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Karaj gefratoj en Kristo, tiu
æi versiklo estis decidita kiel
moto por la kongreso. Antaý
ol trarigardi la tutan episto-

lon, ni rigardos æi tiun versiklon. Pri
øi, mi ne disertacios, kvankam multaj
jam disertaciis pri libereco.

Antaý ol direkti nin al la versiklo
mem, kelkaj elementoj pri la epistolo.
Paýlo vizitis æi tiun regionon. Li lasis
tie ekleziojn, atingitajn de la graco de
la savo en Jesuo Kristo. Kaj jen, li
ekaýdas ke kredantoj de juda deveno,
judismemuloj, pretendas postuli de la
kredantoj de Galatujo la ordonojn de
la tiuepoka judismo, dirante ke tiuj
estas kondiæoj por la savo. Tio kom-
preneble reagigis Paýlon. Por Paýlo,
nenio plu estas adicienda al la verko
de Kristo, al la amo kaj al la graco de
Dio. Sekve, li atakas, argumentas,
rakontas, klarigas, prezentas. Liajn
renkontojn kun la disæiploj pri la sama
temo, la gracon de Dio, la savon per
fido, la pravigon, faro de Dio, sed ne
faro de la leøo, la vivon de la kredanto
reguligita ne per la leøo sed per la
Spirito.

Ni do rigardu æi tiun versiklon. En
la originalo, øi komenciøas per la vorto
'libereco'. gramatike je dativo, do kiel
en Esperanto "por la libereco" aý "al
la libereco". Notinde estas, ke æi tiu
vorto respondas al la antaýa vorto, la

lasta de la antaýa æapitro, kiu diferenc-
iøas nur je unu litero, kaj kiu estas "la
liberulino". Paýlo kunligas sian tekston
kaj sian argumentadon.

Do, kiun signifon doni al tiu liber-
eco? Æu temas pri la moderna koncepto
de aýtonomio gvidata de la klerigita
racio? Æu temas pri foresto de kontin-
genco, de hazardo, de ekstera postulo ?
Æu temas pri idealo por konkeri, por
atingi, por kio oni devas lukti ?

Fakte, la libereco, pri kiu temas en
æi tiu versiklo, kiel cetere en la tuta
Biblio, havas signifon nur kiam øi estas
rezulto de liberigo. Øuste æi tie øi estas
la rezulto de la liberigo farita de Kristo.
Liberigi, tio estas, æi tie kaj en la tuta
Biblio,  forigi el sklaveco, forigi el
malliberejo.

Oni povas trovi en æi tiu epistolo,
kaj ankaý en la cetero de la Biblio, la
aferojn, kiuj kapablas teni nin en
sklaveco, en servuteco, en katenoj.
Unue, la peko. Sed ankaý, kaj tio povas
aspekti strange, la leøo. Ne la leøo, kiel
morala kaj praktika kodo, kiel listo de
farendaj kaj nefarendaj aferoj, sed la
leøo kiel rimedo por pravigo, kiel ilo

POR LIBERECO, KRISTO NIN LIBERIGIS
Prediko dum la ekumena kongreso en Piliscsaba 17/07/2005

Philippe COUSSON, FR

Por libereco Kristo nin liber-
igis; tial staru fortike, kaj ne
reimplikiøu en jugon de
sklaveco Gal 5:1
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por alkalkuli cele al savo, cele al
liberiøo el la statuso de pekanto. Æi tiu
leøo tiam fariøas sklaviøo, kaj, æar estas
neeble plenumi øin, øi fariøas kiel
drogo. Oni ne plu povas malhavi øin,
kaj øi neniam satigas.

Tiuepoke, oni parolis pri la jugo de
la juda leøo, al kiu oni
devis submetiøi. Kaj
tiu bildo ne estis nega-
tiva. Sed jam Jesuo
renversis la vidpunk-
ton, kiam li parolis pri
sia jugo, kiu estas
facila, malpeza, sub-
kompreneble kontraýe
al tiu de la leøo. Same
æi tie kun Paýlo, kiu
parolas pri la jugo de
sklaveco. Ne temas æi
tie pri la jugo de la
peko, sed de la jugo de la leøo. Kaj tio
estas la krio de la tuta epistolo.

Jen do kelkaj komentoj pri la kvin
unuaj vortoj de la versiklo: Por libereco
Kristo nin liberigis.

Por libereco: Tiu libereco, kiu estas
nun nia, øi estis la celo de Kristo por
ni, øi restas tiu celo kiam ni ne vivas
øin. Estis, kaj restas certe ankoraý
aferoj en niaj vivoj, kiu enkatenigas
nin, kiuj sklavigas nin, kiuj poluas nin,
kiuj putrigas nian vivon, kaj malfacil-
igas aý neebligas øin. Nu, ke ni estu
liberaj rilate al æio æi tio, tio estas la
celo de Kristo. Li volas nian liberecon.
Pli bone. Li liberigis nin. Ne baldaý.
Ne pli poste. Ne afero por atendi aý
esperi. Farita. Efektivigita. Finita.
Plenumita. Kristo nin liberigis. Nenio

plu por fari, nenio por aldoni.
Se ni estas liberigitaj, kaj tiaj ni

estas, estas por la libereco. Bone. Sed
kion tio signifas, efektive? Æu ne plu da
reguloj? da devigoj? Fakte, oni devas
inverse pritrakti la argumentadon. Ne
temas pri aferoj kiuj malaperas, sed pri

eblecoj kiuj malferm-
iøas, okazoj por fari tion,
kion ni devus jam esti
farintaj, sed kiuj estis
neeblaj por fari tiam. Tiu
libereco estas la vivo laý
la Spirito, estas la vivo
de la fruktoj de la Spiri-
to, la vivo de la amo por
Dio kaj por la prok-
simulo. Æi tiujn aferojn
malebligis aý malhelpis
øuste la peko.

Æi tiu libereco, æi tiu
liberigo, estas ankaý la fino de la kuro
por pravigo, la fino de la postkura
kulpeco - kompenso, estas la fino de la
apotekista librotenado de niaj bonfaroj,
de niaj meritoplenaj agoj. El tio ankaý
Kristo liberigas. La savo per graco, la
senpaga donaco de Dio, kiel certeco
ricevita, liberigas nin de la ebla angoro
rilate al la amo de Dio.

Poste venas alia vorto, ordono, 'staru
fortike', aý 'persistu'.

Ne lasu vin delogi de tiu certeco pri
liberigo, pri pravigo. Ne lasu vin trompi
per iu postulo, per iu plenumenda
sankteco, per iu provizenda pruvo. La
savon, la liberecon, la novan vivon,
donis al vi Dio, jam. Kristo akiris al vi
ilin. Finite, farite. Tio estu via kon-
vinko, via certeco, via espero, via øojo.

Venu al mi æiuj, kiuj est-
as laborantaj kaj þarø-
itaj, kaj mi vin ripozigos.
Metu sur vin mian jugon,
kaj lernu æe mi, æar mi
estas milda kaj korhu-
mila; kaj vi trovos ripo-
zon por viaj animoj. Æar
mia jugo estas facila, kaj
mia þarøo estas malpe-
za.

Mat 11:28-30
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Malgraý io ajn dirita al vi.
Via zorgo iru en alian lokon. Ne plu

zorgu pri via savo, sed pri la vivo de
atesto, de agnosko, fruktigante vian
donacon, vivante de la fruktoj de la
Spirito. Kaj tion faru ne kalkulante. Tiel
funkcias la librotenado de Dio.

Kaj esprimo, pri kiu mi jam parolis,
en la originala en formo de pasiva
negativa imperativo: “ne reimplikiøu
en jugon de sklaveco”.

Estas certe vere, ke por Judoj
tiuepokaj aý niaepokaj, kompari la
leøon donitan post la liberigo el Egiptio
al sklaveco aý servuteco, aspektas
skandale. Sed, por Paýlo, tio certe
signifas, ke li pensis ke la praktikantaj
Judoj perdis la veran signifon de la
liberigo el Egiptio kaj de la leøo. La
popolo estis liberigita. Ankaý tiam, la
liberigo estis farita. Kaj la leøo estis æi
tie simple por atesti pri tio, kion faris
Dio, kaj kion li atendis el popolo
liberigita. Sed, iom-
postiome, ili faris el tiu
leøo rimedon de liber-
igo, kondiæon al la
subteno de Dio. Sed,
kiam Dio diris kaj
rediris al ili sian inter-
ligon, Li diris al ili, ke
ili profitas el tiu inter-
ligo. Sed, æar ili ne
pensis tiun interligon
akirita, ili seræis daýr-
igi øin per siaj klopodoj, aý eæ ili seræis
apogojn ekster tiu interligo. Mallonge
dirite, ili flankenlasis la interligon.

Jen, tio, kion Paýlo ne volas por la
kristanoj de Galatujo. Li volas, ke ili

restu konvinkitaj pri la amo de Dio, pri
la liberigo kiun donis Kristo, per graco,
pri la interligo en kiun ili eniris per
fido, kaj pri la fruktoj de la Spirito, kiuj
kreskos en iliaj vivoj.

Kie ni troviøas, rilate al tiu liberigo?
Æu ni ankoraý kalkulas, kio bone kaj
malbone iras en nia vivo? Æu ni daýre
adicias la bonajn farojn, por kontraý-
pezi niajn pekojn aý misojn? Vane, ni
tion farus. Teni tiun kalkulon estas
neebla, æar æiamaniere, la kalkulo æiam
indikos deficiton.

Por libereco Kristo nin liberigis. Jen
certeco kiu devas plenigi nin. Ni estas
liberigitaj, kaj ni estas vokitaj al la
libereco.

Liberigitaj el la peko, liberigitaj el
la kulpeco antaý Dio, liberigitaj el niaj
provoj kontraýaæeti, kompensi, liberig-
itaj el niaj angoroj, el niaj malesperoj
antaý niaj malsukcesoj pri plibonigo.

Por la libereco, la libereco ami sen
kalkuli, la libereco
servi, la libereco ates-
ti, la libereco glori
Dion.

La fruktoj de la
Spirito nenion alpor-
tas al tiu kiu portas
ilin, sed ili pliriæigas
kaj nutras tiujn, kiuj
æirkaýas lin.

Por libereco, Kristo nin liberigis, tial
staru fortike, kaj ne reimplikiøu en
jugon de sklaveco.

Amen.

Kion do, ni diros, trovis
Abraham, nia praavo laý
la karno? Æar se Abraham
praviøis per faroj, li havis
ion, pri kio fieri, sed ne
antaý Dio. Æar kion diras
la Skribo? Kaj Abraham
kredis al Dio, kaj tio estis
kalkulita al li kiel virto.

Rom 4:1-3
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En la biblioteko de mia loøloko
okazis antaý nelonge tre spe-
cial-tema ekspozicio, kies lulilo

staris en Britio. Øi estis dediæita al la
famaj vortoj de la Sud-afrika æefepis-
kopo Desmond Tutu: “Pardoni ne
simple estas nura altruismo; oni povas
konsideri øin ankaý la plej bona formo
de propra intereso”. Per bildoj kaj
rakontoj la vizitintoj povis eklerni kiel
mondvaste homoj, surbaze de propraj
spertoj, kontribuis responde al esencaj
demandoj. Kiel solvi konfliktojn? Kiel
ripari maljustajn interhomajn rilatojn?
Kiel forigi æiajn formojn de perforto?
Kiel supervivi la murdon je sia infano,
siaj partner(in)o, patrino, patro, frato
aý fratino? Kiel 'venki' terurajn per-
forta¼ojn, seriozajn fizikajn kaj psikajn
mistraktadojn?

Jen tri personaj rakontoj pri homoj,
kiuj – irintaj tra profunda valo – retrovis
sin mem en tre forta maniero kaj faris
paþojn en la direkto de pardonado kaj
repaciøado.

 1. Francis kaj Berthe-
Climbië (Eburbordo)

Por povi garantii al nia sepjara filino
Victoria bonan estontecon, ni konfidis
þin al parenco en Anglio. Tie Victoria
estis torturata kaj mortigata; kaj tion
faris øuste tiu kiu estis promesinta þin
helpi. Nin turmentis sentoj de kulpo,

senespero kaj malamo, sed ni ade
preøis, ke ni kapablu pardoni al la vera
kulpulo. Mortis nia infano, sed se ni,
gepatroj, iradus tra la vivo kun venøemo,
ni mortigus la enmensan kaj enkoran
rememoron pri nia infano. Kia kontent-
igo kaþiøas en venøemo? Nia plej granda
deziro estas,
ke io pozitiva
naskiøu el æi
tiu tragedio.
Tial ni inten-
cas malfermi
en Eburbordo
lernejon, kie
al infanoj oni
povas oferti
bonan edukadon. Tiu lernejo simbolas
nian manieron por teni vivantaj la
spiriton kaj la nomon de nia filino.

2. Camilla Carr kaj Jon
James (Anglio)

Camilla: En aprilo 1997 ni vojaøis al
Æeæenio por starigi rekapabligan cen-
tron por milite traýmatizitaj infanoj, sed
tri monatojn poste nin ostaøigis ribel-
uloj, kiuj dum 14 monatoj tenis nin en
mallibereco. Oni terure turmentis nin
kaj unu el la gardistoj ripetfoje min
perfortis. Æar la ostaø-prenintoj pro la
milito evidente estis traýmatizitaj, ni
decidis dum tiu periodo elekti la vojon
de apenaýa rezistado. La nura maniero

Pardoni kaj repaciøi

Jacques TUINDER, NL

“Pardoni ne simple
estas nura altru-
ismo; oni povas
konsideri øin an-
kaý la plej bona
formo de propra
intereso”

Desmond TUTU
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por elteni æi tiun teruran okazinta¼on
estis: daýre encerbigi al mi jenan
tekston: “vi neniam sukcesos tuþi min
øis en mian plej profundan kernon; mia
korpo nur estas parto de tiu kiu mi
estas.” Kelkaj æeæeniaj amikoj niaj
neniel povas kompreni, kiel ni sukcesas
pardoni æi æion al niaj ostaøprenintoj.
Mi rakontas al ili, ke mi kredas ke æiun
pardonadon antaýas komprenemo, sed
ke oni komence devas øisfunde enla-
bori sin tra diversaj tavoloj por atingi
tion. Unualoke oni devas lerni kiel
interrilati kun propra kolereco; poste
aperas la larmoj kaj se tiuj ekfluas, oni
jam eniris la bonan vojon por trovi sian
animan trankvilecon.

Jon: Æiun matenon ni praktikis jogo-
kaj tajæi-ekzercojn. Tiuj instruis al mi ke
por venki la kontraýulon oni devas
kontraýbatali hardecon per mildeco. Ni
vivis je la dirmaniera karno de niaj dentoj.
Oni min æiuflanke batis kaj ofte spirite
turmentis. Kiam Camilla en la apuda
æambro estis perfortata, dum mi mane kaj

piede estis ka-
tenita, traboris
min teruraj sen-
toj. Restis al mi
nur preøado. Mi
petegis, ke la
perfortado estu
rapida kaj sen-
dolora. Malmul-
taj homoj en nia
mondo agas el

pura malico, sed kostis al mi multe da
tempo rememori sen negativaj sentoj
æion, kio okazis al mi.

3. Ghazi Briegeith kaj Rami
Elhanan
(Palestino & Izraelo)

Rami: Mi estis survoje, kiam mia
edzino min telefonis dirante ke nia
14-jara filino Smador malaperis. Se io
tia okazas, malvarma mano cirkaýkap-
tas la koron. Oni kuras de amiko al
amiko, de hospitalo al hospitalo, øis
oni finfine alvenas æe kadavrejo kaj
vidas bildojn, kiujn oni neniam
forgesos dum la tuta cetera vivo. Ekde
tiu momento oni estas alia homo. Æio
komplete þanøiøis. Komence min
konsumis kolereco kaj doloroj. Mi
cerbumis pri repagaj rimedoj, sed mi
demandis al mi: æu mi estus libera de
miaj doloroj, se mi mortigus iun alian.
Kompreneble ne! Por mia edzino kaj
mi estis klare, ke kulpas la okupado.
La sinmortiginto estis viktimo, same
kiel mia filino. Mi ricevis inviton flanke
de la Gepatra Cirklo, grupo de familioj,
kiuj perdis siajn gekarulojn kaj strebas
al repaciøo kaj interna harmonio. Kun
certa cinikeco mi vizitis la kunvenojn,
sole nur por rigardi kaj konkludi. Mi
vidis plenbusojn da homoj, gepatroj,
kiuj perdis infanojn en la milito kaj kiuj
ankoraý sopiris pacon. Mi vidis araban
virinon, vestitan en nigra longa robo.
Sur sia brusto þi portis foton de sesjara
infano. Kantisto kantis hebre- kaj
arablingve, kaj subite mi sentis min
kvazaý fulmotondre trafita. Mi ne
povas ekspliki, sed post tiu momento
mi ree havis kialon de mateno al mateno
leviøi. Ekde tiu traviva¼o mia laboro
por Gepatra Cirklo fariøis la koro de

“vi neniam sukce-
sos tuþi min øis
en mian plej pro-
fundan kernon;
mia korpo nur
estas parto de tiu
kiu mi estas.”

Camilla
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KIO ESTAS DISERVO?
Matts LANDFORS, SE

Diservo estas Dia servo al ni, sed ankaý nia servo al Dio. Ni bezonas Dion,
kaj Dio bezonas nin. Kiam Jesuo estis sur la tero li servis al la homoj por

doni per tio gloron al Dio. Æiu bona servado estas Dia servado.
Kiam miaj svisaj amikoj dimanæe iras al la preøejo por diservo ili diras: Iri

al la meso - se ili estas katolikoj - kaj iri al la prediko, se ili estas protestantoj.
Por mi persone estas ofte tiel, ke bona dimanæa diservo povas doni inspiron dum
la tuta venonta semajno.

En kelkaj lingvoj, æefe latinidaj, oni uzas la nocion “dia kulto” = latine: “cultus
divinus” por diservo. Diservo estas do ankaý religio kaj kulto - nia kontakto kun
Dio.

Kion diras la Biblio pri la temo “diservo”? En la esperanta Biblio la
vortkombino Di-servo þajnas manki. Sed la nocio mem estas trovebla. Jen kelkaj
ekzemploj:
Eliro, 3:12: “..., vi faros servon al Dio sur æi tiu monto.”
Agoj 7:7 “..., kaj poste ili eliros kaj faros servon al Mi sur æi tiu loko.”
Jakobo 1:26-27 “Se iu þajnas al si religia, ne bridante sian langon, sed trompante
sian koron, ties religio (diservo) estas vanta. Religio pura kaj senmakula antaý
nia Dio kaj Patro estas jena: viziti orfojn kaj vidvinojn en ilia mizero, kaj singardi
sen malpuriøo de la mondo.”

mia ekzistado: sankta misio. Se Ghazi
kaj mi sukcesas bone interkomunikiøi
kaj reciproke nin apogi, ambaý paginte
la plej eble altan prezon, tiam tion
kapablas ankaý aliaj!

Ghazi: Mian propran fraton oni
murdis en 2000, la komenca jaro de la
Intifado. Mi estis æe li ankoraý kelkajn
minutojn antaý lia morto. Irante hejmen
mi aýdis pafon. Oni lin arestis kaj
traseræis æe kontrola posteno. Kiam li
protestis, kriis la militisto: “Fermu vian
klapon aý mi pafmortigos vin, filo de
putino!”. Al tio mia frato respondis:
“Vi mem estas filo de putino!” tiam
pafis la militisto. Estis mitralo en la
manoj de infano. Komence mi perdis

la konscion, freneziøis de æagreno.
Tamen mi vidis la militiston, same kiel
mian fraton, kiel viktimon de la
okupado. Sed pardonado estas afero
persona. Eæ se mi preferus pardoni la
personon, kiu mortigis mian fraton, mi
ne povus devigi la infanojn de mia frato
al pardonado. Sed mi povas montri al
ili, ke malfermi sian koron antaý
repaciøo kaj interna harmonio estas pli
valora ol perforta respondo. Oni ne
bezonas ami unu la alian por konstrui
ponton inter þtatoj; necesas respekto.
Se mi povas subteni mian Judan fraton
Rami, respektante lin kiel li respektas
min, tiam estas espero.
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Dum sepdek minutoj estis prezentata
la 1100-jara historio de Hungario

laý speciala, nekutima, evidente subjek-
tiva, en nenia senso “oficiala”  vidpunk-
to: nome kiel sinsekvo de homaj krizoj
kaj diaj helpoj.

Laý æiu rezonado pure homa, Hun-
gario devintus esti jam delonge malaper-
inta; øia daýra ekzisto þajnas neebla. “Øi
tamen ekzistas, kaj bonvenigas vin kore,
en la spirito de solidareco ne nur eýropea,
sed universala”.

Jen la plej gravaj katastrofoj minacintaj
la ekziston de la lando kaj de la popolo.

 militiroj de la kristanaj feýdalaj
armeoj kontraý la paganaj hungaroj
(dua duono de la 10a jarcento);

 ribelo kaj civita milito post la morto
de reøo Stefano Ia (1038);

 invado de la Tataroj (1241);
 anarkio post la fino de la Arpada di-
nastio (1301);

 agreso de la Turka Imperio (batalo
æe Mohács 1526); militoj dum unu
jarcento kaj duono;

 germaniga regno de la Habsburga
dinastio;

 subpremo de la milito por sende-
pendeco fare de la rusa armeo
(1849);

 nesolvitaj etnaj problemoj kaj kon-
fliktoj;

 perdo de la 1a mondmilito, disfalo de
la  Aýstri-hungara Monarkio, pac-
kontrakto de Trianon (1920);

 perdo de la 2a mondmilito 1945,
sekvita de komunisma reøimo;

 subpremo de la revolucio de oktobro
1956 fare de la soveta armeo.

La pozitiva¼oj malhelpintaj la definiti-
van pereon de la Hungaroj:
 krono petita kaj ricevita de la papo

Silvestro IIa (1000);
 roma (ne bizanca) kristaniøo;
 dediæo de la lando kaj de la popolo al

la Sankta Virgulino Maria fare de
Stefano Ia;

 karismo de la gento de la Arpadoj (5
sanktulinoj kaj 3 sanktuloj);

 elstaraj persona¼oj øustatempe aper-
intaj kaj agintaj (ekz. la anøevinaj
reøoj Karlo Roberto kaj Ludoviko I,
militestro kaj gubernatoro János
Hunyadi, reøo Matiaso, kardinalo
primaso Péter Pázmány (kies nomon
portas la Katolika Unversitato en
Piliscsaba), grafo István Széchenyi
“la plej granda Hungaro”, Ferenc
Deák “la saøulo de la patrujo” ktp.);

 la reformacio, subtenanta la nacian
identecon (tradukoj de la Biblio, di-
servoj en la hungara lingvo ktp.);

 la deklaro fare de la Nacia Asembleo
de Transilvanio en Torda pri la libera
praktikado de la konfesioj katolika,
kalvina, lutera kaj unitara (1568, la
unuan fojon en Eýropo);

 konservado kaj disvolvo de la propra
lingvo kaj kulturo, ankaý helpe de la
latina (oficiala lingvo øis 1844);

 intervenoj de la Sankta Virgulino
Maria (ekz. 25 de marto 1990, liberaj
elektoj; 8 de decembro 1991, fino de
Sovetunio).

Neebla lando – ekkoni la pasintecon de Hungario,
por kompreni la nuntempajn Hungarojn

Prelegis en Piliscsaba D-ro Endre DUDICH, HU
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Tiu æi raporto nomiøas IM-
PRESOJ de la 17-a Ekumena
Kongreso æar la programo estis

tiom ampleksa kun tiom da prelegantoj
ke mi ne povas detale informi vin pri
æiuj unuopaj programeroj kaj pri la
nomoj de æiuj kunlaborantaj personoj.

La elektita temo de la meditoj,
preøoj kaj interparoladoj estis: “Por
libereco, Kristo nin liberigis” (Gal 5:1)
– la epistolo al la Galatoj por hodiaý.

La kongresloko Piliscsaba situas 25
km nordokcidente de Budapeþto en la
direkto de Esztergom. Nia kongresejo
estis la studenta hejmo (Josephinum)
de la Romkatolika Universitato “Páz-

mány
Péter”. Øi
estis tre taý-
ga kongres-
ejo æar la
æambroj, la
kongressa-
lonoj kaj la
kapelo trov-

iøis en unu domo. La ar¶itekto de la
universitato Imre MAKOVECZ, desegnis
modernajn, okulfrapajn konstrua¼ojn.
Por atingi la manøejon en la restoracio
bezonis piedirantoj 10 minutojn. La
promenado estis bona interrompo de la
kongresprogramo por enspiri iom da
freþa aero. Survoje oni babilis kaj

admiris la belajn florojn. La kongresa-
noj kiuj ne povis promeni al la manøejo
estis transportitaj de kelkaj afablaj
aýtomobilposedantoj.

Æiujn tagojn okazis matenaj-, tagme-
zaj kaj vesperaj preøoj. Albrecht

KRONENBERGER
gvidis la matenan
kantadon. La ko-
muna kant- kaj
preølibro ADORU
estis grava gvid-
libro.

La gejunuloj devenis el Æe¶io kaj
Hungario. Ili estis grandparte komen-
cantoj. Ingeborg VAN DIJK (Neder-
lando) instruis kaj ludigis ilin helpe de
Júlia ‘SIGMOND el Rumanio.

Sabato estis la tago de la alveno de
la kongresanoj el 15 nacioj. Post la
vespermanøo komenciøis la interkona
vespero. La Loka Kongresa Komitato
bonvenigis nin.

En tiu æi kunveno ni konatiøis kun

pastoro Zoltán BÓNA de la Hungara
Ekumena Konsilantaro kaj kun la

IMPRESOJ DE LA 17-A EKUMENA KONGRESO
La 58-a de IKUE kaj 55-a de KELI & la 7-a Junulara Ekumena Tendaro

16-23 juli 2005 en Piliscsaba, Hungario
Impresoj kaj notoj de Els VAN DIJK-KUPERUS, NL
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direktoro de la studenta hejmo Josephi-
num, s-ro Szilveszter BIRÓ.

Dimanæe gvidis la romkatolikaj
pastroj la Sanktan Meson kaj poste
gvidis Éva FARKAS kaj Philippe COUS-
SON la Evangelian Diservon. Philippe
predikis pri la kongresa temo kaj ni
uzis la Reformitan Ordon de Diservo

el ADORU.
La vespera
programo es-
tis tre gaja.
Studenta
popoldanc-
grupo prez-
entis dancojn
de hungaraj

farmistoj. Ili kantis, dancis, muzikis.
Fine de la prezentado ili invitis la
æeestantojn kundanci. Granda parto de

la kongresanoj akceptis
kun entuziasmo la invi-
ton.

Lunde prelegis pro-
fesoro d-ro Endre DU-
DICH pri la historio de
Hungario. La lando estis
tra sia tuta historio la
viktimo de diversnaciaj

okupadoj. Posttagmeze enkondukis nin
Philippe COUSSON  en la epistolon al la
Galatoj kaj Jacques
TUINDER informis pri
sia batalo kontraý
ne-necesa blindeco
per la fonda¼o EVI-
DENTE. La vespera
prelego kun lumbil-
doj pri  Budapeþto de
Ágnes RÁCZKEVY

estis interesa kaj
montriøis ke þi estas
sprita prelegantino.

Marde prelegis
Siegfried KRÜGER
pri: “Vojaøo al Wit-
tenberg”: LUTHER,
MELANCHTON, CRA-
NACH. En la kongresa
sako (kudrita en Ru-

manio) kun la  kongressimbolo deseg-
nita de s-ino SOM-
HEGYI, inter alie
troviøis de Siegfried
kompilita GVIDILO
TRA LA BIBLIO. Post
la kafopaýzo ni rice-
vis informojn pri
Esztergom de Zoltán
SOMHEGYI. Tiu æi
urbo estis la vo-
jaøcelo de la posttag-
meza ekskurso. La urba teritorio estis

jam loøata en la
þtonepoko kaj en
la 2-a jarcento post
Kristo la romianoj
konkeris la regi-
onon. Poste inva-
dis la Turkoj ekde
1543. La nunan
grandan Bazilikon
oni komencis kon-

strui en 1882. En la urbo estas la sidejo
de la hungaria romkatolika æef-
episkopo. Zoltan preparis nin por la
vizito al la Kristana Muzeo de Eszter-
gom per informoj pri kelkaj belegaj
trezoroj. El æiuj salonoj de la Muzeo li
montris la plej belajn aý interesajn
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trezorojn. Fine de la posttagmeza
ekskurso promenis unu grupo trans la
ponto al Slovakio por naøi en saniga
banejo. Tiu ponto estis eksplodigita en
la dua mondmilito kaj rekonstruita nur
antaý du jaroj. La aliaj du aýtobusoj

reiiris al la kon-
gresejo.

Merkrede at-
endis nin la
matenmanøo jam
je la 07.00-a horo.
La aýtobusoj fru-

matene veturigis nin al Budapeþto por
la tuttaga ekskurso. La urbo estas jam
du-miljaraøa kaj situas sur ambaý
flankoj de la Danubo. Meze de la
dekstraborda monteca urboparto Buda,
regas la
Fiþkaptista
Bastiono
kaj la go-
tika Mat-
ias-preøe
jo. Je la
09.00-a
horo ni eniris la preøejon antaý la
alveno de la amaso da turistoj. En la
impona preøejo ni povis partopreni
sanktan meson en Esperanto sen aliaj

turistoj. La dua pro-
gramero de la ek-
skurso estis la vizito
al la novgotika Par-
lementejo je la mal-
dekstra bordo de la
Danubo en la urbo-
parto Pest. La kon-
struado komenciøis
en la jaro 1885. La

eksterajn murojn ornamas 88 elstaraj
figuroj de la hungara historio. En du
grupoj ni povis eniri la imponan
konstrua¼on gvidite de æiæerono kies
vortojn en mia grupo tradukis Ágnes
RÁCZKEVY. Posttagmeze ni øuis kel-
kajn liberajn horojn kaj ni povis viziti
vidinda¼ojn en granda parko apud la

“Placo de la Herooj”. Post la vesper-
manøo estis ebleco spekti filmon pri la
15-a Ekumena Esperanto-Kongreso en
Zagrebo.

¬aýde matene  okazis la jarkunvenoj
de KELI kaj IKUE. Pri la KELI-jarkun-
veno mi infor-
mos per alia
raporto. Je la
16.30-a horo
estis ebleco
partopreni en
reformita dis-
ervo kun sankta sanøo en la kapelo de
la kongresejo. Æar ne partoprenis

pastoro de KELI
en la kongreso,
Éva FARKAS petis
al la hungara luter-
ana pastoro Béla
THURNAY el Pilis-
csaba kun Philippe
COUSSON celebri
la sanktan
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manøon. Piliscsaba estis jam de longe
grava por  la luteranoj. Oni ekumene
kunlaboras kun la lokaj romkatolikoj
inter alie rilate la junularon.

Vespere ni øuis koncerton de la ¶oro
el Etyek (apud Budapeþto). La ¶oranoj
prezentis diversnaciajn kaj divers-
lingvajn kantojn, grandparte popolkan-
tojn sed ankaý kelkajn el la klasika
muziko. La estrino, Ildikó MAGDÓ,
estis ege bona direktistino kaj la tenoro
János MÉSZÁROS havis bonegan
voæon. Kortuþe solkantis juna lernej-
anino vestita en popolkostumo.

Plurfoje la granda ¶oro disiøis en
virina- aý malgranda miksita ¶oro.
La kantado estis altnivela. Ni povis
øui tiun-æi eventon æar Ágnes estas
¶ormembrino. La ¶oranoj decidis ke la

kutima monkolek-
to por la elspezoj
nun estu por la
agado “Evidente”
de Jacques TU-
INDER. Kolektiøis
euroj 305.

Vendrede
matene informis
Albrecht KRO-

NENBERGER pri la ekumena laboro en
sia diocezo kaj prelegis Francisko
SIMONNET. Fine de la posttagmezo
gvidis Philippe COUSSON la resuman
rondon. Øi estis ankaý la lasta kunsido

æar je vendredo kaj sabato matene
multaj partoprenantoj jam forveturis.

Al la adiaýa vespero kontribuis la
junuloj per muziko kaj teatra¼oj. Ni
aýskultis de la plenkreskaj kongresanoj
poemojn, kantadon, monologon, amu-
zan teatra¼on kaj okazis lotumado.
Zoltán SOMHEGYI kaj Ingeborg VAN
DIJK gvidis la vesperon. La prezidantoj
de ambaý organizoj, Philippe COUSSON
de KELI kaj Miroslav {VÁ¦EK de
IKUE, dankis al la LKK-anoj kaj ili
transdonis donacojn al: Éva FARKAS,
Irén BAGI, Erzsébet KASZAB, Lajos
KÓBOR. Menciitaj estis du helpantoj:
Katalin BÁNÁTI, Johano BALCZER. Ni
dankas æiujn kunlaborantojn kaj pre-

legantojn pro iliaj kontribuoj. Nur kun
subteno de multaj personoj kongreso
povas esti sukcesplena.

Sabato estis la tago de la adiaýo.
Tiuj kiuj forvojaøis matene ricevis
lunæpaka¼on kaj aliaj restis por komuna
tagmanøo. Poste ankaý mi forvojaøis.
En la koro restas la memoro de
kongreso en amika, kristana Esperanto-
rondo

 Els

Rim.: La redaktoro fotis. Substrekitaj
nomoj en la teksto montras personojn
en apudaj bildoj.
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Æ
ijare UEA kongreso okazis en la
Litovia urbo Vilno. Jam sabat-
matene la pastro Bernhard

EICHKORN havis diservon en la katolika
preøejo de St. Rafaelo. Mi venis nur
posttagmeze kun sacerdoto Lionginas
Vai iulionis. Dimanæe okazis oficiala
malfermo kiu daýris du horojn kaj post
interrompo en la preøejo de
Sanktaj Johanoj okazis eku-
mena diservo gvidata de la
pastroj B.EICHKORN el Ger-
manio, G.BERVELING (pre-
dikis) el Nederlando kaj mi.
La preøejo estis plena. Ves-
pere okazis katolika meso en
la preøejo de St.Rafaelo.
Lunde matene en la Luterana
preøejo okazis luterana
meso. Øin partoprenis ne multaj. La
temo estis – „Æu ni vidas nian prok-
simulon“. Meze estas foto en la
Luterana preøejo de Vilno post la meso.

Katolikoj aranøis diservojn trifoje
dum tago, sed partoprenantoj ne estis
multaj. Gravas, ke partoprenis. Tio
montras, ke la semo estas semita kaj
en estonteco ni povas atendi rezultojn.

¬aude matene okazis ekumena kun-
veno. Øin gvidis la pastro B.EICHKORN.

La partoprenantoj ne estis multaj, sed
aktivaj. Estis prezentataj libroj: Esper-
ante kaj ekumene; Religia literaturo en
esperanto de Karl-Olof SANDGREN;
Adoru (øenerala eldono kaj eldono kun
pola aldono). Pli aktivaj uzantoj ricevis
ilin donace.

Sube ni vidas malgrandan saloneton
plenan de aýskultantoj.
Homoj sidas eæ sur la
fenestroj kaj estis ankaý
starantaj. Iomete estis ra-
kontita ankaý pri la Eku-
mena kongreso en
Hungario. Post la kunsido
litovaj IKUE-anoj kolekt-
iøis aparte kaj priparolis
kurantajn aferojn. Pro tio,
ke mortis vicprezidanto de

la sekcio, estis elektita alia vicprezi-
danto de la IKUE sekcio Marius
Dyglys. Li promesas aktive labori, eæ
se estos ebleco – komenci eldoni
revueton de kristanoj en æebaltaj landoj.
Dio donu al ili sukceson.

¬aude mi jam forveturis kaj sabate
okazis fermo de la kongreso.

Sekvis postkongresaj aranøoj. En
Vilno restis labori blinduloj. Ili petis
sian aranøon komenci per la diservo.

Iom pri UEA kongreso en Litovio
                                       Fotoj kaj teksto de Erikas LAICONAS.
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La ekumena diservo okazis en la
luterana preøejo. Kiel vi vidas – øin
partoprenis multaj blinduloj. Kom-
preneble kun iliaj gvidantoj. Himnojn
ili lernis en la brajla skribmaniero. La

diservon
gvidis la
aýtoro de la
artikolo. La
partopre-
nantoj estis
el Aýstrio,
Danio,

Finnlando, Germanio, Hindio, Italio,
Litovio, Nederlando, Norvegio, Pollan-
do, Rusio, Svislando kaj Ukrainio.
Entute el 13 landoj. Post la diservo
sekvis ekskurseto, kiun gvidis Vytautas
ŠILAS. En la foto malsupre ni vidas

ekskurson. Homo kun okulvitroj estas
la æiæerono V. ŠILAS, kiu rakontas pri
la malnovtipaj konstrua¼oj. Tiam estis
uzataj æevaltirataj æaroj kaj nun en-
veturi en la korton de la preøejo oni ne
rajtas per aýtobusetoj, nur per leøeraj
aýtoj. La blinduloj estas ege atentemaj
aýskultantoj.

Tiaj estas
sciigoj pri la
kristana mo-
vado dum la
kongreso kaj
postkongrese.
Impresojn pri
la kongreso devus priskribi iu alia, kiu
spektis deflanke kaj ne havis iujn aliajn
taskojn.

Krome el Litovio  Kelkaj notoj faritaj de Wil VAN GANSWIJK, NL

Dum la 90-a UK en Vilnius okazis dimanæon, la 24-an de julio ekumena diservo
en la preøejo Sanktaj Johanoj. Øi troviøas en la malnova urbo je la korto de la
universitato, æirkaý 30 minutoj de la kongresejo. Kvankam la preøejo estis iom
malfacile trovebla, tamen venis multaj Esperantistoj al øi. La kantlibroj ADORU
estis disdonitaj por ke æiuj povu bone sekvi la liturgion. Gvidis la diservon la
pastroj Eichkorn, Berveling kaj Laiconas. La legadon el la evangelio faris pastoro
Berveling, kiu prizorgis ankaý la predikon pri kelkaj versikloj el Mateo 13.

¬aýdon la 28-an okazis la IKUE/KELI kunveno de la 9-a øis la 10:30-a. La
salono estis plenplena, estis pli ol 50 æeestantoj. Pastro Eichkorn, pastro Laiconas
kaj M. Belosevic gvidis la kunvenon. La bluaj ADORU libroj, kiuj estis disdonitaj
por uzi dum la kunveno, rajtis esti kunportitaj hejmen de tiuj kiuj ankoraý ne
posedas øin kaj por kiuj la prezo estas bremso por aæeti øin. Ni aýdis raporton
pri la EK en Hungario, pri la planoj de KELI kaj IKUE por la jaroj 2006 kaj
2007. A. Hanke raportis pri la 'Kirchentag' en Hanover, kie þi havis budon pri
Esperanto. S-ro E. Lalenkov rakontis pri la rusaj ortodoksaj diservoj. La lingvo
kiun oni uzas en ili estas fakte same kiel Esperanto artefarita lingvo. Pastro L.
Nordenstorm el Svedio prezentis al ni 'Arne, la æefido' infanlibron, ¼us verkita de
li. Post unu kaj duona horoj interesiøantoj por la sekva kunveno en la salono jam
staris antaý la pordo, do nia kunveno devis æesi øustatempe.
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Æ
iuj evangeliaj ekleziaj tagoj en
Germanio komenciøas per in-
aýgura diservo kaj sekva vespero

de la renkontiøo. Tiel ankaý la 30-aj
evangeliaj ekleziaj tagoj en Hanovro
2005. Æar mi laboris æe informstando
de la Ekumena Esperanto-Ligo en la
foiro de la eblecoj mi jam estis sufiæe
laca. Pro tio mi tuj post la inaýgura
diservo en la foirejo veturis al mia
gastloøejo en Hanovro. La trafikiloj
inter la foirejo kaj la loøejo estas la
tramo (unu stacio) kaj poste aýtobuso
(veturdaýro æirkaý 40 minutoj).

En la apudeco de la gastloøejo mi
renkontis mian gastiganton, kiu estis
bicikle survoje al la centro de Hanovro
por partopreni en la oficiala vespero de
la renkontiøo kaj tie retrovi sian edzi-
non.

Post babilado mi plu iris al mia
gastloøejo, sopirante, meti miajn lacajn
krurojn alten. Antaý la pordo mi seræis
mian þlosilon. – En la kutima loko de
mia sako øi ne estas. Mi seræis en la
tuta sako. Neniu þlosilo. Ankaý ne en
la nilona sako. Mi pripensu, kie øi estu.
Por ke mi ne portu dum la tuta tago
pezan sakon mi kunportis malgrandan
sakon, en kiun mi metis nur la valor-
a¼ojn kiel þlosiloj, monujoj, naztukoj,
bombonoj kontraý tusado. Je la fino de
la tago mi repakis æion el la malgranda
sako en la grandan sakon kaj metis la
saketon en la kofron kun la valoraj

ekspona¼oj kaj lasis la kofron æe la
stando sub la tablo, kaþita de kartonaj
taburetoj. Æu mi vere remetis æion?
Evidente ne!

Do, ne plendu, tuj reiru al la foirejo!
Ek al la aýtobuso (espereble mi ne
maltrafus øin). En ia aýtobuso survoje
al la foirejo mia poþtelefono sonoris.
Mia unua penso estis, ke iu el miaj
kunlaborantoj volis paroli kun mi. Sed
ne. Estis mia najbarino el Westerland.
Þi rakontis al mi, ke þi loøigis kvarka-
pan familion en mian domon. Ili ne
ricevis sian per intereto antaýmenditan
loøejon, æar la gastigantino forgesis,
anonci al la peranto, ke þi intertempe
jam forluis la koncernan loøejon. Nun
ili estis kvazaý senhejmaj (same kiel
mi nun momente). Mi estis sufiæe
þokita. Ne pro
la fakto, ke mia
najbarino loø-
igis la familion
en mian dom-
on, sed pro tio,
ke æiuj koncer-
naj litoj ne estis
pretigitaj. Kiel
mia najbarino rakontis, æi tiun prob-
lemon þi kaj la familio mem solvis. Þi
nun volis scii de mi, kian luprezon þi
postulu de ili. Nun mi diris al þi, ke þi
postulu rabatitan prezon pro la ne
ordigitaj æambro kaj litoj. (Mi ja ne
havis þancon, ordigi la tuton æar miaj

Mia speciala vespero de la renkontiøo
Astrid HANKE, DE

”  mia najbarino
el Westerland. Þi
rakontis al mi, ke

þi loøigis kvar-
kapan familion en

mian domon
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Sed kiam vi faras festenon, invitu mal-
riæulojn, kriplulojn, lamulojn, blindulojn; kaj vi
estos feliæa, æar ili ne povas rekompenci vin,

sed vi rekompenciøos en la releviøo de la
justuloj. Kaj aýdinte tion, unu el la kunsidan-

toj diris al li: Feliæa estas tiu, kiu manøos
panon en la regno de Dio

Luk 14:13-15

nunaj gastigantoj en Hanovro estis øis
nia foriro al Hanovro miaj gastoj en
Westerland kaj ili kunportis min en sia
aýtomobilo al Hanovro)

Alveninta al la foirejo mi devis iri
ek de la enirejo øis la halo 5 sufiæan
longan distancon. Intertempe la horloøo
montris la 22-an horon. Finfine mi
staris antaý la halo 5. Æiuj pordoj estas
fermþlositaj. Mi alparolis skoltan help-
anton kaj rakontis al li mian situacion.
Li konsilis al mi turniøi al la gardisto
de la halo 4. Mi iris al la apuda halo 4
kaj seræis la gardiston de la halo 4. Post
kelka tempo li alvenis. Li estis tre
afabla, sed li nur posedis la þlosilojn
por la halo 4. Por halo 5 respondecas
alia gardisto, kiu momente ne estas æi
tie, sed per biciklo ie en la æirkaýo. Sed
la gardisto de la halo 4 alvokis la
kolegon de la halo 5. Li baldaý alvenus.
Intertempe kolektiøis du aliaj personoj,
kiuj petis eniron al la halo 5. Ili volis
ankoraý meti ion al siaj informstandoj.

Finfine la gardisto de la halo 5
alvenis per biciklo (kaj kun la þlosilo).
Mi denove rakontis al li mian situacion,
kaj li lasis min eniri. Mi tuj iris al mia

stando, kiu situis tuj apud la enirejo,
malfermis mian kofron prenis la sak-
eton, trovis la þlosilon, remetis la
kofron sub la tablon kaj kovris øin per
la kartonaj taburetoj. Nun æio en bona
ordo. Koran dankon al la afabla
gardisto de la halo 5, kaj ek al la vojo
hejmen.

Denove per tramo - unu stacio kaj
poste longa atendado al la aýtobuso en
la direkto de mia loøejo. Dum nokto
kaj ankaý dum la ekleziaj tagoj þajne
æiuj kutimaj horaroj de la publika
trafiko estas senvalidaj. Mi devis atendi
minimume duonan horon æe la aýto-
bushaltejo kaj poste 40 minuta veturado
per la aýtobuso, poste 10 minutojn
piedirado, finfine mi estis hejme
duonan horon post meznokto.

Miaj gastigantoj revenis æirkaý je la
sama horo hejmen. Venontan matenon
mi rakontis al miaj gastigantoj pri miaj
traviva¼oj hieraý kaj demandis ilin, kion
ili travivis dum la vespero de la
renkontiøo. Ili diris, ke mia traviva¼o
ne estas venkebla per iliaj traviva¼oj.
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Enkonduko

La larøa teksto (Joh. 10:1–21) estas
parabolo de þafar–paþtisto kiun Jesuo
Kristo donis por paroli al la homoj pri
Tiu Kiu Li estas. En øi Jesuo Kristo
deklaris du “MI ESTAS–dira¼ojn.” Unu
de la dira¼oj estos diskutata je æi tiu
parto. La parabolo estas komprenata je
la kompreno de koncepto de antikva
Proksima Oriento de “paþtisto.”
Paþtisto en la Malnova Testamento
simbolas reøan gardiston de la popolo
de Dio. Æi tio estas la kialo pro kiu la
grandaj viroj de la Malnova Testamento
estis aluditaj kiel paþtistoj (Jer. 23:1ss;
Je¶. 34:1ss). Eæ Dio estis nomata la
paþtisto de Izraelo en Psalmo 80:1 (vidu
ankaý: Psa. 23; Je¶. 34:11–16).

La parabolo

(versikloj 1–5)
La priskribo estis montara paþtista
vida¼o kiam la paþtisto venis voki siajn
proprajn þafojn el la enfermejo kaj
elkonduki ilin al kie ili trovus bonan
paþta¼on. La enfermejo estas malferma
korto æirkaýita de muroj kun nur unu
eniro. Pordgardisto gardis øin nokte por
bari þtelistojn kaj rabobestojn eniri øin.
Iu ajn kiu grimpas la muron faros tion
por nenia bona celo. Nur paþtistoj havis
la rajton eniri la enfermejon. Ili eniris
æiumatene elvoki siajn þafojn. Ne estu

surprize ke la paþtisto vokis siajn þafojn
nome, kaj la þafoj rekonis lian voæon
kaj auskultis lin. La þafoj neniam sekvis
fremdulon.

La reago de la homoj

(versikloj 6)
Kvankam la homoj, al kiuj Jesuo Kristo
diris æi tiun parabolon, konis kaj eæ
komprenis sian lokan rilaton de paþtisto
al þafoj, ankoraý, je sia spirita blindeco,
ili ne povis kompreni tion, kion Jesuo
Kristo provis diri al ili. Estu notite ke
æi tiu parabolo estis donita je la
kunteksto de la spirita blindeco de la
Judoj (vidu: Joh. 9:35–41). Multaj
homoj aýdas la vorton de Dio nun-
tempe, sed pro siaj spiritaj blindeco kaj
surdeco, ili ne komprenas øin. Æu vi
komprenas la vorton de Dio?

La unua deklaro

(versikloj 7–10)
Æar la homoj ne komprenis æi tiun
parabolon, Jesuo Kristo aplikis øin en
alia maniero. Li diris, “Vere, vere, mi
diras al vi: Mi estas la pordo de la
þafoj” (versiklo 7). Por kompreni æi tiun
deklaron, ni reiru al la parabolo de
paþtisto–þafaro. Post kiam la paþtisto
apartigis siajn þafojn de aliaj þafoj, li
kondukis ilin al la paþtejo. Apud la

MI ESTAS KIU ESTAS – PARTO 4
Mi estas la pordo de la Þafoj (Joh 10:1–10)

pastoro Bayo AFOLARANMI
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paþtejo estas fermejo por la þafoj. La
paþtisto lokigis sin je la eniro de la
fermejo kaj funkciis kiel pordo. La
þafoj povas iri el la fermejo al la paþtejo,
aý se ili timus, reiri al la sekureco de
la fermejo per la pordo. Jen, la deklaro
de Jesuo Kristo: Li estas la “pordo” de
la þafoj – la ununura pordo al provizo,
savo kaj sekuro (vidu: versiklo 9). Æiuj
aliaj kiuj venis antaý Li — la sinelekti-
taj estroj kaj la falsaj paþtistoj — estas
þtelistoj kaj rabistoj. Ili — kun sia estro,
Satano — venis por þteli kaj buæi kaj
pereigi; sed Jesuo Kristo, la vera pordo
venis, por doni abundan vivon.

Dio povas samtempe esti æie.
Tion ni nomas la æie–esto1 de Dio.

El la radia programo „Biblia Minuto” de s–ro Woodrow Kroll
Elangligis Elmer ESCOTO

En la Psalmo 139:7, David demandas: Kien mi iros for de Via spirito? Kaj
kien mi kuros for de Via vizaøo? Mi ne scias pri vi, sed al mi estas granda

konsolo scii, ke malgraý æio, Dio estas æi tie. Mi neniam estas sola. Mi neniam
estas for de liaj gardantaj okuloj. Aliflanke, se mi vivas „duoblan vivon”, se mi
ne vivas en la maniero kiun li volas, nu, Li æeestas ankaý tie . Li æeestas en niaj
plej privataj momentoj.

Depende de tio kiamaniere vi vivas, la æie–esto de Dio povas esti bona aý
malbona nova¼o. Æu vi volas scii pli? Malfermu vian Biblion. Per øi vi lernos
pri Dio, kiu estas æie. Malkovru la vojon al sukcesa vivo antaý la okuloj de Dio.
Se vi faros tion, vi restos en la scio, ke nia Granda Dio estas tie por vi!!

1 Mi ne certas, æu la Esperanta vorto kiun mi uzis, taýgas. La vorto celas esprimi
la econ de Dio, per kiu Li samtempe estas en æiuj lokoj.

Dio benu vin æiujn!

Rim: Alia propono estas ke oni uzu la vorton ‘æie-æeesto’, kiu pli bone esprimas la
nocion. /red

Akvarelo pentrita de Yu Jia De/IKON
ikon@svenskakyrkan.se
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Dum pluraj jaroj mi ne vidis
mian plejaøan fraton. Æi-foje
okazis, ke mia patro grave

malsaniøis kaj tial mi revenis mian
naskiøhejmon. Jen mi havis la þancon
ree renkonti la plejaøan fraton.

La plejaøa frato ankoraý tenas sian
originan figuron alta kaj malgrasa,
tamen æi-foje mi ekhavis la novan
trovon, ke li estas rigora æebuþe sed
indulga enkore.

La plejaøa frato detale zorgis la
patron malsanan, ne forlasante tage kaj
nokte. Li montris sin pli kaj pli
malgrasa kiel skeleto. Kiam mi vidis
la malfortan patron kaj la lacegan
plejaøan fraton, mi nur povis laýte
plori. Ankaý kelkaj pliaøaj fratinoj
kune kun mi ploradis. La patra æambro
tuj pleniøis de maløojo; stagnis atmo-
sfero dense tristiga. Rimarkinte tion, la
plejaøa frato igis min kaj la pliaøajn

fratinojn elæambriøi, kaj ekster la
æambro kun voæo kaj mieno rigoraj nin
kritikis; “Ne ploru! Kiel la rezulto de
plorado, venos pli grava malsano al la
patro. Estas nebone, ke æiuj vi larma-
das. Mia frato, ankaý vi plenkreskiøis,
kaj ni nun revenigis vin hejmen, ne por
ke vi ploru antaý la patro!”

Dum ni regis nin neplorantaj, la
plejaøa frato fulme rapidis en la
orientan æambron. Kiam li de tie eliris,
mi ja klare rimarkis liajn okulojn ruøaj.
Superflue diri, ke li pene sin tenis,
efektive li ploris ne antaý ni!

Baldaý la patro forpasis. Post kiam
la familio finis la funebran ceremonion
de la patro la plejaøa frato kaj la fratinoj
komencis konsiliøi pri mi. La fratinoj
æiuj montris, ke ili tutforte helpos min
ekonomie; la unua pliaøa fratino deziris
plibonigi mian loøkondiæon, la dua
pliaøa fratino promesis liveri al mi

vestojn kaj aliajn objektojn.
Nur la plejaøa frato diris

nenion. La fratinoj senkomprene
rigardis lin. Finfine li parolis al
mi indiferente: “Vi estas jam en
plenaøuleco, devas havi vian
propran opinion kontraý via vivo
kaj per via propra forto fondi
vian familion. Ne æiam esperu,
ke iu helpos vin. Sed se konfesi
veron al vi, frato, mi ne intencas
iel helpi vin. Iru vian estontan
vivvojon æefe per vi mem.”

Plejaøa frato
MU Bingua, Æinio
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Estimata s-ro B. O. Åradsson

Mi estas ano de KELI. Mi zorge tralegis la artikolojn en Dia Regno 2005/1, kiun
vi redaktis tre bone. El la artikoloj “Antaýe ni nova jaro ... Jen ni estas atendataj”
kaj “Kion prezentas al ni la 17a Ekumena Kongreso?” plaæas al mi.

Mi interesiøis ankaý pri la artikolo “La kalendaro de la abato”, æar øi lasis al
mi scii pli da scioj pri kalendaroj. En mia lando, kutime, la urbanoj uzas la sunan
kalendaron por tempkalkulo, sed en la kamparoj, la vilaøanoj eme uzas la lunan
kalendaron. La luna kalendaro estas pli taýga por agrikulturado de Æinio . . .

S-ro MU Bingua
Honghua nanlu 38 hao
CN-610081, Chengdu

Æinio

La fratinoj mire rigardis lin. Æiuj
silentis en longa tempo. Poste, la
fratinoj demandis min, kiam mi deiros
por reveni mian laboran urbon. Ili volis
akompani min øis la gubernia urbo, kie
mi iom restos por envagoniøi.

La plejaøa frato tamen diris kaj
glacie kaj krude: “Æu li estas infano?
Ne necesas tro zorgi lin. Mi proponas,
ke li unuopa foriru, ni ne akompanu
lin.”

Post tio, mi plue loøis du tagojn
hejme de la plejaøa frato, kaj deiris por
reveni mian laboran urbon. La plejaøa
frato, ne kiel antaýe, afable akompanis

øis la proksima urbeto, de kie mi veturis
per aýtomobilo, sed ne øis la gubernia
urbo, de kie mi plu veturis per vagonaro.

Mi envagoniøis tute sola. Kiam la
vagonaro ekmoviøis, subite mi mire
trovis, ke la plejaøa frato eæ sola staras
apud la malgranda stacio en malvarma
vento, direktante la rigardon al la
vagonaro, en kiu mi sidas.

Ho, mia kara plejaøa frato min
rigardas æiam kaj amoplene ...
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ESTRARANO KAJ KASISTO

Siegfried KRÜGER

L
A

 P
R

O
F
IL

O

La redaktoro petis æi tiun
biografion kaj eble øi estas
leginda por vi. Memorante la
pasintecon por mi mem estas
interesa kaj necesa. Kiel rapide
forflugis la tempo! Ankoraý en
æi tiu jaro mi 70-jariøos.
Naskita kaj studinta en Berlino,
mi 1957 transloøiøis al Stutt-
gart kaj komencis la de¼oron
kiel fervojista inøeniero. En
1997 mi emeritiøis kaj tiu jaro
estas la komenco de mia
KELI-kasisteco.

Kiel komenciøis la esperan-
tistiøo? Mia patro, viktimo de
la dua mondmilito, estis ekspe-
dista komercisto. En lia libro-
þranko mi trovis kiel junulo la
trivoluman, instruan libron “La
komercisto de hodiaý” (1926),
en kiu estis tuta æapitro pri
Esperanto. Je tiu tempo oni
rekomendis al mondvaste

aganta komercisto lerni Esperanton.
Fascinis min la ideo, sed øi estis nur

semo, kiu pli poste
ekkreskis. En 1967 en la
fervojista direkciejo en
Stuttgart esperantistoj
ekspoziciis pere de Es-
peranto  kolektitajn
pupojn el la tuta mondo.
Samtempe oni informis
pri la lingvo kaj kolektis
subskribojn por peticio
al UNESCO.

Sekvis kurso kaj poste mi respondecis
pri la fervojistaj esperantistoj en la
distrikto. Mi komencis korespondi inter-
nacie kaj ankaý kongresi. Nun mi kalkulis
21 KELI-kongresojn (inter ili ankaý la
ekumenajn) kaj 11 fervojistajn kon-
gresojn de IFEF. La fervojistoj sloganas
“La reloj ligas la landojn, Esperanto la
popolojn”. Por mi necesas aldoni “kaj
dividas la familion”, æar mia edzino
toleras mian amon al Esperanto sed ne
esperantistiøis. Mi do devis limigi mian
kongresemon.

Æar KELI multe kontribuis al mia
spirita kreskado, mi nun pli ofte kongresis
kun KELI ol kun IFEF, kvankam ankaý
la fervojistaj kongresoj estas vizitindaj.
Impresis min la kantemo de la KELI-
kongresoj kun Adolf Burkhardt kaj
multaj amikecoj pliriæigis mian vivon.

Kun la kasisteco venis apud la
plezuro la devo. Mia kara antaýulo Leen
HORDIJK estis profesia librotenisto kaj mi
nur senkomputila laiko. Leen multe
helpis al mi kaj post du vizitoj en lia
hejmo mi kuraøis memstare agi. Do
necesis aæeti komputilon kaj ankaý
tiurilate lerni. Ankaý faksilo necesiøis por
la pli rapida kontakto kun la eldonisto en
Pollando, poste sekvis la komunikado per
la Interreto. La enkonduko de la Euro
estis provoko en la kasista laboro, sed
fine mi ankaý tion venkis.

Volonte mi transdonus la kasistecon
al pli juna KELI-ano; estas unika þanco
kreski multflanke kaj ne estas nur laboro.

Vivu KELI kaj Esperanto!
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Por longa tempo arto estis la
servisto de kristanismo. Ekde la
komenco de la mezepoko, kiam

la disputoj pri la ebleco de la reprezen-
tado de Dio finiøis, la eklezio fariøis la
plej grava „mendisto” de arta¼oj. La
temoj de la bildoj kaj skulpta¼oj venis
el la Biblio aý el libroj pri la vivo de
diversaj sanktuloj.

La Kristana Muzeo en Esztergom
havas ege interesan kolekton el kristanaj
arta¼oj. Nun mi invitas Vin al „virtuala”
promenado tra la salonoj de la Muzeo,
por iom interkonatiøi kun la valoraj
pentra¼oj kiuj estis kolektitaj dum la pli
ol 130 jara historio de tiu æi instituto.

Pri la origino de la Muzeo: la unua
ideo de la fondado estis de Arnold
Ipolyi (1823-1886). Li estis episkopo
de Nagyvárad (hodiaý Oradea, en
Rumanio), etnografo kaj la unua art-
historiisto. Li revadis ke æiuj diocezoj
havu Muzeon kun kristanaj arta¼oj. Li
ne povis efektivigi tiun planon, sed lia
projekto ege plaæis al János Simor
(1813-1891), kiu estis la æefepiskopo
de Esztergom. Do, la Muzeo malfer-
miøis en 1875. Unue, la kolekta¼o
troviøis en la granda salono de la
biblioteko de la æefepiskopa preøejo.
La unua katalogo de la Muzeo aperis
en 1878. La kolektado daýris plu, kaj
en la komenco de la 20-a jarcento jam
la scienca arthistoria faklaboro kaj
esplorado komenciøis. Dank’ al Dio,
dum la dua mondmilito ne okazis gravaj

difektoj inter la trezoroj, kaj dum la
socialismo la Muzeo povis gardi sian
aýtonomion, kiel „privata” Muzeo.
Ekde la 1950-aj jaroj estas organizitaj
æi tie diversaj ekspozicioj.

Ni komencu kun la malfru-
mezepokaj aloaj altaroj. La nomo venas
de la formo. Tiuj altaroj havas unu
mezan bildon, kaj du aý kvar „alojn”
aý flankojn. Kun tiuj aloj oni povis
fermi aý malfermi la altaron. Plej ofte
dum Pasko estis la altaroj fermitaj. Pro
tiu æi kialo oni kelkfoje trovas la
reprezentadon de la Pasiono en la
ekstera flanko de la altaro, æar kiam
dum Pasko por kelkaj tagoj la altaro
estis fermita, la komunumo vidis
scenojn el la Pasiono.

La aloaj altaroj de la 15-16a jarcentoj
estas tre gravaj por la fakesploristoj kaj
ankaý por la publiko, æar el tiu  periodo
ege malmultaj restis, æar poste venis la
turka okupado, kaj multaj kristanaj
trezoroj malaperis.

Kristanismo kaj arto
Laý la kolekto de la Kristana Muzeo de Esztergom, Hungario

Bazita sur prelego en Piliscsaba, Zoltán SOMHEGYI, HU

Bildo 1: Kolozsvari
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Unue mi þatus skribi kelkajn vortojn
pri la pentra¼oj de Tamás Kolozsvári.
Lia altaro (1427); (bildo 1 sur la antaýa
paøo) venis el Garamszentbenedek,
hodiaý: Benadik, en Slovakio. Tio estas
unu el la plej fruaj, konataj hungaraj
altaroj. Sur tio oni vidas la historion de
la Pasiono de Kristo kaj scenojn el la
vivo de tri sanktuloj: Benedikto, Egidio
kaj Nikolao. Kompreneble la stilo
ankoraý estas iom „æarma” aý naiva,
sed tio ne estas nur kulpo de la artisto,
sed ankaý karakteriza de la stilo. Tiu
stilo nomiøas internacia gotiko. La
nomo venas el la tendenco, ke æirkaý
en 1400 en preskaý æiuj landoj de la
Kristana Eýropo oni vidas similan
stilon: molan pitoreskecon, dekorati-
vajn ritmojn kaj liniojn, lirikan atmos-
feron, delikatajn formojn kaj fabelan
etoson. Ekz. sur la dua bildo ni vidas
la morton de Sankta Egidio. Laý la

legendo la
eremito vivis
en la arbaro,
kaj unu cervo
nutris lin.
Kiam la æasis-
toj de la okci-
dent-gota
reøo volis æasi
la cervon,
Egidio preøis,
ke la cervo ne
vundiøu, tiel

la sago trafis
Egidion. Sur la bildo ni povas vidi la
dekorativan stilon: la sceno ne havas
propran perspektivon, sed estas plata
kiel tapiþo. La proporcioj ne estas
harmoniigitaj: la sanktulo estas preskaý
tiel granda kiel la domo, sed la æasisto

estas multe pli malgranda. La kialo estas
ke la pentristo volis emfazi la gravecon
de la sanktulo.

La sekvonta arta¼o kiun mi þatus
montri al Vi venas el la sama loko,
Garamszentbenedek.  Tio estas Æerko
de Kristo de la jaro
æirkaý 1480. Tio
estis parto de la
ceremonio dum
Pasko. La statuo de
Kristo – kies origi-
nalo estas eæ hodiaý
en la preøejo de
Garamszentbene-
dek – havis mov-
eblajn brakojn,
do, dum Sankta
Vendredo oni
metis la korpon
en la Æerkon, kaj
Sabate elprenis
øin, kaj en proce-
sio kun la malplena
æerko oni montris ke
Li resurektis. Tiamaniere sur la flankoj
ni vidas scenojn el la Biblio: la
dormantaj soldatoj æe la tombo, la
virinoj æe la tombo kaj Kristo æe la
Limbo de la infero. En la supra parto
estas la apostoloj.

Ege gravaj trezoroj de la Muzeo estas
la pentra¼oj de la Majstro M. S. (æirkaý
1506). Ni ne konas lian veran nomon,
nur la monogramon, kiun li metis sur
la pentritan tombon de la resurektinta
Kristo. Tiuj kvar bildoj originale estis
en Selmecbánya (hodiaý Banska Stiav-
nica en Slovakio), kie en la preøejo sur
la altaro ili formis rondon pri la vivo
de Kristo. Aliaj pentra¼oj el tiu serio
ankoraý estas konataj, ekz. la Vizitado

Bildo 2: Egidio

Bildo 3: æerko
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de Maria æe
Elizabeta estas
en la Nacia Ga-
lerio en Buda-
peþto. La kvar
bildoj kiujn ni
trovas en la
Kristana Muzeo
estas scenoj el
la Pasiono de
Kristo, do el la
ekstera flanko
de la aloa altaro.
Oni facile povas
vidi, ke la arto
de la Majstro
M.S. estas jam

malsama stilo ol
tiu de Tamás Kolozsvári. Ne nur æar
estas 80 jaroj inter ili, sed ankaý æar M.
S. jam estis pli proksime al la renesan-
co. Tiamaniere la proporcioj de la
figuroj estas pli bonaj ankaý en si mem
kaj inter si, en la horizonto ni ofte vidas
interesajn urbojn, kies arkitekturo estas
simila al la itala renesanca arkitekturo,
kaj la naturo estas pli „natura”, kelkfoje
tute laýnatura. Tio ne estas miriga, æar
la pentristo povis jam uzi grafikajn
antaýbildojn, do, tre verþajne li konis
la verkojn de Andrea Mantegna, Martin
Schongauer kaj Albrecht Dürer.

Por esti pli internacia, nun mi
montrus du bildojn kiuj venas el nunaj
Benelux þtatoj. Unue malgranda bildo
de la tre konata majstro de Brugge,
Hans Memling (1433-1499). Li pentris
øin en la lasta jardeko de sia vivo, do,
verþajne cirkaý 1490. Sur la bildo ni
vidas la „Vir Dolorum”, la Viron de
Doloroj. Laý fakesploristoj la bildo
estis en paro kun Maria, kaj la du formis

malgrandan altar-
on. La bildo estas
ege malgranda:
13 cm oble 10 cm,
sed tio ne øenis
Hans Memling
por pentri la kor-
pon de Kristo kun
ege delikataj lin-
ioj kaj laývivaj,
plastikaj formoj.

La Kristo de
Hans Memling estas ankoraý pli prok-
sime al la mezepoka tradicio de la
statikaj, ikon-similaj sanktuloj, sed la
bildo de Jan Wellens da Cock pri la
tentado de la eremito Sankta Antonio;
(æirkaý 1520) estas pli vigla. Jan
Wellens da Cock estas sekvanto de la
fama Hieronimus Bosch, tial sur tiu
bildo ni vidas ekz. en la suba maldekstra
angulo la mistikajn-fabelajn figurojn
tiel karakterizaj æe Bosch. Sed ni ne
devas longe pensadi pri iliaj „funkcioj”
aý signifo: ili reprezentas la sep gravajn
kulpojn: Voluptemo, Envio, Pigreco por

Bildo 4: MS

Bildo 5: Memling

Bildo 6: Cock
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la bono, Voremo, Avareco, Kolero
Orgojlo.

Ege interesaj estas la ortodoksaj
ikonoj en al Muzeo (bildo sur sekvonta
paøo). Tiu ikono kiun mi montras æi tie
estas el la 16-a jarcento, kvankam øi

þajnas esti mul-
te pli malnova.
La kialo estas,
ke la stilo de la
ortodoksa
ikon-pentrado
ne þanøiøis tiel
rapide kiel la
stiloj en Okci-
dent-Eýropo.
En la ortodoksa
kulturo la bil-
doj, ikonoj ha-

vas sanktan honoron. Ili ne nur estas
bildoj, sed vere, laývorte „re-prezenta-
doj” de Dio. Tial, ili estas super la
þanøoj de homaro, de tempo kaj de stilo.
Ili ne havas tempon, kiel Dio ne havas
aøon.

Post la ikonoj, reirante al la Okci-
dent-Eýropa arto, ni
daýrigus kun la barokaj
bildoj de la 18-a jarcento.
La movriæaj, tordiøantaj
figuroj kaj la fortaj
koloroj estis karakterizaj
en tiu æi periodo kiel
ankau la kontrasto de la
lumo kaj mallumo. Belan
ekzemplon ni vidas sur
la bildo de la laýnome ne
konata germana aý aus-
tria pentristo, el la mezo
de la 18-a jarcento. La
temo estas la adoro de la
reøoj. La infanetoj,

anøeloj en la æielo ¼etas florojn al la
malgranda Jesuo, la lumo de la stelo
ankaý etendiøas al Li. La tuta bildo estas
tre bone legebla, tre „retorika”, æar unu
el la plej gravaj intencoj de la tuta
baroka periodo kaj stilo estis konvinki
la homojn. Laý kelkaj esploristoj la
baroko estis
nur kontraý-
reformacia
propagando.
Eble tiu opi-
nio estas tro
akra, sed certe
tiu pentra¼o
estas tre bela,
kortuþa, sole-
na kaj bone
legebla.

La lasta
bildo kiun mi
montrus al Vi  estas el mia plej þatata
periodo: la itala 18-a jarcento: la
pentra¼o de Giovanni Paolo Pannini, de
æirkaý 1710. La temo ne estas evidenta,
eble la prediko de iu apostolo, sed apud

la temo reprezentata de la
figuroj estas grava ankaý la
alegorio reprezentata pere de
la ruinoj. La antikvaj arkitek-
turaj formoj ne estas korek-
titaj, Pannini pentris ilin tiel,
kiel li vidis ilin en la 18-a
jarcento. Tiamaniere ili far-
iøas alegorio de la pasinteco
kaj de la ne reportebla
antikva harmonio. Tiu ten-
denco jam montras la
sekvontan, æi tie ne diskuta-
tan periodon de arthistorio:
la klasikismon.

Bildo 7: ikono

Bildo 8: adoro

Bildo 9: Pannini
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Kara Els,

pasintan semajnfinon [11-12/6]
Madzy kaj mi æeestis parton de la
ekumenaj eklezio-tagoj
(Kirchentage) en Aalen
(Germanio). Sabaton posttagmeze
okazis tie ekumena diservo gvidata
de pastro Kronenberger kaj mi;
æeestis sufiæe bona grupo da esper-
antistoj – kaj vespere mi prelegis
en la urba biblioteko – German-
lingve! – pri la Remonstrantoj: his-
torio kaj seræado al toleremo. "auf
der Suche nach Toleranz". Eble
interese por vi.

kore
Gerrit BERVELING

Hieraý [fino de junio] mi anoncis al la planantoj pri la ELNA-Kongreso
2006 (verþajne okazonta en Sandiego [Kalifornio] en junio) mian intencon
prelegi tie pri “La Biblia Lingva¼o kaj Biblia Tradukado” aý simila temo. Mi
invitas Dia Regno-legantojn, kiuj havas ideojn pri tiu temo, konsili min pri
tio, kion mi diru. Mi intencas koncentriøi pri sed ne strikte limi min
al la kampo de la Biblio *en Esperanto*.

ROS' Haruo / 2355 Eastlake Ave E / Seattle WA 98102 / Usono
    lilandbr@scn.org aý lilandbr@hotmail.com / tel 206-324-3176
              ROS' Haruo = Leland Bryant ROSS

Ivanka
Stoyanova,
nova KELI-
peranto por
Bulgario.

P.O. Box 701
BG-9000 Varna
Bulgario

Kiel 14-jara junulino mi esperantiøis. Mi
loøas en Varna, Bulgario, kun familio.
Profesie mi laboras kiel fervojistino. Es-
perante mi aktiviøas kiel:

 DM de UEA;
 delegito de Varna;
 FD-fervojoj, turismo, korespondado;
 peranto de SAT por Bulgario;
 peranto kaj distribuanto de LF-koop

(Svislando);
 korespondanto de Mondcivitana

Registrolibro
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Sekai no tomo to –
Kun tutmonda amikaro manojn plektas ni
Æe la ELNA-Kongreso komence de junio, okaze de la kristana Diservo,
ni kantis mian Esperantigon (parte traduko, parte subinflua novverko)
de "Sekai no tomo to" de YAMAGUTIT Tokuo. Bedaýrinde, æiuj
kunkantantoj estis nordamerikaj anglalingvanoj. Eble iu en Eýropo
povos reuzi øin en pli internacia aranøo. Jen la teksto:

Kun tutmonda amikaro manojn plektas ni,
Sur la kruca bazo staras en frat-harmoni'.
Dian Regnon alstrebante, preøas ni kun øoj':
Krist', Savanto, gvidu nin: estu nia Voj'!

Multaj lingvoj, multaj landoj, tamen unu kor':
Unuecon trovas ni æe l' amo de l' Sinjor'.
En malesperigan mondon venas la Esper':
Kristo, Mastr', enloøu nin: estu nia Ver'!

Montru al ni la sekretojn sub la mondsurfac'—
Kie por skuitaj koroj estas vera pac'?
Al la afliktata hom' mortanta pro soif',
Krist', Paþanto, nutru nun: estu nia Viv'!

Vojo, Vero, Vivo Vi ja estas, Krist' Jesu',
Pano, Pordo, Pek-portanto, Di' kaj multe plu.
Dum ni marþas tra la valo de la ter-pilgrim',
Krist', Sinjor', apudu nin øis la vojofin'.

La melodio (TOKYO) de KOIZUMI Isao, laý la japana æant-modo
“gagaku”, estas havebla per MIDI-dosiero æe

http://www.geocities.com/cigneto/thcmid/t/
(klaku tie al Tokyo1.mid por simpla unustrofa aranøo aý al
Tokyo_gagaku_4.mid por pli plena kvar-strofa). La japana originalo
estas verkita en 1958 okaze de internacia kongreso pri kristana edukado
en Tokio.

ROS' Haruo


