devas esti
Ezra. Dio kvazaý donas al li la titolon ‘patro de
la popolo’. Vidu ankaý en 2:5.
[2] La latina teksto diras: por ili. Aliaj malnovaj
versioj æi tie havas: por Izrael.
[3] En la morto.

DIA REGNO 1/2007

Ezra redonas la biblion
La reskribado de la sanktaj Skriboj: 14:1-47
Gerrit BERVELING, NL

F

oje mi aýdis, ke devas ekzisti iu pia legendo, ke siatempe
post la tempo de l' ekzilo Ezra estis la persono, kiu reorganizis
Judismon eæ tiugrade, ke nur dank’ al lia agado oni denove ricevis la Hebreajn librojn de la Biblio.
Longe mi pensis, ke tio estas nura pia legendo - sed multe da
legendoj ja havas minimume ie siajn bazon kaj kialojn...
Kiel ajn, dum mia traduklaboro mi renkontis tekston en 2 (4)
Ezra, el kiu antaý nelonge pecon mi sendis al vi, por ilustri ankaý
tiun æi rakonton: jen:

Ezra devas prepariøi por sia vivofino
14 1 Kaj la trian tagon, dum mi sidis sub
kverko, 2 voæo eliris al mi el rubuso,
dirante: Ezra, Ezra.
Mi diris: Jen mi, Sinjoro. Kaj mi
ekstaris.
Li diris: 3 Mi malkaþis Min en rubuso, kaj parolis al Moseo, dum Mia popolo estis sklavo en Egiptujo. 4 Mi
sendis lin, kaj elkondukis Mian popolon
el Egiptujo. Mi kondukis lin sur la monton Sinaj, kaj tenis lin æe Mi multajn
tagojn. 5 Mi rakontis al li multajn
mirinda¼ojn, kaj montris al li la sekretojn
de la tempoj kaj la finon de la tempoj.
Kaj Mi donis al li la ordonon: 6 Æi tion
vi diskonigu senkaþe, kaj tion æi vi tenu
sekreta. 7 Nun Mi diras al vi: 8 La
signojn, kiujn Mi montris, kaj la sonøojn, kiujn vi vidis, kaj la interpretojn,
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kiujn vi aýdis, tenu tiujn en via koro.
9 Æar vi estos forprenita de la homoj, kaj
estonte vi loøos apud Mia filo kaj viaj
similuloj, øis finiøos la tempo, 10 æar æi
mondo perdis sian junecon kaj la tempoj
komencas maljuniøi. 11 La tempo ja
estas dividita en dek du erojn, kaj naý[1]
el tiuj eroj jam pasis kaj duono de la
deka; 12 do restas ankoraý du, krom
duono de la deka. 13 Nun vi do ordigu
vian domon, avertu vian popolon, konsolu tiujn, kiuj tion bezonas, kaj retiriøu
de l’ homa vivo. 14 Demetu de vi la
mortemajn pensojn, deskuu la homajn
þarøojn, senigu vin de l’ malforta naturo; kuþigu unuflanken la ideojn, kiuj
vin øenas, kaj haste formigru el æi tiu
mondo. 15 Æar katastrofoj, pli gravaj ol
kiujn vi nun vidis okazi, estas okazontaj:
16 æar dum æi mondo fariøas pli senforta
pro sia aøo, des pli kreskos la katastrofoj
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al øiaj loøantoj. 17 La vero iros æiam pli
foren, kaj la malvero pli alproksimiøos.
La aglo, kiun en la vizio vi vidis, jam
estas alfluganta.
Ezra havas zorgojn pro la malapero de
la Skriboj
18 Mi diris: Lasu min paroli[2] antaý Vi,
Sinjoro. 19 Mi ja foriros, kiel Vi ordonis
al mi, kaj mi avertos mian popolon nun
vivantan. Sed kiuj poste naskiøos: kiu
avertos ilin? 20 La mondo ja estas en
obskuro, kaj kiuj loøas en øi ne havas
lumon, 21 æar Via leøo estas forbruligita, kaj tiel neniu plu scias, kion Vi faris
kaj kio okazos. 22 Se mi ja trovis gracon
antaý Vi, metu do sanktan spiriton en
min; tiam mi skribos æion, kio okazis en
la mondo de la komenco, æion, kio estis
skribita en Via leøo, por ke la homoj

16

povu retrovi la padon, kaj ke tiuj, kiuj
volas vivi en la lastaj tagoj, tion faru.
23 Responde Li diris al mi: Iru, kunvoku vian popolon, kaj diru al ili, ke
kvardek tagojn ili ne seræu vin. 24 Sed
vi mem, vi preparu al vi multajn tabelojn, kunvenigu kun vi Sarean, Dabrian,
Selemian, Etanon kaj Asielon, kvin virojn kapablajn skribi rapide. 25 Tiam vi
venu æi tien, kaj en via koro Mi briligos
la lampon de l’ kompreno, kiu ne estingiøos antaý ol æio pretos, kion vi
komencos skribi. 26 Kaj kiam vi estos
preta, kelkajn <aferojn> vi faros publikaj, kaj kelkajn vi transdonos kaþe al
saøuloj. Morgaý æi-hore vi komencu
skribi.

La lastaj paroloj de Ezra al sia popolo
27 Mi foriris, kiel Li ordonis, kaj mi
kunvenigis la tutan popolon kaj diris :
28 Aýdu, Izrael, æi tiujn parolojn:
29 Pilgrime migris niaj gepatroj dekomence en Egiptujo, kaj ili estas liberigitaj de tie. 30 Ili ricevis leøon de la
vivo, sed ili ne obeis øin; ankaý vi –
post ili – malobeis øin. 31 Kaj lote vi
ricevis landon en la tero de Cion, sed vi
kaj viaj gepatroj faris maljuston kaj ne
gardis la vojojn, kiujn al vi ordonis la
Plejaltulo. 32 Kaj æar Li estas justa
juøisto, je la momento Li forprenis de
vi, kion Li donis. 33 Kaj nun vi estas æi
tie <en ekzilo>, kaj viaj gefratoj eæ pli
fore. 34 Sed se vi regos vian menson
kaj instruos vian koron, vi restos vivaj,
kaj post la morto vi ricevos indulgon.
35 Æar juøo venos post la morto, kiam
denove ni estos vivigitaj; tiam la nomoj
de l’ justuloj manifestiøos kaj la agoj de
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la malpiaj estos montrataj. 36 Sed nun
neniu venu al mi, kaj neniu seræu min
dum kvardek tagoj.

La reskribado de la sanktaj Skriboj
37 Kaj mi kunvenigis la kvin virojn, kiel
Li ordonis al mi, kaj ni foriris al la
kampo, kaj tie ni restis. 38 La morgaýan
tagon jen voæo min vokis dirante: Ezra,
malfermu vian buþon kaj trinku, kion Mi
donas al vi trinki. 39 Mi malfermis la
buþon, kaj jen kaliko tute plena estis
prezentata al mi. Øi estis plena je io
kvazaý akvo, sed øia koloro similis je
fajro. 40 Mi akceptis kaj trinkis, kaj dum
mi trinkis, mia koro elverþiøis je saøeco
kaj profunda scio kreskis en mia brusto.
Æar mia spirito retenis sian memoron,
41 kaj mia buþo estis malfermita kaj ne
plu fermita.
42 La Plejaltulo donis saøecon ankaý
al la kvin viroj, kaj laývice ili skribis
æion, kio estis dirita, per signoj, kiujn ili

La re

ne konis. Ili sidis tie kvardek tagojn.
Dumtage ili skribadis, 43 sed nokte ili
manøis panon; mi parolis dumtage kaj
ankaý nokte mi ne silentis. 44 Tiel en
kvardek tagoj estis skribitaj naudek kvar
libroj.
45 Kaj kiam pleniøis la kvardek
tagoj, la Plejaltulo parolis: Kion[3] øis
nun vi skribis, faru tion publika : legu
øin la homoj, kiuj estas indaj je øi, kaj
kiuj ne. 46 Sed la sepdek laste skribitajn
librojn vi konservu, por transdoni ilin al
la saøuloj inter via popolo. 47 Æar en ili
estas fluo de kompreno, fonto de saøeco
kaj rivero de profunda scio. Kaj tiel mi
do faris. ˜
[1]
[2]

Varia¼o: dek.
La Latina diras: Mi parolis. Aliaj manuskriptoj:
Lasu min paroli.

[3]

La Siriaka traduko diras: La naýdek kvar librojn,
kiujn vi skribis.

Dio
e
d
gn o

Sankta Luko 9
60 Sed li diris al li: Lasu la mortintojn enteriøi siajn
mortintojn; sed vi iru kaj proklamu la regnon de Dio.
61 Kaj ankoraý alia diris: Mi vin sekvos, Sinjoro;
sed unue permesu al mi adiaýi tiujn, kiuj estas en
mia domo. 62 Sed Jesuo diris al li: Neniu, metinte
sian manon al la plugilo kaj rigardante malantaýen,
taýgas por la regno de Dio.
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La vortoj de Jesuo Kristo sur la kruco
La kvar unuaj deklaroj – parto unu
pastoro Bayo AFOLARANMI
i tiu estas la studo de LA VORTOJ DE
JESUO KRISTO SUR LA KRUCO – la
signifoj kaj aplikoj por ni nuntempe. La
kleruloj pri la Sankta Biblio ne konsentas
pri la sinsekva aranøo de æi tiuj deklaroj,
tamen, ni sekvu unu el la eblaj aranøoj.

Æ

Unua Deklaro
“Kaj Jesuo diris: Patro, pardonu ilin;
æar ili ne scias, kion ili faras” (Luk
23:34).
Æi tiu deklaro estas la plenumo de la
profeta¼o en Jes 53:12, “Tial Mi donos al
li multajn kiel lian parton, kaj la potenculojn li dividos kiel akiron; pro tio, ke li
elmetis sian animon al la morto kaj estis
alkalkulita al krimuloj, dum li portis sur
si la pekon de multaj KAJ PETIS POR LA
KRIMULOJ.” Jesuo Kristo diris æi tiun
preøon por tiuj kiuj estis kulpaj pri Lia
mortigo. Æu Li aludis la “Judojn” aý “la
Romajn soldatojn” aý ambaý ilin, oni ne
povas diri. Efektive, la Romaj soldatoj ne
sciis tion kion ili faris; por ili, ili nur obeis
la ordonon de siaj estroj. Tamen, la Judoj
sciis ke Li estas senkulpa. Ili konspiris
kontraý Li el ¼aluzo ke Li asertis esti la
promesita Mesio. Tamen, se ili scius ke
Li estas la Mesio, kaj ke Li finfine leviøos
de la mortintoj je la tria tago kiel Li
antaýdiris, ili ne krucumus Lin. Paýlo
atestis æi tion en 1 Kor 2:8, “Kaj kiun
scias neniu el la regantoj de æi tiu mondo;
æar se ili øin scius, ili ne krucumus la
Sinjoron de gloro.” Tio signifas ke nek
la Romaj soldatoj kiuj ekzekutis Lin nek
18

la Judoj kiuj instigis la ekzekuton reale
sciis tion kion ili faris – tial la deklaro.
La deklaro havas multajn aplikojn
por ni nuntempe. Jesuo Kristo montris
sian instruon ke ni devas preøi por niaj
malamikoj, eæ dum ili penas vundi nin
(Mat 5:43-48; Luk 6:27-36). Paýlo kaj
Petro ankaý konfirmis æi tion en
Rom 12:17-21 kaj 1 Pet 3:9. Æi tio distingas Kristanismon de æiuj aliaj religioj, æar
neniu alia religio instruas al homoj preøi
por la pardono al malamikoj. Homoj de
la mondo trovas venøon, sed la kristano
eltenas riproæon kaj persekutojn per pacienco, kaj preøas ke Dio pardonu tiujn
kiuj vundas ilin, kaj savu ilin de iliaj
pekoj. Stefano sekvis æi tiun instruon
kiam li preøis por tiuj kiuj þtonmortigis
lin (Ago 7:60).
Æu vi povas preøi por viaj malamikoj, precipe tiuj pri kiuj estas evidente
ke ili penas vundi vin? Æu vi scias ke ili
plenumas la celon de Dio en via vivo?
Preøu por viaj malamikoj æar ili ne scias
tion kion ili faras.
Dua Deklaro
“Kaj Li diris al li: Vere mi diras al vi:
Hodiaý vi estos kun mi en Paradizo”
(Luk 23:43).
Æi tiu deklaro estas respondo al peto
farita de unu el la du krimuloj kiuj estis
krucumitaj kun Jesuo. La alia krimulo
insultis Jesuon Kriston kiel faris la
amaso. Tamen, æi tiu riproæis lin æar li
sciis ke ili (la krimuloj) estis punitaj juste,
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sed Jesuo Kristo estis senkulpa. Tiam, li
faris la peton, “Jesuo, memoru min, kiam
vi venos en vian regnon” (Luk 23:42). La
peto sugestis ke li sciis kiu Jesuo Kristo
estas, kaj li kredis je Li. Kvankam, oni ne
scias kiam li unue renkontis Jesuon Kriston kaj kiam li pentis, sed li uzis la lastan
oportunon kiun li havis peti la favoron de
Dio en Lia regno.
La respondo de Jesuo Kristo signifas
ke Li sciis kien Li estis ironta, kaj ke Li
havas la povon preni aliajn homojn tien.
Li deklaris ke je tiu tago la krimulo estos
kun Li en Paradizo – la ripoza loko de
escepta beno, feliæo, kaj øojo kie la animoj de la justuloj estas ricevitaj øis la
releviøo de ilia korpo.
Unu el la aplikoj de æi tiu deklaro
estas ke eæ dum Jesuo travivis suferon, Li
ankoraý savis aliajn. Cirkonstancoj ne
devas malhelpi nin por helpi tiujn æe nia
atingo kiuj ankoraý estas pli bonaj. Alia
apliko estas ke la plej grandaj pekuloj
povas akiri pardonon kaj favoron de Dio
kiam ili venas al Li kun pentanta koro.
Plue, estas neniam tro malfrue por penti,
sed ni devas ne atendi øis la lasta minuto
por fari tiele æar neniu scias sian lastan
minuton kaj ni eble ne havos tian oportunon de pento kiel tiu petanta krimulo.
Estas pli bone seræi la vizaøon de Dio
nun! “Æar Li diris: En tempo de favoro
Mi aýskultis vin, Kaj en tago de savo Mi
helpis vin; JEN NUN LA TEMPO DE FAVORO;
JEN NUN LA TAGO DE SAVO” (2 Kor 6:2).
Alia apliko de æi tiu deklaro estas ke
morto ne estas la fino de homo. La animo
ekzistos aparte de la korpo tuj post morto.
La animoj de la justuloj estos faritaj feliæaj. Ili sentos ke ili estas sekuraj; ili
estos akceptitaj inter la justulojn; kaj ili
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havos la certigon de glora senmorteco.
Tiu stato estos malsimila ol la stato de la
malvirtuloj. La parabolo de la riæulo kaj
Lazaro en Luk 16:19-31 ilustras æi tion.
Kie vi estos post morto? Æu vi estos
kun Jesuo Kristo en Paradizo aý kun la
Diablo en infero?
Tria Deklaro
“Jesuo, rigardante Sian patrinon, kaj la
apudstarantan disæiplon, kiun Li amis,
diris al Sia patrino: Virino, jen via filo!
Tiam Li diris al la disæiplo: Jen via patrino!” (Joh 19: 26-27).
La virinoj kiuj jam estis kun Jesuo
Kristo ekde la tempo kiam Li estis en
Galileo staris æe la kruco. Inter ili estis
Lia patrino. Kiam Li vidis þin kaj la
disæiplon kiun Li amis, Li faris æi tiun
deklaron, “Virino, jen via filo! ...Jen via
patrino!” La deklaro estas esprimo de
prizorgo por la patrino, eæ sur la kruco.
La fakto ke Jesuo aludis sian patrinon kiel
“virino” kaj ne “patrino” jam igis kelkajn
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el Liaj kritikantoj akuzi Lin pri malhonoro al sia patrino. Tamen, la esprimo estis
kutima je Lia epoko kaj oni neniam
rigardis øin kiel signon de malhonoro.
Lia respekto por sia patrino igis Lin transdoni þin al unu el siaj fidindaj disæiploj
por deca zorgo. Li volis ke þi vidu la
disæiplon kiel sian filon kaj la disæiplo
vidu þin kiel sian patrinon, kaj tial prizorgu þin. La disæiplo komprenis Lin kaj
tuj prenis þin en sian propran domon.
La apliko de æi tiu deklaro estas ke
infanoj devas prizorgi siajn gepatrojn, eæ
kiam estas malfacile por ili fari tiele.
Jesuo Kristo jam antaýe kondamnis la
agon de malzorgo de oniaj gepatroj dum
oni servas Dion (vidu: Mat 15:4-6;
Mar 7:10-13). La kvina leøo jam ordonis
devigon al gepatroj kiel religian devigon
(Eli 20:12; Rea 5:16). Por infano ne prizorgi siajn gepatrojn precipe dum ili estas
maljunaj estas peko.
Jesuo Kristo prizorgis sian patrinon
je Sia mortanta tempo. Æu vi prizorgas
viajn gepatrojn? Æu ili povas preøi por vi
kaj beni vin je siaj mortantaj tempoj pro
via prizorgo?
Kvara Deklaro
“Kaj æirkaý la naýa horo Jesuo ekkriis
per laýta voæo, dirante: Eli, Eli, lama
saba¶tani? tio estas: Mia Dio, mia Dio,
kial Vi forlasis min?” (Mat 27:46).
Je la punkto dum la doloro estis
neeltenebla por Jesuo Kristo sur la kruco,
Li faris æi tiun deklaron. Øi estas la plenumo de Psa 22:1. Þajnis al Jesuo Kristo
ke Dio jam forlasis Lin tie. Efektive, Dio
ja lasis la malamikojn de Jesuo Kristo (la
Judojn) kaj Satanon plenumi ilian volon
kaýzi tian severan doloron sur Jesuo.
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Estis profetita en Gen 3:15 ke la serpento
(Satano) pikados la kalkanon de la idaro
de la virino (t. e. Jesuo Kristo). Satano
uzis la oportunon forte.
Estas notinde ke kvankam Jesuo
Kristo pensis ke Dio jam forlasis Lin, Li
ne neis Dion. Li ankoraý aludis Lin kiel
“Mia Dio.” Li sciis ke øi estis por iu celo
– efektivigi la laboron de nia eterna savo
(Rom 5:6, 8; Heb 2:14-15; 5:9; 10:5-10).
Kian situacion vi trapasas? Æu vi
preøis kaj Dio ne respondis al viaj
preøoj? Æu þajnas kvazaý Dio jam forlasis vin? Æu homoj æirkaý vi mokas vin
pro via malfacila¼o? Nu, DIO NE FORLASIS
VIN! Legu æi tion: “
Sed Cion diris: La Eternulo min forlasis, kaj mia Sinjoro min forgesis. Æu
povas virino forgesi sian infaneton kaj ne
kompati la idon de sia ventro? Eæ se ili
forgesos, MI VIN NE FORGESOS. Jen sur
Miaj manoj Mi vin gravuris; viaj muroj
estas æiam antaý Mi. Rapidos viaj konstruantoj; viaj detruantoj kaj viaj ekstermantoj eliros for de vi. Levu æirkaýen
viajn okulojn, kaj rigardu: æiuj kolektiøis,
venas al vi. Kiel Mi vivas, diras la Eternulo, vi æiujn metos sur vin kiel ornamon,
kaj vi æirkaýligos vin per ili kiel fianæino.
Æar viaj dezertigitaj kaj senhomigitaj
lokoj kaj via ruinigita lando estas tro
malvastaj por la loøantoj, kaj viaj ekstermantoj estos malproksimigitaj. Viaj malaperintaj infanoj ankoraý diros en viajn
orelojn: Tro malvasta estas por mi la
loko; cedu al mi, ke mi povu loøi. Tiam
vi diros en via koro: Kiu naskis al mi æi
tiujn? mi estis ja seninfana kaj soleca,
elpelita kaj forpuþita; kiu do edukis ilin?
mi restis ja sola; kie do estis æi tiuj?"
(Jes 49:14-21). ˜
DIA REGNO 1/2007

Esperantistoj en la evangelia eklezio en
Togolando
Koffi DOUMEGNON, TG

E

kde januaro 2006, mi komencis
lernigi Esperanton al kelkaj membroj de Evangelia Eklezio kies
nomo en la angla estas "Foursquare" en
Lome, la æefurbo de Togolando.
Mi komencis tiun æi instruadon en tre
malfacila momento de la Eklezio mem,
sed kun la kuraøigaj vortoj de la Evangelisto kaj kelkaj respondeculoj de la
eklezio, ni daýrigas la e-kurson øis nun.
Komence nur 5 personoj æeestis al la
kurso, nun ili estas 19 personoj, kiuj
akurate æeestas al la duhora kurso æiusemajna. Nun la Pastoro, kiu ne konsentis
pri la instruado de Esperanto en sia eklezio, ¼us aliøis al la kurso kaj permesas
la starigon de la E-sekcio ene de la eklezio. Ekde la 5-a de septembro 2006,
ekzistas E-preøa grupo, kiu ankaý preøas
æiudimanæe antaý la komenco de æiu kulto. Preskaý æiuj tiuj 19 personoj seræas
rilati, korespondi evangelicele kun æiuj
evangeliaj esperantistoj en la mondo,
principe kun KELI-anoj.
Dum miaj preøoj kun ili en Esperanto,
ni nur uzas la solan E-Biblion, kiu estis
donacita al mi de Pastro Duilio Magnani
en 1999 kiam mi estis IKUE-respondeculo en Ebura Bordo. Do nun estas forta
bezono de E-Biblioj, libretoj pri la Dia
parolo, E-novaj Testamentoj, faldfolioj,
afiþoj koncerne la parolon de Dio en
Esperanto. Vere la grupo bezonas tion
por venigi novajn. La nombro de la eklezianoj de "Foursquare en Be-Kpota"
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estas æirkaý 600 kaj oni ¼us ektradukas la
predikadon ankaý en Esperanton. Estas
nun multaj interesiøantoj, kiuj certe aliøos al la grupo. Do ni bezonas vian
subtenon materiale (sendo de Biblioj,
revuoj DIA REGNO e-legolibroj, lernolibroj por bone progresi.) kaj ankaý vi
povas sendi kuraøigan leteron al ili eæ se
vi ne volas korespondi kun kelkaj inter
ili, kio estas ilia nuna zorgo. Por kontakti
la grupon, bonvolu skribi al:
Esperanto-grupo de FOURSQUARE
c/o AGOUZE Ana
BP:4915 Lomé-Bè-Kpota
TOGO
Tel: (00228) 227 60 25 / 911 69 81
aimaguze@yahoo.fr aý
koffidoumegnon@hotmail.com
Jen kelkaj membroj, kiuj æiam parolas
pri korespondado:
1) ÆARDEY Kokou, 29 jara ligna¼isto,
þatas korespondi kun æiuj, precipe kun
æiuj ligna¼istoj kiuj kredas je Jesuo,
sed ne gravas se ekzistas alia kategorio
de homo, kiu þatus korespondi kun li.
2) AGOUZE Ana, naskiøis la 11-an de
majo 1981. Þi estas komputilisto kaj
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3)

4)

5)

6)

7)

nun laboras en privata lernejo. Þi estas
la sekretario de la E-grupo de FOURSQUARE kaj samtempe por la juneca
grupo de la eklezio. Lia patro estas la
Pastoro de la eklezio. Þi emas korespondi pri æiuj temoj. Vi povas kontakti þin per aimaguze@yahoo.fr
AGOUZE Æristine, juna fratino de
Ana. Þi estas 23 jara kudristino kaj
þatas korespondi precipe pri evangeliaj kaj vivaj afero.
AMEWOLO Paýlin, 38 jara interpretisto de la Eklezio FOURSQUARE þatas korespondi pri æiuj
temoj.
S.ro JOHON, Prezidanto de la egrupo de FOURSQUARE. Li estas 43
jaraøa kaj havas tri gefilojn. Li estas
motorciklisto kaj þatas korespondi
kun æiuj por la paco en la tuta mondo.
S.ro Etienne, 37 jara kudristo, kiu
þatas korespondi kun kudristoj
kredantaj je Jesuo en la tuta mondo.
S.ro Alphonse, 32 jara motorciklisto
þatas korespondi kun æiuj.

8) AKAKPO
Patrick, 36
jara bankisto,
dua respondeculo de la
Eklezio post
la
Pastoro,
deziras korespondi kun
homoj por realigi mondonajn projektojn
por helpi la
membrojn de
la eklezio esti
sendepende.
Ili æiuj uzas la poþtadreson de la eklezio : BP 4915 Lomé-Togo
La aliaj ankaý volas korespondi pri
æiuj temoj.
Esperante, ke vi multe reagos por subteni tiun æi junan grupon, mi deziras æion
bonan al vi kaj øis,
Koffi D.

Kelkaj faktoj laý Vikipedio (http://eo.wikipedia.org/wiki/Togolando)
Landkodo: TG.
E-nomo: [a] Togo; Togolo; [o] Togolanda Respubliko.
Nacia nomo: République togolaise.
Areo: 56.800 kv.km.
Politika sistemo: respubliko.
Æefurbo: Lomeo (600 000).
Loøantaro: 4 085 000 (1995).
Þtatlingvo: franca. Aliaj parolataj lingvoj: kabiea, evea.
Eksporto: fosfatoj, kafo, kakao, kotono.
Historio: dum la dua mondmilito øi estis okupaciata de Francio kaj Britio. En 1956 Angla Togolando unuiøis kun Ganao, sed Franca
Togolando deklaris sendependecon en 1960.
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Nekrologo

Elsbeth Walder-Guggenbühl

E

lsbeth Walder-Guggenbühl forpasis la 16an de novembro en Uetikon
æe la lago de Zürich kie þi lasttempe loøis en maljunulejo.

Þi estis la kvina kaj lasta filino de vinberkultivistoj en Meilen. En þia
hejmo æiam estis vigla vivo kun multaj personoj kiuj laboris kaj kunvivis
en la granda kampara domo. Elsbeth þatis kontaktojn, þi interesiøis pri
fremdaj lingvoj. Post la lernejo þi vojaøis al la suda parto de Svislando.
Ankaù en romanda Svislando þi renkontis amikojn. En Anglujo þi laboris
en la domo de altranga militservfunkciulo. Tie þi prizorgis kuirejon kaj lernis
la anglan lingvon. Post þia reveno þi lernis la profesion de flegistino en
Zürich.
Elsbeth informiøis pri Esperanto. En perpoþta kurso þi lernis la internacian lingvon. Sinjoro Otto Walder ricevis þiajn ekzercojn kaj korektis ilin.
Li invitis þin al Esperantokunveno en la klublokalo Karl der Grosse en
Zürich. Okazis pluraj renkontiøoj plu kaj ambaý korojn trafis la sago de
Amor.
En la jaro 1945 la paro geedziøis. Þi sekvis sian edzon al Romanshorn
kie Otto ricevis laboron kiel lokomotivestro. Naskiøis
tri filinoj Monika, Ruth kaj Verena. La kvaræambra
loøejo æiam estis malfermita por gastoj el diversaj
landoj. Elsbeth øuis la kontakton kun interesaj personoj kaj volonte gastigis eksterlandanojn. En la KELImovado (Kristana Esperantista Ligo Internacia) þi trovis siajn plej proksimajn geamikojn. Se eblis þi volonte
partoprenis la KELI-kongresojn kaj ankaù kun sia edzo
kelkajn Universalajn Esperantokongresojn vizitis. Al
siaj filinoj kaj diversaj junaj geamikoj þi instruis la
internacian lingvon kaj sciis entuziasmigi ilin.
Post la morto de sia edzo Otto 1988 þi forlasis Romanshorn kaj revenis al Meilen al sia propra domo.
Ankaù tie þi volonte gastigis esperantistojn kaj montris
al ili la belecojn de Svislando. La aøo malfaciligis la
memstarecon. Kun 82 jaroj þi trovis prizorgon en
maljunulejo. En la aøo de 87 jaroj þi forlasis tiun æi
mondon por trovi pacon en la manoj de Dio.
/v.ch-w
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Gracon deziri
Mi ne deziras al vi
vivon sen malhavo,
vivon sen doloro,
vivon sen øeno.
Kion vi devus fari kun tia vivo?
Sed mi deziras al vi,
ke vi restu gardata korpe kaj anime.
Ke iu portas, gardas kaj gvidas vin tra æio,
kio trafas vin, kaj proksimigas vin al via celo.
Ke vi restu ne tuþita kun funebro
kaj kun sorto de aliaj homoj,
tion mi ne deziras al vi.
Tiel ne pripensite oni ne deziru.
Sed mi deziras al vi,
ke vin æiam denove tuþas io,
kion mi simple ne povas priskribi.
Øi nomiøas “Graco”.
Graco estas malnova vorto,
sed kiu spertas øin,
por tiu øi estas kiel matenlumo.
Oni ne povas øin voli kaj ne devigi,
sed se øi tuþas vin,
tiam vi scias: Estas bona.
(Martin Böttcher)
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