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Paradokso de nia epoko estas, ke Ju pli la rimedoj
por komuniki disvolviĝas, des malpli la homoj efike
sukcesas komuniki.

Oni dungas homojn por zorgi pri la komunikado en
entreprenoj. La grandaj firmaoj volas fari al si
bildon. Politikistoj ne plu reklamas pri la programo,
pri la ideoj, sed pri la bildo, pri la maniero, kiel
oni vidu ilin. Sed, la plej efika rimedo restas la
inter-kvar-okula komunikado, kaj eĉ, malsamaj antaŭaj
pensoj povas konduki al miskomprenoj.

Kaj meze de ĉio ĉi tio, kristanoj provas atesti pri
sia fido, pri la vivo, kiun ili ricevis, pri tiu homo,
Same homo kaj Dio, kiu estras ilian vivon, kiu estas
ilia vivo. Ili uzas, kelkfoje la modernajn rimedojn,
kaj/aŭ la amikecajn konversaciojn, sed finfine, tio
restas afero inter Jesuo Kristo kaj la homo, inter la
Sankta Spirito kaj la homa spirito. Neniu kristano
fanfaronu pri la efikeco de sia metodo evangelizi,
komuniki la Evangelion, Li nur laŭdu Dion, kiam homo
venas, aŭ revenas, al la fido.

Kion ajn komuniki,sene la veron ? Kiel ? Certe
ne per ŝajno !

p.o.



ALVOKO POR KUNLABORADO

degree
La temo de la 6-a numero de EVANGELIAJ KAJEROJ,

aperonta teorie oktobre 1989, estos :

"ARKEOLOGIO, radikoj de la historio".
Mia peto estas, ke vi proponu al mi artikol-temon

pri kiu vi verkus, aŭ nomon kaj adreson de eventuala
aŭtoro. Kontaktu min sufiĉe rapide. Vi poste ricevos
la liston de la petataj artikoloj, kaj mi atendos ilin
por junio/julio.

Por doni ideojn pri la pritrakteblaj temoj, kaj
ankaŭ pri kontaktotaj eventualaj aŭtoroj, jen kelkaj
proponoj de artikol-temoj, listo tute ne kompleta :

Arkeologio, historio sen tekstoj,
Kion serĉas arkeologo ?

Interpreti ŝtonojn kaj cindrojn
Kiel koni la antikvajn religiojn ?

Spuroj de la bibliaj rakontoj
La Biblio : historia dokumento
Historieco de la Biblio
Filozofio de historio
Vero en historio
Antaŭjuĝoj en historio
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LA BIBLIO — SKRIBA KOMUNIKAĴO DE DIO

"Jam de frun infaneco vi konas la Sanktajn Skribojn, kiuj
povas fari vin saĝa por savo per la fido." (2 Tim 3:15)

Tiel skribis la apostolo Paŭlo al pli juna viro, kies avino Lois,
kaj patrino Eŭnike estis fidplenaj judinoj (1:5). La Sanktaj
Skriboj, kiujn Timoteo lernis de 111, estis kompreneble tio, kion
ni nomas la Malnova Testamento. Paŭlo nomis ĝin "la orakoloj de
Dio" (Rom 3:2).

Nia Sinjoro Jemuo Kristo diris al la sadukeoj,
ne sciante la Skribojn, nek la potencon de

diris,
WVi esplorasla Skribojn, ĉar vi opinias, ke en tli vi

havas eternan vivon ; kaj ili estas tio, kio atestas pri
mi." (Joh 5:39)

tiu kvara evangelio, dek unu foje ni trovas la vorton
"Skribo". Plejofte oni povas trovi la parton de la Skriboj, kiun
Johano citas. "La disĉiploj kredis la Skribon" (2:22). "La Skribo.
diris" (7:38 kaj 7:42). "La Skribo ne povas esti nuligita" (10:35).
"Por ke plenumiĝu la Skribo" (19:18 ; 17;12 ; 19:24 ; 19:28 ;

19:36). "Kaj ankoraŭ alia Skribo diras" (19:37). "Il! ankoraŭ ne
komprenis la Skribon" (20:9).

Kelkfoje en la Malnova Testamento oni legas, "Aperis al mi
vorto de la Eternulo, dirante" (Jeĥ 3:16 vi
12:1,17,21,26 ; 13:1;14:2,12 ; 15: ktp.)
La judoj hezitis ĝis 90 p.K. agnoskila sanktecon de la profeta
libro de Jeĥezkel, sed finfine ili rekonis ke vere Dio komunikis
al li Sian mesaĝon, kaj per 14 al Sia popolo,

Ofte unu frazo de la Skriboj venas al ni klel vorto de Dio. Se
du ideo venas al ni, kiu por ni estas nova, estas saĝe kompari ĝin
kun vortoj, kiujn ni scias el la Sanktaj Skriboj, por konfirmi, ke
la nova vorto estas vere de Dio (1 Joh 4:1). Oni parolas pri la
kanono de la Skriboj en tiu senco, ke oni komparas aliajn ideojn
kun tiuj, kiujn ni nepre akceptas.

Mi devas konsideri la kuntekston, por decidi al kiu la
originalaj vortoj estis dirataj, kaj se 111 validas ankaŭ por ni.
Teksto sen kuntekato povas esti preteksto | Mi devas nek tordi la
Skribaĵojn, al nia propra pereo ( 2 Pet 3:16), nek falsi la
Vorton de Dio por erarigi aliajn (2 Kor 4:2).

En ĉi
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for klarigi niajn ideojn, aŭ prefere por klarigi tion, kion Dio
TRO KEO MAU E ERNA mo zee oj ikto kan i, (vo en
A Kor 2114), 99 ni bone konmalaBiblion, ni povas esti kiel dom-
mantro, kiu elportas el ela trezorejo objektojn novajn kaj malnovajn
(Mut 13152), kaj preĝo iĝas dudirekta afero. Ni ja alparolas Dion,

ad kium ni uzas la Biblion, aŭ meditas pri Bia enhavo, Dio per ĝi
povas alparoli nin.

Inlamanoj kredas ke Dio eterne havia kun Si en la ĉielo librojn,
klujn la anĝelo Gabriel malkaŭis unu al Adam, unu a2 Ĥanon, unu al
Noa, unu al Abraham, unu al Mosco, unu al David, ktp. Kristanoj ne
devas penui tiel. "Homoj, movataj de la Sankta Spirito, parolis laŭ
Dio" (2 Pet 1:21), ili parolis en la nomo de Dio (Dan 8:6), sed £11

“esploris kaj serĉis" (1 Pet 1:10). Ili resgis al la respondoj de
siaj aŭskultantoj (Jes 7:11-14), aŭ inkluzivis aludojn al bonekonataj
eventoj lAmos 1:3-2:6). Kelkaj men skribis aŭ diktis la mesaĝon (Jer
20:1 ; 3614). Pliofte la profetoj eldiris la mesaĝon, kaj iliaj
aŭskultintoj skribis ĝin (Jes 8:26).

La libroj, kiujn ni havas en la Malnova Testamento, ofte enhavas
pruvetojn, ke nekonataj redaktoroj kunmetis la librojn, aŭ aldonis
kelkajn risarkojn post la morto de la persono, pri kiu la libro
temas. Ekzemple, Moseo mem ne skribis Read 34:5-12, kaj Josuo ne
skribis pri sia morto (Jos 24:29-31). Neniu el la juĝistoj skribis
Juĝ 21:25, kaj Samuel certe skribis nenion post 1 Sam 25:1 ! Ŝajne
la lasta redaktado de ĉiuj tiuj libroj, kaj de la du lbroj de Reĝoj,
okazis proksimume on la jaro 500 a.K. La kompletigo de tiu historio
devas esti post la lasta evento (2 Reĝ 25:27), kiu okazin en 561,
kaj tiuj libroj ne mencias la proklamon, kiun Ciro ordonia en 529
(vidu kontraste Ezra 1:1-4 aŭ 2 Kro 36:22-23 ; tiuj du libroj
kompletiĝis multe da jaroj post la alveno de Ciro).

“Dio multafoje kaj multamaniere parolis en la profetoj"
(Hob 121).

MLI Sciigis Siajn vojojn al Moseo, Siajn farojn al la
IzrnelidoJ" (Psa 103:7).

Li instruis ankaŭ per vortoj de saĝuloj (Sen 22:17). En la Biblio
mi trovas ĉiun specon de literaturo. Prozo kaj poezio, faktoj kaj
fabeloj, historio kaj eldiraĵo.

WĈio estas utila por nia instruo" (2 Tim 3:16),

Otte ni ne komprenas la plenan signifon de tio, kion ni legas.
La profetoj mem kelkfoje ne tute komprenis tion, pri kio 114

parolis (1 Pet 1:11). Orte en la Psalmoj, ni trovas vortojn pri
reĝo (45:1 ; 72:1), aŭ pri la Sanktoleito de la Eternulo (2:2 ;
8419), Ŝajne la psalmisto pensis pri reĝo, kiun l. konis, sed ni

EV;

povas diri, ke la vortoj estas eĉ pli veraj pri la filo de David,
kiu mortis por ni sur la kruco.

Antaŭnelonge Hugh Schonfleld mortis en Anglujo. Li estis judo,
kiu eldonis sian propran tradukon de la Nova Testamento en la
anglan. Li verkis ankaŭ libron kun la titolo The Passover Plot (La
paska komploto). Mi ne konsentas pri kelkaj el liaj teorioj, sed
eble Li prave enfazis la frazon, kiu troviĝas ofte er

evangelioj : "Tio okazis, por ke plenumiĝu la Skribo.
admonis la manigitojn, ke 114 ne konatigu lin (Mat 12:16) ; Li
parolis per paraboloj (13:34) ; Li sendis du disĉiplojn por alkon-
duki azenidon (21:2) ; Li diris al Petro:"Renetu vian glavon"
(26:54);Li estis arestita (26:56);Ĉiam “por ke plenumiĝu la
Skriboj". Li bone sciis tion, kion la Skriboj diris, kaj lia
respondo estis

4Jon mi venis (En la rulaĵo de la libro estas skribite pri
mi), por plenumi Vian volon, ho Dio !" (Heb 10:7).

AL tiuj, kiuj iris al Emaus, li diris
"Kristo devis suferi ĉion tion, kaj eniri en sian gloron"

(Lk 24:26).
Kiam Jesuo estis tentata li respondis :

itas skribite : Ne per la pano solevivas hono, sed per
ĉiu vorto, kiu eliras el la buŝo de Dio."

“Estas skribite:Ne provu la Eternulon, vian Dion."
atas skribite:Al la Eternulo, via Dio, vi adorkliniĝu,

kaj al Li solavi servu.
la tri respondojn oni trovos en Readmono (8:3;6:16;6:13), kaj
ni povas facile konjekti, ke Jesuo antaŭnelonge parkerigis ilin,
kiel Dia vorto por 11. Ĉu simile, dum la semajno antaŭ la krucum-
iĝo Jesuo parkerigis versiklojn el la profetaĵo de Zeĥarja (9:
AM:12 ; 12110;1957) ?

La Nova Testamento citas el 21 de la 24 libroj de la hebrea
Malnova Testamento. En la Esperanto-Biblio la sama enhavo aperas
an 39 libroj, aranĝitaj iomete malsase. La apokrifaj (dunkanonaj)
libroj, kiuj inkluziviĝas nur en grekaj aŭ latinaj biblioj, ne
citiĝis en la Nova Testamento. Multaj trovas en ili ekzemplojn de
bona konduto, sed prave hezitas bazi sur 411 iun ajn doktrinon.

Estas klare ke Jesuo Krito alte taksis la Malnovan Testamenton,
sed ĉu lM diris ion pri la parto de nia Biblio, kiu ankoraŭ ne
skribiĝis ? Se temas pri la evangelioj, lM diris :

“La Sankta Spirito, kiun la Patro sendos en mia nomo,
inatruos vin pri ĉio, kaj vin rememorigos pri ĉio, kion
mi diris al vi". (Joh 14:26)
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Se temas pri la Agoj de la Apostoloj, li diris
"Kiam venos la Parakleto, kiun mi sendos de la Patro al vi,

la Spirito de la vero, kiu devenas de la Patro, tiu pri mi
atestos ; kaj vi ankaŭ atestas.“ (15:26)

je temas pri la epistoloj aŭ la Apokalipso, li diris :

kiam venos li, la Spirito de la vero, li gvidos vin en
ĉian veron ; Ĉar li ne parolos de si mom ; sed kion ajn li
idos, tion 14 parolos ; kaj li anoncos al vi venontajn.

aferojn." (16:13)
En la lasta ĉapitro de Apokalipso, oni trovas aserton, ke neniu

aldonu al la vortoj de ĉi tiu libro (22:18). Sendube la unua signifo
utis ke neniu aldonu al Apokalipso, sed tiuj vortoj nun troviĝas

sur la lasta paĝo de nia Biblio, kaj estas saĝe ke ni akceptu la
Biblion tiel, klol ĝi estas. En la dua jarcento nekonataj homoj
provis verki novajn librojn, kiel ekzemple la Bvangelion laŭ Petro:
Oni povas facile vidi ke la kvalito de tiaj libroj ne estas egala
al la akceptitaj libroj. Dun postaj jarcentoj multe da kristanoj
verkis utilajn librojn, sed neniu libro havas la saman aŭtoritaton,
kiun posedas la Sankta Biblio.

Kian la reĝino Elizabeth (Elizabeta) kroniĝis en London en 1953,
oni prezentis al 8i biblion dirante:Jen la plej valora libro,
kiun ofertas 8i tiu mondo." Multaj elkore konsentos, ĉar ili mem

spertas, ke per ĝi Dio konunikas hodiaŭ Sian volon.
David Featherstone, Britujo

Duvl4 FEKTIERSTONE (dejvid fedretoŭn), reĝa atipendiulodeVesteineter.
School, London, Licenciulo pri teologio ŝn la universitato de Oxford (okafd,
Okafardo), kolegia kaj universitata lekcilsto, mun emerita, laboris en Hindujo
Klel BIbII-eocieta sekretario dum kvin jaroj, kaj poste inatrule en Anglujo.
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JESUO - LA MODELA KOMUNIKANTO.

Ke Jesuo Kristo venis ne nur por vivi sed ankaŭ por komuniki la
veron al ni estas klare surbaze de unu el liaj kromnomoj:la
Vorto (HO LOGOS en la greka). Tiel la Sankta Skribo anoncas :

"Kaj la Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni, kaj ni
vidis lian gloron, gloron kvazaŭ de la solenaskita de la
Patro, plena de graco kaj vero." (Joh 1:14)

La Savanto estis hono kun mesaĝo, Estas homoj, kiel monafoj,
kiuj rilatas principe kun Dio. Sed Jesuo komunikas sumo al Dio
(ber preĝo) kaj al homo. Klel li komunikis al la homo ? En lia.
tempo ne estis anas-komunikiloj, klel televido, gazotaro aŭ radio.
kaj 11 ne dungis heroldojn aŭ skribistojn por disvastigi sian
nesaĝon. Ne, li men proklamis sian mesaĝon per sia propra buŝo.
Estas vere, ke li foje sendis'elajn disĉiplojn por proklami la
mesaĝon, ed esceptokazo. En tio manifestiĝas la hunileco de la
Filo de Dio, kiu disponas Ciujn armeojn de la sanktaj anĝeloj. I14
povus facile anonci la tutan mesaĝon ml la homaro. Kaj la Diablo
fakte tiel tentis lin, ĉar tiu dirio al l :

(La mondon) mi. donos al vi, se vi faligos vin kaj ador-
kliniĝos al mi" (Mat 4:9),

Sod kiam 14 estis sur la Tero, tio ne okazis, ĉar Jesuo tiam venis
ne por montro de monda aŭ ĉiela potenco. Vane la Diablo tentis lin,
ke 11 usu eian potencon.

la vorto komuniki kaj siaj derivaĵoj estas gravaj vortoj hodiaŭ.
Mia generacio preferas parolojn al silento, kaj okazadas ĉirkaŭ la
mondo senfinaj intertraktadoj. Gravas pli ofte por ni kvanto (da
vortoj) cl kvalito. Sed por niaj prauloj estis kvalito pli grava,
Al ni pli grava estas la perilo (komunikilo) ol la enhavo. Ni Batas,
kian mesaĝo estas bone pakita kaj volvita en brilaj afektoj. Ĉu la

mesaĝo estas vero aŭ ne, tio preteras nian menson, Mi ne volus
kondamni niajn tre efikajn modernajn rimedojn de komunikado. I11
vere utilas. Sed ilia alesto kaŭzas, ke ni ofte pli atentas ilin ol
la nesaĝojn, kiujn 111 enhavas.

Vi ne trovos la vorton komuniki en la Biblio, kvankam mi ne
havas Esperantan biblian konkordancon kaj ne povas do certigi tion.
Sed la ideo komuniki nepre subkuŝas sub la multaj bibliaj vortoj,
kiel kompreni, mesaĝo, parabolo, famo, disvastiĝi, novaĵo, klara
senco, instrui. Komuniki signifas havigi al iu informojn. Ĝi baziĝas
sur la latina vorto COMMUNIS (komuna). La interrilato estas klara :

igi ion (antaŭe nekonata) komuna.
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Klel dirite supre, estas granda Intereso nuntempe pri la rimedoj
de komunikado, sed oni ne atentas la mesaĝojn. La komunikiloj de la
antikve socio estis kutime mesaĝistoj (heroldoj) kaj oratoroj.
Pasin multaj tagoj por momaĝo disvastiĝi. Sed tiuj komunikaĵoj
povin esti efikaj. En Readmono 13 estis instrukcioj al la Izrael-
Adoj ekstermi iun ajn samlandanon, kiu turnis sin al idoloj. Kaj la
rezulto :

WKaj la tuta Izrael tion aŭdos kaj ektimos, kaj oni ne plu
faros tiun malbonan agon intor vi." (v. 11, enfazo mia)

Se la tuta Israel povis aŭdi, tiam la konunikado (kvankam malrapida)
itin Ja efika. En la tempo de Jesuo estas la socio multe pli prok-

Sine kunplektita ol la noderna individuisma socio, do grava novaĵo
dinvastigita buŝe atingis preskaŭ la tutan popolon. Pro tio, ne
estas miro post la releviĝo de Jesuo, kiam li iradis kvazaŭ inkop-
nite kun du el siaj disĉiploj, ke unu el la du diris

MĈu nur vi sola loĝas en Jerusalem, kaj ne scias tion, kio.
tie okazis en ĉi tiuj tagoj ?" (Lk 24:18)

Kompare kun tio, nia hodiaŭa komunikado suferas malavantaĝon, ĉar
oni ne povas teknike certigi, ke grava mesaĝo atingos la tutan
celatan popolon de la moderna socio.

MI difinis la vorton komuniki. Nun mi volas konsideri ĝin en ĝia
kunteksto en la Biblio, kaj montri, kiel ĝi rilatis al Jesuo. Por.

simpligi tiun taskon, mi konsideros tiujn demandojn:kion komuniki,
kiun komuniki, kiel (kiamantero) konuniki, kial konuniki, kaj al
kiu konuniki ? Tiam ni detale esploros Johanon 4:1-26 por vidi
Jesuon en la rolo de granda komunikanto.

Kion komuniki ? Hodiaŭ tio ofte estas reklamaĵoj aŭ ideologio.
Sad Jesuo komunikis la Evangelion, la bonan novaĵon de la savo al
ĉiu, kiu fidas al li kaj turniĝas for de siaj pekoj. Liaj disĉiploj
disvastigis la sanan mesaĝon. Hove,se la Eklezio, la Korpo de
Kristo, komunikas ŝun ajn nlian mesaĝon ! Ĉar ne estas pli grava
mesaĝo. La homo devas eskapi la inferon kaj iri al la ĉielo, kaj
fur la Evangelio instruas al l( aŭ mi la savon, kiel far! tion.
Bedaŭrinde luj partoj delaKristana Eklezio hodiaŭ plivole komun-
ikan alinjn aferojn ol la Evangelion.

Kian komuniki la Evangelion ? Hodiaŭ, ne morgaŭ, ĉar :
IVi ne scias, kio morgaŭ okazos! (Jak 4:14).

La Regno de Dio ne pernesos prokrastojn.' Al iu prokrastemulo diris
Jemuo :

"Sekvu min, kaj lasu la mortintojn enterigi siajn mort-
intojn." (Mat 8:22)

La Evangelio postulas obeon, ĉar ĝi estas la Vorto de Dio. Same, en
la Malnova Testamento, Dio donis siajn Dek Ordonojn, ne siajn Dek.

EVANGELIAJ KAJEROJ

Proponojn. Tamen, estas vere, ke Jesuo kaj siaj apostoloj kutime
preferis komuniki la Evangelion je la sabata tago, ĉar la popolo
entis kune en la sinagogo kaj ne distrita per aliaj aferoj. Kaj
aliaj limigoj validas : Ne havas sencon komuniki la Vorton de Dio,
kiam oni ne pretas fari tion. Tiel, Jesuo ne predikis la Vorton,
ĝis kian li atingis la aĝon de tridek Jaroj. Kaj ne havas sencon
prediki al malsatulo aŭ al alia speco de korpe suferanta homo, kiu
unue bezonas materialan helpon. Jesuo unue resanigis homojn, tiam
montris al ili la volon de Dio.

Kiel komuniki la Evangelion 7 Tiu demando havas plurajn partojn.
Per kiuj komunikiloj ? En kiuj lingvoj ? En kiu maniero ? Certe,
per' ĉiu homa aŭ teknika rimedo havebla. Sed mi opinia, ke la plej
efika rinedo estas la personaj interparoloj aŭ la predikadoj antaŭ
kunvenoj. Tlin kompreneble plifnciligas la modernaj rimedoj de
transporto. Ĉiu homa lingvo taŭgas porkomuniki la Evangelion, ĉar
ĉiu havas parolantojn. Estas plej bone komuniki la Vorton de Dio en
la indiĝena (gepatra) lingvo, ĉar tiu estas la plej komprenebla por
la ricevanto. Tiel, bonvenaj estas la grandaj klopodoj nuntempe
traduki la Biblion en ĉiun lingvon de la mondo. Estas SO00 da i11 !

Wyoliffe Bible Tanalatore (Bibliaj tradukistoj Wycliffe) rolas
grave en tiu laboro,

En kiu maniero konuniki ? Sincere fidante je la helpo de Dio.
Kaj nia parolo kaj nia prediko estis ne on allogaj paroloj

de saĝeco, sed en elmontro de la Spirito kaj potenco, por
ke via fido estu ne laŭ la saĝeco de honoj, sed laŭ la
potenco de Dio." (1 Kor 2:4)

Estas priplorinde, kiam la Evangelio estas predikata pro kialoj de
profito aŭ malamo, sed Dio povas utiligi eĉ tion (Pil 1:15-18).
Certe Jesuo neniam flatis iun ajn aŭ mildigis sian mesaĝon por
gajni la favoron dela homamaso.

Kial komuniki la Evangelion ? Ni jam klarigis, ke ĝi estas la plej
prava mesaĝo en la mondo. Preter tio, estas tute nature dividi
bonan novaĵon kun iu alia. Jesuo Kristo volas nepre obei la volon
de sia Patro, kaj predikado estis la Dia volo.

Kaj al kiu paroli la Bonan Novaĵon ? Al ĉiu hono, men favoro aŭ
distingo de personoj. La mesaĝo havas universalan aplikeblon, ĉar
la Falo estas enkarceriginta Ĉiun en la ĉerkon de la peko. Estus
bone, se eduko aŭ racio aŭ acienco aŭ medicino aŭ riĉo aŭ virto
povus revivigi la mortintojn, sed tiuj montriĝas senpovaj, kiel
povas atesti iu ajn kristano. Nur la Evangelio revivigas la pekanton.
Tiel do, Jesuo predikis al riĉuloj kaj al almozuloj, al la saĝaj kaj
aŭ la malsaĝaj, al justuloj kaj al ĉiesulinoj. Jesuo jes limigis



JESUO — LA MODELA KOMUNIKANTO————=)...B.hĉ=Stan paroladon al preskaŭ nur la judoj, sed li diris
"Lasu unue satigi la infanojn" (Mk 7:27)

alivorte, la judoj estis la infanoj de Dio, kaj meritis unue aŭdi
la Evangelion. Poste, Jesuo ordonis prediki al la nacianoj.

Ni konsideru parton de la Skribo rilate la komunikadon de Jesuo,
la konatan tekston Johano 4:1-25, kie Jesuo parolis kun virino ĉe
puto, nejudino. Laŭ tiu rakonto, Jesuo sidis ĉe puto post laciga
matena marbado tra Samario, kaj liaj disĉiploj forestis. Virino
venia kaj ĉerpis akvon e)laputo, malatentante tiun judan fread-
ulon. En versiklo 7 li subite ekparolis al 8i :

"Donu al mi trinki." ;
Moderna angla versio de la Biblio (Mie Intermational Veraton)
kredigas, ke tiu frazo estas peto, ne ordono. Kiel ajn, Jesuo egis
por establi komunikon kun ŝi. (Se li ne dirus ion ajn, estas certe
ke la samarianino forirus sen paroli al 14) La peto aŭ ordono estas
tute ordinara, sed la principo estas, ko ni ofte (kiel Jesuo) dei

rompi la baron de silento por starigi komunikadon. Ho ve, kiom ofte
ni kulpas pri tio, kaj animo foriras en la fajron !

La samarianino estis al li tute frenda, de nacio neŝatata de la
judoj (kaj reciproko), de la mala sekso, kaj malĉasta. La moroj
tiam ne permesis virojn (precipe rabenojn) kunparoli kun virinoj
judaj, eĉ sen paroli pri la "hundoj", la nacianoj. Denove Jesuo
lasial ni ekzemplon, ke ni devas ne malestimi personon pro ties.
malsameco aŭ alieco aŭ maleupra stato.

Tiam ni legas
“La samarianino do diris al Li : Kiel vi, estante judo,

petas trinki de mi, kiu estas samarianino ? ... Jesuo res-
pondis kaj diris al Ŝi : Se vi scius la donacon de Dio, kaj
kiu estas tiu, kiu diras al vi:Donu al mi trinki, vi petus
lin, kaj 14 donus al vi vivan akvon" (9-10).

La virino respondas per nesurpriza (preskaŭ antaŭprogranita) demando,
kaj la respondo de Jesuo estas tute miriga:li donus ian "vivan'

akvon. Li do kaptas la atenton de la virino per tute neatendita
Pespondo. Tiel ankaŭ ni devus strebi por ne banaligi la Evangelion.
Notu ankaŭ, ke Jesuo direktas atenton al si mem, ne al iu aŭ io.
alia. Tiel ankaŭ ni. devus havi Jesuon en la centro de la Evangelio.
Sen Jesuo ni tute ne havas la Bonan Novaĵon.

Plue
lla virino diris al li : Sinjoro, vi nenian ĉerpilon havas,

kaj la puto estas profunda;de kie do vi.havas tiun vivan
akvon ? Ĉu vi estas pli granda ol nia patro Jakob, kiu
donis al ni la puton, kaj trinkis mem el ĝi, kiel ankaŭ

laj filoj kaj liaj brutoj 7 Jesuo respondis kaj diris al
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ŝi : Ĉiu, kiu trinkis el ĉi tiu akvo, denove soifos ; sed
kiu trinkis el la akvo, kiun mi donos ml 11, tiu nenian

Solfos ; sed la akvo, kiun mi donos al li, fariĝos en 11
fonto de akvo, ŝprucanta supren por eterna vivo." (11-15)

La virino miskomprenis la vortojn de Jesuo, ĉu intence aŭ ne, estas
malfacile juĝi. Oni ja ne ĉerpos tiun "vivan akvon” el truo en la
tero. Plue, Ŝi provis devojigi la interparolon, direktante atenton
ŝi iu detalo en la historio de la judoj, malgrava rilate la Evangi
lion. Jesuo do lerto tuj klarigis la naturon de tiu viv-dona akvo,
ignorante la vortojn pri Jakob. Ho, kiom ofte ni kredantoj l.

nin deflankiĝi de la kerno de la Evangelio kaj foriras en malgravajn
detalojn 1 MI enplektiĝas en argumentojn pri romkatolikismo, pri
bopo, pri evoluismo, aŭ pri io ajn. Sed Jesuo denove turnis la
atenton al si mem, la donanto de la viva akvo. Notu plue, ke li
enkondukas la temon de eterna vivo, al klu tiu viva akvo kondukas.
Ja devaa esti subutrekite, ke per la Bona Novaĵo venas eterna vivo.
No estas miro, sekve, ke la Malnova Testanento estis grandnezure
silenta pri la eterna vivo. Dio ne volis ŝajnigi, ke la eterna vivo
venus pero de la Leĝo.

"La virino diris al li:Sinjoro, donu al mi ĉi tiun akvon,
por ke mi ne plu soifu, kaj ne devu traveni ĉi tien, por
ĉerpi. Jesuo diris al Ŝi : Foriru, voku vian edzon, kaj
revenu ĉi tien." (15-16)

Dubeblas, ĉu la virino kredas lin, kaj ŝi certe ne komprenas lin.
Ŝi pensas tere, kiel havi subĉielan paradizon, sed la Evangelio

itas spirita kaj direktas la koron ĉielen. Oni devas neniam ligi
la Evangelion al iu ajn promeso pri pli konforta tera vivo. Multaj
kristanoj povas atesti male, ke ili suferas diversajn elprovojn kaj
afliktojn. La respondo de Jenuo unue sonas strange : kial 8i bezonas
nun sian edzon 7 Sed la klarigo tuj sekvas en la plej proksimaj
versikloj.

“La virino respondis kaj diris al 11 : Mi ne havas edzon.
Jesuo diris al 8i : Vi prave diris : MI ne havas edzon
Ĉar vi havis kvin edzojn ; kaj tiu, kiun vi nun havas, ne
estas via edzo ; ĉi tion vi diris vere." (17-18)

Jesuo scias, kio enestas en la koro de la hono, do ne estas miro,
ke 11 enmetas en la lumon la malvirtan pasintan vivon de tiu ĉi
virino. Li ne denuncis la pekon de la virino, li simple asertis
ĝin. Sed kial ? Ne por kondamni Bin. Pli ĝuste, verŝajne por igi
ŝin fidi je li (Ne eblas, ke li scius antaŭe tiajn detalojn de la
virino, ĉar la judoj kaj la samarianoj ne interklaĉadis). La Evan-
gelio efikas por 1gi homojn agnoski siajn vivojn de pekado. Sen iu
vekiĝo al nia stato de pekeco kaj perditeco, ne facile eblas ajna
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reala respondo al la mesaĝo de la Bona Novaĵo. Kompreneble, la plu

multo da kristanoj ne estas profetoj aŭ ne havas donacon de kono,
mod ni povas ja montri al pekantoj, kiom alta entas la normo de Dio
koncerne la homan konduton, kaj klel ni maltrafas tiun normon.

“La virino diris al lj ; Sinjoro, mi ekvidas, ke vi estas
profeto. Niaj patroj adoradis sur ĉi tiu monto ; kaj vi
diras, ke en Jerusalem estas la loko, kie oni devas adori.
Jesuo diris al ŝi : Kredu al mi, virino ; venas la horo,
kiam nek sur ĉi tiu monto, nek en Jerusalem, vi adoros la
Patron. Vi adoras tion, kion vi ne konas ; ni adoras tion,
kion ni konas;ĉar el la judoj estas la savo. Sed venas la
horo, kaj jam estas, kiam la veraj adorantoj adoros la
Patron laŭ spirito kaj vero ; ĉar la Patro serĉas tiajn por
esti Liaj adorantoj. Dio estas spirito : kaj Liaj adorantoj
devas adori Lin laŭ spirito kaj vero." (19-24)

La virino agnoskis, ke Jesuo estis profeto, sed tuj provis elturniĝi,
levante disputon inter la judoj kaj la samarianoj pri la ĝusta loko
por adorado. Ŝi ne volis, ke 8ia vivo de spirita mallumo plene
wlmontriĝu. Sed ni devas konfesi la pekon kaj niajn minuzatajn
vortojn. Tiel Paŭlo skribis :

MSedseĈiuj profetos, kaj envenos nekredanto aŭ neklerulo,
uM konvinkata de ĉiuj ; la oJ de Lia koro estos
elmontrataj ; kaj sekve li falos sur mian vizaĝon kaj adoros
Dion, deklarante, ke Dio ja estas Ce vi." (1 Kor 14:24-25)

Jenuo denove ne permesas deflankiĝojn de la dialogo. Li rifuzis
eniri en disputon pri la ĝusta loko por adorado. Anstataŭe, 14
deklaris, ke Dio multe pli interesiĝas pri la stato de la adoranta
koro, ol'pri ties geografia loko. Kaj li havigis adronon al la
virino, ĉar ŝia popolo adoradis blinde:"kion vi ne konam". Kaj 15
insistas, ke el la judoj, kaj ne el ŝia nacio, venas la savo. Tia
admono certe ne povis ĝojigi ŝin, sed la Evangelio devas esti komu-
nikata en vero. La homo ne estas hunila estaĵo. Ni ne volas agnoski,

itas senpovaj savinin. Sed la Bona Novaĵo nepre prenisas,
ke ni bezonas savon. Ĝi ankaŭ aldonas, ke Dio "serĉas" adorantojn,
kiuj vere adoros lin. Jen grava punkto : Dio volam, ke ni venu al
Li l Li ne estas ĉiela ermito, kiu nur toleros nian alestadon. Kaj
kiel ni venu al Li ? Sincere, ne poruzi Lin por havigi al ni ion
altan.

La nekono neestas beninda. Jesuo ne aprobis la malscion de la
ŝnmartanoj. Kiel la granda puritano Richard Baxter (ri8'd bakstr)
notia, ke superfluo da scio povas foje esti neutila, eble eĉ mal-
utila. La homo povas fieriĝi. Sed la manko de scio, precipe pri la
Evangelio, povas esti katastrofa. El tio sekvas la bezono proklami
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la Bonan Novaĵon al ĉiu homo.

WLa virino diris al li : Mi scias, ke venas la Mesio (kiu
estan nomata Kristo) ; kiam tiu alestos, li anoncos al ni
ĉion. Jesuo diris al Ŝi : Tiu estas mi, kiu parolan al vi."
(25-26)

Tiu ĉi demando de l' virino ankaŭ estas deflankiĝo, sed almenaŭ ŝi
komencas pensi pri vera religio. Ŝi atendas, ke tiu Mesio solvos
ĉies problemojn. Kaj Jesuo tuj malkaŝis sin al 8i ! Leviĝas la
demando, kial li rekte anoncis sian mesiecon nur (kiom ni scias)
al nejudino ? Verŝajne pro tio, ke nur nejudo malhavas malĝustajn
ideojn pri la Mesio, kiu devis unue suferi, antaŭ ol eniri sian
gloron. Ĉiukaze, la principo estas, ke ni devus rekte anonci la
Evangelion al homoj, sen vualoj kaj kriptaj vortoj. Aliflanke, ni
devus ne uzi vortojn, kiuj miskondukos la aŭskultantojn pro kron-
Bighifoj kaj emociaj nuancoj. Tiel agis Jesuo.

Unu afero notinda en tiu johana dialogo estas, ke al Jenuo
neniam mankas vortoj. Li Ĉiam scias kion diri. Li neniam diras :

Momenton, mi devas pripensi vian respondon. Kaj kiam li parolis,
ĉiu vorto alportas oran veron. Li ne malŝparis vortojn. Tiel el
tio eble estas parta klarigo por la raporto de Ja oficuloj al la
fariseoj, kiam 114 diris :

WAnkoraŭ neniam tiel parolis hono." (Joh 7:46)
Plue, Jesuo perfekte aciie la Skribojn, ne bezonante konsulti 114n.
LA ofte estis citanta el 411 respondeal aiaj demandantoj. Tio
estas instruo al kristanoj hodiaŭ, ĉar ni tro ofte apogas nin ur
la skribita Vorto, kiel la skribistoj. Ni ne dediĉas tempon al
parkerigo de la Bibliaj versikloj, kio estas bedaŭrindaĵo.

La Skriboj montras Jesuon kiel la persona komunikanto, kiu
alĝustigis sian mesaĝon al la aŭdantoj. Li ne perolis al la virino
de Samario per pompaj teologiaj vortoj, kiel satisfakcio, mono-
teismo, mizerikordo, sed tiel, ke ŝi povis kompreni. Sammaniere,
la apostolo Paŭlo alĝustigis sian mesaĝon depende de tio, ĉu li
parolis al la judoj aŭ al la nacianoj. La alĝustigo koncernas la
fonan scion de aŭskultantoj, kiom ili bezonas scii, kaj ne la bazan
veron de la Evangelio.

Resume, Jesuo, la perfekta kaj obeema filo de Dio estis ankaŭ la
perfekta komunikanto. Li parolis ĉiam vere, sincere, sencoplene kaj
fustatempe. Petro skribis:

Trompo ne troviĝis en lia buŝo.” (1 Pet 2:22)
Li sciis, kiel komuniki kun la riĉulo kaj la malriĉulo, kun aklavo
kaj registo. Ne eblas, ke liaj servantoj iam ajn atingus lian
esprimivon, med 14 ja estas nia modelo.

Doug Portmann, Usono
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1 KORINTANOJ 14:11

Barbaro ? En la etimologia vortaro" verkita de Ernest Veekley
mi trovis difinon Jenan ;

“Barbaro, barbara, de la greka vorto fapfapor (barbaros)
kiel aludo al nekomprenebla parolado (BAR-BAR)."

Komparu en sanskrito BARBARA, estas 'balbuto' aŭ 'nearja'. La etin-
ologia vortaro de Eric Partridge" konfirmas kaj ankaŭ aludasalBerberujo, Norda Afriko de la okcidentaj lipoj de Egiptujo ĝis la
atlantika marbordo, de la latina BARBARIA 'barbareco', 'pri fremdaj
landoj". La traduko en la italan lingvon, eldonita de la Brita kaj
Alilanda Biblia Societo (British and Foreign Bible Society), uzas
la vorton BARBARO, kiu ankaŭ signifas 'kruela', 'kruda', "maldeli
kata', 'neciviliza'. Zhe Barbarfans (La Barbaroj), verkita do Pror.
Malcolm Toda“ indikas ilin klel gotojn, frankojn kaj vandalojn, kiuj
loĝis en nordokcidenta Eŭropo preter la landlimoj de la ror
inperio.Dela dua jarcento antaŭ Kristo Caesar (Cezaro)
unua verkisto, kiu priakribis la ĝermanojn kiel ekstreme sovaĝajn
(FERI, sovaĝaj, necivilizitaj, kruelaj) ; la gaŭloj povis iĝi
civilizitaj per kontakto kun Roma, sed la ĝermanoj restis FERI.

En la antikva eklezio la plej kutima signo estis parolado per
(nekonataj) lingvoj, kaj tiamanlerelaeklezio iĝis loko, kie oni
ne komprenas, kiel kun la lingvo de barbaroj. La korintanaj epi!
toloj ne emfazas lokan eklezion aŭ reganton, kvankam tiu mem havas
aŭtoritaton laŭ 1 Kor 5:3-5. Pri komunio ne estas reganta frato, kaj
estas kvazaŭ ĉiuj ricevis la Spiriton, kaj 114 povas profeti, paroli
per lingvoj, kaj interpreti ilin, kaj ĉi tiuj ne havas reganton,
laŭ D-ro F.J. Fonkes Jackson. En la listo de diaj donacoj en Rom
12:6-7, 4uj estas dirataj, por klarigi la volon de Dio, ne por kabi
ĝin. Estas rpepnrea (profotoja, profetado), ŝiĝavxaMia (didaskalja,
instruo) kaj rapaehnsus (paraklosis, admono). Ĉi tiuj aspektoj
Filatas al Dio;la Kreinto, kiu diris kaj tio fariĝis;la Instru-
isto, kiu estis Ŝiŝasxake; (didaskalos) en la Mova Testamento, uzita
pri Jesuo Kristo, de la antikva radikalo ŝew (daŭ, lerni), duplikata
Silabo por formi la igan:instrui ; la Sankta Spirito, la Parakleto
(vokato apuden por helpi).“ En ĉio Dio ne volas kabi sed malkaŝi.

La barbaroj ankaŭ havis religiajn regantojn aŭ pastrojn, kiuj
dovis trakti pri aŭguroj kaj paroli publike, puni ofendojn kaj pri-
zorgi la sanktajn boskojn! . Dum bataloj i1i havis publikajn devojn.
Notu ankaŭ, kelamelitanoj (maltanoj), kiuj parolis punikan lingvon,
estas barbaroj en Agoj 28:4f. D
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VKi estas ŝuldanto al grekoj kaj al barbaroj, 21 saĝuloj
kaj al senprudentuloj." (Rom 1:14)

“Ĉar tiu, kiu per lingvo parolas, ne al horoj parolas, sed

al Dio ; ĉar neniu komprenas, sed en la Spirito 14 parolas
misterojn." (1 Kor 14:2)

WTanen en la Eklezio mi preferus paroli kvin vortojn per
mia intelekto, por ke mi instruu ankaŭ allajn, ol dek mil
vortojn per lingvo." (1 Kor 14:19)

Laŭ Pastro J. Pettingell“, la signo de parolado per lingvoj
estas citita inter homoj rilate al judaismo (Agoj 2:10,19), tia-
maniere indikanta la potencan agantan ĉeeston de la Spirito,
konfesitan de tiuj, konsidere ke 114 estis bridataj kaj formalaj en
adorndo, kaj tiamaniere la signo estis pruvo, ke la Spirito trabatis
kaj trarompis. Aliflanke, pri tiuj kiuj avide "serĉis" kaj praktikis
en la entuziasmo de emocia eksceso, ofta inter adorantoj de idoloj,
povus esti migno de tre senspirita "adorado".

Ĉi tio estas la kialo, pro kio Paŭlo deziras emfazi ĉe la korint-
anoj, ke adorado, kaj speciale publika adorado, devas esti regata.
de la menso, kaj'ne devas esti nur ekstazo de emocia ekscito. La
lango indikas ĉu la tuta korpo estas regata. Adorado, kaj speciale
ln publika, devas esti regata de la menso (1 Kor 14:1-20).
Spirito de la profeto devis esti "sub la tuta regado de la profeto!
He estas penso, ke devas esti alimaniere rilate al lingvoj. Do,
krintanoj ne devas "senbridiĝi", sed adori per regata abundo. Kp. 1

Kor 14:26:33. Paŭlo ĝojis, ĉar li parolis per lingvoj "pli ol ĉiuj"
ied klare ne laŭ ilia ne regata ekscesa maniero, kaj neniam publike

(v. 18-19), Ĉi tio klarigas, ke parolado per lingvoj estas ĉefe
donaco por helpi en privata adorado, kaj kiel ĉiu formo de adorado,
devas esti regata kaj retenata por eviti la "spiritajn danĝerojn"
de ekaceso. Do, estos eble ke oni regu la tutan korpon, se oni regas
la langon, kaj ne estos kiel barbaro.

Pri la parolado de la Agoj, ni devas rimarki, ke Dio tiamaniere
kunigis homojn, kiuj parolis diversajn lingvojn. Ĝoje ĉiu aŭdis
mian propran lingvon individue. Pentekosto estis je tiu tempo la
plej populara el la tri ĉefaj festoj. Tiamaniere la Sinjoro prenis
ĉiun membron, kiel ageman atestanton de la nova vivo en la Spirito.

Senutila parolado ? Certe ni parolas por informi, kaj deziras ke
Ali komprenu. Estas simila afero kiam ni preĝas, Kiam ni instruas.
niajn infanojn pri preĝo, ni emfazas, ke ni devas paroli en simplaj
vortoj. Eble 414 diros : "Sed ni ne ĉiam povas kompreni, kiam Paĉjo
kaj Panjo preĝas." Bedaŭrinde kiam la tuta fantlio preĝas kune, ni
forgesas. Vidu kiom da vortoj ni uzas, kiuj estas komplikaj.
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Simplaj vortoj estas kompreneblaj. Eble ni pensas, ke ni ne volas
paroli tiel minple. Sed estas alia avantaĝo ; okazoj estis kiam
frenduloj diris, ke LLi Batas mian preĝon aŭ predikon. La vortoj
estas de la vortaro de la komencanta lingvo. Tamen mi povaskompreni
ke devas esti okazoj pri komplikaj temoj, kiel profetaĵo aŭ judaj
instruoj. Eble mi ne parolis per lingvoj, sed eble oni ne komprenas
pro lingvistikaj terminoj aŭ citaĵojn pri lingvoj, kiuj estas
frendaj.

Por la korintanoj barbaro estis parolanto de fremda lingvo, kiun
oni ne povis kompreni. Estas multaj salsasaj lingvoj, kaj neniu
estas sen signifo, sed ĉiuj estas senvaloraj, se nescio pri la
lingvo malebligas komunikon! . Estas laŭ iuj tradukoj la parolado de
ĵargono. Tamen, ne kontraŭu la Spiriton, ĉar ĉi tion Dio ne povi
pardoni.

Estas ĉiam la normo de la Eklezio, ke la vera kredanto estu

akceptita. Ekz-e, se oni parolas en la Spirito, oni devas decidi
laŭ la instruo de la dek du disĉiploj, la DIDAĤE, ĉapitro 11, ĉu 11

estas vera kristano, Ĉi tiu havus la konduton de la Sinjoro, kaj
Andikus ke li entas kristano, ĉar li farus tion, kion 11 instruus
(D-ro Peroy Gardnor)! . Eĉ frue honoj malveraj kaj avidaj pretendis
labori per la Spirito. Ĉu la parolantoj en la Spirito ne estas
sinilaj ?

£ble la predikanto diras, ke lia vorto ne estas sufiĉe simpla
por la eklezio, kie oni tendencas prediki la bazajn temojn. Tamen
ni dovas memori, ke estas vorto donita de Pastro Gaiser de
Stuttgart :

INi estas donitaj unu al la alia, por aldoni unu kun la
alia reciproke en Lia servado,

Se mia prediko estus malsama, mi povus diri : "Estas nur barbara,"
d pli precize entas malsama, por ke mi sciu la gravecon de la

alia. Komparu la diversajn specojn de muziko ? Eble unu parto de
programo pretigas nin rilate al alia, kaj la fina esprimo estas, ke
muziko estas eĉ pli mirinda ! La Sankta Spirito tiel bone kunligas
ĉion, ke ni povas vidi similajn, ne malsimilajn.

Mi entis iom interesata, kias mi iam studis la hungaran lingvon.
Kiel ĉe multaj aliaj, oni devas aldoni sufiksojn por esprimi
prepozician rilaton. Ekz-e, por esprimi "en (io)"sen movo, oni
Aldonas -ben, kaj por esprimi “en (ion)" kun movo, oni aldonas -be,
med, laŭ la antaŭa vokalo, la sufiksoj fariĝas -ban kaj -ba. Se
fremdulo ne monoras ĉi tion, ĝi estas kiel barbara lingvo !

Ankaŭ, laŭ kutima interpreto, la Vorto de Dio povas esti stranga,
sed estas nova apliko. Ĉiam ni devas atenti ĉi tion. Ekz-e la

"
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profeto povas prediki kiel barbaro, kaj lia signifo ne estas unue
klara. Pastro D-ro R.A. Ward“ citas ion en sia libro Royal Sacrament
(Reĝa sakramento) :

MAU. legas, ko la Vorto de la Eternulo venia al Jeremi;
dirante, Klon vi daŭre fikse rigardas Jeremia ? La profeto
haspondis, Mi Fikse rigardas bastonon de migdalujo ! La
Eternulo diris al li, Vi ĝuste vidis ; ĉar mi daŭre fikse
Pigardas mian Vorton, por plenumi ĝin. La signifo de Ĉi tio
astas, ke la profeto vidas migdalujon, kiu estas, “IRI

(Ĥaqod), la Eternulo fikse rigardas, kiu estas “DU (Soged).
Ŝajne la atenton de Jeremia estas altirata de la migdalujo,
kaj Li ne povas reenfokusigi la okulojn. Dum 14 pensas pri
la arbo (ŜAGED), li subite pensas pri le signifo de la
Verbo en asocio kun ĝi, ne esti dormena, gardi. Subite, 14

komprenas, ke tio estas mesaĝo de Dio. La Sinjoro estas
endorna, 14 gardas, li daŭre rigardas, rilate al Sia Vorto,

kaj laŭtempe Li efektive faros tion, kion Li diris, Li ne
ekdormos kaj malsukcemos.

Tiananiere la antikva eklezio pensis pri la kruco kiam 111 vidis
maston de Bipo aŭ plugilan mantenilon. Ofte estas mugestoj kiuj
forprenas nuran barbarecon.

Miaj aldonitaj rimarkoj pri ĉi tiu temo indikas la aspektojn,
kiuj tendencas esti forgesitaj. Oni opinias, ke tiaj temoj ne
mufiGe praktikaj sed 114 povas ekscii la agojn kaj la laboron de la
Spirito. Tio astas preter la scio de homoj. Kiam oni memoras la
esperojn kaj celojn de vivo, kiujn oni antaŭe tenia, kaj konsideras
la postan sperton, la vera vivo estas ofte kiel nesciita kaj ne-
komprenita, Tamen, ĝi povas esti la volo de Dio, kiu estas pli alta,
kaj Li tradukos fino. Eĉ en niu ĉiutaga vivo, Dio parolas kiel en
nekonata lingvo, kaj ni ne povas kompreni. Tamen, li scias ĉion,
kio estas preter nia scio, kaj estos rilate al la plej bona en nia
sperto. E8 Dion, kiu parolas klel barbaro, mi akceptas. Mi deziras,
ke miaj amikoj faru simile en siaj vivoj.

J. P. Tvl1ley, Britujo

3ij727

notoj
a. MEEKLZY (Ernont).

MUTAJ, 10944 p. 07,
vu. PANINIDoE (EP1o): — Origtna, = Rootledge 4 Kegan Puul, roprintas

“Dp 39, 3.
. TUD (Pror. Malcolm): = 78e Surŝaniane, Goths, Pronoka ond Vandala.

.hatarora: M'ppo Lado, 3.
4. FONKES JAOKSON LF. J.)y DELONTON (D.D.)- = AZetony 6/ the Chriatian

Churoh to A. D. 461. 11, 1997, p. 214, EL
. DIddeti and Sbote Grcek Egliah Tesison, - Oxford 3 Clarendon, 1935.

2 pe 1510
£. TROO, citita vervo, p. 28

MES? (keo AVAOI? ~A Crieiosl end exasitony Bible epolopatia
hu PEFEDNGEUL (ove 2.

eklay'e concise etmmotogioni dictionary. -

Thom Eke Spite came, — London 1 Manchurta,

1 = The fraction! basia of Christian belief, = Wi114amo 4
Mongate, 1923, - p. 207.

Ni VANO (De Ku AL), “Ropa mnononon, = Marena, Morgan 4 Scott, 199.

John Frederic TVILLEV /6Rĉ1a), brito (1914), edukita en kristana etoso,fariĝis durgito en komerco. Tiam komencis prediki kaj studis per korsgpond-
ado on Molsey fall, Oxford ĝin licencio, fariĝis pastro en London kaj apud
Bournemouth. Depost 1964, 14 tonpaze dizvendas Ĉiumomajnan predikon an
Esperanto.

PROGRAMOJ EN ESPERANTO
RADIO VATIKANA - Esperanto-redakcio - 00120 CITTA DEL VATICANO

Programa Esperanto e 1349 6 LX! pab,Ji Esperanto Programme

Dimanĉe: h. 19 UTC-1630 kHz (196 mi, 6190 KAZ (48 m), 6248 kHz (48), 7250 ki 9GI m), 9645 (GI m), W700 KAz Im) I9IdOKHa Om, NnPor lal zono de Romo: 526 kHz (570 m) kaj 933 - 983 - 1080 MHz FM

4—Ĵaŭde: —h. 05 UTO

(GJ Ki (1882), 248 KPm), 7250 kz (415,9785 kz (Gi mi TIS kHz—



komkmmo Sm komentonmmm OO iu
Hendu roiste Ĉo

eldonejo sivron k NO 9

m.0)x. 231 80, 11-91 251 Serunalen, Isrnej do sato
umeroi ricevos 37/-an rabaton sur Ĉiuj prezoj de|

Mi
==

- ĉi tiu paĝo.

Mion epeanmoj La kto por uveo, Eco Dark,Jemeno: ESivo, 986-99. Kimoo Ia, Eseo iaSo dl pernio du li raj fojku mta kajPepa. Kom: 120 p
e Svron. 1986. Ki

mi Gihron (148.
reo: 1640 a

kaj 1. Ghivon (i9a.
9.l1Oral pon

Cxe (199). Origina
moj” raskmo: Siv, 198: p. Mau Lm, P

EVANGELIAJ KAJEROJ 4, 1988—EVANGELIAJ

KAJEROJ=)4,1988.
LA VORTO DE DIO ENKARNIĜINTA EN HOMAN LINGVON

Dio kreis kaj estigis ĉion per Sia Vorto. Li kreas, savas kaj
sanktigas ĉion, konstante, per Sia Vorto. Intor Dio kaj ĉio (kosno,
naturo, ĉielo, tero, homaro, k.a., estiĝinta per Li) kaj inter ĉio
ĉi tio, estas konunikado. En la Ĉinaj menso aŭ ideoj, ĉielo kaj
homo estas respondemaj, konformenaj kaj unuemaj. Ĉi tie, Ĉielo
estas Dio, kosmo, naturo, la medio ekologia, kaj kreita, ĉirkaŭ la
homaro. Kaj la ĉielo kaj la homo konstante evoluas al pli da riĉiĝo
kaj plenumo. Inter 114 estas komunikado.

Homo, ekde sia bebeco, ĉiam serĉas signifon de aĵoj. Ĉina
antikva poeto, Qu Yuan (Ĉju juan, ĉ. 340-276 ak) ĉantis :

"Ho la vojo estas senlima kaj malproksima,
Mi serĉos supren kaj malsupron.

La homa serĉo de la signifo de estiĝo iras al vero kaj bono kajbelo, al fido kaj espero kaj amo, al fina signifo, al Dio. Plue,Dio konstante serĉas homon. En Eden, homo kaŝiĝis, Dio serĉis kaj
vokis (Gen 3:8-9). Kiam homo erarvagis kiel perdita ŝafo, Li
serĉis, ke neniu pereu (Mat 18:12-14). Dio Vortigas, revelacias,
instruas, punas, elaĉetas, liberigas, benas. Li komunikas, Li amas,al la kosmo, al ĉio, kaj al la homaro. Li diris en Jesuo Kristo al
ni :

"Vi ne elektis min, sed mi elektis vin, kaj starigis vin,porke vi iru kaj donu frukton, kaj ke via frukto daŭru'.
(Joh 16:16)

Jen nia preĝo : "Elserĉu vian sklavon". (Psa 119:176)
Dio komunikas per diversaj rimedoj. Inter ili la kulmino estas

Jesuo Kristo, tiel ke Dio, kaj Lia Vorto, fariĝis karno kaj loĝisinter ni, t.e. la enkarniĝo. La enkarniĝo estas necesaĵo en la Dia
Celo kaj intenco por la kosmo. Iuj okcidentaj teologoj opiniis, ke
la enkarniĝo fariĝus eĉ se ne estus hona peko. Homaro, kiel parto.
de la kosmo kreata kaj savata kaj sanktigata de Dio, akceptas kaj
konas la enkarniĝon, kun Jesuo Kristokiel ĝia koro. Ni alte pri-atentas la intiman kunligiĝon inter la enkarniĝo kaj la savo. Jesuo
nomiĝis ĉi tiel : "Ĉar li savos sian popolon de ĝiaj pekoj". (Mat1:21) Mi preĝas, kiel li instruis nin : "Liberigu nin de la malbono".
Tamen Ĉiaokaze, la enkarniĝo ja estas kulmino kaj koro de la Diaj
komunik-rimedoj, revelacio, Providenco, Amo.

Jesuo estas tute homa, sin malplenigis, servis kaj donis stan
vivon, kiel elateton por nultaj. Tiol 11 Unuiĝas kun a Tina
Signifo, 1a bazo de homa estiĝo kaj ekzisto, Ĉisence, li ostas tute
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dia. Li manifestas al la homaro la promeson de fido kaj espero kaj
amo, en ĉio per similiĝo kaj samiĝo al ni homoj, tamen sen peko
(eb 2:17;4:15).

Tiel la enkarniĝo ankaŭ manifestiĝas riĉo en fizika kosmo kaj
partikulare en karna fizika homaro, plurflanke kaj plurdinensie en
homa vivo kaj konstruo, en homaj kulturoj. Lingvo estas unu el la
gravaj flankoj aŭ dimensioj de homa vivo kaj konstruo, kaj de homaj
kulturoj. Ĉina antikva filozofo Zhou Dunyi (ĝoŭ ĉunji, 1017-1073 pK)
notis:"lingvaĵo por porti TAON". TAO, la sama ĉina

mideogramo (aŭ ideografiaĵo), ktel en tacisno, iu ĉina
religio, signifas ideon aŭ doktrinon, ofte konfucean
(Kong Fu Ceŭ) aŭ konfuceanisman doktrinon, kaj en la
ĉinlingva Biblio, ankaŭ Vorton de Dio, LOGOS-on, vojon
kiel en "Ja vojo, la vero kaj la vivo" (Joh 14:6). Plue, Dio parolis
kaj daŭre komunikas al ni, en Sia Filo JesuoKristo, en la Sankta
Spirito, kaj ankaŭ multafoje kaj multemaniere. Li ankaŭ uzis kaj
daŭre uzas homan lingvon. Tial homa lingvo kaj lingvaĵo estas por
porti la Vorton de Dio, la TAO-n, la LOGOS-on.

Tial, per la Biblio kiel Diinspirita skribaĵo en homaj lingvoj,
per instruo de la Sinjoro Jesuo, per la leĝo kaj la profetoj kaj la
apostoloj kaj la sanktuloj de la generacioj, ni komprenas la Vorton
de Dio, la mesaĝon de la Evangelio, la komision kaj predikon kaj
ateston, kaj la preton de la vojo de la Eternulo kaj la rekton de
Liaj irejoj. Jen komunikado per homa lingvo uzata de Dio, inter Dio
kaj homo, inter la homaro.

Per homa lingv(aĵ)o la Vorto de Dio estas alportata, en argilaj
vazoj trezoron ni havas. Tiel Dio enblovis en homan nazon spiron de
vivo, kaj la homo fariĝis viva animo. Tiel ni en karno estas gracon
ricevintaj, tra krucuniĝo pardonitaj, denove naskitaj, kaj ni
trovas la spiritan vivon. Tiel mi, vi, li, Bi, 114, ni vivi
ne ni mem, sed Kristo en ni.

Sane kiel homa lingvo, homaj kulturoj ĝenerale estas donaco de
Dio. Homaj kulturoj, procezantaj en homa sero kaj en homa vivo kaj
konktruo, esta grundo de Evangelio, kun nutraĵo riĉiganta nian
ateston, “kunecon kaj komunikadon. Kristanoj de ĉiu lando kaj epoko
nepre denove pripenŝas kaj la mesaĝon predikatan interpretas tra
siaj propraj spertoj, Je la nova ĉirkaŭejo. Tial teologio estas
neeble kaj nenecese konsentata ĝenerale. Tamen, nur rilate kun la
fina signifo, teologio povas esti trafa, t.e. kerneca kaj taŭga. La
eklezioj kaj ties misioj en diversaj landoj eble estas malsamaj en
rempektivaj sociaj kaj kulturaj Ĉirkaŭoj, tamen tie ĉio nepre estas
kuneco de amo kaj komunikado en serĉo Dibena,

Jam
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Diverseco kaj pluraleco de serĉo en vivo kaj konstruo pri mondo,
kulturo, teologio, eklezio, k.a. estas Dibena. En majo ĉijare,
montgrimpistoj el Ĉinio, Japanujo kaj Nepalo, denorde kaj desude
kupreniris kaj kuniĝis sur la plnto de Everesto, t.e. Ĉonolangna,
kulmino de nia planedo. Tiel Ĉiuj formoj de vero estas koheraj kaj
ne repacigeblaj. Titus Flavius Clemena (Klemento) de Aleksandrio
diris, ke la rivero de vero estas unu kaj fluoj eniras ĝin ĉiflanke
Aŭ aliflanke. Tiel trairis lm tradicio de la tuta dumiljara
hiatorio de kristanismo.

Tial kristanoj de Ĉiu nacio kaj lando devas enredikigi la
evangelian mesaĝon en sian kulturon, kaj doni siajn fruktojn.
Tiel, kiam la sankta urbo, nova Jerusalem, malsupreniros el la
ĉielo forde Dio (Apo 21:2), granda homamaso el Ĉiuj nacioj, el
ĉiuj triboj, kaj popoloj kaj lingvoj eniros la sanktan urbon dise
tra tri pordegoj oriente, tri pordegoj norde, tri pordegoj sude

tri pordegoj okcidente, kun siaj propraj fruktoj kaj oferoj, kiuj
riĉigas nian ekunenan eklezion kaj ĝian komunikadon, kaj ĝian
katolikecon kaj unuecon, ne unuforme, sed harmonie, kaj kiujn Dio
akceptos favore.

Dum komunikado, ni plue pensas pri la homaj lingvoj, kiujn Dio
uzis kaj daŭro uzas. La unuaj evangelizistoj, judoj, parolis plej-
parte greke, tiam la ĉefa lingvo. Paŭlo eĉ skribis greke al la
romanoj en kles lando la latina estis la ĉefa lingvo. La grekaeble
gstis pli riĉa, ne nur por aferoj de la ĉiutagaj vivo kaj konstruo,
ed ankaŭ por profundaj pensoj kaj ideoj, kaj por moralo, signifo
de estiĝo, por la Vorto de Dio. Mezepoke, en la Eklezio de
Okcidento, la emo estis, ke instruiteco, Sanktaj Skribo kaj
lturgio estu per la latina, kaj la aliaj lingvoj estu rigardataj
kiel barbaraj. Ekde la Reformacio de la deksesa Jarcento p.
diversaj naciaj lingvoj fariĝis pli gravaj ol la universala lingvo
latina, kaj seriozaj verkoj literaturaj, erudiciaj kaj religiaj,
detis eldonitaj diverslingve. Nun, laŭdante kaj dankante antaŭ Dio,
Mi havas tiel multajn lingvojn, kiujn Dio, kaj Sia Vorto, uzas kaj
Sarĝas. Kaj mi, nature, amas nian Biblion ĉin-lingvan.
Plue, nia kara lingvo, Esperanto, internacia, helpa, por serĉo kaj
penso, por riĉiĝo kaj kuneco, por Evangelio kaj teologio, por la
mesaĝo dela enkarniĝo kaj de Kristo, kaj por komunikado, inter
kulturoj, inter rasoj, inter Dio kaj homo, estas Dibena. Dio, kun
Sia Vorto, uzas kaj Ŝarĝas Esperanton. Per Esperanto ni estas ĉe la
fina signifo, kuniĝas kun la Aso en Kristo, la plena bildo de la
Dia substanco. Do ni daŭrigos kaj antaŭenigos la signifan serĉon
kaj penon deni, K.E. (kristanoj esperantistoj) en ĉi tiuj E-K.
(Evangeliaj Kajeroj), kun nia espero kaj preĝo al Dio :
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a faron de niaj manoj fortikigu al ni, kaj fortikigu la faron de„
kaj to u la faron di

niaj manoj, ĝis la veno de Via Regno.

Zhao Zhilian, Ĉinio

DUO ITKA (feo (Hia), ĉino (195), dietonĝie en 1a Mankina Unuiĝo
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LA SANKTA LINGVO KAJ LA INTERNACIA

Ofte dinkutata temo, almenaŭ dum antaŭaj jarcontoj, estas la
relativaj valoroj de diversaj lingvoj. lel oni devas unue difini la
emencon de lingvo por klarigi tiun tenon.

Lingvoj estas medioj por kulturoj aŭ pli mallonge iloj por
ideoj. Ne povas ekzisti lingvo kiu malhavas mesaĝon, kaj same.

heebla astas mesaĝo al kiu mankas lingvo por esprini ĝin. Du

kontraŭaj opinioj diavastiĝintaj en la mondo disiĝas pri kiu estas
la Ĉefa elemento inter la du, Ĉu la lingvo, Ĉu la mesaĝo. Laŭ le
unua opinio satas la lingvo kiu gravas kaj oni povas, almenaŭ
taorio, komuniki Lan ajn mesaĝon por ĝi: La kontraŭa opinio diras
ke la mesaĝo venis unue, kaj ke oni povas uzi, preskaŭ, ĉiun ajn.
lingvon por esprimi ĝin. La demando povas esti formulita ankaŭ a)i-
maniere, Ĉu la lingvo dependas de la mesaĝo, aŭ ĉu la mesaĝo
dependas. de la Iingvo 7 Kio estas la rangordo inter la du

En ĉi tiu artikolo mi volas iomete analizi du unuavide tre
diferencajn lingvojn, kluj tamen havas multajn komunajn ecojn, nome

la hebrean kaj Esperanton: Komparante tiujn Ĉi lingvojn mi provos
montri kelkajn sugestojn, kiel oni eble povus solvi la starigitan
demandon.

Unue ni povas konstati, ke la hebrea kaj Esperanto havas
komunajn punktojn. Eble la plej grava afero estas, ke anbaŭ lingvoj
havas kroman nomon, kiu diras lon pri ĝia uzado kaj karaktero.

La hebrem estas ankaŭ nomita "la Sankta Lingvo" (LAŜON HA-KODEŜ)

kaj havas jam de jarmiloj multajn tradiciojn, legendojn kaj ideojn
ligitaj al mi, kiuj klarigas pri ĝia rolo kiel sankta lingvo.
Ampleksa tradicio elkreskis pri la lingvo mem kaj pri ĝia sankteco.

Estante antikva lingvo, la hebrea fariĝis la tlo por la Dia
revelacio nomita la Torao, kaj ĝi estis uzata por la verkado de la
«dukaj, profetaj kaj historiaj libroj de la Biblio (kros kelkaj
partoj en la aramea lingvo)!. Iom post ion la hebrea estis konsider-
ita klel unu el la tri angulŝtonoj de la juda krodo. Krom la juda
popolo kaj la lando Israelo ankaŭ la hebrea lingvo fariĝis sankta
heredaĵo. En la ĉiutaga matenpreĝo la judoj benas tuj antaŭ la
dirado de "Aŭdu Israelo" (Ŝnz Israel) tiel :

Har vi estas Dio kiu scias savi kaj kiu elektis nin inter
ĉiuj popoloj kaj lingvoj."?

Aliloke en la rabena literaturo oni lernas, ke unu el la meritoj de

la judoj, kiuj sekurigis por 414 la savigon el Egiptujo, estis, ke
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414 ne ŝanĝis sian Mngvon,? Simile el la vortoj de la Torao :

"Kaj instruu 114n al viaj filoj, parolanto pri 114, kiam
vi Widos en via domo kaj kiam vi iros sur la vojo kaj kian
Vi kumiĝos kaj klam vi leviĝon" (Read 11:19)

oni povas lerni la devon instrui al la infanoj la hebri

Kiol la hebrea ankaŭ Esperanto havas alian nomon, kiu rilatas al
ĝia esonco, nome "La Internacia Lingvo". Tiu estis fakte (kaj
Ankoraŭ estas 7) la oficiala nomo de Esperanto, kaj ĝi estis ĝia
mola nomo en la plej unuaj lernolibroj. Ke Zamenhor intencis vere
internacian lingvon, oni povas konstati per multaj diroj kaj aludoj,
interalie per lia fama devizo sur la titolpaĝo de la Unua Libro.

MPor ke lingvo estu tutmonda, ne sufiĉas nomi ĝin tii
En la suma libreto Zamenhof poste formulis Fundamentan ideon nome :

",.. la verkoj, kiuj havas karakteron internacian, estus
eble skribitaj rekte en ĝi.5

Pri la konstruado de la lingvo, Zamenhof konfesas, ke li prenis la
plej simplan metodon eblan, uzante Jam vaste konatan lingvon

"... en la ceteraj okazoj mi prenadis ordinare el la lingvo
latina, kiel lngvo duone-internacia."

Tiu internacieco fariĝis esenca trajto de Esperanto. Dum la sekvanta
historio multaj homoj atestis, ke Esperanto vere havis tian
karakteron interalie Ivo Lapenna, kiu aserte konstatis, ke la.
internacieco de Esperanto estis en ĝia strukturo nen.?

Multaj tezoj estas skribitaj provante pruvi, ke la hebrea estis
a unua lingvo en la mondo, kaj la lingvo kiun parolis Adan kun Eva
ĉn la paradizo.Ĉ La fama komentariisto maŝi (Rabeno Ŝlomo ben
Jichak) akribis en sia komentario pri Gen 11:1, ko antaŭ la bebel~
tura konfuzo la tuta mondo parolis la "Sanktan Lingvon", t.e, la
hebrea. Se sekve la hebrea estis la unua mondlingvo (almenaŭ 180
multaj tradicioj kaj teorioj) antaŭ la Babelturo, Esperanto celas
fariĝi la lasto mondlingvo, kiam foje la malbeno de Babel povus
eati forigita. Ke tia estas vere la celo de Esperanto indikas
interalie la vortoj de Zamenhof en la ekzercaro de la Fundamento :

speranto" ni vidas la estontan lingvon de

Alia simileco inter la du lingvoj estas, ke ambaŭ havas rilatojn
kun judismo. La hebrea, Ĉar ĝi estas la lingvo de la Sanktaj Skriboj
de Judisno, Esperanto, Ĉar Zamenhof estis judo, kaj ankaŭ pro tio,
ke multaj aliaj judoj partoprenis en ĝia disvastigo.

Frape rimarkinda estas ankaŭ la simileco inter (Eliezer).
Zamenhof kaj Eliezer ben Jehuda, la pioniro de la moderna parolata.
hebrea, kaj la kompilinto de la unua moderna plena vortaro de la
hebrea. I11 naskiĝis en proksimeco de unu jaro, 1859 respektive
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1056. Anbaŭ kreskiĝis en la atnosfero de la /askala (la hebrea
dumiĝo) kaj anbaŭ havis krome fortajn radikojn en la juda tradicio.
Ambaŭ devenis el la mama parto de la rusa imperio (Litovio) kaj 114
ambaŭ estis malgrasaj modestaj homoj kun pintbarbo kaj okulvitroj
Kaj plej grave, ambaŭ estis gvidataj de simila celado por unu ideo
Gun la tuta vivo. Interese estas noti, ke unu jaro post la publik-
480 de la Unua Libro de Esperanto, Ben Jehuda fondis organizon
nomitan Safah Berura (laŭ la vortoj de Cefanja 3:12 - pli pri tio
ĝi sube) en Jerusalem.! La celo portiu organizo estis disvastigi
la hebrean kiel konversacian lingvon inter plenkreskuloj kaj en la
lernejoj.

EG la plej elementaj eroj de la du lingvoj, nome iliaj literoj
kaj alfabetoj, havas interlig-punktojn. La hebrea uzas la t.n.
kvaŭrat-akribon kaj Esperanto la latinan. Historie 114 estas
Mgitaj ĉar ambaŭ evoluis el iu prasemida (proto-kanaana) alfabeto.
Tiu alfabeto evoluis en la fenican kaj poste tra la greka al la
latina aŭ tra la aranea al la hebrea (ekzistas ankaŭ pra-hebrea
alfabeto kiu evoluis rekte el la pra-semida). Zamenhof, estante
hebreo, bone konis anbaŭ alfabetojn. Fakte Zamenhof ellaboris.
ŝistemon kiel ŝanĝi la hebreajn literojn de la jida al latinaj
ekvivalentoj? Tiun proponon li pretigis santempe aŭ kelkajn:
Jarojn post lia unua elpaŝo kun la prototipa mondlingvo "Lingve
Universala.

En 1910 estis publikita libreton nomita Za Biblia profeto
Cefanĝako antaŭanonointa Esperanton. La libreto estis anonime
eldonita sed laŭ la esploroj de N.C. Mainon ŝajnas, ke estis Naĥum
Slouschz (slouf8), profesoro pri nov-hebrea literaturo en Sorbonne
en 1904-1908, kiu verkis ĝin.S La libro prezentas fidelan al la
originalo tradukon de la hebrea teksto de la libro de Cefanja. La
versiklo, kiu interesas nin, estas Cef 3:9, kie li parolas al iu
estonta lingvo : ,

“Ĉar tiam mi alturnos al la popoloj lingvon purigitan por
ke voku ĉiuj per la nomo, Jehovon, por servi Lin unu-Bultre."

Kvankam la plej ofta opinio estas, ke temas pri la hebrea, la
Sankta Lingvo, Slouschz esprimis en sia libreto la penson, ke eble
tezas pri Esperanto.

Unu el la pruvoj, ke fakte temas pri la hebrea lingvo estas, ke
la antaŭa versiklo (Ce 3:6) enhavas ĉiujn literojn de la hebrea
alfabeto kune kun iliaj finformoj, t.e. 22 literoj kaj la kvin
finformojM Mi devas Ĉi tie rimarkigi, ke kelkfoje gramatikoj

nombrigas 23 literojn anstataŭ 22 ĉar unu el 114 estas duobla!“ Kun
dekstra superpunkto tiu litero nomiĝas ŜIN kaj kun maldekstra SIN,
kaj (11 estas du apartaj no-interĥanĝeblaj konsonantoj. Tiu litero
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SIN mankas en la versiklo Cef 3:8, kaj venas nur en la vorto 'lingvo'
(SAFAiSIN, PE, HE) de la nekvanta versiklo ;

“Ĉar tiam mi alturmos al la popoloj lingvon purigitan „..'

TEUTE TapeeEepear
sEeSy TErPrETESTETe KTO ma raj. 9

lii vidas, ke la hebreaj literoj havas la strukturon 22 e 5 (e 1)7
La sanan strukturon oni trovan ankaŭ iomete surprize en Esperanto ;

ABODEFRGHIJ,KLLM.NO, P.R ST, U, V, kaj
2, Jen la 22 bazliteroj. Krone oni havas kvin supersignitajn:
literojn : Ĉ, Ĝ, A, J, kaj Ŝ. Fine oni havas ankaŭ alian supersignon
por unu sola litero, nome 0. La strukturo estam 22 = 5 » 1, Se oni
kalkulas ne nur ĉiujn literojn de la versiklo Cef 3:8, sed ankaŭ.

aldonas la SIN de la vorton SAFA (lingvo) en la sekvanta versiklo,
mi havas kompletan paralelon inter la strukturoj do la hebrea kaj
Esperanta alfabetoj.

Ĉu tiu atruktura simileco hazarda aŭ ne, ni povas nur
diveni, ĉar Zamenhof malmulte rakontis pri sis maniero konstrui.
Esperanton. Verŝajne eetas, ke decidante pri la Esperanta alfabeto,
14 iom komparis kun nliaj alfabetoj. En lia jida latinlitera
alfabeto li uzim kombinon de 22 4 4 (»1). Kvar regulaj supersignoj
kaj unu turnita mupersigno, t.e. la duobla forno: de E kaj nuta E

(apartaj literoj en la jida)! Tio estas simila al lia posta elekto
de U kaj diftonga Ŭ. Lian jidan Z, 14 poste ŝanĝio en Ĵ, kaj 11

aldonis krome 0. Tiamaniere Li Banĝis sian jidan alfabeton en la
Esperantan.? Oni povas ankaŭ kompari kun liaj diversaj pra-esper-
antaj provoj.

La hebrea estis frue konsiderata kiel sankta lingvo. Ĝia

sankteco tiel kreskis, ke fine oni volis uzi ĝin sole por sanktaj
aferoj. En la libro Xusari de Judah Malevi estas rakontita, ke
Abraham uzis du lingvojn, la hebrean por sanktaj eferoj, kaj la
aranean por sekularaj (mondaj) aferoj?9 Post la detruo de la babela
furo, Dio enkondukis ĉiujn aliajn lingvojn, ĉefe por malebligi la
homojn uzi la hebrean por kontraŭstari Lin.

Krom la esprimita volo gardi la lingvon, ankaŭ ĝia elektiĝo
inter multaj lingvoj indikas ĝian sanktecon. La juda tradicio
rakontas, ke la Tormo estis santempe donita en 70 diversaj lingvoj,
t.e. ĉiuj lingvoj de la mondo laŭ la Biblia perspektivo?'Estas la
versikloj :

EVANGELIAJ X AJEROJ

"Nia Sinjoro elparolas vorton;kaj grandega estas la
nombro de la anoncantinoj." (Paa 68112)

"Ĉu Mia vorto ne estas kiel fajro, diras la Eternulo, kaj
kiel martelo, kiu disbatas rokon ?" (Jer 23:29)

kiuj estis interpretitaj tiamaniere (kiam la rartelo batas la rokon
ekestos 70 fajreroj). Inter ŝiuj tiuj lingvoj la hebrea estis
elektita por la Sanktaj Skriboj. En la babiblona Talsudo, traktato
Sanhedrin 21 b, oni rakontas pri la donado de la Torao :

"En la komenco eatis la Torao donita al Izraelo eni hebreaj
literoj kaj en la Sankta Lingvo.

Poste ĝi klarigas, ke la Torao denove estis donata dum la tempo de
Ezra, sed tiam en la aramea lingvo kaj en la asira skribo, kaj ke
oni fine elektis la Sanktan lingvon kaj la asiran skribon por la
dzraekidoj, kaj lasis la aramoan lingvon kaj la hebrean skribon por
ĉiuj malkleruloj 22 Estis tiu astra skribo, klu poste evoluis en la
Supre menciita hebrea "kvadratskribo".

La termino hebrea lingvo ne estas menciita en la Biblio. Kian
oni priskribas la parolatan lingvon, oni uzas aŭ la terminon SFAT-
KANAAN, t.e. kanmana lingvo?daŭ nomas ĝin JEHUDIT, t.e. juda lingvo“
La hebrea kiel nomo de la lingvo troviĝas unue nur en la Libro de
la ŝubileoj, kiu devenas de la tria jarcento antaŭ Kristo. Poste
oni' ofte nomis la aramoan dialekton parolatan de la revenintoj el
Babilono IVRIT (hebren). Ĉiukaze la biblia hebrea tiutempe ankoraŭ
vivis en Izraelo kaj esploristoj multe spekulativas, Je kia grado
oni ankaŭ en la post-babilona tempo uzis la hebrean klel komunan
Mngvon en la lando Israelo.

Tria nspekto de la sankteco de la hebrea estas, ke kelkaj el la
metodoj por kompreni la Toraon postulas la hebreajn lingvon kaj
skribon. Rabeno Bafiya (Bafiaja), verkinto de Movo! Ha-bevavot (Devoj
de la koroj) klarigis, ke la Tormo estis skribita senvokale kaj
seninterpunkciej, por ke ni povu interpreti ĝin diversmaniere, kaj
ĉiuj eblaj interpretoj estas veraj. Ramban (Rabeno Moŝe ben Nafisan)
skribis, en la enkondukoalsia komentario pri la Torno, ke la
Torao estis donita al Moseo on diversaj manieroj, direkto, alude,
kalkulante la Litervalorojn kaj laŭ la formoj de la literoj (kaj
la du lastaj postulas la hebrean alfabeton). Ankaŭ rabeno Eliezer,filo de rabeno Josi Ma-Oalili, diris, ke inter la tridek-du
diversaj manieroj kompreni la Toraon, estas kelkaj, kiuj postulas
la hebrean lingvon kaj la hebrean alfabeton. La sankteco de la
hebreaj literoj estas ankaŭ la temo de mistikaj tradicioj, ekzemple
la libro Sofer fla~Jecira (la Libro de la kreado), kie la literoj de
la alfabeto korespondas kun la spiritaj fortoj per kiuj la mondo
estis kreita25
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Kalkaj ekzemploj por klarigi pri kio temas. La baza hebres vort-
slmanto satan radiko kun tri konsonantoj. Tiuj konsonantoj povas
Manti ordigitaj diversmaniere kaj ankaŭ Sanĝitaj laŭ specialaj
TemuloJ. Tial oni trovas la interligojn kaj interpretojn de la
vortoj. ZAJIN, KAF kaj REŜ povas alternative formi. ZEKHER (memori),
REKHEZ (koncentriĝo) aŭ KENEZ (aŭtlegi). ALEF, CADIK kaj KEN

formas alternative CAMEA (moifo), MACA (trovi) kaj OMEO (ortiĝi).
Tre multiĝas tiaj kaj aliaj rilatoj inter la hebreaj vortoj. Pro
tiu eco de la hebrea la saĝuloj de Izraelo kontraŭis tradukojn, kaj
oni komparis la tagon, kiam la Biblio estis tradukita en la grekan
kun la tago, kiam la ora bovido estis farita.28

Ankaŭ Esperanto portas, tiel mi rimarkis, ian similan eblecon de
interŝanĝo de literoj, sed en ege milda grado. Atentigis min nur
kelkaj unuopaj ekzemploj:SERĈI kaj ŜERCI, SANGO kaj ŜANĜO, JURO

kaj ĴURO, JUSTA kaj ĈUSTA, GOJO kaj COJO, CARO kaj ĈARO kaj kompren
eble ankaŭ la evidentaj sufiksoj -IG" kaj -IĜ. Kelkfoje temas pri
Ŝanĝo de la ordo, ekz-e EĈ kaj CE, ID' kaj DI', HON' kaj NON', VER'
kaj REV', TROV! kaj VORT', KOR' kaj ROK', MIR' kaj RIM', Mi nur
notigas la suprajn ekzemplojn, por montri eblajn signifojn por
Esperanto? se on! uzus kelkajn akceptitajn manlerojn delonge uzatajn
por interpreti la hebrean tekston en la Biblio. Fakte multaj vortoj
kaj frazoj en la Biblio estas nekompreneblaj, se oni ne uzas kelkajn
el la ĉi tie skizitaj metodoj 28

Hebrea estas vorto kun la radiko AJIN, BET kaj REŜ (en tiu ordo).
Tiu estas radiko kun multaj signifoj. La plej ofta estas tiu, kiun
oni uzas por klarigi la terminon ABRAHAM HA-IVRI (Abraham la hebreo)
en Gen 14:13, kiel “Abraham kiu transiris la riveron" kaj tiel ĝi
estis tradukita en la greka versio Septuaginto, kaj tiel klarigas
ankaŭ RaŜi en sia komentario. Tiu sama radiko povas tamen. ankaŭ
signifi flankon, fruktigi kaj feton aŭ unu el la diversaj partoj de
la korpo. Ankaŭ kolero, la pasinta tempo kaj la hebrea lingvo??
estas indikitaj per la sama radiko.

Sammaniere Esperanto devenas el la radiko ESPER' kaj signifas
"la homo kiu esperas", ekzakte laŭ la sama konstruo kiel HA-IVRI,
kiu signifas "la homo kiu transiris la riveron?.39

Ĝi tie mi volas mencii kroman koincidon inter Esperanto kaj la
hebrea, ĉar ĝuste en 1887 (la jaro kiam Esperanto aperis), la famaj
leteroj de Tell-el~Anarna estis trovitaj de egipta virino ĉirkaŭ
300 km sude de El ahira (Kairo). Tie oni trovis 400 tabulojn
skribitajn en la asira-babilona lingvo, kaj 114 mencias la invadon
de Palestino fare de tribo nomita HABIRO aŭ HAPIRU. Esploristoj
konfirmas, ke tiu termino havas gravajn similecojn kun tiu de

Genezo HA-IVRI. Konsiderante, ke en la semidaj lingvoj la konsonantoj
entas la ĉefaj portantoj de signifo, oni facile konstatas la
similecon.

Multaj aliaj tradicioj pri la sankteco de la hobren lingvo trov
iĝas en la rabena literaturo, Oni Klarigas la frazon Zereŭi bara
Elohim et ha-ŝamaĵim ve-et ha-areo (en la komenco Dio kreis...
Gon 171), tiel, ke ET kunla konsonantoj ALEF kaj TAV, ml unua kaj
la lasta litero de la alfabeto, montras, ke ĉiuj literoj de la
Mtabeto ostis kreitaj en la konenco.

En la babilona Talmudo, traktato Berakhot 85a, oni rakontas, ke
Becalel ricevis la taskon konstrui la tabernaklon (£1 31:2-5) ĉar
u aciia kombini la literojn per kiuj estis kreitaj la Ĉielo
kaj la tero." Notenda estas ankaŭ, ke la Talmudo vortludas pri tio,
ke Becalel mignifas hebree "en cabro de Dio" (BE-CEL-EL), ĉar
estante en la ombro de Dio li lernis scion vi estis en ombro
de Dio kaj scias (konstrui la sanktan tabernaklon)."

Zamenhof enmetas la tradukon La Onbro (mirrakonto de Andersen)
en sia Dua Libro. Ĝi estas la unua tradukita rakonto, kiu aperas en
Esperanto, kaj Di estas pri la ombro de iu sinjoro kiu eniris :

",.. en la palaco de 1'poezio, en la antaŭĉanbro'
kaj lia restado tie estis :

"... kielseoni vivus trimil jarojn kaj legus ĉiujn
vorkojn poeziajn kaj instruitajn... Mi ĉion vidis, kaj mi
ĉion seias."

Malgraŭ la ionete malgaja fino de la rakonto, Ĉar la onbro fariĝis
homo kaj fine postulis de ĝia antaŭa majstro, ke li estu reciproke
ĝia ombro, temas pri la esenco de la poezio

“Se vi tien eniris, vi ĉesus esti homo, sed mi fariĝis
homo, kaj unutempe mi ekkonis mian internan naturon, la
parencecon, kiun mi havas kun la poezio."32

Ankaŭ la nomo Itiel en Sen 30:1 estas klarigita kiel "la homo
kiu komprenis la literojn de Dio." Hebree la teskto legiĝas
"parolado de la viro" sed en la Esperanta traduko, oni jam uzi:
klarigon de la komentariisto kaj tradukas kiel "profeta parolo.

Kio estas la kazo de Esperanto ? Ĉu ĝi estas nur 14 kier
oni kelkfoje aŭdas, aŭ ĉu ĝi ankaŭ havas ian mosaĝon ? Ĉi tie temas
pri tute moderna lingvo, kiu malhavas multmiljaran historion kaj
evoluitan tradicion pri sia propra signifo. Cerbunoj pri plej

ni
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profundaj signifoj de Esperanto troviĝas ekster la kompetenteco de
la interlingvistoj kaj esperantologoj, kiuj hodiaŭ estas la homoj,
kiuj plej multe (kaj science) laboras super la lingvo.

Reirante al la komenco kaj al Zamenhof, kaj serĉante en la unuaj
Esperanto-kajeroj, oni tamen certe povas konstati lan mesaĝon. Kiel
ni notis supre, Esperanto dekomence havis la nomon Internacia
Lingvo, lingvo destinita por uzado inter la nacioj. Temas fakte pri
embrio de la mesaĝo, kiu jam dekomence iamaniere difinis la uzadon
de Esperanto. Poste estis enkondukita, fare de Zamenhof, la nocion
Interna Ideo.“ Provante difini tion, kion signifan tiu interna ideo,
oni baldaŭ trovas ĝian fortan interligon kun la internacieco de la
lingvo. La mesaĝo ŝajnas esti eĉ la antaŭiranto de la lingvo mem.

Zamenhof parolas pri iu "pli granda ideo", kiu okupis lin ekde lia
juneco, kaj ke la lingvo nem estis nur parto de ĉi tiu ideo.
Zamenhof mencias, ke li sola ne povas esti la kreanto de "vere"
internacia lingvo, sed tia povas nur elkreski, iom post iom, per la
kunlaborado de Ĉ1Uj hosoj.

MUnu homo tie povas esti nur iniciatoro sed ne kreanto.
Lingvo tutmonda devas esti pretigata paŝo post paŝo per la
kunigita laborado de la tuta civilizita mondo."98

kaj tiun ideon li enis nomi eĉ sankta
„'la lingvo internacia ne estas jam pli multe en miaj

manoj, ol en la manoj de ĉia alia amikode la sankta ideo. "90
Zamonhof kelkfojo aludas al tiu ĉi plej nobla celo, kiun 1 aspiris
por Esperanto, ekz-e en sia artikolo Mia afero  ĉirkaŭrigardo en
La Esperantisto, 1892, pp. 4-6 :

WEsperanto devas mervi nur por komunikiĝoj internaciaj kaj
por tiuj produktoj de la homa spirito, kiuj havas egalan
Signifon porla tuta homaro."

Ankaŭ en sia letero al M. Ostwald, 1907-11-04 (origine skribita
germane, li indikas, ke li havas grandajn planojn por Esperanto :

W... dum plimulto da homoj vidas en Esperanto nur lingvon
de korespondado, ĝi havas en miaj esperoj multe pli gravan
celon, por kiu ĝi devas esti kiel eble plej perfekta (mi ne
volas'nun paroli pri tioj."

Laŭ Zamenhof oni bezonis antaŭ ĉio iun neŭtralan bazon por
Anternaciaj rilatoj kaj nur poste povus elkreski

MW... tiu estonta unuigita kaj pure homa homaro, pri kiu
revis la profetoj de ĉiuj gentoj kaj tempoj.'98

Elkreskis la penso, ke post la familia sento, la socia
nacia sento, fine alvenis la tempo por krei la homaran
skribis la esperanta poeto S. Szyldgyi :

- l intencis krei kulturfaktoron por la homa universo.!99

nto kaj la
nton. Kiel
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Dun la tempo de Zamenhof la mondo jam komencis malgrandiĝi kaj
multaj internaciaj strebadoj kaj organizoj estiĝis, Oni povas
mencii la starigon de la Internacia Ruĝa Kruco laŭ iniciativo de la
svisa filantropo Henri Dunant (Zrf diina) en 1863.

La suman jaron, kiam Esperanto estis publikigita, en 1887, aperio
poenvolumo de la franco Eugene Pottier (OJon' potje), kiu enhavis
la faman poemon L'Internaticnale (la internacio), al kiu komponis
poste Pierre Degeyter (pjer doĵeter) melodion. Tiu kanto fariĝis
baldaŭ la himnon de la tutmonda laborintaro.

Tria internacia agado, kiu sukcesis estis la renovigo de la
Olimpiaj Ludoj. Laŭ propono de la franca verkisto Pierre de
Coubertin (pjer d5 kubert5) en 1894, oni komencis mondskale organizi
Anternaciajn OMmpiajn Ludojn (la unua estis en Ateno en 1896).

Esperanto estis nur unu celado inter multaj aliaj, kaj la rolo
de Esperanto en la elkreskanta internaciismo longe restis malklara.
Interne de la esperantismo regis la konvinkon, ke sen Esperanto.
tiuj celadoj neniam fariĝos vere internaciaj, kiel skribis ekzemple
Charles Minor :

“Ekzistas kelkaj vero gravaj mondskalaj ideaj celadoj,
kiuj tamen estas kriplaj kaj pli-malpli utopiaj sen
internacia komprenigilo. ... Ili do devus esti novigataj
kaj remetataj sur internacilingvan bazon.!40

Ivo Lapenna ankaŭ klarigas, ke la du aforoj estas firme interligitaj :

"Kun la nepra venkado de universalismo venkas ankaŭ
Esperanto. Kun venkado de Esperantola vera, sincera
universalismo akiras novajn poziciojn? Pri tio ni ĉiuj estu
profunde konsciaj 194!

Ofte oni prenis motivojn kaj komparojn el la Biblio por trafe
priskribi la gravecon de la afero. Tion faris la franca nobel-
premiito pri literaturo Romain Rolland (rom? rola) kiu skrib:

"Kiel diras la maljuna Evangeliisto, Johano "la Parolo
estas ĉe la komenco, kaj la Parolo estas Dio" ... Nu, tiu
Parolo portanta la flagon de la nova kredo, tiu Parolo
portanta la glavon de la unuiĝinta popolo el homoj, ĝi jam
ekzistas ; ĝi estas kreita de la genio de homo, kiu ardis
pro amo al la homaro kaj apostola pasio rekolekti la dis
pelitan sankredantaron — la eterne fama Zamenhof. Kio far
la grandecon de la kreinto de Esperanto, tio estas, ke, kiel
ĉiu vera geniulo, Zamenhof ne estim la inventinto de Lingvo
kaj movado nenaturaj, sed la klarvida ploniro kaj la perfekta.
interpretisto de potenca bezono nova, de malklaraj kaj
nekontraŭstareblaj aspiroj, kiuj prilaboris la siatempan
homaron — tiu krizalido, kiu povas disrompi siajn ligilojn."42
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Alia grava afero en la internaciigo de Esperanto estis la inter-
macieco de ĝia socia portanto. Kultaj homoj el plej diversaj landoj
kontribuis por la evoluado de Esperanto, klel antaŭvidis Zamenhof.
Tio multe influis la evoluadon de origina esperanta poezio kaj
Zamenhof mem estislaunua poeto.) K. Kaloosay (kaloĉaj) trafe
priskribis tion en Lingvo, StELo, Formo

"Kaj vere, oni povas diri, ke ne per Esperanto li faris
poezion, med per la poezio li faris Esperanton.!4

Por denove pritrakti la dekomence starigitan demandon pri la
rilato inter lingvo kaj ĝia mesaĝo, kaj kio dependas do klo, oni
lel divenas, ke 111 fakte estas interrilataj, ĉar unu ne povas

u entute indas cerbuni pri "Kio vonas unue,
Diversaj rimarkoj disŝutitaj en la diversaj

tekstoj tamen indikas, ke la problemo ĉeestas kaj ke specifa rilato
estas tuŝita. En la hebreaj tradiciaj fontoj oni trovas la
Fimarkon, ke kiam en la Pinkoj Avot (Diraĵoj de la patroj) 5:1
eotas skribita :

"Per dek diraĵoj (MA'AMAROT) la mondo estis kreita"
temas pri intencoj kaj ne fizika parolo ĉar oni uzas la vorton
diraĵo (MA'AMAR) kaj ne vorto (DAVAR).S

Ankaŭ el tradicio pri la unua litero de la hebrea alfabeto, oni
povas solvi la starigitan demandon. La unua litero estas ALEF, kaj
tio estas skribita per la literoj ALEF, LAMED kaj PE. ALEF LAMED PE
ostas hebree "majstro instruas buŝon". Prenataj en la mala ordo 111
indikas PE LAMED ALEF, “buŝo instruas majstron". Tiuvorto PELE

povas esti tradukita kiel mirindaĵo. temas pri neraciaj faktoj kaj
okazintaĵoj, kiuj mirigas la menson.48

Mi esperas, ke la diversaj komparoj inter la hebrea kiel la
sankta lingvo, kaj Esperanto kiel la internacia, ĵetas iom da lumo
sur Ja demando pri la rilato inter lingvoj kaj lliaj momaĝoj. Eble
oni povas trovi trafan analogion el la muziko. Multaj melodioj estas
ludeblaj sur Biuj instrumentoj, kvankam kelkaj instrumentoj ne
taŭgas por tro komplikaj harmonioj. Ofte melodioj tamen estas
skribitaj speciale por apartaj instrumentoj kaj la sonkoloroj de
tiuj instrumentoj fariĝas esencaj partoj de la fina muzikaĵo.

Jereni Gishron, Israelo
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NozoJ
1. Tenas pri du vortoj en la Torao (Gen 31147), unu versiklo mn Jeremia
(10211) kaj parto de Daniel (214-7:28) kaj Bara (4:9-628 ; 712-26),

2. Ĉi Ee Mngvo estas uzata preskaŭ minonine kun popolo. Ankaŭ zam

Ŝhiniis,kela vortoj estas qge sinonimaj
“Rur Lingvo estas ĝuste tiu Ligo, Kiu faras tiun aŭ alian grupon.

4a homoj popolo.-..Kiomgrade ne estas penseble apartigi unw de.

Alia nociojn "Iingvo" kaj fpopolo', estas videble el tio, ke en
TIUVOJ ambaŭ iuj ĜI nocioj rekte esprimiĝas per uu sama

Morto," amenhof (L» L~), Miletismo - projekto pri qolwo de la
habraa demando (1901), em ZAMEMGP (L.L.), Hebreo el la geto.
='Kloto 1 Ludovikito, 1976. —(kajero b). pe 362.

3. Vajĉkra kado
4. Sifre Doarim 46.
5. ZAMENHOF (i. Lo), (uaj Iroj por esperantistoj. — Kaseoka 1 Ludovikito,
1573: «(kajero 1). = p- 9.
6. Zamenhof 1973; pe 21.
2). LAPENMA (Ivo),=Eteketeaj paroladoj kaj prelegoj:
='pe 45.
Muz umi eksemolo kiol Geso prezentiGe an Marvard 166? : Mebro esĉiama kataro Vidu GUMI (liU): 7 tebrav = he etema langmpe

= 189.ŜO19. Tiu kaj 2114 tezoj devenasĉeaniPlatoViaj l
= The Kusari (Kitab al Khamar£). — New York,

Rottardan, 1966.

radioŝoj. Vidu MALEVI (Judah)
1964, = p. 80 (I 49) kaj pe 124 (II 68).

ZAMENMOE (Lu Lo): — Pundamento de Boperanto / Rod. K. Albault. — Marmande 1

ELPLE-, 2983, 2 pe 106.
10. Zasenhof komparis la Universalajn Kongresojn kun la kunvenado de 1a.

habreoj qn Jerusalos dus la kongreso en Casbridge (Kasbriĝo) :
“kisl la antikvaj hebreoj tri fojojn ĉiujare kunvenadis en Jero-.

galono, por vigligadi qn ŝi amon al la ideo monoteisma, tiel ni
Ŝlujaro kunvenadas en la Ĉefurbo de Eaperantujo, por vigligl en ni

RAMENKOF (L- L.)» — Originala
akpalg, 1929. — p. 377.

31. Chomaky, pe Z34-235.
12. ZANERMOP (E. L.). — Provo de gramztiko de novuta lingvo kaj Alvoko ai
la jute intelektularo / fad. A- Holznaua, — Meleinki, 1962. — $p- 10, 36.

19. MAMON (N. 0.).—fakum Slond8 = La forgesita pioniro, en Bsperanto,
315 (asa-ab0), 70, 1977» = pe 181.

A. in 1a Talmudo oni Jegan; ka la Finaj Literoj estis enkondukitaj per le
hroretoj“ (70 D, debas 104 aj, La Zoĥar (okar Badaŭ—Midraŭ Mo-ho lam sl
Tito de Mut) diran, ke 114 cstis origine garditaj de Dio kune kum le
rogiolamo: por ia piej boma FVEUrO, Rur Adan konio. (149 kaj ankaŭ el
Akratas Lii petis revelaciitaj: Li inetrula lin ml sia filo Jdcĥek (Zeaek),
daj tiu sekvo al sia Filo Jekov (Jekoo), kaj Jakov al Josef, sed post la
Melavnco-an alpinio, 111 estis forgesitaj. Denove 125 estin reveknciitajE —L————————



LA SANKTA LINGVO KAJ LA INTERNACIA

Bovido. L14 entis perditaj por la popolo kvankan Momeo gardis la scion kaj
Tina eh 1a Alta Kanto de Salomono 111 fine estim kunigitaj kun la ceteraj
22 literoj de la alfabeto.
18. Vidu GMELL (Ivan), ~ Crawaeik 4 Gammaltevtamont?4y Hebreĉoka.

tockholm : Svenska ŜokfGrlaget-Horetedta, 1990. = pr 15 :
“La hebrea alfabeto ampleksas la mokvajn 23 konsonantsigxojn."

16. Ĉiuj Mteroj troviĝas an ĉi tiuj versikloj, inkluzivo de la 5 finformoj.
La SIN troviĝas en la dua.
17, Kutime oni kalkulas nur 22 literojn en la hebron alfebeto. Sed eĉ sen
Ankiuzivi SIN klej la Zi-a (aŭ ĉ6-a) oni havas kroman ablecon atingi 1a
nombron 23. Apod ŜIN Kun tri kapaj ekzistas ankaŭ ŜIA kun kvar. kepoj: Ĝi
kroviĝis sur la laftabul; de Moseo, ĉa gravurante la leteron ŜIR sn la
Ĥtono oni povas palpe menti la negativan ispreson kiel kvarkapon ŜIN. Tiu
kvarkapa EIN sinbolas la kaŝitan aspekton. do la Eternulo aŭ Lian "apiriĉen
manakribon.i

Klan Ja ŝtontabuloj estis, rompitaj pro. la peko de la ora, bovido, 1a
Lutaroj aupreniria al la Ĉielo (T. 5: pesaĥin 87 ) kaj la kvarkapa (nota-
fiziko) ŜIN mstmperio de nia skribo. Ĉi estas tamon konscrvita. sur la
dekatra Flanko de la preĝilo de la kapo (hebree TEFILIN, 120 PIV eble
filakterio) menorigante pri la du aspektoj de la dieca saĝo, la kaŝa kaj la
Malkata (teikape ĜIN mur la maldekstra flasko ĉe tiU sama preĝilo)» MOR
(Michami Le Rabbi). - Zhe Mialom Gm She fabres aŭphabGe, — Brookiyn, 1983.

= po" 2ooczio.
44. ZanonhoF 1862, pp. 10 kaj 30.
19. Verkante ĉi tiun artikolon mi Kurioze observin, ke Zamenhof interŝanĝis
la muperapnitan 2 (kiu sonĉapelo estas a komencliterodeLa nomo) de
Jida mIFabeto per la eupersignitaj J kaj 0. (kiuj nonĉapolaj eetas la komono
148r0j de mia noro) kian 1 Eranairis AL 12 Esperanta mlfabeto.
20. Malovi, p- 124 (Kusari 11169),

ĉi. T.9.Sabato se
22. Tkzintas du diversaj hebreaj alfabetoj kaj ĉar la terminologio estas
“an konfuza mi devas Klarigi. LA unua hebrea ŝitabeto estas la "origino"
hebree. Por me kosf3al kim la pli moderna aŭtabeto sni kelkfoje nomas Siu
hastan Saztca" aŭ “judo” mifabeto. La plej fta uo estas tamen la termino
Thabres" aŭ Mkvadcatekriko" por, la malpli antikva kaj hodiaŭ uzata alfabeto
kaj pre-hobrca (aŭ proto-hebren) por ĝia antaŭirinto. i povas rimarkigi,
ka 1a Telaudo klarigan la vorton "asirato. haures AĜUNIT kiel MEUŜERGT
MEKTAV, tie. la Pelita" aŭ nobla" akzibo.
29. Jesajo 19518.

24. 2 heĝoj 19:25 ; Jenajn 36:11,13 kaj Mofamia 19124

29. SCMDLZM (Geraĥom G.). ~ Mijor trendo in Jevtah myatioiam, — Mev York,
1993. - pe 75 kia
20. Chomsky, p. 12.
27. Laste mi notis anoncon pri' libro, kiu uras 1a interpretan ststeson
homitan Genatria (oni kalkulas la nuserajn valorojn de la literoj) por la
kngla 1 PETERSON (Peter K.). — ErgLisk Zs gematrig,—Jerunalem : Apocalypes
Preso, 1960. Libro gptininto reklamita kiel M.., la plaj polemikiga novepoka
eltrovo post E = meŝ.n
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29. Mi ne povas mencii Biujn aetodojn Ear tio estas tro longa. Temas pri
tre ellaboritaj mintemoj de interpretado, kiuj ankaŭ havas ratikojn en la.
Evoluo de. 1a hebrsa Lingvo. Modera klerulo, kiu majsteia tiujn metodojn,

„on, faphami Mrsen, kiu lorto eluvĉlo ŝiun signifon de Giu

29, Alia tradicio entas, ke hebrea devenas el la prapatro de Abrahan, kver.
Vidu lalevi, p. SO (Kuraci K:49), Komparu ankaŭ Gen X

“tuskimia infanoj ankaŭ al Ŝem, la patro de ĉiuj Everidoj, pli
maljuna frato de Jafet.“

30.. Ankaŭ Zamanhof rakontas, ke 11 “transiris miveron” sed 14 pruntas sian
Sintolon el la rome Miatorio :l: ned mi no povis forlasi la ideon, kiu eniris mian korgon kaj

sangon Maj... KI transiris Rubikonon." (Letero al S-ro Borovko en
Lingvo Interiacla, 647, 1, 1696, p. 119,

31, Munk, DP. 34-36.
32. Zamenhof 1973, pp. 74-75.
39. Midraŭ MIRLej 9011.

34. Viĝu la ĉopitron "La difino de la “interna ideo!" en GISKRON (Jeremi).
Lingvo kaj religio. = Jerusalem, 1986. = pp. 73-75.
38. Zemenbor 1973, p. 93.
36. senloke, p. 103.
37. ZAMENOF (Lu Le). — Zamenhof leteroj / Med. A. Holzhaus. =
1975. — p. 188.
30. ZAMENKOF (La 1.). =

1929, p. 383.
39. Ora Libro de la Esperanto-movado 1997-1937. -Budapest, 1997. — p. 18.
40. samloke, po. 212-213.
41. Lapenna, pi 15:

(42. ORATVER (Inaj). = Pri internacia tingvo dum darsonĉoj, — Tel Aviv,
1977. = p. 48,
43. En ĉi tiu mllonga artikolo mi me povas priskribi 1a internacian:
Ikteraturon", klu lom post iom elkreskis, med menciinda estas ekz-e la
poemon. "Rampondo ml. cent demandoj" de Julio Baghy, Konsiderata kiel imu el.

erantaj" pontoj kaj ofe allogita al Ksperanto pro ties "Interna.
ublIkigita an Ssmaoiqon Maio, Ba (nova sario),

1996. Miektas la 8-a mtrofon :
Mio venu Go mondon.
Gi, sevoluct' de 1'homa ania",
Aim kiu la Plum" kun plugilo, Nartelo
kuniĝas en ĝoj" sub komuna reĝin!
por jugojn de 1'homa spirito Forakul,
ke fine por ĉiu la viv', komenciĝu.
kaj ĝin solidara homeco prestiĝu
plendigne, l4bere, inde al nomi
Kel Tine aperu la vora = homhon' 1"

anka,

ntoj kaj tiigvo Internacta: (1911) en Zanenhof
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AM, KALOCSAY UK

AV, Kiel komparo oni povas preni ankaŭ
doh 3:1-estas skribita.

“En im komenco estis le Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la
vorto estis Dio. Tiu estis enlakommnco kun Dio. .. Ĉio estiĝis
per li „.. En Mi estia la vivo.”

La Vorto (LOGOS) estia en. 1a komenco kaj kun Dio kaj estis Dio, la du
kontraŭaj aspektoj, kiujn mi analizas Geestas parelele, Tio estas pli Klac-
AGIta en la sekvo. La vortoj “per 11" signiras “instrumenton” kaj “en li”
similas al "interna lamon.
AB. OLAZERSON (M.): — Sparta 6' eke Holy Tongue = the aserqi behind vordo
(RĤ lattors in Ehe hebreo Lmpuage. — Johannesburg, 1975. = p. 4.
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Jeremi GISNHON (giŝron) (1940) israelano, naskiĝinta en Svedujo. migrinta
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Lingvo koj ejSte pila (an esperanomo kantblo seto al L.L. Zamenhof, Jeremi Gvon (1919,Jeu: Sivron 1986, 213. Ie renoj 26403.

Hi elkore admiris vian klaron elmontron pri la
pontoreligio, kiu precize klarigas la Hapiriton! de nia
lngvo, Vijalerte plugislafis nun ne multe esplo-
mitan kompon kaj bonege preparis 18 sulkojn, sur kiuj,

dla atentoj le postaj studantoj, sendube iaa, abundo
4 ontan veto ne malhoveblaSparos Piĉaj Hikoltoj.

litro por plene studi kaj la Iingvon kaj la ideon x8j
la personon de nia Ludoviko. Ĉar mi konas preskaŭ
Ĉiujn faktojn em vis priskribo, krom tiujn pri la judaj
Zonoj, sed ĝe mi kurefua eldiri, via studo ja enhevas
Hton" novan, kiu min profunde kaj kiu certe

EEE EJ EEEKOJE rg Eeter iko das lepsrenios

168 "Ludovikito" Kanzi
1986-10-19
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KRISTANOJ ANTAŬ LINGVA DIVERSECO

Oni multe studis enperantismon dum tiuj ĉi lastaj jaroj. Tiu Ĉi
artikolo estas sekvo de esploro, kiu jam datumas de ok jaroj. El ĝi
aperis resumo en Dia Regno, 1981, 4. Tiu esploro devenas de la
konstato de manko pri "esperantista teologio". Mi deziris ionete
malfermi kelkajn pordojn por estontaj esploroj. Mi unue studas du

bibliajn tekstojn, kiuj rilatas al lu diverseco de lingvoj.
La Babel-turo

E-TEMEN-AN-KI eetas la nomo de la fama zikurato! de Babilono.
Certe estas ligilo inter tiu ĉi kaj la Babel-turo. Kelkaj koment-
istoj, kiuj pensas, ke la teksto estis verkita dum la reĝeco de
Salomono, pensas, ke ĝi celas la troajn konatruaĵojn de la reĝo,

Jam sumera mito karakterizis la Oran Epokon de la homaro per la
uzo de unu sola lingvo.” Kvankam Calvin diras, ke la ĝisĉiela supro
estas hiperbola dirmaniero?, li kredas ke la tero estis unulingva :

“Ĉar la lingvo estas la bildo kaj la viva prezento de la
spirito, klel eblas, ke la homoj, partprenantaj en la sama
racio kaj naskitaj por vivi kune en socio, ne uzas inter si
unu solan lingvon, 14

Generale, oni opinias la punon grava, eĉ Luther priskribas ĝin
kiel terura „ La efikojn de ĉi tiu "puno" ankoraŭ daŭras, kaj
videblas ankaŭ ene de la Eklezio. Sed'pluraj vidas ankaŭ la bonan
flankon de-la afero, la pliriĉiĝon de la homa kulturo per la
diferencoj. Ĉu ŝanco aŭ malbeno ?

"Tio, kion montras la rakonto, estas peco de origina homa
realaĵo : kiel la homoj, en sia lukto por la gloro, la
unueco kaj la disvolviĝo de sia potenco, atariĝis kontraŭ
Dio ; sed 114 rikoltis punon : ili, estinte tiel zorgo-
plenaj pri unueco kaj koncentriĝo, nun vivas disaj en
konfuzo, ne kapablaj sin kompreni /reciproke.!5

La honoj ne plu komprenam sin reciproke, ĉar ili perdas siajn
Konunajn referencojn, kiam la intereso de iu estas lia propra
egoisma feliĉo.

Se la diverseco de lingvoj estas puno de Dio kontraŭ la horoj,
pro kio ĝi estis donita ? Ĉu tutsizple pro milita stato de la hosoj
kontraŭ Dio ? Fakte, multaj komentistoj kuniĝas, dirante, ke la
ĉefa riproĉo de Dio al la homaro estas la orgojlo antaŭ Dio, la
strebo al aŭtonomeco.

“Laŭnezure, kie] la homo malproksimiĝas al Dio, kredante
povi forhavi Lin, lia orgojlo pligrandiĝas : ĉian allogata

“
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de la Serpento, li imagas al si esti pli granda, pli vira,
pli bona, kaj li ne vidas, kiel lia orgojlo lin igas eta
kaj malgrandanima. Mur en la humila kunvivado kun Dio, la
hoso vere iĝas homo.”
"La imperio permesas la grandecon, kaj ŝajnigas kaptebla

la absoluton, la tutecon. Teoria kaj praktika sistemo
ellaboriĝas, lingvo, turo kiu entutigos ĉion : finfarita,
Bi proklamos la aŭtonomecon de la homaro, kaj determinos.
tute la individuojn.”7

AĈiu homa generacio, Ĉiu kolektivo konas sian Babel-turon,
ĉar Ĉiu 'totalisma' celado, to. homa projekto celante
entutigi la tuton de la realaĵo, estas iel Babel-turo.
SuFiĉas rigardi nian Jarcenton por ekvidi, ke ne malnulto-
hombras la Babel-turojn. Kelkaj el 111 jam estas ruinoj,
aliaj estas plene progresantaj."b

Nur la humila vojo kun Dio permesas veran komunikadon inter homoj,
kiam la egolsmo kaj grand-homaraniumo sen Dio kondukas al konfuzo.
Ĉiu "perfekta socio" estas nova Babel-turo.

La laste citita komentisto oponas la v. 4 "ni akiru al ni nomon"
(tranca traduko) al 12:2 "Mi grandigos vian nomon."9 Kiel rimarkis
la juda komentisto Emanuel, la universaleco estas Abraham, ne
Babel.I La mlvoko de Abraham estas la Slosilo de Babel. La promeso
al Abrahan pri multenombra popolo, kaj pri beno por ĉiuj familioj
de la tero, havas respondonen la Apokalipsa bildo de homoj el ĉiuj
triboj, lingvoj, popoloj kaj nacioj. EĈ Calvin parolas pri la
mirinda boneco de Dio, kiu tamen pernesas al homoj komuniki super
la lingvo-bariloj, kiu donis la Evangelion en diversaj lingvoj, kaj
donis ml la apostoloj paroli diversajn lingvojn.!
Pentekosto

Dio rompis tiun konfuzon, metinte ĉiujn antaŭ Sia Pilo, kajdonacinte la komunikadon en Pentekosto.
Kion parolis la apostoloj ? Oni konjektas, ĉu vere malsamajn

lingvojn, ĉu proksinajn dialektojn, ĉu variajn mkcentojn, ĉu frendajn
gsprimojn, ĉu supernaturan lingvaĵon mirakle konprenatande ĉiuj 7
Ĉiununiero, en tiu okazo, la Sankta Spirito sukcesis komuniki,

“La Sankta Spirito kunigas en vivantan komunumon la homojn
disigitajn de ilia raso, illa nacieco, ilia kulturo, ilia
lingvo. Ĉie Ĉiu homo povas kompreni la Bonan Hovaĵon pri la
savo, kiu estas en Jesuo Kristo.!12

Alia komentisto aldonas :
"Ĉiujn lajn infanojn, Ĉiujn homojn, lia koro volas. Neniu
lingvo, neniu limo, neniu koloro aŭ kulturo diferencigas
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ilin. Ĝis la fino de la historio kaj ĝis la ekstremaĵo de
la mondo, Li ilin serĉas, vokas, kaj oferas al L14 Sian
vivon. "ia

Lingvo kaj kulturo
Estas en la mondo 5 000 aŭ 5 500 lingvoj, sed inter ĉi tiuj

Lingvoj, dekopo kunigas pli ol 60 X el la tutmonda loĝantaro kiel
fepatra lingvo, kaj nulte pli kiel kultura lingvo.“

La lingvo estas speguliĝo de la kulturo, de la civilizacio, kiujn
ĝi peras.

hUnu el la fundamentaj eroj de du kulturo estas la vidado
de la mondo, kiun ĝi implicas, nome ĝia kompreno pri la
naturo de la univermo, kaj pri la loko de la individuo en
ĝi tiu universo." "Ĉiu kulturo estas mallarĝe ligita al la
Mngvo.vi5

Ofte estas dirate, ke la lingvo estas prismo por vidi la mondon,
med fakte, estas Ĉar ĝi peras kulturon, kaj ties mond-vidadon.

La influo de lingvo estas tia, ke kiam lingvo fariĝas oficiala
aŭ komerca, la kulturo Sanĝiĝas. Sed ankaŭ kian lingvo alprenas
Skribadon, aŭ kiam ĝi estas trudata, la kulturo ŝanĝiĝas. Tion
pripensu ankaŭ la Biblio-tradukantoj, kron la fakto, ke la alveno
de nova religio, de nova religia pens-maniero, ankaŭ certe ŝanĝos
la kulturon. Por esti komprenata, Biblio-traduko ne devas esti. tro
frondn al la kunteksta kulturo, ne sufiĉas ke ĝi estu lingve
korekta. En niaj "kristanaj" landoj, oni tiel ofte uzas en
predikado, eĉ en evangelizo, la t.n. dialekton de Kanaan. Pro tio
estas gravaj la tradukoj en la podernan lingvon. Fakte, kiam oni
tradukis la Biblion en Lingvon, oni ofte formis la lingvon. La
KIKONGO estis forĝita de la sveda misiisto Laman. Ĝi korespondis al
neniu dialekto. Ĉi estas relative arbitra mezaĵo de tio, kion
parolas la BAKONGO inter la Stanley Pool kaj la Atlantika Oceano!
Sane faris ankaŭ Luther»

"Sed, rimarkeblas, ke estas el mia tradukarto, kaj el mia
germana lingvo, ke 114 lernas paroli kaj skribi la germanan.

MIL Stelas do mian lingvon, pri kiu 114 sciis nur
inulton antaŭo. 117

Claude Piron aludis al la psikologia sento de identeco, kiu estas
ligita kun kulturo kaj lingvo.l8 Tial, la kristanoj tradukas 1a
Biblion, kiel klarigas la tradukisto Bearth :

“La gepatra lingvo, kiu estas la kerno men de kulturo,
kies valorojn kaj konceptojn ĝi perfekte esprimas, estas
ankaŭ Ia privilegia instrumento por komuniki, ene de ĉi tiu
kulturo, la Dian veron."i$
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Internacie
La fina rezolucio de la Internacia Kolokvo pri Dulingvismo en

Aosta, dirisi.AĈiu persono havas la rajton Je edukado dulingva, none
— rajto je ĝisfunda kono de la gepatra lingvo,
— rajto je utila kono de lingvo de tutmonda komunikado,

kiu, trans la nacia kulturo, kiun ĝi peras kaj devas ricevi,
permesas al li plene kaj rekte partopreni en la tutmonda
kulturo kaj en la universala interparolado."29

Sed, se tiu lingvo estas nacia lingvo, kaj la supra teksto
supozigas tion, certe estos avantaĝo por tiuj, kies gepatra lingvo
ĝi estas. Ne nur en la fakoj diplonatia, komerca, scienca, teknika,
naciaj lingvoj fariĝis mondlingvoj, med ankaŭ en la kristana mondo,
kie ĉefe la angla, kaj je reduktita grado la germana kaj la franca,
kun eble unu du aliaj, fariĝis la komunikaj kaj teologiaj lingvoj.
Interna ideo

Ĉu tiun ĉi internacian rolon ne povus ludi Esperanto ?

Kio estas Esperanto ? Ĝi estas lingvo, tion ni scias. Ĝian
historion ni iomete konas. Sed mia demando ne estas tia. Ĉu

Esperanto estas "nukso men kerno, nur propapando",?! ĉu ĝi enhavas
"kvazaŭ-religian koncepton de utopia estonteco", ĉu ĝi estas nur
teknika rimedo de internacia komunikado ? Oni nun fenerale konsenti
pri la kulturo portata de Esperanto, kaj pri ĝia karaktero, ni diru,
de frateco homa, aferoj, kiujn oni resumas per la esprimo "interna
ideo,"
Kristanoj inter esperantistoj

Mi kristanaj esperantistoj devus atenteme rigardi "nian" kulturon,
ene de kiu ni proklamas kaj Vivas nian fidon, ke ĝi ne trudiĝu al
ni. En ĉi tiu kulturo estas certe grandaj idoloj, grandaj esperoj,
sed oni. ankaŭ povas imagi novan Babel-turon, t.e. nova sintemo por
rekonstrui la mondon, por aŭtonomeco de la homo. La greka filozofo
Platĉn skribis:"La dioj favorus la homaron,se111 donacus al ĝi
komunan lingvon."22 Ĉu vere estus favoro, Ĉu pli ekzakte estus
venenita donaco, danĝero ? Ni memoru la komentojn rilate al Babel
kaj al la pretendemo de la homa raso. Aliloke:"La 'artefarita' en
nia praktiko diference de la 'natura' signifas pli altan atingon de
la scienca, teknika kaj socia evoluo."73 Ĉu ĉi tiu evoluo ne estas
konstruado de Babel-turo ? A. Burkhardt diris

"Esperanto sen Kristo povas esti homa provo, per propra
forto eliĝi el Dia verdikto, Feliĉigi la mondon propra-
Aniciate."2e
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Ĉu ne estas danĝere, ko, kiel esperantistaj kristanoj, ni alprenu
la “internan ideon", nome paco kaj justeco pere de Esperanto ?

Ŝajne multaj tion faris. La Ponteto citas diskuton ene de la
nederlanda sekcio de K.E.L.I.

"Krome, la ideoj de Esperanto (mi substrekas) pri la
interkompreno, la pacigo, kaj la forsado de granda rondo
familia estas ankaŭ la ĉefaj ideoj de la tri tutmondaj
religioj."
“La eklezioj restas for malantaŭ en la internaciisma

de la lantaj jardekoj."25
Ĉi tiu problemo ne estos facile solvata, ĉar tenas fakte pri
teologia problemo. Cetere, la Internacia Lingvo estas tiel bona
rimedo, en kulturo kies valoroj multege similas la kristanajn, ke
mi ne povas malhavi ĝin, ke ni ne povas ne uzi ĝin, ke ni ne povas
ne reklani ĝin. Sed abrupte avertas G. B. Dorrow :

WGe kono kaj uzado de Esperanto mem fariĝas la celo, estas
pli bone me ni bruligas ĉiujn niajn Esperantajn Librojn."26

Ni devas zorge atenti, ke ni ne konstruas novan Babel-turon, en
formo de Dia Regno surtera, eĉ utopia aŭ estonta. Ni iom pripensu
ĉu ni restan en "la mano de Dio", kondukataj de Li, aŭ Ĉu ni ion trud-
tiros Lian manon, ke Li "konstruu kun ni" nian utopion, rilate aŭ
senrilate al Esperanto. Kiel diris W. Grillenberg : "Esperanto ne
povas esti por ni artikolo de kredo."27

Ni dovas esti ardaj, konvinkitaj de Dio, sed ankaŭ agantaj ene
de la eklezioj, por la eklezia laboro. Ni ne lasu la eklezian vivon
por Esperanto. NI atentu, ke Qi ne fariĝu nian novan paroĥon, eĉ
nian novan Eklezion. Sed tamen, kiel notis en 1935 Erie Carlĉn :

"La tuta Esperanto-movado (estu nia) misia tereno."28
Ĉu fakte ne estas nia devo alparoli pri la Evangelio la esperant-
istojn, plenplenaj aŭ ne je humanisma "interna ideo", en ilia "kara
lingvo" ? Ĉu ni kuraĝus anonci inter niaj samideanoj, ke savo kaj
astonteco estas nur en Jesuo Kristo kaj en pento ?

Tiun komunikadon ml la samideanoj esperantistoj ni ne povas ne
havi, almenaŭ simile kiel al la anoj de nia nacia, najbara, laboreja
socio.
Esperantistoj inter kristanoj

liŝa daŭra probleso estas, kiel alparoli la fratojn kristanojn.
"La ĝenerala sinteno de la publiko estas ne malfavora, sed

Andiferenta kaj ofte plena de miskomprenoj pri bazo, celo
kaj utilo de la Kristana Esperantisno."29

Tiu ĉi konstato de H. de Hoog pri Nederlando estas valida ankoraŭ
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nun, kaj multloke. La sinteno de la kristanaro rilate al Esperanto
estas indiferenteco, skeptikeco.

En dokumento de Mission 80 estis notita : "La kristana komunikado.
devas esti persona."30 Ĉu Esperanto helpas al persona komunikado,
dum la modernaj inform-periloj, radio, televido, samtempa tradukado,
estas nepersonaj kaj kiel mama muldilo porĉiu. Ni parolis pri la
rilato inter la kulturo kaj la gepatra lingvo. Kio estas la rilato
inter internacia, tutmonda kulturo kaj la Internacia Lingvo 231

Kaj kiel tio konsekvencas por la tuta ekumeno. Macmillan listis du
motivojn por lernado de lingvo:la integriĝa motivo kaj la inatrun-
nenta motivo.J? Kial iu kristano lernus Esperanton ? Se 14 facile
eniras en la idealojn de la esperantisma kulturo, tio povas sufiĉi,
sed se 14 estaspli pragmata, por kiu uzo 14 lernus ? „Jam
etas en la propra lingvo la Biblio, himnaroj, ktp. La vojaĝemuloj

ne estas tiel oftaj. Eble oni fosu en la direkto de la ekkono de la
Universala Eklezio. Por bone koni alian eklezion, oni bone konatiĝu
kun anoj el ĝi, do tiurilate Esperanto povas esti bona ekvilibro
inter kvalito kaj kosto. Sed ni tamen restu konsciaj, ke multaj
pensas, ke kono de ekzemple la angla multege helpas internacie,
kaj 111 fakte pravas, Ĉu vere ĉi tion ni celu ? Ĉu nia eco ne.
la etoso, la nultnacia frateco 7

Kien ?

Estis notita pont la unua kongreso de K.E.L.I. en Tostarp "efika
kontakto inter kristanoj |"33 Jon kelkaj motivoj de kristanaj
Esperanto-agadoj. La celo de La kontaktkonisiono en 1954 estis

"instigi 414n (la internaciajn kristanajn movadojn) al
praktikado de Esperanto en 11iaj internaciaj rilatoj. "34

Hubner donis al sia revuo la taskon :

"kontri la grandan utilon de nia lingvo por la rilatoj
Anter la kristanoj de la tuta mondo. Ĉi devas esti la
informilo komuna pri la kristana vivo en ĉiuj partoj de la
tero... Fine ĝi dovas esti gvidisto al Jesuo Kristo. "35

La celoj de K.E.L. en 1912 estis ;
"Propagandi, enkonduki kaj utiligi Esperanton inter

kristanaj societoj por fuciligi la disvastigon de la
Evangelio pri Jesuo Kristo,lavera Filo de Dio kaj la sola
Savinto de la homaro, laŭlaSankta Biblio ; disvastigi
kristanan Esperantan Literaturon."38

kaj tiu de Kristana Revuo en 1927
"NI ne celas propagandi Esperanton, nek Esperantajn

entrepenojn, ni nur celas uzi nian karan Didonitan Lingvon
por diskonigi kolektitajn interesaĵojn, precipe pri la
misiaj kampoj al la Esperantistoj kaj al la kristanoj, kiuj
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ne estas Esperantistoj."37
Kio do antaŭenpuŝas nin ? Mi Jetas kelkajn ideojn. Tiu lingvo.

utilis alni. Ni do pensas ke ĝi ankaŭ utilus al aliaj. Ni spertis
per ĝi tiom, ke estus tro domaĝe, ke aliaj fratoj preterpasus ĝin.
Kaj eĉ estas tiel stulte perdi tiom da mono pro lingvaj malfacilaĵoj
en organizoj, kaj estus tiel bone se...
Konklude

La diverseco de lingvo, ĉu puno aŭ ne, estas certe ĝeno, eĉ se
ĝi estas riĉeco. Nia kristana alvoko estas, ke Ĉiu povu aŭdi la
Evangelion. Do, oni traduku la Biblion, enkulturigu la mesaĝon, ke
Ĝi estu komprenata. Sed ni devas frate interrilati, do ankaŭ super.
la lingvo-bariloj. Kaj tiudirekte por personaj kontaktoj,
montris sian efikecon.

Philippe Coumson, Francujo
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LA LINGVO DE LA KATEDRALOJ

NUnu bildo parolas pli ol mil vortoj" estas malnova vero. Same
parolas konntruaĵoj, do ankaŭ la katedraloj. Oni ankaŭ povas
lernadi la lingvon de la katedralo, por pli bone kompreni ĝin.

La katedralo rakontas, 1-e pri la epoko kiam ĝi estis kontruata,
2-e pere de simboloj kaj atributoj pri la veroj de krintanismo kaj
3-e ĉiu vizitanto spertas kaj sentas persone multajn aferojn.
Arkitekturaj stiloj

Ĉiu katedralo, kiel ankaŭ tute aliaj konstruaĵoj, portas mesaĝon
de la epoko, kiam i1i estis konstruataj. I14 reprezentas la arki-
tekturan stilon de sia epoko. Dum la tempo de la kristanaj preĝejoj
ekzistas pli ol dek arkitekturaj stiloj. Ĉiu stilo estas pli aŭ
malpli malsimila on malsamaj landoj. La komenco de la stilepoko
ankaŭ en la sama lando ofte ne similas al la fino de la stilepoko.
En multaj landoj oni distingas inter substiloj. Se oni plue konsi-
deras la nombregon da preĝejoj, estas kompreneble, ke ni povas pri-
trakti nur kelkajn ekzemplojn. Sole en la franclingva regiono de
Eŭropo estas dek mil preĝejoj !'6

Frua kristana estas nomata la unua atilepoko. Ĝi namkiĝis en
Proksima Oriento, Sed ĝi dinvatiĝis kaj en orienton kaj en okciden-
ton. La preĝeja plano havas la formon de ortangulo. La ortangulo
estas dividita per kolonoj en tri aŭ kvin navojn. La meza mavo
estas pli alta kaj pli larĝa ol laaliaj. Ĉar la apudaj navoj.
estas pli malaltaj, eblam havi fenestrojn supre en la muro de la
meza navo. Ĉi tiu tipo de konstruaĵo estas nomata baziliko.

Konataj ekzemploj estan la Bet-Lefena preĝejo de la Naskiĝo,
kaj San Lorenzo fuori le mura kaj San Paolo fuori le mura en Roma
(Romo).

Egiptujo estis kristana lando antaŭ ol esti islama. La plej mal-
nova egipta preĝejo estas Abu Sarga en El Qlhira (Kairo). Laŭ la
tradicio, la preĝejo estas konstruita en la loko, kie situas la
kaverno, kie Maria kaj Jozef kun la fileto Jesuo loĝis dum sia fuĝo
en Egiptujon. Jozef laboris en la romia kastelo. La sinagogo estis
kaj estas hodiaŭ proksim

Alu Sarga estas frua kristana baziliko. Ĝi havas tri navojn, mal-
grandajn fenestrojn sen vitro kaj subteran kripton en la kaverno.
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Bizanca stilo naskiĝis samtempe kun la fru-kristana. La preĝe,
plano havas rondan aŭ okangulan formon. En Kapernaŭm oni povas
Vidi ruinon de malnova, okangula preĝejo. Ĝi eble estas la unua
kristana preĝejo. En la mama loko situas nome la domo de Petro,
kiu unue plivastiĝis kaj poste fariĝis preĝejo."

Konence la kristanoj kunvenis ja dimanĉe en domoj por dispecigi
panon (Agoj 20;7), sed ni scias, ke almenaŭ en la kvara jarcento
ekzistis sanktecaj kontruaĵoj, preĝejoj.

La bizanca stilo ankaŭ disvastiĝis kaj en Orienton, kaj en Okci-
denton. En Okcidento estas kelkaj famegaj kreaĵoj, kiel San Vitale
en Ravenna kaj San Marco en Venezia (Venecio). Sed la plej fama
bizanca preĝejo estas Magia Sofia en Istanbul. Ĝi Sanĝiĝis al
moskeo enla jaro 1453, sed estas nuntempe muzeo. Oni rigardas ĝin
kiol la plej belan kaj malfacilan arkitekturan kreaĵon. Ekzemple ĝi
havas kupolon kun diametrode31 metroj kaj la kupolo havas kvardek
fenestrojn. Ŝajnas, ke ĝi ŝvebas en mero. La preĝejo estis konstru-
ata en la sesa jarcento.9

La ortodoksa eklezio konstruas siajn preĝejojn ankaŭ hodiaŭ laŭ
la bizanca stilo, aŭ la konstruaĵoj baziĝas sur la bizanca stilo.

Romanika stilepoko regis dum la jaroj 1000 — 1250, ne santempe
en ĉiuj landoj, kaj ankaŭ ne same nomata, Ĉiuokaze dum ĉi tiu

ko la kristanismo jam disvastiĝiu en ĉiujn partojn de Eŭropo, el
Mediteraneo al Skandinavio, el Pollando al Anglujo.

La romanika stilo estas ankaŭ nomata rondarka stilo, ĉar la
fenestroj kaj pordegoj havas supre rondan arkon. La plano de roa-
nika preĝejo estas ankaŭ ortangulo. Okcidente staras turo kaj ori-
ente estas absido, la plej malalta kaj plej mallarĝa parto. La
grandaj preĝejoj, la katedraloj, havas plenformon de kruco. Ĉiuj
havoj havas absidon, duonrondan fundan parton. La absido enhavas
forejon kaj altaron.

Tri famaj romanikaj katedraloj entas la tri imperiestraj katedra-
loj en Germanujo, nome Speyer (Spajer), Mainz (majno) kaj Worma
Uommo).5 Sed oni trova Bie romantikajn preĝejojn:oriente en PoL-
lando Cieazyn (eieŝin)"Kaplica grodova du Mikolaĵa, okcidente en
Anglujo Norfolk (noofolk)8(En Anglujo, la stilo estas nomata
normanda), sude en fipanujo Santiago de Compostella, kaj norde en

Viborg, Lund.
Gotika aŭ ogiva stilepoko (1140-1500) naskiĝis en Francujo. La

stilo malsinilas al la romanika per la grandaj, akrepintaj fenes-
troj kaj pordegoj. Karakterizaj por la gotika katedralo estas
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grandoga, ronda rozfenestro kun vitralo, kelkfoje altegaj turoj,
kelkfoje multego da malgrandaj turetoj, fialoj."

Konataj francaj katedraloj estas Reims (rĜo), Amiens (anj2),
Chartres (ŝartn') kaj Notre Dame do Paris (Parizo). Ĝi staras jam
de ok jarcentoj en la centro de Paris. Oni konstruis ĝin dum 140
Jaroj. La okcidenta fronto estas majstra verko de alta gotiko. La
francaj, kiel britaj kaj ofte ankaŭ hispanaj, katedraloj havas
rompitajn turojn, sed la germanaj havas altajn, pintajn turojn.

Ignorante sekvantajn stilojn ni nomas kelkajn modernajn okzen-
plojn. La plej famaj mezepokaj preĝejoj sendube altuas en Meza
Eŭropo. Hodiaŭ la pezocentro estas en nordaj landoj. Certe oni
povas trovi ĉie kelkajn arkitekture bonajn ekzemplojn (la monafejo
La Tourette aŭ la preĝejo Notre Dame du Haut en Ronchamp (r8a).
Sod en la nordaj landoj estas multe da arkitekture bonaj preĝejoj
kaj eble la plej famaj hodiaŭaj preĝejoj situas tie

En Ksbenhavn (Kopenhago) oni konstruis dum la jaroj 1920-1940
Grundoikaktrke-n. Ĝi estas tre sinpla kaj senornasa, lamaniere laŭ
gotika principo konstruita katedralo. La sola materialo estas briko.
Ankaŭ la ŝtuparoj estas de briko.

La islanda katedralo, Haltgrimekt»kja, en Reykjavik estas ankaŭ
Sedsevi pacience restas sidante tie, la katedralo

paroli al vi.
La katedralo de la Arkta Oceano en Troms$ parolas pere de siaj

buntaj kaj plurkoloraj vitraloj. Laponoj uzas samajn kolorojn en
siaj vestoj.

La preĝejo Markuskyrkan en Stockholm-Bjĉrkhagen plaĉas pere de
rafinita laboro kaj efikaj briksuroj. En Helsinki estas la Preĝejo
en la Roko, La natura roko formas murojn sur kiuj akvo verŝiĝas
al plankdefluilo. La plafono estas granda, kupra kupolo tra kies
fenestroj la preĝejo ricevas abunde da lumo.

Bildoj, simboloj kaj atributoj
Dun la Mezepoko, kiam la popolo ne havis popollingvan Biblion,

bildoj estis grava rimedo, pere de kiu la popolo ricevis scion pri
bibliaj rakontoj (Certe jam estis popollingvaj predikoj). Al ni
hodiaŭaj homoj, samaj bildoj rakontas multajn aferojn pri la mez-
epokaj homoj, pri iliaj vestoj kaj kutimoj, pri iliaj Iaboroj kaj
pri ilia vivo.

ildoj ankaŭ enhavas simbolojn, La fio estis dum la tempo de
persekutoj sekreta simbolo de la kristanoj. Malnovaj mozaikoj ofte
enhavas fi8figurojn. Se oni skribas la komencliterojn de la grekaj

si
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vortoj I(enouo) CH(riatos) M(eou) U(ioa) Sloter) (Jesuo Kristo
Filo de Dio Savanto) formas I-CH-TH-U-S, kiu signifas fi8o.

La ninboloj de la kvar evangeliistoj estas ĝenerale konataj;
Irenacus (Ireneo) de Lyon (130-200) estis la unua kiu interpretis,
ke la kvar kreitaĵoj de profeto Jeĥezkel signifas la kvar evangeli-
istojn (Jef 1:15; 10:14; Apo 4:6) nome : (flughava) homo (ne anĝelo)
Mateo, leono Marko, bovo Luko, kaj aglo Johano.

Aliaj minboloj estas : okulo, triangulo Dio Patro,
kolombo Sankta Spirito,
ŝipo la Eklezio.

La kruco estas certe la plej ofte uzata simbolo. Ni vidas ĝin sur
la turo kaj sur la iĝo de la preĝejo, en la frontono, interne,
en paramontoj“, ktp. Ĉi estas la siabolo de la releviĝo kaj de la
vivo (ne de la morto).

La kruco povas esti atributo. La renversita latina kruco estas
atributo de Petro. Laŭ la legendo Petro estis krucumita kun le kepo
malmupren. Tamen Blosilo aŭ du Slosiloj estas konataj atributoj de
Petro. Ankaŭ aliaj apostoloj havas siajn proprajn atributojn :

Andreo oblikvan krucon,
Paŭlo glavon,
Jakobo p4 juna Mignan batilon,
Jakobo pli maljuna konkon.

Sanktuloj havas siajn proprajn atributojn, ofte librorulaĵon aŭ
bron,

Koloroj, ornatoj kaj aliaj vestoj, kandeloj, almenaŭ ĉiuj aferoj
en la preĝejo povas simboli ion en la eklezia jaro. La koloro de
pureco kaj senkulpeco estas blanka, la koloro de la Dia amo ruĝa,
de pento viola kaj de printempo kaj espero verda.
Personaj pensoj

Kiam mi eniras preĝejon por partopreni Diservon, mi ofte pensas
pri la jarmila tradicio, kiun mi renkontas tie. Ni uzas la saman
Denon de la Eternulo, kun kiu Moseo benis sian popolon. Jesuo mom

Anstrule la Preĝon de la Sinjoro, kiun ni en Ĉiu Diservo preĝas.
Kiam mi genuiĝas—ĉe la altaro por partopreni la Sanktan

Manĝon, mi ofte pensas kaj sentas, ke la tempaj kaj lokaj limoj
malaperas. Mi imagan, ke la sanktamanĝa tablo kontinuas el mia
hejmpreĝejo al aliaj preĝejoj kaj tra multaj landoj kaj miloj da.

kilometroj ĝis Jerusalem, ĝis la supra Ĉambro. Mi sentas, ke niaj
karaj vivantaj kaj jam mortintaj parencoj kaj amikoj ĉeestas, kaj
Jemuo mem donas al ni la panon kaj la vinon (2 Pet 3:8; Heb 13:8).
Ĉar la sakramento entas dividata de la altaro, la altaro estas la
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plej grava punkto, la centro de la preĝejo.
En la evangelia Diservo ankaŭ la vorto, la katedro, kaj la

muziko, la orgeno, estas gravaj (Mat 26:30, Lk 4:16-21). Post la
Diservo, mi ofte ne multe rememoras pri la prediko. Sed la kuneco
de la eklezio estas tiel grava por la religia vivo, kiel la nanĝo
por' la fizika, sendepende de renenoro.

Sed ne nur la grandaj, episkopaj preĝejoj, la katedraloj parolas
ml ni. Ankaŭ malgrandaj kaj malgravaj lignaj preĝejoj kaj preĝej:
etoj parolas.

Oni povus nomi multajn belegajn ekzemplojn el Pollando, kiel
Debno (dibno) aŭ Powroŝnik (povrojnik) ĝis Norvegujo. Norvegaj
lignaj STAVKIRKE (stangopreĝejoj) kiel Urnes, Borgund, Gol jam
spitis kontraŭ la vetero dum almenaŭ mil jaroj. Iliaj arkitekturaj
ornamoj baziĝas sur la prakristana periodo, kaj pere de nigraj
nuroj kaj malgrandaj fenestroj estas la interno krepuska kaj
mistika.

Sed eble la plej inpresan Diservon mi spe eni aveda Laponujo,
En Saltoluokta. Tie estas malgranda tendopreĝejo (KYRKKATA). Ĝi
estan konstruita ĉefe de tero kaj torfo, kiel la laponaj dometoj
pli frue ofte estis. La homoj sidas sur la tero sur boncaj feloj,
la fajro brilas en la centro kaj la fumo foriras tra la truo en la
plafono (name kiel ĉelalaponoj pli frue ankaŭ hejne). Tiun preĝ-
Qjoton kaj la Diservon tie mi ne forgesos !

Olavi Kantele, Finnlando

rotoj
a) fialo 1 okra, malgranda turo, kiu havas Gekoracian karakteron. Aperas.
du la gotika kaj ĝin Initanta arkitekterojn, (Xo. P.I.V. pinakloj
b) vidu m fungeliaj Kajeroj, 1, 1987. pp. 73-74.
€l paramento : eklezia tekstilaĵo (anespendium, pella aitania, pulvinantum,
Sorporalo, velun kaj iturgiaj vestoj).
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PERCEPTI LA AŬSKULTANTARON

La temo de ĉi tiu artikolo estas la objektiva percepto, kiun
Fadio-komunikanto devas havi pri la adresatoj de la radio-elsendoj,
por ke ĉi-lastaj estu celtrafaj. Anstataŭ abstraktaj konsideroj, mi

proponas, ke la legantoj sekvu min "malantaŭ la kulisoj", por
konatati konkrete la aferojn.

Jen kiel mi faras Esperantlingvan radio-elsendon : mi eniras en
akustiko izolitan ĉambron, Gurnetas aŭskultilon ĉe-orelan kaj, ĉe
eklumiĝo de ruĝa signalo, "Karaj geaŭskultantoj !" sentoplene mi
elkrias, direkte al ... altridela mikrofono pendanta super tablo.
Ĉu vero iu ie aŭskultas min ? Ĉu mi ne estas skizofreniulo alparol-
anta aparaton, kiu dissendas diraĵon neaŭskultatan, ĉar al neniu ĝi
Anteresas ?

Mi ekmemoras pri Tama novelo titolita L'eresia catara (La
katarista herezo) de la itala Nobel-premiito Luigi Pirandello, kiu
Fekontas pri universitata profesoro erudicie kaj fervore lekcianta
en duonluma klasĉambro tute senhoma, sed kie manteloj pendigitaj
Gur la fono de la malhela lekciejo ŝajnigis ĉeeston de studentoj.
La profesoro pasie prelegia pri la katarista herezo, ironie pole-
mikante kontraŭ alia erudiciulo, kiu havis pri tiu herezo malsaman
opinion. Klera disertacio ... direktata al pendantaj vestaĵoj.

Mi demandas min : kiam mi faras radio-elsendon, ĉu iu aŭskultas.
min, aŭ ĉu mi vane alparolas mikrofonon ? Kion fari, por ke oni
aŭskultu, aŭ por ke la nombro da aŭskultantoj pligrandiĝu ? Mi ne.

povas devigi onin ŝalti radio-aparaton, aŭ elekti mian ondo-longon !

Oni min aŭskultos nur se mia parolo iel respondos onian intereson,
acivolon, demandon, problemon. Sed kiel percepti la efektivajn aŭ
potencialajn aŭskultantojn ?

Kiel redaktoro de la Esperanto-programo ĉe Radio Vatikana, mi
povas rakonti jenon. Antaŭ dekduo da jaroj estis lanĉita kampanjo.
de letoroj al Radio Vatikana, por peti enkondukon de Esporanto inter
la parol-lingvojn de tiu radio-stacio. Ĉella stabo de la radio, kaje la superaj instancoj en Vatikano, la ĝenerala opinio pri Esperanto
ne malsimilas al tiu de la kutima neesperantista mondo ; oni taksas.
ĝin utopia projekto, sen realisma Ŝanco. Tamen la amaso da alvenintaj
petleteroj estis tioma, ke la kompetentaj instancoj verŝajne faris ĉi
tian pragmatan rezonadon : sendepende de nia pritakso pri la taŭgeco
de ĉi tiu artefarita lingvo, ni konkrete konstatas, ke ekzistas
potenciala Esperanto-aŭskultantaro. Tial 114 decidis enkonduki mal-
longajn programojn en Esperanto.
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Nu, por celtrafe plenumi sian taskon, la redakcio konisi4ta
pretigi la Esperanto-dissendojn devas respondi plurajn demandojn.
Interalie :

1) Kion Radio Vatikana ?
2) Kiaj estas la esperantistoj ĝenerale ?
3) Kiaj estas la esperantistoj radio-aŭskultantoj ?
4) Kiujn, kiajn aŭakultantojn celi ? Kiel ?

1) Celo de Radio Vatikana estas la kristanaj kredo, pensomaniero
kaj vivo. Sed kristana vivo ne estas nur individua, konscienca
rilato kun Dio, nek nur funkciigo de samkredariaj komunumoj. Laŭ la
Evangelio, la kristanaro devas esti luso, salo, fermento de la mondo
(kp. Mat 5:13-16). Kristo Savanto celas la tutan hosaron ; tial la
kristanoj, krom proponi la kredon, devas konkrete klopodadi, kun-
labore kun ĉiuj, por ke en la mondo estu justeco, solidareco kaj
paco.

Konsekvence de tio, la enhavon de niaj elsendoj devas konsistigi
la Biblio kajlakristana instruo, la Eklezia vivo, sed ankaŭ
hunanaj temoj kaj problemoj.

2) Por ekkoni kia estas la esperantistaro, necesas, krom la per-
sona sperto, trastudo de la socikultura fono de Esperantujo. Mi

longe dirite : la esperantistoj ĝenerale havas idenlojn de tutmonda
interkompreno, humana solidareco, kaj paco;114 estas sentemaj pri.
lingvaj problemoj kaj aparte celas al agnoskigo kaj dlavastigo de
la Internacia Lingvo Esperanto. Surbaze de ĉi tiu ecaro, ni konklu-
dam, ke al niaj Esperanto-aŭskultantoj interesas temoj kiaj
mondaj kaj internaciaj problenoj, humanaj iniciatoj por transnacia
solidareco, interkulturaj Banĝoj, interreligia kunlaboro, ekunen-
Ammaj iniciatoj, ekologio, interlingvaj problemoj, Esperanto-
movado.

3) Por ekscii, kiaj estas la Esperanto-aŭskultantoj, kaj iliaj
deziroj kaj petoj, ni havas duspecajn rimedojn : la leterojn de
Fadicaŭskultantoj, kiuj proprainiciate skribas al la radio-redakcio.
kaj la respondojn al £i-celaj enketoj (demandaroj) prezentitaj al
la aŭskultantaro aŭ radio-parole, aŭ skribe (per leteroj aŭ per.
programbulteno)al tiuj kies adreson la redakcio konas, Jam el la
kvanto da leteroj, kiuj alvenas al la Esperanto-sekcio de la radio,
evidentiĝas, ke la samideanoj ege Ŝatas aŭskulti Ĉiujn kapteblajn
Esperanto-programojn, sendepende de iliaj enhavo kaj ideologio. La.

kialo estas, ke la esperantistaron konsistigas dinsporo (= disa
minoritato), kiu celas komunan lingvon por interkompreno kun ali-
nacianoj. La radio-aŭskulto havigas la oportunon de internacia
komunikado sen vojaĝado eksterlanden.

|
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Kompreneble, por "percepti la aŭskultantaron" gravas, pli ol la
kvanto, la enhavo de la leteroj mem. Ili estas tre diversaj, ekz
teknikaj raportoj pri aŭskulteblo (SINPO-kartoj) ; specifaj rimarkoj,
kritikoj ktp. pri aparta programo ; ĝeneralaj konsideroj pri pri-
taksoj pri la enhavo, la lingvo, la prononco ...iSugestoj,
konsiloj, petoj, demandoj ...

Tre gravas ankaŭ aliaj ecoj : la deven-lando, la kredo (aŭ nekredo),
la aĝo, la profesio, la kulturo ktp. de la aŭskultantoj.

La redakcio atente legas kaj konsideras ĉiujn leterojn, el kiuj
eblas imagi kia estas la radio-aŭskultantaro. Ekz-e, el la ricei
itaj leteroj ni konkludas, ke granda parto de niaj aŭskultantoj
loĝas en Orienta Eŭropo. Do niaj programoj devos sparte priatenti la
situacion kaj la eventojn de la kristana vivo de tiuj regionoj, des
pli ke en kelkaj kazoj la informoj de Radio Vatikana estas presi
la ununuraj religiaj sciigoj, kiujn 111 ricevas. Alia ekzemplo:la
konstato ke multaj aŭskultantoj estas nekatolikaj kaj foje nekred-

«ti ankaŭ ekumenajn kaj humanajn temojn supoz-
eble interenajn por ĉiuj, kaj krome ni devos uzi ne fakan, sed

laikan terminaron, klarigante la nekutimajn vortojn (ekz~e :
kanonjura kodo = eklozia leĝaro;kuria kongregacio = konstanta
papa konimiono).

En la lasta dimanĉo de Ĉiu monato nia programo parolas pri la
ricevitaj leteroj kaj laŭeble respondas demandojn kaj kritikojn.

Mi mencias nur unu ekzemplon, por klarigi kion signife
cepti la aŭskultantaron." En iu programero ni diri
de Jesuo ja estas historia evento, sed ĝia jaro kaj dato estas
hekonataj. Jugoslava katolika aŭskultanto reagis, tute malaprobante.
tiun deklaron. Ni estus povintaj respondi, ke eĉ la papo faris
ĉi-specan aserton, med ni preferis konjekti la kialon de tiu reago,
kaj ni konkludis ke, ĉar en tiu lando la 25-a de decembro (Krist-
naskofesto) estas — sed nur ekde Ĉirkaŭ 40 jaroj — labortago, likredantoj, kiuj tion bedaŭras, trovas maloportuna la suprediritan
deklaron flanke de Radio Vatikana. Ni do klarigis, ke historia
vero pli oportunas ol porokaza konvenaĵo ; kaj aliflanke sektanoj
kiel la Atestantoj de Jehovo, argumante ke la naskiĝtago de Jesuo
estas nekonata, asertas, ke oni devas ne celebri Kristnaskon : nia
programero celis respondi ĝuste tiajn kontraŭdirojn, koncedantelanekonatecon de la dato, sed santempe emfazante la historiecon de
la evento.

Alm maniero por percepti la aŭskultantaron estas la enketoj
(ĝis nun ni faris nenion ĉi-sence).



PERCEPTI LA AŬSKULTANTARON

4) Laŭ la spirito de la katolika (= universala) kristanismo kaj
de Esperanto, ni celas ĉiuspecajn homojn, en la tuta mondo. Por ke
tiu universaleco estu ne nur teoria, tre gravus ke la programoj
havu, krom kristanaj, ankaŭ ekumenajn, humanajn, kaj eĉ Esperanto—
movadajn temojn. Ni klopodas ion fari, sed per malmultaj minutoj
ne multo fareblas...

Ĉiuokaze, por sin perceptigi, aŭskult-antoj (kaj -untoj) skribu
menciante sian aĝon, profesion, (ne-)kredon. Por peti plioftigon
aŭ plilongigon de la Esperanto-programoj nkribu nacilingve (Esper-
antlingvanoj jam estas pri tio konvinkitaj...) : mallonge, afable,
kaj... senblufe (blufaj, kaj tro oftaj leteroj de sama persono ne
helpas).

Mi pensas, ke radio-komunikado estas distanca dialogo, en kiu
ĉiu partnero havas sian parton de respondeco.

Battista Cadei, Italujo

Battista CADEI, italo (1957), romkatolika pastrode1963, doktoro pri
Klasika filologio, inatrulato pri greka kaj latina lingvoj, vic-puroĥe
Pedaktoro e la Esperanto-sekcio ĉe Nadio Vatikana, posteno kiun 14 baldaŭ
lasos.
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KIEL KOMUNIKI FILOZOFION

1. La abstrakta karakterizo de filozofio malfaciligas ne nur
ĝian komprenon, sed ankaŭ la komunikadon, kiu fariĝas preskaŭ nur
per vortoj.

La abstrakteco de filozofio rezultas el ĝia difino mem kiel pure
racia scienco. Dum la empiriaj sciencoj solvas siajn problemojn per
empiria konstato, filozofio polvas ilin nur per rezonado. Ĝi ne
havas aliajn rimedojn por decidi pri pensoj ne atingeblaj de la
empirio. Por la racia konstato, tio, kio estas racia, povas esti
akceptita ; tio, kio estas absurda, ne povas esti akceptita. Do,
filozofio operaciasonabstrakta kampo. Tie la atento estas mai

facila kaj ofte oni eraras.
La fakulo de empiriaj mciencoj ne havas tiujn malfacilaĵojn.

Ekz-e, la fizikisto montras koloritajn foliojn, kiam li parolas al
giaj lernantoj pri la diferenco inter ili. Dum la lernantoj atentas
unudirekte la koloritajn foliojn, li daŭrigas la klarigojn ĉiam en
pilato kun la enpirio perceptitaj koloroj. Li ne eliras el la
nivelo de konceptoj pri empiriaj konstatoj.

La filozofo tuj distingas inter tio, kion oni tute ne perceptas
empirie, kaj tio, kion oni empirie perceptas. Li okupiĝas nur pri
kompreneblaj konceptoj, kiel substanco kaj akcidento, ento kaj
anteco de la ento, divido de la ento en ekziston kaj esencon,
divido de la ento en nktualon kaj potencialon. La filozofo demandi
pri kio estas la ento ; tiam li demandas pri la enteco. Li povas
priskribi la onton kiel tion, kio ekzistas, Poste 11 daŭrige
demandas ; kio entam ekzisto ? Aldone l4 diros, ke ĉiu ekzisto
havas iun esencon. Sed kio esenco ? La respondo eble estos :

esenco estas la maniero, laŭ kiu la ekzisto ekzistas. Fine, 11

resumas : la ento dividiĝas per du partoj, la ekzisto kaj la

Tamen, iu povas kontesti ĉion diritan, ĉar la filozofia penso
astas ankaŭ devige kritika penso, tio ekzistas, filozofia penso
devas konsideri ankaŭ la kontraŭan vidpunkton, kompari inter ili
ĉiujn eblecojn por pruvi la efektivan veron. Sed ankaŭ ĉiuj tiuj
aliaj kontraŭaj vidpunktoj estas same tute ekster la empiria nivelo.
Iu povas ekz-e kontraŭproponi, ke la esenco estas la samo kiel
enteco. Ĉu li pravas ? Jen tute ne empiria diskutado. Se iu neas
la distingon inter empiria percepto kaj mensa kompreno, tiu ankaŭ
enmetas tute ne empirian diskutadon pri la empirieco mem.
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Tamon, nia celo ne estis la molvo portiuj demandoj, sed nur
montri, ke filozofio estas tre abstrakta afero, kaj pro tio mal-
facile pritraktebla, kaj sekve malfacile komunikebla, preskaŭ nur
per vortoj.

2. Ĉar abstraktaj temoj estas malfacilo esprineblaj, malmulte
helpas la filozofian komunikadon la didaktika prezentado per
konkretaj aĵoj, kiel faras la fakulo de espiriaj sciencoj. Nur
enkonduko helpas tiuj rimedoj. Ekz-e, me oni mencias, ke, laŭ la
leĝoj de lu lando, tie oni mortigis krinulon, la filozofia demando
fariĝas : ĉu la cio, per Ŝtata leĝo, povas mortigi iun ? Sed tuj.

ponte la tuta afero trairas per raciaj prikonsideroj.
Tamon, se filozofio estas almenaŭ esprimebla per vortoj, la

didaktikaj rimedoj, por esprimi kaj komuniki ĝin, dovas enti serĉ-
ataj ene de la lingvo mem. Bona komunikado en filozofio supozas
subjektivan kapablon de la filozofo mem (kiel verkisto kaj kiel
instruisto) kaj objektivan taŭgecon de la uzita lingvo.

Pri tiuj postuloj ni diru ion, por firme elstarigi la filozo-
fian instruiston kiel homon de bona parolado. Preter tiuj Supozoj
rilate la filozofon kaj la lingvo-instrumenton, oni konsideru ankaŭ
la ricevanton. Tiu ricevanto ordinare estas interesito nur pri.
kelkaj flankoj de la filozofie eksplikendaj problemoj. Ekz-e, 14

povas interesiĝi pri la filozofin fono de la religio kaj ne pri la
filozofiaj klarigoj pri la matematikaj aksiomoj. Aŭ renverae, pri
la matematikaj aksiomoj, kaj ne pri la antaŭe menciita fono de la
religio. Ordinare ĉiu ŝatas aŭdi pri la filozofio pri arto;ekde
tiu deirpunkto eblas facile enirigi aliajn filozofiajn temojn. Krom

tiuj priatentoj, oni aktivigu la mensojn per la dialogo,selakomunikado estas klaso-leciono ; tiel same oni petu la kreon de
tekstoj flanke de la lernanto ; oni komprenas facile, ke per tiu
aktivado la parolado pliboniĝas.

3. Pri la subjektiva kapablo de la filozofo ni jam avertis, ke
la afero rilatas precipe la lingvo-uzon, ĉar la aliaj didaktikaj
nimedoj no multe helpas la komunikadon. Tamen tio ne gravas, ĉar
la esencn instrumento de komunikado de la homoj estas Ja arto,
precipe la arto de la lingvo. La aliaj didaktikaj rimedoj estas nur
almetitaj al la didaktike fundamenta instrumento. Por komuniki
filozofion, ni, do, lernu kapable uzi la lingvon, kaj la komunikado
fariĝas sufiĉe bona, kvankam kun la malfacilaĵo de la abstraktaj
temoj.

La redaktado fare de la filozofo estu esprine perfekta. Li
distingu inter ideoj, juĝoj, argumentoj. Ĉiuj el tiuj mensaj oper-
acioj estu same klaraj en la lingvo-esprimo. Beletraj frazoj, kiuj
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lasas tiujn distingojn de la mensaj operacioj ĉe la kunteksto,
riskas lasi ĉion al necerto. Oni uzu ilin prudente.

Se liaj ideoj estas klaraj, li sciu ankaŭ kiel esprimi Ĉiujn
tiujn ideojn per la ĝusta vorto. Pro la lingva graveco en la filo-
zofia esprimo, estas bone distingi plursencecojn kaj nuancojn per
aparta analizo kaj difino de la vortoj uzotaj. Foje estas bone eĉ
atentigi pri la etimologio. Filozofo estas homo de nultaj vortoj
kaj kapablas Tiksi ankaŭ per kunteksto la precizan nuancon de ĉiu
aparta vorto.

Nun pri la dua mensa operacio ; bona komunikado en filozofio
postulas trafajn frazojn por ĉiu distinga aserto. Ni pensas Ĉiam
per juĝo. Ne okazas izolitaj konceptoj. Ĉiam estas subjekto kun
predikato. Ekz-e, se ni pensas pri libro, ĉio konenciĝas, ne per.
Azolita koncepto de libro, med per la aserto : tio estas libro. Se
la penso progresas, la predikato metiĝas en la sama flanko de la
ŝubjekto, por ke nova elemento fariĝu la predikato. Ekz-e:tiu
libro estas granda. Per nova daŭro : tiu libro granda estas mia.
Sed la tendenco estas sintezi, kaj ni forigas parton de la subjekto,
par la simpla dirado ; la libro estas mia (anstataŭ tiu libro
granda estas nia). Pli amplekse, sen sintezo, oni devus ripeti
ĉiujn asertojn, unu post la alia, kaj diri:tio estas libro, tiu.
libro estas granda, tiu granda libro estas mia (aŭ tio estas libro,
la libro estas granda, la libro estas nia). Por klare konuniki
filozofion oni ne sintezu multe la asertojn. Frazoj, kiuj enhavas
multajn asertojn samtempe estas tro pezaj, precipesela enhavo
estas tre abstrakta, kiel okazas en filozofio.

Foje, pro la tendenco de sintezo, oni kunmetas eĉ la frazojn per
la uzo de pronomo kiel subjekto en la dua parto. Ordinare tiuj kun-
netitaj frazoj havas substantivon kiel subjekton de la komenciĝinta
frazo, kaj pronoson kiel subjekton de la dua. Por bone kaj facile
komuniki filozofiajn abatraktajn pensojn, rekonendiĝas dividi 1a
kunmetitajn frazojn, kaj precipe ne uzi pronomon por krei duan sub-
ordigitan frazon. Oni preferu dividi, por elstarigi ĉiun paŝon de
la sinsekvo de la asertoj. Ordinare, por dividi sufiĉas ripeti aŭ
la subjekton, aŭ la predikaton per nova frazo sendependa por subs-
tantivo. Tiam Cio fariĝas pli. komparebla kaj mokvo malpeza. Jen
ekzemplo de tiu divido, kiel ni mem faris pli supre :

1... oni konsideru ankaŭ la ricevanton. Tiu ricevanto
ordinare estas interesito nur pri kelkaj flankoj de la
filozofie eksplikendaj problemoj."

Mi evitis la forson per pronomo, pli sinteza kaj peza :
1... oni konsideru ankaŭ la ricevanton, kiu ordinare

estas interesito.
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iu formoj, pri la ento :
tento estas lo, kio eksistas kaj havas manieron de ekzisto,

kiun oni nomas ĝian esencon." ;

malpli sinteze, la samo :

Vento estas lo, kio ekzistas, kaj tiu ekzisto havas
manieron de ekzisto ; tiun manieron de ekzisto oni nomas
ĝian esencon.:

Rilate la esprimon de argumento (tria operacio) estas ĉiam
klare ĉu estas indukto, ĉu dedukto. En abstraktaj aferoj de filozo-
fio, tiu distingo faciligas la percepton de la ordo per kiu la
asertoj enkondukas la konkludon.

Por bone indukti oni atentu, ke en la serio de la donitaĵoj,
estas konataj tiuj donitaĵoj per la individua karakterizo, ne pera ĝenerala. Tiu nekonado de la ĝenerala karakterizo nomiĝas
problemo. La dua fazo de la indukto okazas por la kreo de hipotezo.
Oni distingu trian fazon, kiam okazas la testo de la hipotezo perkolektado de novaj donitaĵoj. Por indukti ja per adekvata didaktika
metodo nepras prezenti tiun pruvon laŭorde : problemo, hipotezo,
testo.

Por bone dedukti oni prezentu klare iun ĝeneralan principon,
alian malpli ĝeneralan, per du asertoj nomitaj premisoj. Ofte unu
el la premisoj, kiel en la entineno, estas nur esprimita per 1a
kunteksto, Tiu kunteksto estas konata facile per la titolo aŭ perla enkonduko. Sed en abutraktaj aferoj, oni faciligas la komprenon:
me la kunteksta premiso ankaŭ vorte esprimiĝas. En filozofia
ekspono tiu kunteksto fariĝu prefere eksplicita per klara frazo.
Ekzemplo de entinemo : Dio kreis senbezone la mondon ; do Dio estas
bona. Jen per eksplicita formo la tuta dedukto-vojo:Dio kreis
menbezone la mondon (malpli ĝenerala premiso) ; nu, kiu kreas sen-
bezone estas bona (ĝene:

4. La objektiva taŭgeco de la uzita lingvo de la filozofo povas
okazi kun Ĉiuj naciaj lingvoj. Sed unuavide oni povas konstati, ke
planita lingvo kiel Esperanto estaspli taŭga pro ĝia teknika por-fekteco. Ĝi estas tre fleksebla por esprimi nuancojn. Ĝiaj reguloj
ne havas esceptojn, tiamaniere, ke ĉiu vorto akceptas senprobleme.
ĉiujn gramatikajn rimedojn de esprimo. Pro tio Esperanto estas tre
logika, tiel ke oni povas ĉiam klare distingi, ekz-e inter abstrak-
taj kaj neabstraktaj signifoj. Ne havante idiomaĵojn, la lingvo-uzofunkcias ĉiam logike. Do, se vi deziras efike komuniki filozofion,
uzu planitan lingvon, tio estas, Esperanton.

Evaldo Pauli, Brazilo

la premiso) ; do, Dio estas bona (konkludo).
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(fono multilinguso ~ia Se)
La revuo EVANGELIAJ KAJEROJ konsideras la pretigon

de plurlingva tesaŭro, pritraktanta la sferojn de
teologio kaj religio, kaj la apudajn sferojn.

Se vi ne estas bibliotekisto aŭ dokumentadisto,
via unua demando estas, kio estas tesaŭro. Pri tio ĉi
eraris ambaŭ redaktoroj de Dia Regno kaj Espero Kato-
lika. Tesaŭro ne estas vortaro, terminaro, indekso. Ĝi
estas listo de terminoj (nomoj aŭ nomgrupoj) kun iliaj
rilatoj. Tiuj ĉi terminoj estas aŭ deskriptoroj aŭ
ne-deskriptoroj. Deskriptoro estas termino uzata por
indeksi dokumenton, ankaŭ dirita 8losilvorto. La
ekzemplo estas la terminoj skribitaj majuskle en la
resumoj de la lastpaĝaj slipoj de Evangeliaj Kajeroj.
Ĉiu termino devas priskribi nu» w1u nocion, kaj Ĉiu
nocio utila devas esti priskribata de nur unu termino.
La sinonimoj fariĝu ne-deskriptoroj, do ne uzataj en
la indeksado.

La unua fazo de la laboro estos listigi la jam
osilvortarojn. Poste vidi ĉu

unu el ili estas adaptebla, aŭ ĉu nova tesaŭro estas
farenda. Ĉiukaze, poste listigi terminojn el plej
diversaj fontoj (terminaroj, Ŝlosilvortaroj, tesaŭroj,
vortaroj, faka literaturo, glosaroj, ktp.), instali la
rilatojn, provi la unuan rezultaton, kaj finfine
poluri la tesaŭron, Kaj ĉio ĉi tio kvinlingve. Tiu ĉi
giganta laboro necesigas kunlaborantojn, kial ne ankaŭ
ekster la Esperanto-movado.

TETH, Philippe Couiion, Le Hamesu des Ploida, Movolliĉ-Mouperi 440Lo Villedisu du C.,Frence
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KA POETA LINGVO : BILDOJ, VORTOJ

“La ... harmonio estas la tielnomata spirito de la lingvo,
ĝin oni sentas ĉe la bonaj stilistoj, kies lingvo vivas ...
Estas evidente, ke ĉi tiu afero, Ĉi tiu vibra vivo ne povis
naskiĝi el gramatikaj skemoj, Kaj unu el la plej genia
trovaĵo de la majatro estis, ke Esperanton tuj post ĝia
naskiĝo, li fianĉigis al la poezio

Tiel skribas Kalcesay (kalodaj), nia fama stilisto, poeto kaj
art-tradukisto en lia Prelego por la Somera Universitato dum la
Okaforda Kongreso. Kaj plue en la mama loko

W... vere oni povas diri, ke ne per
poszion, sed per la poezio li faris
diri, ke la tuta Esperanto estas poezia lingvo.

Kaj vere estas tiel.
De tiu tenpo jan mondskale evidentiĝis, ke nia lingvo sanvaloras

la naciajn Lingvojn, ne nur ĉe traduklaboro, sed ankaŭ ĉe origin-
alaj verkoj. Do plu ne dubo, ke nia lingvo taŭgas por esprimi.

flekseble, kaj tiel, ke ĝi vekas la samajn sentojn en la
leganto, kion la verkisto intencis.

iiun nia tasko estan verki pri Poeta lingvo, bildoj, vortoj.
havo estan KOMUNIKADO, mi havas

nitoj belas : ankaŭ la poeto
ntojn, travivaĵojn, aed precipe

into tute ne sentu

En tiu kajero, kies titolo kaj
ne tre malfacilan taskon, Ĉar ĉiuj
volas komuniki. Konuniki
sentojn, kaj tianani.
povas senti tion, eble 66 11 ne bone komprenas la
terminologion de la konce uro, kaj en
ties kadro la poezio, peras neeviteble la pensojn kaj sentojn de ln
posto. Se ne, la poeto fuŝis...

La BILDOJ la praaj iloj do la konuniko. Nun mi penaas ne
nur pri la unuaj skribmanieroj, hieroglifoj egiptaj, ktp., med ni
pe ankaŭ pri la prahistoriaj pentraĵoj. Ankaŭ 114 havia la
taskon : komuniki ion. Eble ion realan, eble ion mistikan. Jan la
prahomo, mi pensas, komprenis la malantaŭ la
pentraĵo, pli frue, ol la vortoj e

La poeto havas sinilan taskon ol la pentristo. Sed 11 devas.
pentri per vortoj. Li devas atenteme elekti el la koloroj, por ke
la bildo fariĝu tute hela kaj trarigardebla. Ankaŭ la konturojn li
devas atenteme desegni por ke la bildo ne disfalu, ne disfluu, sed
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estu unuece bela, kaj esprimforta. La desegno estas la elektita
formo de la poemo, ankaŭ la konturojn tio decidas. La koloroj
povas esti la direndo de la poemo. Tio nepre estu bone komprenebla,
Ĉar alimaniere la koloroj disfluas, kaj estiĝas ne poema bildo, sed
kolora makulo.

Mi montras kelkajn ekzemplojn el serieto Maturaj bildoj.
Monto

Ampiras Ekelen la montosupro,
la lumo rebrilas, oro kaj kupro.
Pinto ne videblas, ĝin nuboj kovras.
Super bruanta mond' la pinto sobri

Ĉi tio la leganto dovas senti, kaj espereble sentas, la altecon
do la monto kaj vidas la naturajn kolorojn de la rebrilanta sunluno.
Kaj nepre eksentas la majestecon de la montpinto, eĉ tiam, se ĝi ne
astas videbla.

Rojo
Ekfontas el la mont!,
kuregas al rive:
gub bella horizont!
natura kurier'.

Espereble la leganto vidas antaŭ wi la mallarĝa
puran akvon, kiu elvonan el la sino de la monto. La desegno, do la
formo, estas vere simpla, eble tamen esprimforta.

Rivero
Akceptan la river! rojon pont: rojo
kajal menfinamar'gvidas la vojo.

Tie la leganto vidas kiel Sveliĝas la rojoj riveren. Nepre ĉiuj
honoj vidio ja, ke la majeste ondaj riveroj estiĝas el malgrandaj
rojo). Kaj tiuj kelkaj grafikaj vortoj sentigas1ajam viditajn, do,
vekas asociaciojn.

Eblo simile efikas ankaŭ la sekva :

Maro

Fluas fino
bordan maron.

Ondas ĝi ja sonline,
ne konas iun baron.
Luli1' kaj ĉerko estas
grandega ĝia sino,

EVANGELIAJ

KAJEROJ
kaj ĝin ravita spektas
la povra homanimo.

Nepre oni devas senti la senfinon de la maro. Kaj eble tion, ke
la miro estasla lulilo de la vivo. Kiu jam vidis la maron, nepre
eksentas, kion diras tiuj kelkaj versoj. Kaj espereble, vekiĝas
ankaŭ asociacioj pro la, eble ne tre lerta, desegno kaj la naturaj
koloroj...

Naturas ekzemploj ankoraŭ estas, sed mi pensas, ke sufiĉas. Nun
sekvu la VORTOJ.

Postaj vortoj ne ekzistas aparte, sed la elektado, kaj la uzo de
la vortoj kaj esprimformoj faras la poetan lingvon tia.

Pri 414 Kalocsay skribas jene en la jam citita Prelego.
"Ĝar la Esperantaj vortoj tute ne entas tiel abatraktaj,

pendantaj en la aero, kiel oni tion opinius teorio. Unue,
la Esperantaj vortoj estas prenitaj el vivanta materlalo,
por diri komparon, 114 ne estas floroj faritaj el papero,
mod floroj plantitaj en bedon. I14 daŭrigas tie sian antaŭan
vivon kaj ju pli multa fariĝas ilia tero, des pli 411 dis-
branĉos kun riĉaj asociacioj kaj rememoroj."

Kaj se tiuj "bedoj" estas la koroj de la osperantintoj, la
vortoj nepre ekfloras, vivas, kaj vivigas. Kaj ni nepre konsentas
ankaŭ al kvaj pensoj de Kalocsay.

WPoste, ĉar £14 (la vortoj) estas prenitaj el internacia
materialo, jam dekemenco 111 havas tiujn asociaciojn inter-
naciajn. La Biblio, la antikva mondo, la ĝenerala moderna
kulturo provizas multajn vortojn per nuancoj ĉie senteblaj
En lerta mano ĉi tiuj nuancoj povas havi surprizan efekton.

Kaj kio donis la asociaciojn al la nacilingvaj vortoj ? La
historio, la moroj, sed precipe la literaturo. La efiko de
la sanaj faktoroj estas La
historio de nia movado, la komunaj aspiroj kaj esperoj, niaj
kongresoj, nia publika vivo iom post iom riĉigis kaj riĉigos
multajn vortojn per speciale esperanta kronenhavo. Kaj la
efiko de la verkistoj devas ja sane manifestiĝi, kiel en la
naciaj lingvoj."

Mi pensas, ke nia lingvo jam atingis tiun aĝon kaj nivelon. Ja,
se ni rigardas la verkojn de bonaj esperantistaj verkistoj kaj
postoj, ni povas konvinkiĝi pri tio. Nature, la evoluo daŭras plu,
ĝis ekzistas unusola esperantisto en la mondo.
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Denove Kalocsay :

MOriginalaj poetoj kantas, kaj lliaj vermoj stampas vortojn
per neeviteble aperantaj rememoroj. Komunaj klopodoj kaj
ekfloranta literaturo, jen la du rimedoj, per kiuj la lingvo
akiras egalrajtecon al la naciaj lingvoj.

Sed la semon diras li eĉ en Stancoj, el kiuj mi nun unu citas :
Streĉita kordo
Streĉita kordo ! ĝojo kaj lamento.
Vibrigis vin. Sed 114 al la brust'
De longe fremdas kaj indiferenco
Jam kovras ilin per dikpolva krust'
Kordo, vi longe kuŝis en silento,
Jam eble vi eĉ raŭkas pro la rust'
Resonu tamen la kaŝitajn kantojn,
Vi eble povos trovi aŭskultantojn.

Jen, la "esperanta kromenhavo” de la vortoj... Ja, vere ĉiuj
vortoj devas havi enhavon. Eĉ en la naciaj lingvoj nur tiam valoras
lom la poemo, se ĝi enhavas vortojn multenhavajn, vortojn efikajn,
fortajn, kaj esprimriĉajn. Tio estas necesa, ĉar la poemoj ne devas
esti pleonasmaj, eĉ, £11 devas enti kompaktaj, masivaj. Eĉ, ĉe la
longaj poemoj, Versegoj Lirikaj, epopeaj poemoj, devas onti tiel.

La posto devas elektadi la plej efikajn, plej esprimriĉajn
vortojn. Ne egale,semi diras:"la panjo", aŭ "panjo mia 1" (en
la hungara ekzistas esprimo "panjo dolĉa |" egale diri;"la
patrujo", aŭ "patrujo kara mia !" Ne egaj 'paco"
enhavo" : "vera paco", "mondpaco", "paĉo de animo"
"kvieto". Ne egalas diri:"amo", sed "ano al la honaro !" Aŭ dii
"Adeo", sed "Ideo de vera amo". Aŭ "interna ideo, de Esperanto !

Tiun lastan alimaniere esprimas William Auld en poemo aperinta
en Esperanto en Skotlando, 144, aŭtuno 1987.

Pensoj okaze de la centjara Jubileo de Esperanto.
Cent jaroj — plej mirinda el mirakloj :

Planita lingvo, kiun oni uzis
Tutmonde, malgraŭ mokoj kaj obstakloj,
Spite al spitoj, kiuj ĝin rifuzis
Tra krizoj kaj militoj kaj masakroj,
Kiam la mondo muĝis kaj meduzis
Obstinis homoj, kvazaŭ en tranĉeo,
Pri la interna lingvo de l'ideo.

EVANGELIAJ KAJEROJ

Do, ne "interna ideo de la lingvo"sed inverse "interna lingvo
de l'ideo", Do, mi sentas tie Ĉi, ke la lingvo estas pli grava ol
la ideo. Sed mime : ankaŭ la ideo estas tion grava, ke ĝi havs

propran lingvon. Ankaŭ tion mi povas vidi tie Ĉi, ke Kalocsay pravis:
Mla kromenhavo de la vorto" jam evoluis multe. Ja, Ĉiuj esperantistoj
povas senti la diritajn, povas mezuri en si men.

Sed ankaŭ la sekvan strofon de la komencita citaĵo el la poemo
de Auld ni legu atenteme :

Tio do estas la mirinda fakto,
Kiun ne povis akeptikul' forviŝi :
Ke ne sukcesis mokoj kaj mistrakto,
Nek provoj nian tezon subtapiŝi,
L'adeptojn trompi. Kun aŭ sen kontakto,
La veron plu konservis 111-181,
Ke estas rajto de 1! honar' surtere
Konunikiĝi rekte kaj libere.

Denove Kalocsay i

“La evoluo de la poezia lingvo, do povas okazi laŭ du vojoj,
Por la efiko de la naciaj lingvoj, kaj par si mem, per la
Mbera diavolviĝo de la eblaĵojenĝi kaŝataj."

Do, eblaĵoj estas, oni nur vivi devas per ili.
Kiol ni vidia, kaj la bildoj, kaj la vortoj estas same gravaj en

la poeta lingvo. Nature, la vortoj esprimas ankaŭ la bildojn, sed
ĉar la krudmaterialo estas la vorto, alimaniere eĉ imagi ne ebli
Tiuj lom diferencas de la ĉiutage uzataj vortoj, sed ne tro..
Prefere nur 414uzo, lokigo en la poemo, kaj la ioma eleganteco.
diferencigas 111n.

Same gravas : ne la pleonasmo, sed la kompakteco, masiveco entu
grava. La poeto klopodu multon diri per malmultaj vortoj. Tiuj
vortoj estu bone elektitaj, kaj se estas tiel, en la poezia lingvo
estiĝas ne nur forto, med potenco ! Ĉar kaj la bildoj, estas bone
kompreneblaj por ĉiuj homoj, kaj la vortoj : se estas tiel, tiam
la vorto kapablas krei. Krei la saman senton, pensmanieron en la
leganto, kio estis en la poeto dua la verkado. Kaj tio estas la
celo.

Tiam la konunikado sukcesis.

Besenyei Tibor, Hungarujo
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BESSENVEI Tibor (Defenjet);(1927) Hungaro, esperantiatiĝis en 1967. LINGVO KAJ RELIGIO - ANALIZA PARALELISMOEnerita nezlerneza instruisto. Ekde 1979 verkas pozrojn, Fecentojn, proz-aĵojn, ĉere originale verkitajn poemojn, Tiuj verkaj mperie en Ponto,
Mingara Vipo, Monato, Dia Regno, Espero. Katolika, k.a. Prssbitero en
budapebta (Eŭdepest) reformita eklezio, sekretario de Esperanto-grupo. 1a

Lingvo kaj religio ne ci is realaĵoj intersi frendaj.
En multaj civilizoj, la skriba lingvo referencis al simboligo

de la realo. La sumera sintakso preferis ke la frazoj eku per
dativo aŭ akuzativo, la kazoj por la ofero. Kaj PEnini kodis pi— artefarita lingvo la religian saĝon de sia popolo : tiele naskiĝisa Ce. sanskrito. Kaj Moseo nomis la mondon per vortoj, kiujn lia lingvoSe stis:tiele la unua viro nomiĝis Adam, kio mem signifas

'naskiton el la „ kaj la unua virino Eva, kio nem signifas
atrinon de la vivantoj"

per. la fortiĈe primitivaj popoloj, la ŝamono kuracis kaj magi.
de siaj vortoj. VSinlmŝinen per sia kanto transformis al kano la
glavon de Joukahainen, kaj ĝis la mentono li perkantis sian
derianton en la marĉon.

En pli evoluintaj religioj, en la revelacioj, la lingva perilo
ne estas disigebla de la nesaĝo:la hebronpor la Malnova Testa-
mento, la latina j greka por la kristana tradicio, la araba por
la islama. La araba mom sanktigas la tekston : preĝo valoras nur se
arabe dirita, eĉ se tute ne komprenebla porla preĝanto mem.

Kaj renverse, en la mezepoka kristanismo la scipovo de multaj
lingvoj atestis suspektin
la "sankteco" de la parolanto.

Por esperantistoj, la paralellamo de lingvo kaj religio esta
sane evidenta, ĉar ambaŭ elementoj konceptiĝis ĉe Zamenhof kiel

Konata estas la signifo de la "donaco de la lingvoj":la
lingvoposedo estia la plej grava distingo en la pentekosta miraklo.

lan Signon de Satano, se ne estis evidenta

fundamentaj por nova socia ordo. Neŭtrala lingvo kaj neŭtrala homa
Feligio solvus, laŭ Zamenhof, la hebrean demandon, kaj entute
akcelus 1a tutmondan fratecon, laŭ la geneza kredo

“Jen estas unu popolo, kaj unu Lingvon 111 Biuj havas."
(Gen 1116)

PIi True oll Zamenhof, la katolika pastro Johann Martin Schleyer
koncipis sian Volapukon kiel rivelaĵon de Dio, en Litzelstetten/ apua Konstanz, dum la nokto inter la J0-a kaj la 31-a de marto 1879.R El Gio cetere fontis lia re isto kontr:
per tio ni komprenas Jenan epizodon.

ŭ ĉia reformpropono, kaj'
Tom malbon! ora Schleyer foje, dun zitode fama volapuk-

acisto" Ruppert Kniele, plendis al la lasta pri

n
n
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malbona traktado flanke de kelkaj personoj. Kniele rimarkis, ke
interalie astas jam tempo enkonduki en volapukon vorton "envio",
kaj tiam Schleyer respondis:“Hi ne scias ĉu Dio volus ke ni havu
tiun vorton, mi ĝin ne kreis, faru ĝin vi men." Tiamaniere nokte la
24-an de Februaro 1884 aperis la malserena vorto GLOT.

La tuta planlingvistiko svarmas je kuriozaj projektoj, kies
radiko situas ene de plej serioza mistikisso : tia estis Lingua
Tgnota de Mildegarde von Bingen, tia estis Salaibaldn en la islama

zopoko..

Ĉi tiu premiso pli ol pravigas la emon apliki al la teologia
kampo analizan metodon rekte pruntitan de la lingvistika.

La unua teoria elemento, kiun mi pruntas de lingvistiko estas
koncepta distingo. Mi nomas ekde nun "religio" la socian produkton.
de la religieno, kia ĝi realiĝas en difinita komunumo. Mi nomas
"kredo" la individuan rezulton de la konscienco.

Religio kaj kredo estas realaĵoj klare distingeblaj, sed la dua
subordiĝas al la unua. Sane kiel nacia lingvo referencas al difinita
kolektiva modelo, mupera al la regionaj paroloj kaj al la stilaj
nuancoj, tiel ĉiu kredanto referencas al iu komuna ideologio, kun
ĝiaj dognoj, profetoj, martiroj, ritoj, ordonoj. Kaj tamen, ene de.

la religio, 14 konservas proprajn votojn, preferatajn preĝojn kaj
festojn, patronajn sanktulojn, personajn penson kaj praktikon. Des
pli evidenta estas Ĉi tiu distingo, se la religio toleras la
indiviumn kaj Liberan interpreton pei la Sanktaj Skriboj (jen 1a
kazo de protestantismo) aŭ eĉ agnoskas ĝia principo la liberan kaj
individuan serĉadon de la vero (bahaismo).

Malgraŭ tiu subordeco de kredoj al religio, Ĉiu teologia novaĵo
havas individuan originon, ĉar nenio eniras la religion, se ĝi
unuavice ne pasis tra kredo. Aliflanke, ĉiu individua novaĵo estas
kondiĉitade la eblecoj entenitaj de la religia sistemo, kiu ja
konservas formojn kaj enhavojn delonge klamitajn kaj ordigitajn.
Luther (Lutero) alportas teologiajn novaĵojn kiuj fontas el lia
kredosperto;111 enradikiĝas en la vasta mozaiko de kristanismo,
kaj fariĝas mem religio (objekto de kolektiva konscio).

Efektive, neniu Majstro venas por Sanĝi. Esenco de ĉiu religio
restas, por diri islanece, la eterna leĝo de amo. Jesuo agnoskas la
instruon de Moseo, kaj Muhammad (Mahometo) tiun de Jesuo ; 111
volan renovigi la interkonsenton kun Dio, aktualigi ĝin, religi la
popolon al ties Dio. Kaj el malnova religio naskiĝas nova, same
kiel el malnova lingvo naskiĝas nove

EVANGELIAJ KAJEROJ

La opozicio religio/kredo reliefas en la sinteno de individuo
vidalvide al la socio. Se kredi signifas serĉi internan pacon, tiam
la homo povas ne bezoni la aliajn : sufiĉas la vertikala rilato
Anter homo kaj Dio, kaj la vera religio estas tiu de anakoreto ;

alivorte dirite, al iluminito ne necesas la normoj de religio, 414

detis kiel pramo, per kiu Li trairin riveron, kaj transborde lia
kredo ne plu bezonas ĝin.

En la opozicio religio/kredo oscilas do ankaŭ la konstanta.
pendolo de ĉiu teologio : kaj engaĝo fuvore al la aliaj, al la
proksimulo, al la suferanto, kaj retiriĝo en sin men, meditado,
kontemplado.

La dua elemento proponebla de lingvistiko al teologio koncernas
la akson sur kiun situigi la sciencan esploradon pri religioj.
Sinkronio kaj diakronio eniras tiel niun terminaron.

La akso de la santonpaĵoj, aŭ sinkronia akso, Koncernas la
sinultanajn rilatojn inter kunekzistantaj elementoj, sen interveno
de la tempa faktoro.

La ekso de la tratespaĵoj, aŭ diakronia akso, ebligas la analizon
de unuopa fenomeno laŭ ties Ŝanĝoj en la tempo.

Mi konsideru specifan temon: la pozicio de la virino en
kristanismo. Laŭ la letero de Paŭlo al la Romanoj, la virinoj sidu

Qn silento fone de la preĝojo. Se tiu 84 admono (kaj la konsekvenca
interpreto) estus apokrifa, neeviteble baldaŭ la virinoj ludus en
la eklezioj rolon pli grandan cl en la 17-a jarcento, ekz-e:el
Binkronia Vidpunkto, iu registrus amendon de eraro. Sed el diakro-
nia vidpunkto ne multe pravas, ĉu la teksto de Paŭlo estas apokrifa
Aŭ ne : gravan, ke tra multaj jarcentoj kristanismo evoluis kun tiu
ĝi negativa kondiĉado. La konkludo povas esti, anbaŭkaze,enen ĉiu
religia fenomeno Dio planas, sed homoj plenunas ; kaj en la
Qialektika rilato inter la Arkitekto kaj la masonistoj, ĉi-lastaj
ludas rolon unuarangan.

Diakrona kaj sinkronia analizo, en teologio, pritraktas ĝuste
tiun rolon. Sinkronio fotas la situacion de religio en certa epoko
kaj Loko ; diakronio konsideras la tutan disvolvon de religia
fenomeno ekde Bia konenco. Sinkronio estas kvazaŭ la sekco de arbo
laŭ horizontala akso, diakronio sekcas la trunkon vertikale.

Analoge funkcias diakronio kaj sinkronio en lingvistiko. Ekz-e,
mi rajtas aserti, ke en 1901 Esperanto uzis ekskluzive la finaĵon
~uj? por marki la naciojn (Germanujo, Polujo, eĉ Nederlandujo), med
en'1987 oni uzas tute regule ankaŭ aliajn formojn. Kaj Giri ke la
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esprimo Pollando renkontiĝas pli ofte ol Polio, hodiaŭ, ja estas
sinkronia rimarko. Se mi ekzamenus, kiu unuafoje sisteme utiligisa sufikson -i” (la Centra Oficejo de U.E.A. en Genĉve (Ĉenevo),
1910), de kiu lingvo ĝi estas pruntita, ekde kiu jaro la Lingva
komitato formale "toleris" la uzon de la nova sufikso, kaj tiel
plu ĝis hodiaŭ, mi farus diakronian analizon.

En ĉiu religio diakronio/sinkronio kunekzistas same kiel etiko
kaj moroj. Etikon konstituas "Ja leĝo de amo nenian ŝanĝebla" (se
uzi islaman esprimon), kaj ĝi situas konstante sur la diakronia
akso. Male, la noroj varias tempe kaj loke:malpermesoj diversaj,
pri alkoholo, sekso, krp. I14 estas finfine sinkroniaj lncidentoj,
kiuj dependas de la cirkonstancoj, ene de certaj limoj.

Sed ĉi tiu konsidero elvokas jan trian elomenton de 1ingvist-
Ako : la kontrasto inter signifato kaj signifanto. Fakte, Ĉiu
neligio funkcias kvazaŭ lingva alotemo, kie la reguloj varias ene
de certa krado. B8 la foternaĵo", la leĝo de amo, estas dubinda.
Ni kutimas Je religioj de amo, smo kiel ni kutimas je fleksiaj
lingvoj. Sed ekzistas ankaŭ mlispecaj lingvoj (aglutinaj, ekz-e),
kaj ne Ĉiuj religioj estas simileblaj al tiu postulato de mo i

konsideru ekzemple la mikan foncnenon: En tiu kazo ni devus revizii
multajn sintenojn, akiri novan pensmanieron por kompreni la
novaĵon.

Nu, provu daŭrigi mem ĉi tiun analizon!
Giorgio Silfer, Italio
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KONFERENCO PRI LINGVO EN RELIGIO.

Kelkaj dekoj da fakuloj pri lingvoj kaj lingvistiko renkontiĝis
kun reprezentantoj de religiaj organizaĵoj en dutaga konferenco pri
Lingvo en Religio, sub aŭspicio de la Centro de Esploro kaj Dokum-
entado pri la Monda Lingvo-problemo (CED). en Paramus, Now Jersey
(nĝu ĝerae, Nov-lerzeo), Usono, la 15-an kaj 16-an de majo, 1987.

La sesioj, kiujn invitis la Centro pri Internaciaj Studoj en
Bergen Community College — dujara universitat-nivela kolegio apud
la urbo lew York (nju fork, Nov-Yorko) - celis analizi la rolon kaj
praktikon de lingvoj en religio.

VEstas ĝenerale komprenate," asertis preparita referaĵo de
la organizantoj de la konferenco, "ke iel tiuj du (lingvo
kaj religio) konplementas kaj suplementas unu la alian, sed
la karaktero de tiu rilato restas relative neesplorita."

Komentoj pri lingvo en religio kutime enviciĝas en tri kategoriojn,
laŭ la referaĵo :

"(1) la rolo de la lingvo en la strukturo de kredo, (2) la
funkcio de la lingvo en la diversaj praktikoj de la diversaj
religioj aŭ kredoj, kaj (3) la lingvo kiel faktoro en si
men en la organizado de religiaj novadoj kaj en konunikado
Anter anoj de la sama religio.

Fakuloj esploris la gravecon de transkultura sentemo en la konu-
nikado, la karakteron de religiaj lingvaĵoj, la debaton (foje tre
varman) koncerne utiligon de genro-specifa lingvaĵo en biblia tra-
dukado, kaj plurajn similajn temojn.

Dum la malferma sesio en la vespero de la 15-a de majo, Ted Hall,
direktoro de kristana servado al la United Nations Community (konun-
uno de Unuiĝintaj Nacioj), organizaĵode la Southern Baptist Hone
Mission Board (Sud-Paptista Enlanda Misia Komitato), informis la
ĉeestantojn, ke

Mla kristanan Evangelion oni dovas konuniki en la kultura
kunteksto de la aŭskultantoj kaj en lingvo komuna ml i14a
komprenkapablo." Li aldonis : "Oni povas plej efike komuniki
tion per rekono de la graveco de lingvaj kaj kulturaj
faktoroj."

"Ĉiu lingvo havas sian unikan strukturon kaj stilon," diris Adnan
Yusuf, estro de la Arabe Traduka Servo de Unuiĝintaj Nacioj, dun
referaĵo la postan matenon pri la lingvo de la Korano. "ka tera
lingvo estas limigita al la sfero finita,” diris Elvera Berry,

5
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profesoro ĉe Roberts Wesleyan College. "Animo similas vorton. Oni
ne povas vidi ĝin, sed oni scias, ke ĝi realas", tiel esprimis sin
la sesjara filo de Berry, kun pli da intelekta profundo ol 14

konsciis
"Inkluziva lingvo-uzo rekonas la valoron de ĉiuj personoj

kaj ne limigas Dion,
meditis Barbara Withers, de la Presbyterian Church, USA (usona pres-
biteriana denominacio). La demando ĉu eviti genro-specifan (aŭ
ne-inkluzivan) lingvo-uzon generis multan diskutadon inter la
sesioj. La legolibro de la National Council of Churches (Nacia
konsilantaro de Eklezioj), evitas genro-specifecon, "kronela kun-
teksto aludas la historian Jesuon," diris S-ino Withers. Kiam Jesuo.
diris (en la angla traduko), "Let your light so ahine before men,"
(homoj), tion oni ŝanĝu sl “before others (aliaj), por eviti
eventualan virseksecon de "pen" (homoj kaj viroj) (Mat 5:16).

ALingvo-uzo respegulu kiu ni estas kaj kies ni ci

aldonis S-ino Withers,
La gvidanto de la konferenco kaj direktoro de CED, Humphrey.

Tonkin, kiu estas prezidanto de la Ŝtata Universitato de few York
en Postdam, resumis la demandon dum la diskutado jene:"Dio parolas
ĉiujn lingvojn.

Dan Nicholas, Usono.

La ĉi aupran raporton tradukis H. Tonkin el la anglalingva
originalo en la revuo de CED Language Problems and Language Plamming
(LPLP), 2, 1988. La referaĵojn de la konferenco oni baldaŭ aperigos
en la angla lingvo. LPLP estas abonebla ĉe Universala Esperanto.
Asocio, kaj la referaĵoj estos aĉeteblaj de la Libroservo de UEA.

Dan NICNOLAS, usonano, Jurnalisto, help-direktoro de la National Communi-
cations Department, Salvation Army, en Verona, Nev Jerney (nacia komunik-.
da fako de Savekomoo).

Munphrey TONKIN, usonano, prezidanto de Universala Ksperanto Asocio,
prezidanto de State Universliy College, en Postdas, Mov York.

7
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Resumaro de la referaĵoj

afable tranodonita de Humphcey Tonkin

Humphrey TONKIN : Antaŭparolo
La tri ĉeftemoj de la konferenco estis : (2) la rolo de la Iingvo en la

strukturo de religia kredo (2) la funkcio de la Iingvo en la diveroaj
praktikaj de malsimilaj religioj kaj kredoj, kaj (3) la lingvo kiel faktoro
£n la organizado de religii 14 Komunikado Inter samrel:
Anoj. La referaĵo kovran la formalajn prezentaĵojn enlakonferenco, m

heformalaj Interŝanĝoj kaj prezentaĵoj estis ankaŭ anpleksaj kaj viglaj.

Theodore E. MALL:Lingvo kaj kulturo : umu perspektivo
Kombino de lingvo kaj kultura kuntekato konsistigas la ĝustan komunikan)

kanalon en la praktikado de religio. Gravas rekoni la diversecon de kulturaj
Valoroj, heradaĵo kaj vivostilo en ia komunikado de la ksiatana Evangelio al
homoj en plurinma socio. Dun 114 prizorgas la kreskigon de la eklezio inter

diversaj 14ravaj kaj kulturaj grupoj, la Sudaj Baptistoj (Southern

imultane. E) tio rezultis la plej repide kreskanta sektoro de 1akulturo,
Sutbaptiata Kongreso (Southern Baptist Convention). La sektoron aktuale
konsistigas duonmiliono da homoj en preskaŭ SG00 preĝejoj el 84 etnaj aŭ
kulturaj $rupoj kun 57 lingvoj kaj dialektoj.

Ankaŭ gravan eldoni materialojn pr, uso eh kiuj praĥejanaroj, kiujn oni
Lingvo sed kulture akordigis al la grupo:

ina ekvivalenteco preferindas al laŭvorta. tradukado,
"lingvo kaj kulturo miksiĝas por fora$ kanalojn por komuniki la kristanan

Evangelion. Por transdoni 1a mesaĝon, gravas interrilatoj, kiuj nutras.
kozprenon Kaj esprimon de lingvo kaj kulturo. Oni ne povas disdividi ies.
Feligion diade la aliaj mspektoj de ties ekzisto. Sekve, religia esprimado
Ĉevas preni en konsideron la totalan homon an ties Jingva kaj kultura medic

(uiset . TIL = arlorojri nga paktido Ae foto de retiptaj
polkancoj, 98 la nesgitablo Ge neasprieblo

problemo, tia, kia Bi manifestiĝas en teologia diskurso, tiel ke tiu sinteno
Fiexas fariĝi Dian pli Ignorinda, La aŭtoro mencias plurajn klarigajn.
Migestojn koncerne tiun profundo Lokitan dupolusan pensadon. La mistika
Aneisto pri Pelro al simpla unuoco estas rekonata sed ne akceptita.
Robert W. MALL. : La signifo kaj pravigo de religiaj proposicioj

La lingvaĵo de la kristanaj Sanktaj Skriboj estas plej bone komprenata
kiel predikado sed ne inatrundo de la KERUDNA: Tiaj eldiroj malsimilas
priskribajn eldirojn, kiuj postulas pruveblon en fio, ke 111n ne koncernas
Miverado de acio pri la estonteco. La lingvaĵo de la Sanktaj Skriboj.
alailas prezentecajn deklarojn, kiuj alvokas al la aŭdanto, ke tiu adoptu
difinitan vivovojon. Samkiel limigaj demandoj, 114 malkaŝas unikan
dikonaion de la homa sperto.
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Elvera BENK4 David BASINGER:Inklusĉva Lingoouo : formo aŭ subetanco 7

La termino "inkluziva", rilate al Lingvaĵo pri Dio, Ŝajnas interesi kaj
koncern! 1a homojn Biam pli kaj pli intense. bum pluraj ĉefaj eklezioj
Fempondte mi petoj pri lingvoreformo, multaj preĝejanaroj nur nun komencas
Sperti. 1a tenaton, kiu rezultas el lingvoperturbo, La aŭtoroj asertan, ke
Vortoj estas pli 6) iloj. Yortoj ne mur reprezentas homan sperton ; 111
formas kaj transcendas la apertan. Tio aparte veras se temas pri religis
kredo, kiun la lingvo dominas, med ne determinas, Ĉar, sen lingvo, oni ne

tiu, klu kreas Lingvon pri supernaturaj temoj,
la kredon, La aŭtoroj Finas per priskribo:

aktualaj petoj pri lingvoreformo kaj per pritakso de la kosto de ŝanĝo, la
prezo de neŝanĝo, kaj la avantaĝoj de kompromiso.

Miehnel HUNTINGTON : Mieeĉkteno kaj la limoj de la lingvo
Analizante 1a uzadonde1a Lingvo por 96

logajn konceptojn en la Mistika teologio.
an partoj de 1ia3 Diaj Nomoj, la aŭtoro klopodan montri, ko, aldone al la
Tradicia dintingo inter mpofata kaj katafata teologio, ekzistas ankaŭ.
Ampliolta distingo inter ontologiaj (neta-fizikaj) deklaroj kaj epintero-
logiaj deklaroj. Alivorte dirite, ekzistas du epecoj de asertoj en tiuj
miatikaj verkoj : la unua koncernas predikatojn aplikatajn ai Dio, dus la
Dun koncernms mertojn pri la naturo de tio, kion oni povas efekcive

predikati pri Dio, Tiu distingo eetas ingrade kasta pro la naturodela
ingvo kaj pro certaj karakterizoj de lingvouzo. Krone, iuj interpretoj di

tiuj verkoj igis aŭtorojn kaj logantojn konfuzi ontologion kaj espieteno-
logion. Post kian oni klarigis kaj eksplicitigis tiun distingon, oni povas
DIt profunde kompreni la tekatojn Kaj miatikienon ĝenerale.

TIU, analiza laboro iagrade implican, ke oni devae "retrolegi" en 1a
mezepokajn tekatojn nociojn el lastatempa pritraktojde la filozofio de la
Jingvo, Al£flanke, la mezepokaj mistikaj deklaroj pri tio, kion oni povas

Aŭ he povan predikati pri Dio, povas ankaŭ kontribui al nia nuntespa
kompreno pri 1a 11moj
naclojn pri tio, kion oni povas aŭ ne povas predikati pri Dio, tiei ke 114.

korekte aplikiĝu al granda partodela homa sperto. Krome, mistikaj nocioj,
pri. la transcendo de Dio eatas pli kompreneblaj per analogioj kun ordinaraj
homaj spertoj, En tiu rilato, oni povas diatingi inter la tranacendo ene de
Jimanonto kaj tranocendo de imanento. Pine, la aŭtoro faras mallongan
komparon kun la empriso de similaj ideoj an la Zona ŝradicio, specife on la
Diamanta sutre

JohmB.ALPONSO-KAMALA:Mitaj kaj einbolaj vortaj strukturoj kaj laŭvorta
aigiifo en la Literaturo

LAngvo kaj Literaturo intime rilatas unu ml alia. Kvankan la lingvo en
ala primara funkcio komunikas ordinaran signifon laŭ lingvistikaj principoj,
dum Qi estas mubigita al estetika esprimiĝo ĝi liverns matricon por kocuniki
«kater-ordinaran l4teraturan signifon, Tia signifo satas sugestita, ieplic-
Ata aŭ elvokata sl heredita kultura aperto. La mita konscio estas egale.
DARIO de la homa personeco kiel Ja racie kapablo aŭ la sentokapablo. Preter

mentokapablo, logiko kaj racio povas pluporti. la serĉadon por la ncio.
Sad preter la linoj de la racio, kiam nento alia 61 “nubo de malscio" aperas,
kita konscio liveras la kapablon de tiu "salto en la mallumon" kaj intuicie
kaptas" lun aspekton de vero aŭ elementojn de eterno, Tiaj viziaj perceptoj,

n

1a Lingvo. On4 povas plivastigi la mezepokajn='

EVANGELIAJ KAJEROJ.itiEVANGELIAJ

KAJEROJ ——transigitaj en abstraktajn aŭ homformajn inayojn, esprimiĝxo en vortaj.
Atrukturoj en la literaturo. Tiuj Intulciaj "kaptoj" aŭ "proksimaĵoj" al
vero kaj realo, en la formo de literaturaj mitoj kaj Simboloj, raŝlan,
hluralecon de signifoj preter la “Inŭvorta" kigalfo. Vestita) en sono kaj
Silento, tiuj mitaj kaj simbolaj DARSHANA, aŭ "indikoj de senmorteco“
Tunkolaa kiel nevortaj komunikiloj, kiuj atrukturigas la mgnifon
Sentripataj kaj centeifupaj formacioj. Esplorante Serverkojn de la monda
literaturo, ni. devas ekzemeni la Iiteraturajn mentorormojn envolvitajn eni

tiuj vezkoj aldone al la Mlaŭvorta" signifo. Eble la profundo de fido
Kredosieteno pli Firme rudikiĝas en “nubo de malscio" kaj nevortaj komunik
Sintenoj 01 en la evidentaj laŭvortaj signifoj. Ĝia tiu grado, kompreno de

ALTAJ kaj miabolaj vortostrukturoj fariĝis esenca, precipe dum epoko en kiu
lla divergaj fakoj teleskopigan tutmondajn spertojn, kaj tradicioj trovas
skunenan najbarecon ene de multrolia homa spiriteco.
4: P. van NOPPEN : Pidee quaeremo verbun hodĉermun : alternativaj kredoj
kaj parotaj agoj

MALternativajn" kristanajn kredojn formas grupoj kaj individuoj, kiuj
opinias, ke la tradiciaj formuliĝoj de la establita eklezio nondektate.
Fespogulas1asubstancon de L14a kredo. Unuflariko, oni agnoskas. tiujn
kredojn kiel aŭtentikajn esprisojn do la religia travivo, mliflank,
aslestinas 41in kiel egotmmajn esprimiĝojn malhelpajn al la unueco de la
Silezio. Se oni rigardas tiujn kredojn klel alispecajn parolajn agojn, oni
e devan rigardi 114n kiel konkurencajn aŭ reciproke ekskluzivajn esprimojn
de fido. La aŭtoro esploras kelkajn ekzemplojn de alternativaj kredoj,
Klopodas starigi Klasifeistemon, kaj prikonentas i11an utiligon kaj
akcepton en katolikaj kaj protestantaj medloj.

Arlad Juol PETTERSEN i La bahaŭemo kaj universala Vingvo

Se ni akceptas La aŭtoritatondela dia revelacio, ĉiuj lingvoj est
kunligitaj kiel en porĉiama progresa organismo, unuigitaj en Sia babela
Gpigino, divereigitaj pro la eksploda dimmipro de la homa fanilio, kaj
heeviteble destinitaj kunfandiĝi em unu lingvon pro la maturiĝo de 1a homaro
4n la Ora Epoko de universala civilizo, namelaDia Regno sur la tero. Ĉiun
Jarmilon, pli-malg14, la religioj plibonigas la daŭran dialogon inter'
homoj tiel profunde, ke kompletaj civilizoj ekfloras Ĉirkaŭ la niatero de la
VortodeDio. La Nekonebla Fariĝas konata per la Vorto, kaj pers de unu el.

la plej insistaj honaj kapabloj en aslgnita ainbolo aŭ spegulo, kiu povas
Pedoni kaj reprezenti. le realon. La principo, klu montriĝis decida al ia
Unueco de Ia Bahas Monda Komunumo, kuntirita el la plejmulto de lingvaj kaj
Eeligiaj oniginoj, estas, ke, mamo kiel la surteraj lingvoj estas intor-.
ENAMITAJ, progresaj kaj evoluantaj harmonio kun la menma kaj socia ordo de
la homaro; miel la Vorto de Dio progrese salkaŭiĝas pere de la grandaj
mondaj religioj, ĉapitroj de unu universala dia indiĝena lingvo, kiu
SvolUas harmonio kun la spirita kapacito de la homaro.

Jeray KORVIKOMSKI : Beperanto por relĉgiaj meloj
Klel helpa lingvo, Esperanto povas plenumi transcendan Polon en la

moderna monio. La pretendo de Esperanto, ke ĝi fariĝu internacia lingvo,
Trovas alan subtanon ĉefe en la fakto, ke, unue, la latina restas malfacila
lingvo por Internacia komunikado ; dus, ekzintas larĝa konscio pri la urĝo.
hezono de helpa Lingvo por faciligi internaciajn kontaktojn, ankaŭ ene de la

m
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katolika Eklezio, haj, trie, la plej taŭga lingvo por tia celo ŝajne estus
lago Kiel sble plej neŭtrala kaj ne Ligita kun lu ajn unuope lando aŭ

kantos Se utiligo de la 1atina kaŭzus nek jaluzon nek reziston, flanko de iu
kim macio kaj speciojn avantaĝus neniun, Vio m€ pli velidas rilete Bo

don SEVE, esperantistoj ei diversaj kristanaj ekleziaj, judoj kaj aroj
avatiaj religioj, frue sn la hietario de la lingvo Komencio usi 1a ingvon
di famomhor. por Poliplaj coloj. Interesiĝo pri Esperanto kreskadas inter
de SEmmOJ Iratttustoj de uupero edukado = seminarioj kaj universitatoj»
kra ale kaj pli» la [fonkatolika) Eklezio akceptas Esperanton kiel
Ĉkanglan tirgton. Praktika sperto kaj eploroj Bajnas sugesti, ke Esperanto,
kan E aja cztta jaro; estis Is plej taŭga solvo al la problemo de internacia
Komaikado pur ĉiuj eklezioj tre la tuta nuntempe sondo.—opomelookafa ru=meEoaENNNOEMrero=——EHua ——p ———semi———».——————o—umes mi
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EKZEGEZO:KIEL KOMPRENI ?

Studante teologion, oni "survoje" renkontas multajn fakojn.
Kompreneble tio iom diverĝas depende de la lando, kie, aŭ la jar-
deko, kiam, aŭ la eklezio, en kies mezo oni vivas. Tiel, ekz-e, unu
mia ekslernantino pri klasikaj lingvoj, kiu ĉijare fariĝis reformita
pastorino, dumstude multege devis okupiĝi pri psikologio kaj socio-
logio apud la plej tradiciaj fakoj ; en la (reformita) Libera
Universitato de Amsterdam (kiun oni nepre ne konfuzu kun la "neŭ-
trala" Urba Universitato de Amsterdam) la teologia studo konsistas
el unu tute interplektita tutaĵo, konsistanta el fakoj tradicie
teologiaj, biblioscienco, dogmatiko, ekzegezo, k.s., kaj fakoj pli
"humanismaj", helpe de kiuj la gestudantoj trejniĝas por la pli prak-
tika flanko de la pastora laboro. En la pli tradiciema Ŝtata Univer-
sitato de Utrecht, kie ni nem studia teologion, oni sin preskaŭ
ekskluzive limigis al la plej tradiciaj teologiaj fakoj.

Por eksteruloj, tio ĉi eble sonas iom mirige. Ku

oni konsideras iom stranga universitata fako. Sed laŭleĝe — kaj
laŭfakte - teologio ne estas unu sola "fako universitata"
fakultato. Apud la fakultatoj jura, Lingva, medicina, naturscienca,
k.a.

Unu el la fakoj noniĝas Ekzegezo. Por ekzameniĝo oni distingas
inter "ekzegezo malnov-testanenta" kaj "ekzegezo nov-testamenta".
La profesoroj-fakuloj instruas ĉe ni neniam pri ambaŭ ; por tio la
lingva baro estas tro granda.

Traktante certan eron el la Biblio, la ekzegeza profesoro, unue
skizas la totalan verkon, kies parton oni ekzegeze prilaboros :

ekz-e ĉapitron de Jeremia elektinte, li unue skizas la historian
fonon de Jerenia mem, politike kaj religie, poste li skizas la
problemojn ligitajn al la estiĝo de la biblia verko Jeremia (ĉu en
ĉiuj ekzistantaj formoj, en la Masora Teksto, en Poŝita, Septuaginto,
Vulgato, k.8., en Targum k.a. judaj tekstoj ĉiam samas la teksto,
kaj se ne : kion instruas pri ĝia historio tiuj diferencoj ? Ekz-e
tuta grupo da ĉapitroj estis foje "bloke" transmetita aliloken :

kial ?) kaj kion el la verko mem aŭ el pli malpli samepokaj tesktoj
oni povas dedukti rilate ĝian verkiĝon:Ĉu la aŭtoro nem verkis aŭ
ĉu sekvantoj (eble "stenografio" ?) notis liajn profetajn diraĵojn
kaj kiamaniere finfine, kaj kluepoke, redaktiĝis la tutaĵa nuna
biblia libro ? Kaj el ĉi tiuj nur kelkaj etaj atentigoj oni jafacile povas kompreni, ke envere temas (certe rilate la tutan
Biblion) pri la proverbeca "maro trinkota". Kompreneble do la pro-
fesoro por siaj gestudantoj devas elekte limigi la eblajn temojn

Le teologion

"



EKZEGEZO : KIEL KOMPRENI ?

truktotajn. Ja ne gravas, trakti ĉion, sed verŝajne multe pli
povas, ke li montru al Ll1, laŭ kiaj metodologiaj procedoj oni
kapublas solvi (aŭ eĉ nur solveti) certajn ĉi-terenajn demandojn.

Poste venas do la elektita ĉapitro mem, Unue Bla teksto-formo :

klel fidinda estas la transdoninta tradicio, mpecife rilate al ĉi
tiuj versikloj ? Kaj precipe ĉe la N.T. oftege estas teksto-
problemoj, multe pli Gl ĉe la MNT. Tamen, ankaŭ ties Masora Teksto
foje liveras interesajn problemojn : por tiujn kompreni, la
gestudentoj bezonas la tekstkritikan eldonon de Biblia Hebraica
Stuttgartenaĉa:en la grandaj kaj malgrandaj masoraj notoj, kiujn
uzas la profesoro krone, ankaŭ troviĝas multo sciinda. Por vere
serioze kompreni tekston, unuavice necesas sufiĉa fidinda scio pri
la koncerna lingvo ; tiujn do — la grekan kaj la latinan jam antaŭ
ekstudo pri teologio, la hebrean komence de la teologia studo, oni
plurjare pristudadis antaŭ ol ekstudi pri ekzegezo.

Unue grupe oni ĝenerale tradukas la tutaĵon. Kaj ĉe tio pri-
traktas eventualajn lingvajn apartaĵojn de la koncerna aŭtoro.
Poste oni okupiĝas pli funde pri difinitaj "frapaj" terminoj, ekz-e
en ĉapitro de Jeremia la espriso "homoj de la lando" : ĉu temas pri
"kamparanoj! kaj se jes, Ĉu kun kromnocio de "stultuloj" aŭ ĝuste.

male en pozitiva senco de "ne influitaj de la aĉa urba etoso" ; aŭ
ĉu nur temas pri "genta aparteno" kontraste kun "eksterlandanoj" aŭ
"vagantaj migruloj" ; ktp. Ĉe tia pri-termina analizado oni oftege
konsultas retrovitajn elkavaĵojn, surskribojn, tekstojn ekster-
bibliajn de ĉirkaŭaj popoloj, ktp.

Nova stadio estas struktura analizo de la tuta elektita ero
ĉiu teksto, iel, estas literature strukturita. Sed grande diferencan
ĉu temas pri aro da leĝaj preskriboj aŭ pri ekzalta am-deklaro, pri
Pli malpli mitologia rakonto aŭ pri okulatestaĵo historia, pri
profeta eldiro aŭ pri ajna konversacio : do : kiu literatura formo
entas, kiun celon tiu formo kutimas havi, kiel la aŭtoro dozas
siajn sciigojn, ĉu tuj mezen en la ĉofaĵon aŭ ĉu singarde per
kvazaŭa ĉirkaŭvojo 7 ktp.

La fakta celo de tia pritraktado de la bibliaj tekstoj, estas :

provi atingi certan relative fidindan komprenonpri tio, kion
Siaepoke la origina aŭtoro mesaĝis al sia publiko. Ekzegezo me povas
liveri trafajn predikojn tuj uzeblajn en la nunaj preĝejoj por
edifi aŭ por admoni, por fortigi aŭ riproĉi la kristanaron.
Ekzegezo pri tia apliko de la Biblia mesaĝo ne okupiĝas. Tion faras
(lia fako, la predikarto, homiletiko. Sed anticipe ankoraŭ inter-

Boviĝas la hermeneŭtikos'!

EVANGELIAJ KAJEROJ

EKregezo per sia strebado al kiom eble plej pura kompreno pri la
krista nenaĝo de la teksto, provas averti nin nuntempulojn kontraŭ
[4 fnetlenima identigo lnter la malnovaj vortoj kaj esprimoj de la
kiwi lo unuflanko kaj mia kristana tradicio kun ties dogmaj eldiroj,
tius Miturgiaj kristaliĝoj, ties ekleziaj kutimoj aliflanke. Kaj

kiel tin, Eksegezo estas ege grava fako en la fakultato ĉeologia

Gerrit Berveling, Nederlando

Mormeneŭtiko"4en la
filozofia, kiu ĉefe cirkulas ĉirkaŭ aferoj, kle
kium petaono A diras Komproni. porsonon H, ke ki
kia entas Kompreno ; Kiol eblas ke por nuna miti

vortojn, origine diritajn en fute alia alikulto
Boo Elo estas Genandaro ampleksa - eble por alia Fojo.

Gerrit BERVELINO (Merit), nederlandano (1944), fakulo pri klasika filologio
iatiha kaj helena, teologo, esperantisto depost 1972, pestoro en la
henonstranta Eklezio, kunlaboras en diversaj revuoj, eldonas la merion
Vodoj kristanaj:

HX “WM AKO MKKK
siotodoto4 KE KOKO KAOSONNun SEOOMMICIO

DID:0:090;0:01
OKOIDSOONOROOR DRO=AmmonTamem
ERON909 erta



VOĈOJ KRISTANAJ
serieto celanta aŭdigi la plej diversajn wiojn

de kristanismo:
de liberala ĝis orterokas

ĉe cimojn,glpetantalimigoj
dapoat, BrekefetaniamoMio la nino

intern-eklezia, ekumino, interreligie kaj tulhanare

aperis ĝis nun nur kelkaj numeroj. Ĉiu estas plene memstara.
kiu havas ion seriozan por prezenti, sciigu Lion al mi. kiu
volas subteni nian entreprenon, ĉu per donaco ĉu per prunto
Ĝu alimaniere, sciigu tion al ni.
Aiskonigu niajneldonaĵojn! diskonigu niajn eldonaĵojn!
Jam aperis:li “La Eva:

ge? apokrifa evangelio k
s e la jaroTertul iano=AL LA

Ello venoj ab re SPONelo, Lenke gareio Kr falkao Ulo9,90 gula.
31 Ŝin-konservo eseoj k predikoj pri kristanismo k nukleaj
armiloj. 52p.6,30 gula.
Mi Al Diogneto. apologieto el la komenco de la 2a jc. el
la helena trad. Isaj Sumber. 16 p. 1,80 gula.

ĉiuj ĉi tiuj en dua eldono
Kenneth Twinn Unitariismo; skizo pri la kredoj histo-ioj. Ta aŭ-

kore estas unitaria pastro. 24 p. gu
Ji: Gerrit Berveling - Dio/Kristanismo/Aliaj Religioj. stud-
aĵo pri "emologio de la (AsianAŝmeiadgio: p. gula.
Wi “La vangelioli 1a Magdalena. prelego k tradukodela.restantaj fragmantoj de apokrifa evangelio. grava pro la
rolo de virinoj en la £rua kristanismo. 12 p.'1,80 guld.
9: a “Kairos-dokumento" de Sudafrika

apartigo. 37 p. 4,20 gula.
romkatolika Maria-legendo, el la ne-defianta 2E-p. 3 gul.li “Tsai Sumber Kie oni trovas tion en la Korano? mal-

randa konkeranto od Sularoo“ae, gistuana,koreco2: Tertuliano - jo por la Martir: r edifo de
estontaj martiroj em Kartago, E.197p.Kr. el la latina
12 p. 1,80 gula.
13; "Kantu al

„. kantaro de (ĉefe ĉeĥaj) krisi
noj. trad. el diversaj lingvoj de JiFi Kofinek k.a. 44 p.
6/qu19. 2a eld.
14?  M.de Goeij = La virino en la Judismo. el la neder!
48/p. 6 quia.
15: SEKECI POETAS; poemoj el la K.E.L.1.-rondo. komuna eldono
de K.E.L.IkajVoKo. por honori la 100-jariĝon de Esperantu,

inda.

kizo
p- 6 quid.

pri samseksemo k Kristanismopei aen EeusElko kovnlo
prakristanaj kantoj en traduko.
Skzegoza kanentaro pri JON

kenas
ma. Voko
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NEDERLANDO.

EVANGELIAJ KAJEROJ 4, 1988

EVANGEL1ZO

Demando:Evangelizo, via tasko ĉe la Ekunena Konsilantaro de
Eklezioj, estas iel precipe problemo pri konunikado. Ĉu vi povas
fari mallongan historiaĵon pri la solvoj tentitaj dum la pasintaj
Jarcentoj ?

Respondo : Evangelizo kuntrenas komunikadon, sed ĝi ne estas
problemo pri komunikado. La eklezioj, kiuj rigardas evangelizon kiel
problemon, mortas. Evangelizo estas la konunikado de la Bona Novaĵo
pri Jesuo Kristo. Tia, ĝi devas zorgi pri la konsideroj de homoj
provantaj komuniki, filozofiaj, sociologiaj, lingvistikaj, kulturaj,
Sed, gravaj kiel estas tiuj ĉi konsideroj, 111 estas duarangaj al
la teologia, la abimmo inter Dio kaj la falinta honaro, ne escepte
de la evangelizinto. Tiel, la konfeso de Paŭlo :

"Kristo sendis min... por prediki la Evangelion, ne en
saĝeco de vortoj, por ke la kruco de Kristo ne vantiĝu."

Tio ĉi metas la sciencon pri komunikado, en ĝian ĝustan lokon
temante pri evangelizo, humilan sed gravan lokon.

Tiel, kristanoj eraras, se ni pensas, ke kiam ni mastras la
nimedojn kaj medion de konunikado, ni mastras evangelizon.
Christendon (Kristanaro), la kampanjoj, kultura kristanismoki
Church Growth (Eklezia Kresko) per la Honopenous Unit Principle
(Principo de Homogena Unuo), Ĉiuj diras la sumon, ke kiam kristanoj
direktas, ni evangelizas pli bone. Mi timas, ke Ĉi tiu kompreno ne
multe rilatas kun la kruco.
Denando : La kultura kunteksto estas esenca por la religia komunik-
ado. Kiuj ekzemploj povus ilustri tion, kio nun tamen Ŝajnas esti

Respondo : La kultura kunteksto estas esenca por la religia
komunikado. La klasika bildo de Jesuo pri homa persono, perdiĝinta

fo sen paŝtinto, entas interpretita kiel pekanto, iu kiu atencis
la leĝojn de Dio. Tio Ĉi estas ofte la legado de eŭropa kristanismo,
kun Bia grava rango en la duma ordo. En aliaj kulturoj, speciale
kie kristanismo estas malforta kaj nalestinata, la tieaj kristanoj
ofte interpretas la saman bildon de la ŝafo sen paŝtisto, kiel la
re-pekinton. Ambaŭ interpretoj agnoskas la hororon de peko en la
homa ekzisto, sed grande varias en ĝiaj implikoj por evangelizo,
Ja, por la signifo de kristanismo.



EVANGELIZO

Demando : De via posteno, vi povas konstati la grandan variecon de
la situacioj de la Eklezio. Miskomprenoj povas naskiĝi enlaekunenisma dialogo. Kiuj, ekzemple ?

Respondo:Mi bedaŭras, neniu bona respondo |

Demando ; En via laboro, vi nulte uzas la perleteran komunikadon.
Kiujn avantaĝojn kaj malavantaĝojn vi spertis ?

Respondo : E. K. E. havas nultajn ilojn en sia komunikado al
eklezioj kaj socio. la Monata Letero pri Evangelizo estas nur unu
inter multaj. Kiel letero, kiel aparta de novaĵletero aŭ ĵurnalo,
Ĝi agadas sur pripensiga kaj prova nivelo. Ĝi donas la procezon kajne nur la bazlinion. Ĝi tial invitas al partopreno de personoj,kiuj ankaŭ pripensas pri evangelizo. Kaj multaj el 411 hodiaŭ estas
pripensemaj pastoroj kaj laikaj gvidantoj en la komunumoj. La
Monata Letero probable spegulas ekzakte, kie E. K. E. kaj ĝiaj
aliĝintaj eklezioj situas pri evangelizo : klaran devontigon kaj
fortegan deziron pri evangelizo laŭ la maniero de kristo.

Raymond Fung, Svislando
intervjuita kaj tradukita de Philippe Cousson

Majsond FUNG, hongkonga ĉino, (47-3ara), beptieto. Poet 15 jarojenindustriamisio en Azio venis al Genĉve (Ĝenevo) kiel sekretario poro izo ĉe.Ekumena Konsilantaro de Eklezioj, Me esperantisto; Edao kon 3 LSenoj,Plej Tama iro = Eouraholdo or Ĝe on Dkia!a aSil'(oemaraooj di DOS” aur1a” grundo de Dinio)
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EN LA KVINA NUMERO

oovovoco

La reveno de Jesuo = motivo por la Eklezio
(Hugh Martin)

Realiĝo de la Regno (Jelly Koopmans)
Elizeoj, nirvanoj kaj alireligiaj paradizoj

(Bedegi Gy828)

la veno de la dommastro (J. P. Tuilley)
Regno de Dio — revo de Dio (Gerrit Berve-

Ling)
la reveno de Jesuo — kion atendi ? (David

Featherstone)
Konsolo por la homaro (Karol Baklars)
Homoj konstruas al si malregnon - Gen 11

(Jacques Tuinder)
Sabato - premisoj de la Regno (Alain Martin)

FEATHERSTONE (David). - Za Biblio =
aĵo de Dio.

Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 3-6.
Tra la Sanktaj Skriboj, nome la BIBLIO, DIO parolas
al ni.

6

modele komunikis.

PORTMANN (Douglas). - Jesuo - la modela komunikanto.
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 7-14.
JESUO KRISTO venis kun mesaĝo. En JOHANO 4:1-26 li

O

Tiuj ĉi paĝoj estas modeloj por reprodukti
katalog-slipojn. Sur ĉiu estas indeksa resumo, kun
la deskriptoroj (ŝlosil-vortoj) majuskle indikitaj.
Malantaŭ ĉiu estas la tradukoj de tiu ĉi resumo.
Vidu p. 64.



A travero Low Salntew Boritures, c-a.
4. La OLE, DINU noun parlo.

Jn dor Hel1igon Schrift, mialton der
BIWEL, sprkont GOTT 2u Una.

Attravermo gli Scritti Sacri, cio8 le
BIBUIA, DIO ct parta.

JESUS CIMIST «nt voru aves ui monsage.
Dana JEAN 411-26 11 sot un modalo de
Gomuntentour.

JESUS CNNISTUS kan mit einer Hotschart.
JONANNES, 4,1-26 hat er aŭe bekspielhari
Vermittolt.

(GKSŬ GRISTO 6 venuto con un mesmongio.
In GIOVAMWI 4:1-26 ha dato un modetlo
MI comuntometono.

(GOD senko to uw rowan, te Moly
Lo. the MOLE.

A-tras mn Sagradas Escrituras,
6 sea 1a DIULIA, DIOS noe habla.

————ZO 129 ke tsmantcntj It por |=.JESUCRISTO vino con un monano. En
JUMI 911-26 eu modelo. de somunicacion.

TMILLEY (John F.). - 1 Korintanoj 14:11.
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 15-19.
Komentante la versiklon 1 KORINTANOJ 14:11, la
aŭtoro mencias la PAROLOn PER LINGVOJ.

O

ZHAO Zhilian. - La Vorto de Dio enkarniĝinta en
homan. Vingvon.

Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 21-24.
DIO serĉas komuniki, komunikas per JESUO KRISTO,
tra la homaj LINGVOJ, tra la KULTUROJ.

O



Cimmantant 19 vermet 1 CORINTKIENS
KATI, 1"auteur mantionme le PARLEN
PN LASO
Jin semar. Auslegung deo Vos

'kORIKTKER 14,1 ermilmt: dem Vor
Mer dus ZUNGENAKOEN

Comentando LI versetto 1 CONINZI 14:
11, I'autore menziona 11 PANLARE IN
Lance.

DIEU checcho 4 communiquor, communi-
qie pac JESUS CNRIOT, par lee
KANOUES honasnos, par lom CULTUJ

GOTT sucht aich mitautellon ; er tellt
aloh mie duron JESUS CHKISTUS,” 14 den
SPRACHEN der Menachon, duro dle
KULTURON.

DIO cerca di comunkcaro ; comunica
mediante GESU CRISTO, attreverso le
LINGUE umane, attraverso le CULTUMe.

In Kia commentary on 1 CORINTHIANS.
13/11 the suthor mantiona SPEAKINO 18
TONGVES.

Comentando: eI verslculo:
19111, 01 alitor meriekona.
LENGUAS.

minrros
HANLAN E

Trying to communicate, GOD comunica-
tes Smrough JESUS CNKIST, trough
human. LANGUAGES and trovon CULTU

DIOS Dusca comeunicarsa, me communica.
por JESUCRISTO, a travde de la
LENGUAS hunanas, 4 £eavdu de lam
CULTURAN,.

GISHRON (Jeremi). — La Sankta Lingvo kaj la
Internacia.
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 25-39.
LINGVO estas ligita kun MESAĜO. La aŭtoro komparas
ESPERANTON kaj la HEBREAN LINGVON, i.a. pri la
INTERNA IDEO.

O

COUSSON (Philippe). - Xrietanoj antaŭ lingva
diverseco.
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 41-48.
Post aliro al GENEZO 11:1-9 kaj AGOJ 2:1-13, la
aŭtoro studas la LINGVAn SITUACION kaj la ekziston
de ESPERANTO. Kiel agadus KRISTANAJ ESPERANTISTOJ ?

O



Une LANGUE est liĉe i un MESSAGE.
L'auteur compare 1'ESPERANTO et
1'HEBREU, entre autre au sujet de
l'IDEE INTERNE,

SPRACHE ist gebunden an eine
BOTSCHAFT, Der Verfasser vergleicht
ESPERANTO mit dem HEBRAISCHen, u.a.im Blick auf die INNERE IDEE.

LINGUA e MESSAGIO sono tra loro
collegati. L'autore mette a paragone
l'ESPERANTO e Ll'EBRAICO, tra l'altro
in riferimento all'IDEA INTERNA.

Aprĉs une reference ĉ GENESE 11:1-9et ACTES 2:1-13, l'auteur ĉtudie la
SITUATION LINGUISTIQUE et l'existen-
ce de l'ESPERANTO. Comment devraient
agir les ESPERANTISTES CHRETIENS ?

Nach der Beschiftigung mit GENESIS
11,1-9 und APOSTOLGESCHICHTE 2,1-13untersucht der Verfasser die SPRACHEN-
SITUATION und das Vorhandensein des
ESPERANTO. Wie sollen sich CHRISTEN
ALS ESPERANTO-SPRECHER verhalten ?

Dopo un approcio a GENESI 11l:1-9 e
ATTI 2:1-13, l'autore esamina la
SITUAZIONE LINGUISTICA e l'esistenza
dell'ESPERANTO. Come agirebbero gliESPERANTISTI CRISTIANI ?

LANGUAGE is tied up with a MESSAGE.
The author compares ESPERANTO and
HEBREW, and amongst other things the
INNER IDEA.

La LENGUA va ligada al MENSAJE. El
autor compara el ESPERANTO y la
LENGUA HEBREA, en relacion, entreotras cosas, con la IDEA INTERNA.

With reference to GENESIS l1:1-9 and
- ACTS 2:1-13, the author studies the

LANGUAGE SITUATION and the existenceof ESPERANTO. How should CHRISTIAN
ESPERANTISTS act ?

Despuĉs de acudir a GENESIS 11:1-9 y
HECHOS 2:1-13, el autor estudia laSITUACION LINGUISTICA y la existenciadel ESPERANTO. ; Como acturian unos
ESPERANTISTAS CRISTIANOS ?

KANTELE (Olavi). - La lingvo de la katedraloj.
Evangeliaj Kaĵeroj, 4, 1988, pp. 49-54.

La aŭtoro trairas la diversajn ARKITEKTURAJn STILOJn
de la PREĜEJOJ, kaj la diversajn uzitajn SIMBOLOJn.

O

CADEI (Battista). - Percepti la aŭskultantaron:
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 55-58.

RADIO-ELSENDADO postulas AŬSKULTANTOJn, kaj konon
pri ili.

O



Liauteue parcourt les divera STVLES
ANCIOTECTUMAŬX dem EGLISES (BATIMENTO),

et lom diveru SYNMOLES ti14m4a,
Der Vorfangor bohandelt ale versonto-
denon BAUSTILE von KIRCHEN und denon.
verschiedeno SVMOLE.

Liautore percorre 1 diversi STILT
ANCNITETTONICI delle CMIESE e i

diversi SIMBOLI umezi.

La RADIODIFFUSION demande des
AUDITEURS, et une connasmsance de
posmsrruj

ROMDIUNKSENDUNGEN bravcnon AŬREN, dio
man kone.

La TRAMSKIGSIONE RADIOFONICA richiede
ASCOLTATORI e conoscenza ĉi esi

TECTUNE Ln CHVACMES, an4i tevarioun SYNMOLS vast.
EI autor racorre lo» divermos ESTILOS
AROUITRETONICOS du la IGLESTAS y Lom
divaraos SIMDOLOS unados.

RADIO BRDADCASTIMO requires LISTENOERS,
md knovledgo about then.

La RADIODIFPUSION exigo OVENTES y
Genociimianto de lom minnos.

PAULI (Evaldo). - Kiel komwniki filozofion.
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 59-63.
Komuniki FILOZOFIOn postulas bonan uzon de LINGVO.

O

BESSENYEI Tibor. - La poeta lingvo : bildoj,
vortoj.
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 65-70.

POEZIAN LINGVON konsistigas elvokivaj LITERATURAJ
BILDOJ kaj elektitaj VORTOJ por efike komuniki
sentojn.

(o)

——————————Ĵ—Ĵ—~Ĵ—----

Se vi posedas tiun ĉi revuon, aŭ antaŭan numeron,
ne pere de abono, bonvolu indiki tiun ĉi posedon
al la administracio, tiel vi povos esti pli bone
informita.



Cemmuniquer 1a PHILISOPIIE demando
km bon usage de la LANGUE.

Die Vermittlung von PIILOSOPKIE
verlangt eine gute Boharrschung derproke
Comunicare PILOSOPIA riehtede un buon
«o dekla LINGUA;

La LANOUE POETIGUE comporte des DMAGES
NITTERAIRES Gvocatricus et des MOTS

Cholsis pour comumiquer. SfTicacement
les sentimento.
DICWTERISCNE SPRACME bentoht nus auo-
Sagokcltigen LITERARISCHKEN BILDERO
und einem besonderon MONTECIATZ, ua
Gerunie esndrickiich mitnutletlon.

La LINGUA POETICA consta di FIGURE
LETTERARIE evocatrici e 64 PAROLE
Scelte per comunicare sentimenti in
maniera efTicace.

Communicating PNILOSOPNY necesaj tates
Sod use GE LANGUAGE.

Communicar PILOSOPIA exigo un buen
udo de La LENGVAJ

POETIG LANGUAGE is made up oE evoca-
tive LITERARY PICTURES and selected
MORDS ko commundcate feslingo sEFect-
Avely.

La LENGUA POKTICA
TNGENES LITERARIAS

SILFER (Giorgio). - Lingvo kaj religio - analiza
paralelismo.
Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 71-74.

LINGVO kaj RELIGIO havas komunajn trajtojn. La
aŭtoro paralele analizas ilin,

O

BERVELING (Gerrit). - Ekzegezo : kiel kompreni ?

Evangeliaj Kajeroj, 4, 1988, pp. 81-83.

Kio estas la teologia fako EKZEGEZO ?

6

Sur via adres-etikedo troviĝas du numeroj. La unua
estas la numero de via adreso en mia sliparo, kaj
la dua, interkrampa, estas la numero de la lasta
Evangeliaj Kajeroj, kiun vi ricevos, se vi ne plu
abonos aŭ ne plu verkos.



ĉemane, L'auteur li

paralitisment.
SERAund. AELADION abon goneinoone
Konnxokchon. Der Vorfamsor avelit in
Selnor. Analzao bojda nobaneirandor.

LINGUA e RELIGIONE hanno carattert

Ln tibolonie, qu'est-ce que la matidre
appelte EKEZESE 7.

Vas versteht man in der Theologie
unter EXEcESE ?

Che poma ĉ 1a disciplina teologica
Cho va sotto 11 nome de ESEGESI 9

LANGUAGE and BELIGION have comon:
Sharacteristics, he author anaiass
Kiam in parakieio
LENGUN y MELLOLĜN tionon
Gomunma, El Autor las anali4a parmle-
amanto.

What ia (he theological topie of

Bxfoesis 7

ĝi Qu8 es la especialida teologica
Aiamada EXEGESIS 7
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