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EVANGELIAJ KAJERDJ

LA REGNO DE DIO KAJ LIA JUSTECO

la opinion, ke ekzis

LL t.n. Malnova kaj la
i

tas, Es valida kaj aktu cU
ĝ lgrato, Unu e tas karno, la alia, kontraŭe, spirito, Resume, ili

rilatas inter si kial
€

sklaveca kaj libereco, ki el onbro kaj lumo, Mi ja
antale konfesas lakte, ke Ĉi tiu vidmaniero Nepre ne estas mia !

konsenkvence, mi Satas paroli pri "la Biblio de Jesuo" (TANAĤ) aŭ Unua
Testamento, kaj la "apostola atestaro" aŭ Dua (Denova) Testamento,
komentanta la Unuan, La Sanktan Skribon mi, sekve, ne konsideras libro
konsistanta el du volumoj, el kiuj unu estas "nalpli perfekta" kaj la
alia “pli perfekta", Mi preferas defendi la tezon, ke lesuo per sia
predikado celis pliradikaligi la sanktan vivo-instruon, kiun donis Moseo
kaj la profetoj,
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1, ke justeco karakterizas la vivpraktikon de la
la proksimulo estas la kerno de la kristana
kiel abstraktaĵo kontraste kun konkreta karitato ?

bstrakta vorto en la Biblioj3 di, male,
ulanan vivovojon de homo fidela, preĝanta, lako

in a proksigul
1

pi

PR

5

fastant tp., kiu tute inkluzivas la amon al l
! BER

ĉi tiu artikolo, ke la "emblemo" de la Regno justeco, i
liganta la tempojn antaŭ kaj

post la veno de la Mesio... P aj lo
la

evidentigas, ke vortoj “kiel kcepateso kaj
8ŭ/ kun justeco (ekz-e Mat kri ; 7 Kor 939),

ideru la "tenlogian" fakterminon justeco (= la eco
ki Yiu faras justecon, l Joh 7), pro Ĝiaj gultajnuancaj ĝa iskribeblan kaj ankoraŭ pli malfacile difinshlan. PIV

dnnas l 1. Eto de tio, kio estas justa (= respektanta
a rajtojn de la aliaj homoj, kaj haviganta al ĉiu
„ Sento de la konscienco ( = interna juĝo), per kiu

JUSTECO, BIBLIA VIDPUNKTO » JUSTICE, POINT DE VUE BIBLIGUE = JUSTICE,
MIBLICAL POINT. DE VUE = GERECHTIGKEIT, BIBLISCHER  GESICHTSPUNKTO -

JUSTICIA, FUNTO DE VISTA BiBLICO - GIUSTIZIA, PUNTO DI VISTA BIBLICO.
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nni redonas al ĉiu lian rajtaĵon;o 3. Plenumado de tio, kio estas justa
[= virta, prava, ĝusta) ; 4. Justico

Justeco do Ĉiam funkcias sur la kampo de rajtoj kaj
de rilatoj de la homoj kun si mem kaj kun aliaj. €aj p
nelaste kun Dio, kiu estas perfekte justa, Klare estu, ke bibli
estas pli al tio, kion formulas la klasika maksimo £doni al
Onlan!»

Tiuj, kiuj bone konas la literaturon de Izraelo, scias ke Ĝian tutan
pensadon, ankaŭ teologian, emfaze influas la emo reguladi kaj strukturadi
per principoj, leĝoj, kriterioj kaj normoj, kiuj detale "recepto" la
secian vivon de. homoj kun homoj laŭ Ĉiuj ĝiaj rilatoj, formoj,
cirkonstancoj kaj interesoj, La kontaktoj interhomaj estu bonaj, sĉ
bonegaj en tiu senco, ke ĉiu eel ili povu disvolviĝi al la plej alta
nivelo de homeco kaj atingi la plej riĉan gradon de humana vivo, ĥfero de
moralo, etiko, disciplino, asketismo, de Ĉiutaga lernado kaj daĥra
ekzercado. Sur kaj ekster la lernejaj benkoj. Afero samtempe de graco,
fido, fideleco, religia kredo. La hebreaj SEDEK kaj SEDAKA, kiujn oni
ĝenerale tradukas per fixgioruvo (greke), iustitia (latine) kaj justeco
lEsperante) montras al ideala kondutaro, kiu konkrete kaj praktike celas
bonon por la komunumo kaj estas vera beno por ĉiu el ĝiaj nembroj
patrono eliminanta pekon plej detruan kaj malliberigan kaj alportanta
ŜALOM-on plej sanigan kaj savan.

2

La evangelio laŭ Mateo

Estas interese, ke la termino justeco tre oftas en la evangelio laŭ
Mateo, kiu skribaĵo direktas sin ĉefe al la judoj. i

surmonta prediko Jesuon kiel denovan Moseon, kiu ir
esti baptata de Johano, tar tiel decas alni (lura
justecon» (3; 15). Mi preferus traduki ; Ĉar tiel ne
plen-uni (greke :oruray) ju stecon, Ĉi tie estas par
Jesuo, kaj estas li, kiu baldaŭ poste instruos, ke Efe
kiuj Salsatas kaj soifas justecon, ĉar ili sat-iĝ
estas ankaŭ tiuj, kiuj estas persekutitaj pro juste tregno de la Ĉielor (5i10)o; gravaj tekstojri ate rl m

komisiita |

pri la temo “la regno de Dio kaj Lis
juste „ĉu plena k jel
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preskaŭ sinonimaj ?

Jesuo nepre ne venis por detrui la Toraon kaj la profetojn, sed po

plen-umi |

iVere, mi dirasalvig ĝis
unu joto nek unu streketo fo

uniĝos» (5119)
Esence estas kela jj c

skribistoj kaj fariseoj, £

) l

lq

ĉielo kaj

la
tero ferpasos, nek

Ĥĥ:

5 la

pasos de la leĝo, ĝis Ĉio plen-

o de la disĉiplo de Jesuo superu tiun de...
linaniere ŝvi tute ne eniros en la regnon

1de oni povas resumi, ke justeco estas plena
andaj ordonoj !' Tio estas : senmakule vivi

perfektulo, malpekulo : homo plena kaj
j homoj, Nur justeco faras homojn veraj

de la Ĉielo» (5;20), konk

observado de eĉ la plej ma

kiel justulo, piulo, sani

sata de boneco, servant
filoj kaj filinoj de di ~

nu

Sertu la Regnon !

Pripensinda estas la imperativa vorto : ŝEstu do perfektaj, kiel ankaŭ

via iela Patro
solas

perfek 8), En ĝia perfekteco, tiu Fatro

scias, kion ni bezonas por vivi, Li volas, ke mi ne demonstracie, teatre
j

hino ĝl ed celu unue la
fi 9». Nia traduko

konsideri,
UNTERSUCHEN,

Kegno, la
tutkora k

streboj, ui mu

trovis la regnon de lio ? Ka] se

geografian, Fu n
E
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Klare p faras hierarkion de valoroj, linuflanke

io ka homa devas manĝi, trinki, sin vesti k.s, poro viN

i
ĝ 1

L :

primun quagrit, mox id unua quAETetho Ĉi
i

kaj nejudoj konforme al la surmonta "leĝdonado"

a, linuarangas

„ka Dio, kaj
lmo, Justuli

ras Liajn leĝojn

run), vojindikiloj
sentime,

=
E

5

„sed studi, kediti|kaaj
Tage kaj nokte, deire kaj 'eŭpire, Kane

kaaj "kore, Mans kaj

ni kiu aperis,
ini nin, ke foriginte

pi cabre, juste kaj pie
en lau ĝ, ron kaj spifanion de

la qi
ia

granda kaj 3avanto, Jesuo Kristo, kiu donis

sin por ni, por elaĉeti nin el ĉiu maljusteco kaj
por ds al

si popolon propran, FRIVOFAN pTi iNfaroj» (Tit 2

tulo estas tiu, kiu forneas la Torann kun ĝiaj normoji steco
fsras "ANOMIA" (mennormecon),

Km
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la homo-laŭ-la-koro-de-kristo vivu en harmonio kun si
nte, gemkritike, modeste, modere, saŭe), kanabla klare

30 kaj malbono. Necesas sana menso (rulnĝvws). Due,

n harmonio kun aliaj homoj (juste, prave, rekte, virte,
Necesas pripensema, matura kaj ekvilibra juĝo pri la

A

ĝiaj rajtoj kaj devoj kaj ade ŝanĝiĝantaj situacioj
kaj laste nepras vivi en harmonio kun Dio, pie, religie,

anplene, Necesas la pens- kaj ag-maniero de la vera
as en seninterrompa sincera rilato kun 'sia' Dio,

neditante, irante, himnante, vivante feŭgefas) ;
1

ri la regno jam preparita kaj troviĝanta kvazaŭ sub la
1

tua

Bano, Eŭ

Konklude : vivi juste

j emas supozi ke justulo
las la regnon de Dio kaj

arandafide taksas "la alion", tio kion serfas
arte ; vivi juste estas sekvi l

La vijo deolesuo evoluis inter la matea fnepre necese alo ni plenumi

kj | co
3

Li la "fohana testas finite» (19:30).] La plurala
justecon kaj pagis nian tutan ŝuldon! Ge ni vere

uh
hi povus . i libera spiri kaj iri ! Estas ja Dia regno, kiu

Dia justeco, kiu energiu kaj servu al ni kiel modelo”
ĵ

initinta, kion knnsolaj vortoj er ni, pekuloj, vivantaj en

la liaj kaj nia Kreanto... Ĉio, ki

sprimata ter l trankviliga alw

estas unu kaj unika, tar plenumis

= mi Ze ci = = = Za mm Za

LA Fi ma. a =

Jacques luinder, Nederlando

inder), nederlandano (1933), studis Filozofion kaj
j

paste en sociala akademio, laboras kiel klinika social-
iatis AgadonEs.
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de sia EVANQELIU I

de Jasuo kaj li
:

1

Ku vi estas la
o estas i

kaj aŭdas!
rigitaj, Ka]

surdulo iqelio estas
predikata, mi,» (Luko

7, 1O.43Tifadiŭ sQ!

ŭe profeto

kiu blinduloj

grandan ĝajon £n

de la Eternulo, avgrkorecon

de la Sinjoro, Ĉi tiun vorton
Jes enas

ankaŭ en la sinagogo de Nazaret

kaj li aplikas
ĝi kaj Sia

i

mo de ti tiu

varto (vidu Luko

qelio estas
izrael) en

. Me nem

p) kaj la

es 113-13)

En la tempo tla
de malriĉuloj, t nlu

estas tiu :iu

nankas la mondaj bonaĵoj, mono, posedaĵoj, ktp., sed tiu, Kiu vlvas pie

kaj humile antaŭ la Eternulo. La Plejpotenculo batalas por la pilulo kaj

ŝirmas lin kontrab la potenculoj de l ilaj Precipe la tekstoj de

tielnomata "Deŭtero-lesaĵa" (la dua Jesaja) parolas pri tiuj malriĉuloj,

LUKO 7, MALRITULOJ „LUC

LUCAS 7, POBRES - LUCO= noj
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ekzemple en la "kantoj pri la servisto de Dio" (Vidu : les 42;1-9 ; 45; 1-

dro; S018-9 ; 52113-53; 12)

En Nat. i Jesuo nomas jfar al ili
kas la vorto

2Ve al vi

Ĉu tin signifas, ke Ĉiu malriĉulo aŭskultas al la prediko de la

Evangelio
kaj ĉiu rifulo ne aŭskultas ? Sed ni legas en la evangelio pri

la impostisto Levi-Mateo, kiu estas vokata de Ĵesuo por esti apostolo kaj

kben, kiu spertas la Dian savon! lli negri la tre riĉa impostisto Zakĥ

t ĉuloj,

v oni povas esti malriĉulo kun la koro de rifula kaj ankaŭ

koro de malrifulo. Kiu estas la plei grava signo dE

aŭ Dio ? Ŝajnas al mi, omi povas diri bilde tiu, kiu

io kun malplenaj manoj, petante ne postulante. La malriĉulo

kiel la impostisto em la parabolo en Luko 18: 13-14, kiu

scias sin mem pekulo antaŭ Dio, Ai li donacas Dio Sian pardonantan

gracon, Ankaŭ la infanoj estas malritaj en la senco de la evangelio, lli
atendas Ĉiun bonon de la gepatroj, ne postulante sed sciante, ke la amo

de la gepatroj zorgas pri ili.

Jesuo postulas de siaj distiploj, ke ili estu infanoj antaŭ la Patro

ĉiela, La infano levas siajn okulojn al la gepatraj, al Dio, kaj ne

rigardas de supre. Rigardante de supre mi komparas min kun la aliaj kaj

komparante mi juĝas kaj kondamnas,

tO
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"De supre"

LUJ

mean

mu

=

WI

keo.

~I

[La

la virn, kiu demandas al Jesuo, kion li faru por heredi la
vivon, ankaŭ li havas plenajn manojn kaj li me kapablas

igi ilin. Li malgajiĝas kaj foriras malgaja. for de Jesuo, aŭdante

n de Jesuŭ :

tlru, vendu Ĉion, kion vi havas, kaj donu al malrifuloj, kaj vi

havos trezoron en la Ĉielo; kaj venu kaj sekvu min !5o(Mar

t0;21-22)

ĉ t14 hao va sin mem kaj ne lasi sin mem al lio, al Lia

aten, Marko kaj Luko raportas pri ĉi tiu homo

Mar (117-31; Luko 19:18-30), sed nur Marko
ĉi

tiun honon, kiu vere serĉas la Regnon de Dio.

Aŭ rdo de Jesun ne povas helpi lin lasi, forlasi
in o- ankaŭ malĝoja - ĉirkaŭrigardante diras la

a i :

malfaci kiuj havas riĉan, eniros en la regnon de
[ infanoj, kiel “malfacile estas ppor tiuj, kiuj fidas alo la

» la regnon de Dio, Estas pli farile por kamelo iri
rudri1n, l por riĉulo eniri en la regnon de

e ĉi tiun vorton de Jesuo. kiu el mi kapablas
nem antaŭ Dio 7? Meniu el si mem ! Sed ĉi tie

LE igo de manoj, komencas la malriĉo antaŭ Dio.

ablon kaj akcepti fin kaj alporti ĝin al Dio, tio igas
Dio, Ŝe mi akceptas miajn malplenajn manojn, mi ne plu
Dio kaj antaŭ miaj proksimuloj. Mi novas diri kune kun

as ĉi tiun vorton post la akirado de granda amaso da

de mi, ho Sinjoro, Ĉar mi estas pekulo !» (Luko 318)

H
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Petro, kiu estas en Ĉi tiu momento rilega fiŜ-kaptisto,
malriĉulo, Ĉar la Dia graco povas tuŝi lian koron, Li rimarknalr
senpostencon kaj santempe li rajtas sperti la Dian helpon, Li

imin, Li scias sin mem malgranda antaŭ Dio,

Precipe la pekuloj kaj malsanuloj estas malriĉuloj, kiuj aŭdas la

Evangelion, kiuj kis pretaj aŭskulti al Jesuo, Kaj li, ĉiam denove,

ripetas, ke li estas sendata al ili. La fariseoj, kiuj estas konvinkitaj
de sia justeco, aruablas, kaj et protestas, ke Jesuo manĝas kun pekuloj,
ke li parolas kun paganoj kaj malpuraj

keadj, ke li lasas sin tuŝi de

pekulino, La raporto pri la unktado de Jesuo fare de la pekulino, precipe
laŭ la evangelio de Luko, montras, kiu estas malrifa kaj kiu estas riĉa
antaŭ Din: la farisen Simon invitas Jesuon, ĉar li estas riĉa. Li havas

sufife de nono kaj da renomo, ke li povas inviti la faman raben

wolas rigardi ĉi tiun Jesuon. Li akceptas Jesuon en sian domon,

sian koron, Ĵesuo ne estas Ŝatata, amata gasto. La virino ankaŭ n

malriĉa, tute ne. Ĝi aĉetas multekostan Ŝmiraĵon por 300 denar

laborenspezo de tuta jaro por dungio, kaj disipas ĝin por la riedoj

Jesuo, Sed ne okaze de Ĉi tiu disipo ĉi fariĝas malriĉa antaŭo
Di

igas sin mem malrifa, irante en la domon de Simon kaj sciante,
estas malestimata de Simon kaj liaj amikoj. Sed malgraŭe ĉi ira
denon kaj unktas la piedojn de Jesuo kun la multekosta “ŝmiraĵo

nur donacas, Ĉar ĉi amas kaj amo ne kalkulas.

p
LI

kalkulas, Ŝi

sin meg! faj Ĉar la virino malritigas sin mem antaŭ Jesuo, Ĉ

sin mem kulpa kaj malgranda antaŭ Dio, pro tio ŝi rajtas
Evangelian, la vorton de Dia pardono kaj de graco kaj savo. Jesuo montra:

al Simon kial ŝi kapablas aŭdi la Evangelion, la vorton de savo kaj de

pardono, kaj kial Simon ne povas aŭdi ĝin, Li ne estas malrita, li ne

havas malplenajn manojn,

Sana afero en la parabolo pri la ne-kompatema servisto (vidu Mat 13:25-

35), La reĝo pardonis al li grandegan ŝuldon, Sed li estas kaj restas
riĉa en sia koro, Li ne povas forlasi sian mon-postulon kaj lasi libera
sian kunserviston, Li ne kapablas ankaŭ donaci, preterdonaci la

korfavoron, kiun li mem rajtas sperti. La donaco de la reĝo ne kortuŝas

lin nem. Li nur kalkulas, Pro tio li perdas la jam ricevitan donacon, Li

ne rajtis eniri en la Regnon de la ĉielo,



Ankaŭ la parabolo en Mat 20:1-lo montras, ke nur la kompatema amm, la
amanta kompatemo inas la homon preta poro la Evangelio. La unuaj
laboristoj ne povas kaj ne volas akcenti, ke la dommastro estas bonkora
kaj kompatema, ke li donas al Ĉiu laboristo, kiun li bezonas por la taga
vivo,

memo konfesi
estas la plej

a kontraŭaĵo
joa e malfacile

konfesas, ke ni ktaj. Estas
fo rmo de riĉeco, erfektaĵojn,
niajn pekajn kiel p kaj ni povas
aŭdi la vorton de

ĉiantliaj pekoj

La sperto de nalrifo antaŭ Dio, kiu pretigas aŭ

efikas en ola aŭskultanto, Tiu, kiu aŭdas la Ev. falmesaĥisto de Evangelio, La malplenaj manoj, kiujn plenigis Dio, mem

donacas nun, lakfĥen, kiu ricevis la
gracon

kaj la pardonon de Dijn, povas
lasi sian ri£e ulnj, La malsanuloj, kiujncon kaj povas donac l al la malriĉ:

3 Petro kajla aliaj
akirado de grandaa

Mi povus daŭrigi laanaso da fioj,
nonbradon,



n
-

3mm—~u=oDDFUHEntneŭtrlL
kh

T
i

AI



5 ti mondo
u vi oninias, ke homoj estas serĉantaj la pacon en ĝustaj loko kaj

fini diras, ke krimo antaĥiras la leĝon kontraŭ tiu krimo, malsano Ĉiam

as la gedikanenton kontraŭ ti malsano, kaj milito kaj malpaco
le:

« iu
pacon, kiun ni tiel sopiras, Kaj oni aldonas, ke tio

n ĉu la homaro neniam havos la ahlecon

LU]fad

ŭ „

de kie lia qiavo dd s 8
teli povos retrovi la glavon ? la akvo fluas kaj la

do la ŝipo povus !
resti sur le sama loko 7? fĤbsolute

fe la i io mio tian
n ili
a laka,

lu, Ne

elemento

ro, kiu

PACO, JESUO KRISTO = PAIK,
JESUS EHRISTUS = PAI, JESUCRIS
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daŭrigas nian vivon. Tute same, io necesa mankas al la homaro. La

perdis ion necesan por vivi en paco. Sen tiu esenco, la

pripensadas nur la akcesoraĵon ola branĉojn | kien ni do iru nor
ĝustan vojon ? Al kiu ni do direktu nin por solvi la demandon ?

lesuo diris  €laboru ne por la pereema nutraĵo, sed opor la nutraĵo,
kiu restas ĝis eterna vivo? (Joh 6:27), Kaj li ankaŭ diris, ke fmi estas
la pano de vivo ; kiu venas al mi, tiu neniam malsatos, kaj kiu i
ni, tiu neniam snifos» (Joh 635). Jesuo estas la pano de vivo

149), Jesuo, nia Kristo, havas la vortojn de eterna vivo (Joh $:68),
do 7 Ĵesuo estas jam malferminta por ni la vojon al eterna vivo ne

nereema nutraĵo sed per nutraĵo, kiu restos mis eterna vivo, t.e,
vartoj de eterna vivo. Jesuo donis al ni panon de vivo kaj per tio
havas eternan vivon, Kion do devas celi ni, kredantoj, kiuj havas eteran
vivon 7 Ĉu al la tero, kiu estas plena de krimoj kaj kulpoj ? Ne !

Kia rilato do estas inter la paca kaj la pano de vivo 7 Estas eterna

vero, ke viva nutraĵo vivigas Ĉion sed la pereema, ne, Tiu ti lasta
kandukas £ion al morto, Vivo estas lumo, kaj morto estas mallumo. ĉn lumo

ni vidas la graron kaj veron de Dio, kaj en mallumo estas nenio krom

regado de Satano, Satano venas por ŝteli, uE akaj nereigi, seo

venas, por ke ni havu vivon kaj havu ĝin abu )

„ke kie estas ŝtelado, bufado kaj

co, kaj kie estas regado de Dio, f

Jesuo ankoraŭ diras al ni, ke «pacon mi lasas Bl vi ; siam pacon =mi

alvi; ne kipl la mondo donas al vi, mi donas al vi». esuo venis
i pacon, La paco, kiun li donas al ni estas alia cl tiu de

la mundo, la paco de Jesuo ne estas portempa sed eterna. Homo, kiu

posedas Ĉielan paron, neniam ŝanceliĝos et emo konstante=minacaj

cirkonstancoj, Ĉar la Eternulo estas nia rifuĝejo. Imagu la bildon t ki

ajn furioza estas la uragano kaj la tajfuno, pace rinozas la birdoj en

nesto, kiu estas en krutaĵo de roko.

Kvankan homoj multe sopiras al paco kaj pripensas pri ĝi, tamen Ĉar la

mondo estas plena le pekoj, kaj la homaro sertas pacon en malĝusta

direkto, ili neniam atingas la veran pacon de tiu Ĉi mondo. Vidante la



e Satano, Dio sendis
al ni Jesuon

pano de vivo, ŝanĝis nin el la
tiLinmetis nin, kiuj estis malpurigitaj

ovi denco de Dio, ĝusta ordo= ke

kaj la mondo sin trovos en ordo kaj

Kunmeti la homon

lan estis kvin jara. infano. La patro donis al ĝi nuzion, kiu konsistas
el dispecigita mondmapo. Tio, kion la infano devis fari, esti j

dpecojn por refari la
mapon. La patro pensis, ke la ludado de la fuzio

daŭros tre longe, tar tio estis sufiĉe malfacila eĉ por plenaĝuloj. Sed

mur past kelkaj minutoj la infano revenis kun plen- vizaĝa rideto, La

patro surpriziĝis kaj demandis ĝin, kiel ĝi finis la puzlon tiel rapide.tie |

La an respondis 0 4Estis simple ! Sur la dorsa Flanko de la mapo

estis desegnita unu hono. Tio, kion mi faris, estis nur kunmeti l

siaplan. figuron de la homo 1!»

Prave ! Kunmeti en unu tuton la homon, kiu estas rise
turmentiĝoj kaj mond estas kunmeti kaj harmon

Kaj poste ? Monda paco ĝermas en tio.

Ma Young-tae, koreo (1936), esperanntistiĝis en 1966, studis en korea kaj

usona univergitatoj, iustruas Esperanton en Universitato Dankook, Verkis

lingvajn librojn pri to, KELI-ano,
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Redaktora noteto

Redakti revuon ne estas simpla afero.

Oni devas relegi kaj kelkfoje korekti strangajn frazturnojn, et oni

tutsimple nur supozas la signifon, fini ti el ankaŭ multe lernas, kiam oni

volas kontroli en P.I.V. aŭ en P.A.b., kaj nni trovas, ke jes li pravas.

La kunlaborantoj ricevis (-os, se ili netas) la instrukciojn (samaj por
DIA REGNO kaj por Evangeliaj Kajeroj, en kies ĉ-a numero ili ankaŭ

estas), [li indikas kiel prezenti la artikolon, kian artikolon verki, kaj

kelkajn indikojn pri la lingvo kaj la terminologio.

Pri tiu lasta temo, si volas imdiki, ke oni povas reakcie pendole indiki
ion, kiu fakte iras en alia malbona direkto, Mi klarigu :

saltis al alies kutigo

~-

rn Si

Tr

£..

.

= er

“=

m

f

rekoni la originalajn, kaj malper el
el

Wrezenti
e

"eetas nia mov

la Pub litaĵojn, mi indikis jam la ariginalan
nomon, kun eble poste

parenteze la proponatan esperantigon por uzo eno derivaĵoj. Sed, oni

indikis = l. ke tio certe ne estas tiel logika, kiam temas pri klasikaj
nomoj, esta s tradukitaj en ĉiujn aliajn lingvojn, Do num, laŭ qi

ii cio 1 Ĉiuj propraj nomoj estu, kiel mi unue diris, donitaj
la formo, latinskribigita se necese, kun eble

prononco se bezonata, kun la escepto de la
la Renesanco), indikitaj inverse, t.e. 65

i 7.ia

HITE

ko

=.

e

kamo

LA

Vu), kaj originala formo, Tiu rimarko validas por arti

Kk aj kajeroj, kaj same en DIS REGNO, ekz-e nri Honerra.
la korektitaĵojn,

FL.
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PRI LA DIA JUSTECO

Dio estas absolute simpla, ne kunmetita estaĵo ; ne konsistas el

materio, do Li ne havas partojn. En Li Ĉio estas kune, nur ni homoj

disigas Lin je diversaj nartoj, ecoj, laŭ la homaj konceptoj. kaj ju pli

primitiva estas la homoj, des pli ili akcentas la justecon, Tial la

prahomo timegis Dion. Ep hodiaŭ simplulo ofte diras i "Did punigas vin.”

Alianco

La kerno de la Malnova Testamento estis la alianco inter Dio kaj la

nopolo elektita, ke ĝi posedu la Dian revelacion. La justeco de Dio ne

signifas la 8sencani propraĵon, sed la konduton, kiu estis bezonata de la

alianco, Dio per sia potenco sukcese pratektis la popolon kaj samtempe

devigis ĝin plenumi la aliancon,

lesaja jam parolas pri la puna justeco, sed ĝenerale en la MT. Dio

prizorgas sian popolon per bonaĵoj de la alianco, kaj donas liberigon per

la alveno de la ĥavanto.

fido al lesuo Kristo

En la Nova Testamento apostolo Paŭlo uzas la vorton en simila senco:

«Manifestiĝis la justeco de Dio, per fido al Jesuo kristo por

Ĉiuj kredantoj, tar ne ekzistas diferencigo | tar ĉiuj pekis kaj

maltrafis la gloron de Mo ; pravigite donace de Lia graco, Er
la elaĉeto kiu estas en Jesuo Kristo ; kiun Dio antabdifinis kiel

repacigilon. pero fido em lia sango, por la elmontrado de 5la

justeco per la pardono de la pekoj... kaj ke Li estas iusta, kaj

estas praviganto de tiu, kiu havas fidon en Jesuo Kristoj
T.9l9K)IRon 3:22-26)

Do, la justeco signifas tiun internan pulson pro kio la Fatro influis

efike la vivon de la homo per sendo de Kristo, kiu akiris por mi la

savon. La justeco de Dio, ne restos interna propraĵo, sed ĝi elverŝiĝas

sur la homon... Kiel diras apostolo Paŭlo 3: "La justeco de Dio

DIO, JUSTECO, AMO DIEU, JUSTICE, AMDUR = GOD, JUSTICE, LOVE = 6017,

GERECHTIGKENT, LIEBE = DIOS, JUSTICIA, AMOR - DIO, GIUSTIZIA, AMDRE.

4
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nanifestiĝas, kiun la kredanto akiras per la kredo.” (Rom 1117)

Kiu kredas Jesuon Kriston, tiu partonrenas el la banoj de la Nova

Testanento. La apostolo aludas ankaŭ al tio, ke Dio postulas kompenson

sra la Faritaj pekoj, sed Sian justecon Li unuigas kun kompato, kiam tiun

rekompencon Li efektivigis per la surkruca morto de Kristo,

Mistero

En la letero de Pablo (2 Kor Si21) ni legas o "Tiun, kiu NE konis

pekon, Li faris pe
si pro ni ; por ke ni fariĝu justeco de lio E

antitezo montras, ke ankaŭ tiu konduto de Dio estas perfekta Mi

kvazaŭ Kriste partoprenus en la sorto de la peko, akceptas la krucoferon

por ke la homo povu survesti la justiĝon, Ni sentas, ke en tiu efektivi
de la Dia justeco estas trovebla la boneco de Dic, sed ankaŭ kompato,

gizerikordo.

La justecon ni povas rigardi ankaŭ kiel nocion preniitan

vivo, kaj tiam ĝi signifas konstantan emon doni al ĉiu
propraĵon, Ankaŭ Ĉi-kaze ni ne povas paroli pri la dia.
ku ne estas Ŝuldanto al iu ajn, sed se Li kreis kaj

petas destinitaj enonci Lian gloron, tiam Li devas doni

eblecon, kiun iliaj esencoj bezonas, Plue, la kreitaĵoj por

celojn bezonas unu la alian, (ili dependas unu de la alia.
kezonate fari ian ordon inter ili.

e ni homoj progresas en intelekto kaj spirito, kaj povas ekkompreni la

esencon. de Dio, nepre iras ne nur nia fENSo, sed ankaŭ niaj dezi a
direkte al la plej grava, kaj kvazaŭ ni volas diri, et ni kuraĝas diri,
ke ix

: "Dankla! Dio, ke Dio ne estas justa

Kie la justeco ?

usta, ni jan delonge estus kondamnitaj, Ne nur £E

de tiam, kiomfoje okazis teruraj
rehlaj kruelaĵoj, maljustecoj faritaj de oj

imnlaj homoj perdas ofte la kredon pro tio, dirante:
; de Dia ?'

PLII =
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La demando estas malbona ! Ĉar la justecon oni povas imagi nur home, La
Dian koncepton ni povas rigardi ĝusta, nur laŭ la instruo de kristo, kiu
tiuspecan dian justecon metis, ĵetis en la lastajn tagojn ' bis tiam
kristo volas transteraj nian pensmanieron laŭ la koncepto de la “ĉiela
Patro" : la bona Patro ne estas justa, sed kompatema |

La kreitaĵoj havantaj racion, apartenas ankaŭ al la morala ordo, kiu
devigas ilin, kaj pro tio ili devas atimgi siajn celojn, Tiel evidenntiĝas
por ili la justeco de Dio, u fantas el lia amo, la psalmo !!9-a tielki
enturismas pri la leĝoj de Dio,

braco

La homo ekkonas | ĝ

naturo oni ekkonas el
da la instinkto, ki
of

revelaciitan leĝon per la kredo. La leĝojn ' i

a naturo mem, sedooni spertas en si mem la leĝon
u blinde diretiĝas al sia objekto kaj disrompas la

1

na

3

vorton de la konscienco, La harmonion oni povas efeaktivigi nur pere de la

grato “ito. Ron 7125),

les, Kristo volas brransformi nian
pensmaniero n

la
"fiela Patro"... Sedo e tias la fontoLe l:
koncepto pri justeco
al la Filo... "v

tas
: la Mia, pra

tio
Mi do

rin en Ĉio,| Enie] Hi forletns vin, e£ se vi estas
vin per puno, sed Hi invitas vin, atendas vin, Ĉ

8 froĵetos a lan Dion... Sed se vi forĵetos Min, tiam plenumiĝos je
vi tiu justeco ki

un vi ateiste povas imagi, kaj ricevos pro via krimo
vian punon."

Pentofaro

bo, kiel fonto kaj gardanto de la morala ordo, Dio yolas, ke la bon
ricevu rekompencon, la malbono punon. Tiun leĝon validigas lia justeco
efektivigita. Sed ni ne forgesu, ke inter Dio kaj la kreitaĵoj, ni ne
povas paroli pri reciproka justeco, Li ne ŝuldas al la kreitaĵoj,

i

z

i

kontrale la kreitaĵoj estas tute submetitaj al Li. Ne malgrandiĝus
justeco de Dio, se Li ne donus rekompencon por la seri
kaj same Li povas pardoni ankaŭ sen puno, kompreneble 5

pentofaro.

itoj de la homo ;

8 estas antate la

PLZ —
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La justeco de lio ne permesas, ke sen pentofaro nu tiĝu
la peko, da, kiu

pekis, tiu turniĝis for de Li kaj eksigis sin e la benoj de la Dia amo.
Dio ne volas perforte doni amon al tiu, kiu rifuzas ĝin

Ln Cio mil justa, ke Li estimas en ni tion, kion ni ricevi
volon, ner kio ni mem decidas, kiel ni volas vivi, La

ra volo portas ties esencon, ke Dio estas justa, Ĉar

la lia justeco pur rilate al inteligentaj kreitaĵoj.

ĝardas la esencon de Dio, ni ektrovas la „non, kiel tian
B Estas tiel, niaj drmandoj

„puvas esti nur tiuj :

s el la Dia amo”
FIAL

Mun nia demando estas ro kia justeco devenas el la amo de Dio ? “Neniel
la prirespondiga justeco, sed tia kiu senĉese volas doni al ni, tiri al
zi, justeco kiu volas konduki nim ai la celo...

Me estas dubo, ke Din povas influi nian volon aŭ ĉanĝi ĝin, la gracon
de la savo Li Ĉiam donas tiudirekte, Estas sekreto, mistern, kiam kaj
kial Li donas sanigan punon, aŭ kiun Li punas per venĝo, al pro kio Li
donas al iu plurfoje eblecon pentofari ol al la aliaj. Sed ne estas dubo,
ke

Li ĉiam efe n justecon, Kristo parolas pri talentoj
ies povoj (Mat 25;49),

rektivinas provident
ĉ

ŭ
ĝa 3

s al ĉiu laŭ ft

8 iyi
voj, Dio dona

veraj fontas el lala Ĉi tiuj justec ine
ke pere de ili mi

ĉakaC0],
ricevis de Li ne pro tio

te o kiun ni

pro i

de ili ni povu elteni ĉi

ali ajn, sed por ke pere
mie

3

konduto de la kristanoj

mcipe se ĥi manifestiĝas enNia konduto estos tiu forto por la mondo, pr d

nkos la mondon.la komunumo, kiu laŭ la volo de Kristo komvi

En ni, la justeco kaj amo estas du apartaj virtoj, sed en Din estas nur
nu povo. lia amo tiana iĝas prirespondiga justeco, se iu per peko eligas

sia ĝi, Ne Bio u alian mezuron, sed la kreitaĵo turniĝas for de Li,
kaj tiel oni necese batiĝas al tiu harilo, kiu nardas la moralan ordon,m~

l
Me
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stas same ankaŭ al kondamnito : Dio ne devigas sian aman al ili kontraŭ
i ia devigo rompus ilian liberan volon,

Ini

L~» mu = = E —a

~

i la kondamnon ni devas pensi, ke unika celo de la
a kreitaĵo estas posedi Dion, kaj ties perdo estas ne ia perdo,

la esenco de la vivo, Jene diras la Biblio : Eterna

En la nuna situacio de nia konduto, ni ne nur ne povas plenumi la
ordonon de Kristo, kiu estas por ni la Dia justeco, sed ne eblas fari
tion en nia nuna situacio,

Fovas esti, ke ie kaj tie ni venkas, rikoltas sukceson,

Frato Roger (roĵe), patrino Theresa, vojaĝoj kaj predikoj de Billy
braham, aŭ vizitoj de la pano Johano PaŬlo la 2-a ĉe diversaj popoloj...
tamen tiuj ĉu etaj, Ĉu grandaj, ne estas konvinkanta forto por la mondo.

l. En Japanio, la plej multe legata libro estas la Biblio, kvankam la
nombro de kkristanoj estas nalmulta... tamen ili ne fariĝas kristanoj,
kvankan la vero de la Biblio estas konvinka, sed la konduto de la
kristanoj, kiuj posedas ties verojn, tute ne...

24 En la lernejoj la kredantoj instruus entuziasme dum ses ĝis dek

jaroj qeinfanojn, kiuj eklernas multon de la Evangelio, sed en anigo ili
restas religiaj analfahetoj, eĉ post certa tempo ili forgesas sian
religion, ef perdas la kredon kaj fariĝas ne-kredantoj, ĉar mankas la
konvinka vero, la konduto de la kristanoj, Ĉar nia vivo, aparte kaj kune,
la vivo de la kristana komunumo, gie nun ne efektivigis la moralan ordon,
la justecon de Dio, kio, astas la devo, la tasko de la kristanoj,

Sed tiu jam estos temo de sekvonta prelego,

Eŝbor Lajos, Hungario
la Ekumena KongresoUna

Annan Cogrt, 1999
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SILENTU!
CI TIE DORMAS INFANO

[Ĉeĥoslovaka poŝ
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AMO DE DIO, AMO AL DIO

Dio estas amema, justa kaj favorkora, En la centro de nia vivo estas
Jesuo, lia mesaĝo de amo, de batalo, de espero, Li donas sencon al nia
vivo, nin gvidas al la Patro,

La ĉefaj devoj de la homo

«Vi amos la Sinjorom, vian Dion, per via tuta koro i per via
tuta animo kaj per via tuta forto kaj per via tuta men

proksimulon kiel vin mem?
Notu 1: Vi amos? prefere ol famo», Ĉar necesas, ke estu kelke da tempo

nor sukcesi ami. Oni povas trafi tion nur en Dio kaj kun lia graco.
Se mi parolus la lingvojn de homoj kaj anĝeloj, sed ne havus

anon, mi fariĝus sonanta kupro aŭ tintanta cimbalo. Kaj se mi

posedus la profetpovon kaj komprenus Ĉiujn misterojn kaj Ĉian

scion : kaj se mi havus Ĉian fidon, tiel ke mi povus formovi

ontojn, sed ne havus amon, mi estus nenio. Kaj se mi disdonus
“ pian tutan havon por nutri la malsatulojn, kaj se mi lasus mian

korpon por forbrulo, sed ne havus amon, per tio mi nenion

profitus,» (i kor 151-39)

o kaj vian

Ano

£amo longe suferas kaj bonfaras ; amo ne PNvlas 3; AMO NE

fangaronas, ne ŝveligas sin, ne kondutas nedece, ne celas por si

nam,—ne koleriĝas, ne pripensas malbonon, ne ĝojas nri

maljusteco, sed kunmojas kun vereco
;

ĉion toleras, ĉion kr eds,'ĉion esperas, ĉion el
Ani estas tute forgesi sin i alia, entute sin doni, senpage, por

riĉigi la alian kaj fariĝi nur unu kun li

Dio unue amis nim. Li kreis kaj volis nin laŭ sia bildo kaj simileco
kaj komisiis al mi la

konton de la tuta mondo, Li estas patra, sed ne

patronista, Li estas sen
i diras : "Dio kreis la mondon,

kiel la maro faras la kontinentojn, retiriĝante," Li lasas la homojn

AMO, DIO » AMDUR, DIEU = LOVE, 60D - LIEBE, bOTT - AMOR, DIOS = AMbdE,

DI,

pa LUN



vidalvide sian responson. Li estas doneco kaj Li vokas nin al dono, Li

donis al ni sian unikan Filon por min savi.

Mi devas manifesti al Dic nian amon per nia dankemo, nia konfido kaj

nia obeo ; kaj estas Li, kiu metas en nin la povon. donio tiun
manifestiĝon,

nanifesti al Dio nian dankemon per dankorreĝoj kaj precipe
aktive en la Diseryo, tio estas, komuniante al la paska

- releviĝo.

ki Mi povas manifesti al Dio nian konfidon, prezentante al Li niajn

bezonojn en la porpeta preĝo, sin turnante al Li, kiam ni pekis, speciale
en la absolva sakramento, kaj precipe obeante al Lia volo.

c) Mi povas manifesti al Dio nian cbeom, ne pasive rezignaciante al

fatala destino, sed kiel eble plej aktive kunlaborante al Lia persona
yolo sur nim, Ĝis kiam, je Lia volo, ni enmanigos nian animon inter liaj
manoj.

Ne forgesi vivi la okazaĵojn en la certeco, ke Dio tie scios nin

renkonti,

Kial kaj kiel ?

stano pli ol iu ajn alia devas servi la veron,
sufeeras multe pli ĉe Kb nl de insultoj,

frapoj, Qni legas en la Evangelio laŭ Mates

sĉar el la koro eliras maalvirtaj

toj falsatentoj,

kr
kiuj 5

ĉl de

ktas la disvolviĝon de hela naturo, sedRE

eraeltarŭfu

re

lA

kr kune ĝemas kaj

pensoj,
blasfemoj =

Estas multe da homoj,
taj de fi tiuj pli

timd9 :

adult
tio,

ni=sJit

kiu
mortigoj,

jen

taj ka
farudantaj,

=

nepre neperfekta, Ĉar

as Dio mem, Iutage la naturo estos prenita en Dio. Atendante,
naskodoloras? (kam 8;22). Plie,
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klopodante antaŭvidi la naturajn katastrofojn, sin ŝirmi kontraŭ ilin, ef
iam ilin distri, la homo kreskas laŭ la celoj de Dio,

Tiuj homoj, kiuj montris amon

JesE ni estas altirataj al Dio de tiuj homoj, kiuj pretendis pro Li,
kaj trovis en Li lunon kaj forton, Pro sia vivo kaj paroloj, ili instruas
lisn sl ni. Inter la plej grandaj, oni nombras la profetojn de la Malnova
festanento, kristanajn lumajn rimarkindulojn, kiel Francisko en Assis l,
kaj nepre Marian, la patrino de Jesuo,

En la l3-a jarcento, 9. Francisko trakondukis humilan kaj nalrifan
vivon, tuta hildo de Kristo, plena de ĝojo kaj karitato, Li ne havis
alian zorgon ol marĉi en la paŝoj de Jesuo por vivi la beaterojn (la
feliĉo-dirojn en Mato5). La sekreto de feliĉo 7 Mildeco, humileco,
ĝojeco, memvola akcepto de la turmentoj kaj de la insultaskoj, Liaj idoj
estas la franciskanoj,

Pli proksime de ni, niaspoke, Abhe Pierre labe pler", pastro
alterne partizano, deputito, fondinto de la hokfifonistoj de 3ŭ5,senlace parolas al ni pri justeco. «Pri Emmaŭs, ĉio komenciĝis, ? li
diris, “ĉar mia domo estis tro granda», Tre rapide li akceptis kaj1

gastigis semhejmulojn. Poste, malgranda komunumn ariĝas Ĉirkaŭ li, Estis
la komenciĝo de Emmaŭs, Abbe Pierre rezignas sian deeputitan mandaton, en
9731, post ses jaroj de aktiveco, por plene sin dedifi al la
"hokĉifonistoj de Emmaŭs", kies nombro dikiĝis ekde la alveno de la unua
"kolega",

Vintre 1954, dek jarojn post la fino de la milito, terura ondo de
alvarmo falis sur la landon. Jam Abe Pierre estis petinta al la

registaro helpon por senprokraste konstrui urĝan domaron, sed en la nokto
8 la Z-a al la 4-a de januaro, li jam ne havis respondon ; kiam en tiu

nokto, Marc, bebo tritaga, viola pro malvarmo, mortas antaŭo] havi
tegmenton super sia kapo. Abb6 Pierre sonorigis al la pordo de la
tagfurnalo Le Figaro por publikigi sian longan plendon, Estas necese, laŭ
li, ke ani impresu la publikan opinion, La morgaŭan tagon, sur tri
kolumaj, Ĉiu povis legi la doloran krion, kiun li adresis al la
ministro ; "simpla alvoko de hono al homo." Kial rakonti ! Ĉiu povas vidi
la kinofilmon, kiu astas titolita Hiver 1954,

2
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GO Q00 leterojn en la unua semajno post la apero de la artikolo eno la

Ĵurnalo ! Kelkaj alvenas ĝis la bona loka, kun nur la mencion 1 "Abh

Pierre, Francio". Jes, eksterlande oni aŭdis la alvokon. En Vatikano, la

Gsservatore Romano aperas kun foto de Abb Pierre, tiu, kontribuis

por eltiri Francion el ties egoismo?.

Sed, ni devas vidi en tiu pastro, tiu homo tiel hona, tiel milda,

koleran homon, Tion li mem diras :r ŝla leqado de la Evangelio, gvidata de

8, Francisko, malkaŝis al mi la nedisigeblan ligilon, kiu ligas amon kaj

koleron» ; kaj jene konkludas :

«Kia amo estus vera emo, se ĝi estus sen kolero, kiam la amato

estas mistraktata, ofendomokata, frakasata ? Patrino, kiu estus
sen kolero, vidante hati sian infaneton, tu Ŝi estus amanta ? Se

ni estas sen kolero, kiam ni vidas la aliajn ofendomokatajn,

ekspluatataj, huniligataj, estas evidente, ke ni ne amas ilin,»

Marcel Colleu, Francio
teksto preparita por la kongreso

de la Francaj Katolikaj Esperantistoj,
responde al demandaro pri la kongresa temo.

l. NDLR: Vidu en £vangeliaj Kajeroj, 3, 1908, p. 33 k.s.
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INTER DILUVO KAJ ĈIELARKO

Pri la Monda ĥsembleo por Justeco, Paco kaj Konservado de la Kreo en
ŝenul, Suda Koreio, 5-13 marto 1990,

Originoj

Nekontentiga. Tio estas la preskaŭ unuanima juĝo pri la rezulto de ĉi
tiu monda kunveno, kiun partoprenis preskaŭ mil personoj el ĉiuj partoj
de la mondo, inter ili 400 ofirialaj delegitoj de diversaj eklezioj
Aliaj ef parolas pri fiasko. Verŝajne ĝuste pro tio la seniluziiĝo estas
granda, £ar multaj kristanaj, junaj kaj pli aĝaj, ligis altajn esperojn
kun tiu renkontiĝo. Oni ja anoncis ĝin kiel gravan etapon en la tiel
nomata koncilieca procezoj, kiun ekirigis en 1983 la Pleno de la Ekumena
konsilantaro de Eklezioj em la kanada Vancouver (Vankuvero), Du jarojn
poste, la fizikisto kaj filozofo Carl Friedrich von Weizsacker, frato de
la qermana federacia prezidento, reprenis la ideon dum la "Kirchentag" en
Disseldorf, la plej granda laika movado de la germana protestantismo, Li
advokatis "koncilion" de Ĉiuj eklezioj por laŭte kaj klare vortigi
komunan mesaĝon al la mondo vide al krizo, kies kulmino ankoraŭ ne venis
kaj en kies fokuso estas la kampoj de justeco, paco kaj konservado de la
kreŭ?,

La spiritaj patroj de tiu ideo estas la evangeliana (luterana) pastoro
Dietrich Bonhoeffer, kaj la katolika pastro Max Josef Metzger, kiun la
esperantistoj konas kiel pioniro de ekumena porpaca laboro inter eklezioj
kaj nacioj, mem aktiva esperantisto kaj redaktoro de Esperanta qazeto
Katolika Mondo. Bonhoeffer siatempe vane elstarigis la urĝan neceson de
komuna pozicio, Max Josef Metzger restis profeto krianta en la dezerto,
Ambaŭ perdis sian vivon subla manoj de hitleraj ekzekutistoj, Dum

Bonhoeffer fariĝis vaste konata, post sia morto ef pli ol antaŭe, Naj
Josef Matzger longe restis en la ombro, Ĉar lia karaktero de viziulo
kondukis lin en konfliktojn kaj kun la oficiala eklezio dum la naziisma
neriodo kaj kun la oficiala lkatolika Esperanto-movado IKUE, Tamen Walter

INTERNACIA
EKUMENA KONFERENCO

» CONFERENCE DECUMENIGUE INTERNATIONALE
[INTERNATIONAL=ECUMENIDALO CONFERENCE = GKUMENISCHE

—
INTERNATIONALE

KONFERENI -- CONFERENCIA ECUMENICA INTERNACIONALO. CONFERENZA ECUNENICO

INTEENAZIONALE,
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Mudrak el Vieno frue atentigis pri li.

ke la uzata verto "koncilio" per si mem elbaras Ĉiujn

ji kaj ortodoksajn, oni sercis alian terminclomion :

20" devus inciati mondvastan diskuton inter eklezioj kaj

8; Ĉiu devus alporti sian brikon por komuna konstruo.
bravaj regionaj konferencoj devus konduki al granda universala asembleo,

tiel ntiu originale tiel nomata "koncilio", do al la Monda Ĥsemblen en Koreio,
unua kulmino de la koncilieca procezo. Certe ĝi ne fariĝis kulmino. Laŭ

Ciuj premisoj, ĝi ne povis, la iden neniel penetris en Ĉiujn angulojn de

a mondo. Multaj delegitoj alvenis an Seoul ne leginte la preparajn
dokumentojn, kelkaj et ne ricevinte ilin antaŭ la alveno en Koreio. Estas

iliti mirige, ke tiel granda konferenco kun tiom da homoj, kiuj
randparte neniam antaĥe renkontiĝis, ne povas vere prilabori, tralabori,

j adonti tian amason da tekstoj pri tre kompleksaj temoj. Male,

a
fee stis ekumenajn konferencojn, iom pli indulge prijuĝos, kion la

ncanoj tamen atingis, ef se la pleno povis diskuti ĝuste la titol-
linio:jnade la unuopaj apitroj, sed ne la kompletajn tekstojn. Estas nur
konsekvence, se sub tiaj kondiĉoj oni rifuzas doni blokan aprobon de la
tuta,

Indas memorigi parton de la PTEGATA laboro.—AltniEN forumoj

pritraktis la temojn en konigstein kaj Stuttgart (1988) kaj en Dresden
(1999), tiutempe do en du diametre val sanaaj mondaj, Vera Ev

venta estis kaj
restas la Eŭrona Ekumena Kunveno en Basel (Bazelo) je Pentekosto 1989, La

signifo de la dokumento rezultinta de Basel reliefiĝas, kiam oni

konsciiĝas, ke Ĝi estas la unua grava teksto? post la Reformacio, kiun

subtenis kaj subskribis reprezentantoj de kvazaŭ ĉiuj eklezioj en Eŭropo,li

orienta kaj okcidenta, katolikaj kaj protestantaj, Esence, Seoul ne povis
aldoni ion vere novan, kaj krome, la tempo post fase] ĝis Seoul estis ege
mallonga, la plimulto de la delegitoj ja ne havis libertempon por
profundiĝi en la akceptitaj tekstoj de Baselo kaj studi la novajn

projektojn sar Seoul, La prepara komitato antaŭvidis, ke en Koreio oni
diskutu kaj fine aprobu la dikan dokumenton kompilitan en beneve
[Ĝenevo].
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Disputoj

Tiu aprobo ne nkazi
nomata T ndi

pektn kreskis inter iuj delegitoj el la tiel
ila :

aliaj, kio es
,

„Sus
kvazaŭ denove la eŭropanoj volas diri kaj dikti al la

a a kaj farenda. Rezultis parte akraj disputoj, La

eŭropanoj premi kaj ankaŭ en la Ekumena Esperanto-kongreso en Ĥnnan
Cnurt (1939) tio ŝajnis evidenta) ke la tri subtemoj estas egalvaloraj,
kvazaŭ sur la sama nivelo. Surprizis la insisto de la tria-mondanoj, ke

"paco? estas por ili duanranga problemo, kaj konservado de la kreo? ef
pli,—dum restas nesolvita la elementa kaj fundamenta demando de

"justeco', lnu post alia, grupoj kaj unuopulmj donis kor-ŝirajn ranortojn
pri maljusteco, perforto, subpremo, malsato kaj arbitro en plej diversaj
landoj sur nia nuna tero en nia nuna epoko (aŭstralia indiĝena virino,
alĝeria laboristino en Francio, japana social-helpantino inter filipinaj
prostituitinoj viv-tenantaj tutajn familiojn, hinda kuracistino inter
parioj, aliaj el Brazilo kaj tiel plu kaj tiel plu), lli oponis kontraŭ
la proponata teksto: Tio ne estas nia lingvo, tio ne spegulas nian
taslogion.

2 Man

-r
i,5

s ĝu

sis
o Ŝŝ

ŝekve, oni ne akceptis aŭ aprobis la tekston, Tamen la faktoj listitaj
en la unua el la kvar partoj de la dokumento, restas timiga ralo 1 En

Ĉiu minuto, do ankaŭ en tiu minuto, kiun mi bezonas por tajni kelkajn
liniojn, la landoj de la mondo elspezas 1,8 milionojn da usonaj dolaroj
por armado militisma ; en Ĉiu horo, tage kaj nokte, mortas | 800 infanoj
pro malsato aŭ pro malsanoj kaŭzitaj de malsato; en ĉiu tago formortas
unu specio de bestoj aŭ plantoj. Tial oni komparas nian situacion kun tiu
antaŭ la diluvo“. Jam Basel donis tian liston, Tiu de Senul konsiderinde
plilongiĝis, kaj certe ĝi ne estas elĉerpa,

La dua parto de la dokumento substrekas, ke ankaŭ ni kristanoj
nartoprenas en la kulpo pri tiu minaca evoluo, finkaŭ ni neolektis montri
solidarecon kun la viktimoj de subpremo kaj perforto aŭ kontrafstari
palitikajn sistemojn, kiuj metas sin mem super la juro. fnkaŭ ni ne

kuraĝis diri la veron kaj nomi malhonon malbona. Ankaŭ ni kontribuis al
konfliktoj kaj favoris la starigon de malamiko-imagoj, Mi memo ne vere
kredis al la Evangelio kaj ne vere fidis la Dion de la interligo, kaj en
la vivo kaj en la morto,
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La tria parto, tre ampleksa kaj detala, estis funde debatata kaj fine

akceptita de la tuta asembleo kun grandega plimulto,

Bazaj punktoj

En la anglalingva dokumento sub miaj okuloj ĝi havas dek sekciojn, kiuj

substrekas kaj reasertas bazajn punktojn, kiuj, en la formo de la

respektivaj titol-linioj, eniris ankaĥ en la Mesaĝon direktitan al la

eklezioj?
wo Ni reasertas, ke ĉiu uzanto de potenco estas respondeca antaŭ

Dio. Ni rezistos kontraŭ monopola aŭtoritato, kiu malebligas
procezojn de transformiĝo al justeco, paco kaj konservado de la
kreo.

k20Ni reasertas, ke Dio prenas la flankon de la malriĉaj, La gloro
de Dio speguliĝas en la malritulo (ĉefepiskopo Romero). Ni

rezistos al klopodoj konsideri malriĉon neevitebla,
83 Ni reasertas la egalan valoron de Ĉiuj rasoj kaj popoloj. Ni

rezistas la subpremon de grupoj, precipe de virinoj kaj infanoj
kiuj plej dolore suferas pro ĝi.

$p4o Ni reasertas, ke viro kaj virino estas kreitaj laŭ la bildo de

Dio, Ni rezistas kontraŭ strukturoj kiuj daŭrigas perforton kaj

etspluaton de virinoj hejme kaj socie.
ĝa Ni reasertas, ke la vero estas la bazo por komunumo de liberaj

homoj. Mi rezistas kontraŭ la koncentrita povo de—amas-

komunikiloj en la manoj de kelkaj malmultaj,
w6 Ni reasertas la pacon de Jesuo Kristo, La sola ebla bazo por

daŭra paco estas justeco (Jesaja 32117)5, Ni rezistos kontraŭ
doktrinoj kaj sistemoj hazitaj sur Fortimigo per armiloj de amas-

detruo kaj sur subpremo de la popolo por protekti la privilegiojn
e kelkaj,

WTO Ni reasertas, ke Dio amas sian kreon. ĥi spegulas la gloron de

sia kreinto. La elaĉeta ago de Dio en Jesuo Kristo repacigas
ĉiujn aĵojn kaj vokas nin al la saniga laboro de la Spirito en la

tuta kreo. Ni rezistos al la postulo, ke Ĉio en la kreita mondo

servu al ekspluato fare de la homo.

48 Ni reasertas, ke la tero apartenas al Dio. Ni rezistos al la

pravoj trakti la teron sole kiel komercan varon,
89. Ni ressertas la dignon kaj la engaĝiĝon de la juna generacio. Ni

rezistos kontraŭ anmanieroj kiuj misuzas la junajn,

Ld sa
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klO Ni reasertas, ke la homaj rajtoj estas donaco de Dio, Pro tio
NECESAS sendependa jura sistemo. Ni rezistos kontraŭ ĉiuj
strukturoj kiuj lezas homajn rajtojn, precipe torturo, ekster-
leĥa ekzekuto kaj morto-puno,

Promesoj

En la kvara parto temas pri solenaj interligoj aĥ sin-devontigoj, La

tempo mankis por plene tradiskuti la proponojn. Tamen rezultis rimarkinda
nombro da sindevigoj el tre diversaj specoj, inter grupoj lisraels-
palestina, ekz-e) aŭ inter regionoj (ekz-e la Filipina Unuigita Ekleri
kaj germana eklezia disktrikta). En tiuj interligoj la aseableo deziri
konfiraŭ la frukton de la teologiaj konsultiĝoj kaj transformi ilimox
aqoj, La simbolo de la ĉielarko en la Malnova Testamento servis kiel celo
al kiu oni proksin iĝu. Kiel respondon al la interligo donita de Dio la
delegitoj volis fari interligon de solidareco por konstrui solidarajn
rilatajn kaj ekumenajn retojn, „por komune lukti kontr aŭ

malriĉo, malpaco
kaj detruo de la natura medio, Ĉiu promesis hejme labori poro;

$ justa ekonomia ordo Ĉie en la mondo
4 efektiva sekureco, senmilitarigo de

evoluigo de "kulturo de senperforto"
$ venki la rasismon
$ konservi la atmnsferon kaj la naturam bazon de la vivo, kreante

kulturon, kiu povas vivi harmonie kun la tuta kreo.

r

internaciaj rilatoj kaj1. ma

Facile videblas, ke nenio vere nova estis dirita, post aliaj pli fruaj
studoj kaj dnkunentoj. Facile eblas kritiki, kaj la respondeculoj mem ne
klopodas kaŝi, ke nur parto de la intenco «e Seoui estis realigebla, Des

nli la delegitoj havas tin'ige grandan taskon antaŭ si, se ili
serioze, kion ili unuanim resis unu al alia antaŭ nl reveturi
Multaj iniciatis sindeyvigojn, kiuj nun postulas konkretigon. Ĉiuj apratis
rezolucion, kiu devigas ilin akcepti longan liston da taskoj, dis
diskutigi la interligojn kaj kioorraktikajn konsekvencojn en la sina
la propraj eklezioj, kaj postuli raportojn de la eklezioj pri farit
progresoj jam en 199i E RE enviinda ŝarĝo, = estus cinike stari

tanto | er kie ili, la delegitoj,
nia kredo, pri nia

n Noa vidis, ke la
;aj revenis, li pacience kaj

=: mM J iu ni
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espere atendis pluajn sep tagojn. Li faris novan provon, kaj tiam la
kolono alportis la branfon de la oliv-arho, signon de nova vivo.

Adolf Burkhardt, F. R., kermanio

Mi uzas la vorton, kvankam mi forte dubas, Ĉu tiu distingo eblas en la

skriba kaj huŝa uzo de Esperanto. Mi konsentas kun Bernard

n, kiu avertas pri konstantaj eraroj en la uzo de paronimoj

parencaj vortoj, kie nur unu sono malsamas 1 proceso, pracezo aŭ derivo
de nacioj ei unu vorto : pensio, pensiono). Se en etnaj lingvoj sufiĉas
unu vorto, kial ne en Esperanto ?7 Neniu erar iĝus legantefdirante

plago de paronimoj en Esperanto" en Boletin de la
89, n-ro 291, pp. 14-16),

Zi Cc

7. Ĉu tro aldaca resuma formo ? Kreitaro difinas pli ekzakte, kreitaĵo ne

pvas signifi la tuton, sed apartan estaĵon. Mi rekomendas "kreo" analoge
al "skribo"/skrihaĵo, skribitaĵo, La "Sankta Skribo" certe estas pli
eleganta ol la "Sankta Skribitaĵaro,"ru

3. Eĉ post Seoul, la bazela dokumento restas valora. Ekzistas versio En

Esperanto, kaj espereble ĝi baldaŭ aperos kaj trovos interesatojn,

rencoj. Ili ef abundas. Mi atentigas
impreson.

Adolf BURKHARDT, germano (779, studis teologion, sociologion kaj la

anglan lingvon 1951-1957 en Usono kaj en la universitatoj de Tŭbingen kaj

bann. Pastoro (1957-) de la Evangel i=-L uterana Eklezio de irtemberg.
Ankaŭ de temp' al tempo simultana interpretisto. Edzo, patro de tri
infanoj. Prezidanto de KELI,



HOMA JUSTECO

£) kiu ajn loko ni venas, niaj tagaj vivoj estas Influitaj e huma

justeco. En grandaj. ganieroj, en malgrandaj manieroj, per registaroj kaj

ali Ĥ cia historio, per nialiaj aktoritatoj, kies agoj tuŝas nin, Per nia na

konstitucio, kaj per niaj leĝaj sistemoj.

£) kiu ajn eklezio ni venas, nia fido havas, ĉ

raljustecon kiu nkazis al viro, kiu estis j
iĝ

kalvario. Tamen, ni eltrovas la grandajn intenco

rdas al la fruaj tagoj de la homaro, antaŭ ol t

ikaj, Ŝajnas ke triboj starigis kutimojn kiuj est
i la venonta generacio per la parolata vorto. lli est

aj leĝoj, ofte kun respekto per, aŭ timo de la naturo,
K

is, skribitaj leĝoj komencis aperi, tiuj de la babilonan

fruaj konataj, eble du mil jarojn antaŭ Kristo. La hebr

ita de Masen, starigis sian propras leĝon, Ni konas ĝin per

alnova Testamento, Ĉi tiu mosea leĝo emfazis moralajn princigojn,
e la Dekalogon, kaj havis fortan influon sur la okcidentan

acion, Malnova Grekujo kontribuis al la evoluado di leĝo kaj
i

pek

lo

ka

CA

kuo

e

d

“forta influn estis la romia leĝo kaj la ideo

p

ED

ne-romianoj, €la fremduloj inter

1a

ka naturan
ep de slaj

justecon bezani n

En la Driento en Ĉinujo, Konfuceo (Kong Fu ĉeĥ) diris : "Virto donas la

rajton regi, malbona regado nuligas tiun rajton", Tiu saĝo estis

nalakceptita de Han Fei, kiu diris, ke reĝo havas la neforigeblan rajton

premtrudi oheadon, tio ŝajnas okazi ankaŭ hodiaŭ en Ĉinujo,

Reĝoj, papoj, filozofoj, juristoj, politikistoj, kaj reformistoj

kantrihuis ideojn kaj interpretis leĝojn tra la jarcentoj. Do, ni havas

multajn influojn dum ni serĥas por justeco, kaj por ni la vortoj de Ĥmos

JUSTECO, HOMAJ RAJTOJ - JUSTICE, DROITS DE L'HOMME -- JUSTICE, HUMAN

RIGHTS - BERECHTIGKEIT, MENSCHENRECHTE = JUSTICIA, DERECHOS DEL HOMBRE

BIUSTIZIA, DIRITII UMANI,

Laj cn
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justeco fluu kiel akvo, kaj vero kiel potenca torento.“
ĝi

Pasintiaran aŭguston, mi estis vokita por ĵuria servo, En la jutejoj
Anglujo, roceso estas juĝata de juĝisto kun du dek anoj de la publik
kiuj aŭdas la ateston, kaj poste renkontiĝas en aparta tambro por dec

Ĉu la persono estas kulpa aŭ nekulpa. Kun deko unu aliaj homoj, mi

aŭskultis la ateston kaj mi estis impresita pro la tempo uzita, pro la

zorgo uz La por eltrovi la veron, kaj siatempe trovi la veran verdikton,
kaj pro la juĝisto kiu deklaris la adekvatan juĝon. Jes justeco fluis,

Us
idi

Homaj Rajtoj

justeco kaj leĝo estis eksportitaj de la koloniaj nacioj. ŭifte

ili konfliktis kun la ideoj de la indiĝenoj. Dfte justeco ne fluis. En

aliaj partoj de la mondo, justeco nun fluas pli libere, aliloke, la fluo
jam subite haltis, Estas, kompreneble, aranĝoj por internacia justeco

pere de Unuiĝintaj Nacioj, kaj la konsilantaro de Eŭropo, Nio havas

«Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj», Estas ofte dirite ke ni vivas

en tergloba vilaĝo (Se tio estus vera ni bezonus paroli la saman lokan

lingvon ), Sed ĝi estas granda vilaĝo. Ni ofte sentas nin esti longajn
distancojn for de la sidejoj de la registaro kaj de la justeco. Wiaj

Ĵurnaloj, nia televido, nia radio, alportas la novaĵon tre rapide al niaj
hejmoj, La bezonoj de homoj, la atingoj de homoj, la suferado de homoj,

la kuraĝo de homoj. Kion ni povas fari, ni, kiuj estas kristanoj ? La

profeto Miĥa diras:
Estas dirite al vi, ho homo, kio estas hona kaj kion l

Eternulo postulas de vi : nur ani juste, ami bonfarojn, kaj esti
modesta antaŭ via Dio." (Miĥa 618)

3

Lastatempe mi aliĝis al la loka Branko de Amnestio lnternacia. li
dtrala organizo, kiu laboras por la liberigo de politikaj

36
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malliberuloj, kaj por la enkonduko de justeco sen rigardo al la

haŭtkoloro, kredo, nacieto aŭ politika pensado. Esplorado estas farita,
leteroj estas skribitaj, kaj ofte, en woraj okazoj, telegramo al
teleksmesaĝo estas sendita, Ni nemoru vortnin el Sankta Luko :

“Kaj estis donita al li (Jesuo) libro de la profeto Jesaja, kaj
malferminte la libron, li trovis la lokon, kie estis skribite:
La spirito de la Eternulo estas estas sur mi, far li min
sanktoleis, por bonanonci al malrifuloj ; Li sendis mim, p
anonci la liberecon al kaptitoj kaj vidpovon al blindulaj, p
meti la vunditojn en libereco, por proklami favorjaron de la
Eternulo," (Luko ŝ;17-19)

Help-organizaĵoj

Multaj el ni sendube estas kunligitaj, nere de niaj eklezioj, kun
organizoj kiuj provizas helpon de diversaj specoj, kiuj fin-fine realigas
justecon ner plenumado de Sezonoj, kaj ŝanĝigado de lokaj situacioj,
tiel, ke la homoj ne plu estas senhavaj aŭ suferantaj, Ni gemcras la
kanton de Maria, la Magnifikaaton :

“Kaj Maria diris;
Mia animo altigas la Eternulon, kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia
SAVANtO,..
kaj Lia boneco e
Li mantris farton
penso de ilia ko

taj ki POJtaj riĉulojn Li

Ĥsiko mia verkis himno
hodiaŭ, Li nomis ĝin
alvokas nin batali kun Dio
montras fagnifikaton en

signifas ŝanĝon ne nur nor
ŝondo, Nia propra

5
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=1), inter
aj de ni mem. Kion ni

Ĥ

demandojn pri justeco, en la familio, eble inter ŝiaj najbaro
r Kvojaĝantoj en la y 'aGONATO, la fer

farus 7 lasualla
F

dasŭOj

i. Kian diferencon faras fido en Dio en nia komprenado pri ĥoma

justeco
2. En kiuj praktikaj manieroj mi pavas, kiel kristanoj, enkonduki

justecon, loke, nacie, kaj internacie ?

Peter Hayward (Britioj
(prelego en Annan Ĝourti

nota:
l. Kaan, Fred. - The hvan tevts cf Fred Kaan. - London : Stainer k Hell,

1985, - ISBN 0-85249-644-3.

estas lastatempe emeritiĝis.
servo l rovinco), Li estas
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EVANGELIO KAJ SERVO

teksto adoptita de la partoprenantoj en la Nacia Sinodo de la Franca

Reformita Eklezio, kunveninta en Enghien-les-Bains [Agjĉ le bŝj, 1990/
405-07,

tenco de Dio al savo por ĉiu, kiu kredas", la Evangelio rivelas al
esuon Kriston, komunikas al ni lian Ĉeeston, kaj vokas nin servi lin

en Ĉiuj sferoj de la ekzistado.

Kunigitaj en £i tiu konfido, ni esprimas la dnjon
p

pri |ĉi tiu libereco,
ricevita de Dio per la Evangelio kaj pri la servo al kiu ĝi engaĝas nin,

Situacio

i, Tiu ĉi sinoda temo donis en diversaj regionoj la okazan de multaj
interŝanĝoj inter agantoj de la lokaj komunumoj kaj agantoj de la
diaknniado, Movaj ligiloj tiel manifestiĝis inter la parofmj kaj la
Fondaĵoj kaj Movadoj (Deuvres et Mouvements), kiuj estas observejoj de la
evoluo de nia socio, Tiuj interŝanĝoj kondukas al novaj eblecoj de

kunlaaoro.

2, Ni mezuris, okare de ĉi tiu studo, la multecon de la formoj de

servo 1 - anonco de la Parolo, - servo Ĉiutaga en nia komunumo aĥ oan nia
najhararo, - aŭskulto kaj akompano de la suferantoj, - solidareco kun la

malakceptitoj. Ni atentis je la disvolviĝo de la diakonia agado ĉi tiujn
iuj

kan

lastajn jarojn, je la kunordigado de granda nombro da tiuj iniciatoj en

la Protestanta Interhelpo - WMacia Federacio (Entraide Protestante -

Fedŝratinn Nationale), kaj je la dinamiko tiel donata al la solidarecaj
agadoj,

iĝn estas situenda en la moviĝo de sorio, ene de kiu sin
taj formoj la esprimo de novaj solidarecoj,

3, La malplibonigo de la sociaj mikskonsistoj multobligas en mia socio
la situaciojn de necerteco ; la formoj de malriĉeco diversiĝas kaj ofte
aldoniĝas, Granda nombro de geviroj, francaj kaj alilandanaj estas
damaĝataj en sia laboro, en sia korpo kaj en sia digno. tu niaj eklezioj
estas instigitaj de tiu ĉeesto de la malriĉulaj inter ni ?

7I
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4, la distanco ofte kreskas inter la diakonia laboro kaj la parola
vivo, La diakoniado laboras ĉe la randoj, kaj sentas sin ofte randigita
en la vivo de la komunumoj. Mi konstatas hodiaŭ novan demandadon de la

diakoniado pri Ĝia propra identeco kaj zorgo, kaj de la paroĥaj
komunumoj, pri Ĝia diakonia respondeco. Ebla komenco de nova komunikado

inter du esprimoj de la vivo de la fido,

konvinkoj

La servo estas unu el la esprimoj de nia komuna homeco, bi ofte
kunigas, inkluzive en niaj propraj institucioj, agantojn kun malsamaj
motivoj aŭ konvinkoj.

Aŭkultante la Evangelion, ni eldiras la sekvantajn konvinkojn, kiuj
enradikigas nian propran elvidon de la servo :

l. En la Evangelio ni ricevas la Parolon, kiu nin vokas kaj donas nim

al ni mem. Ni estas liberigitaj el la angoro devi nin pravigi pri niaj
faroj. Nia vera identero estas donita al ni per graco. Nia servo ne havas

sian devenon en si mem. Ĝi estas akcepto de la donaro de Dio en Kristo :

respondo al la ricevita amo kaj praktikado de la UJNTiel
Evangelio donas al ni unue la liberecon loĝi dum nia tuta ekzistado en

Ĉiutaga vivo, kiel en servo-loko.

2. Pere de la Evangelio, ni malkovras la aspekton de la servo tian, kia

ĝi estas malkaŝata en la vivo de Jesuo: rompo disde Ĉiuj estremaj
kondutoj kaj

j nasio veki la alian en sia libereco, La parolo, kiu anoncas
la Bonan Novaĥon estas nedisigebla de la agoj, kiuj ĝin manifestas kiel
potencon de libero kaj re-kren de la vivo. La servo estas la esprimo de

lia vivo, donita por
r ĉi uj Ĥis morto.

pl
l

S

3, Kalektite de la Evangelio, la Eklezio konas sin kiel komunumon de la
vundeebluloj, Ĝi ne dividas sin inter fortuloj kaj kaj malfortuloj, Ĉiu

tie estas lier ne tiu, kies forto kuraĝigas la aliajn, kaj tiu, ki
malforto alvokas helpon. Ĉirkaŭ la Vorto kaj la Sankta Manĝo dividitaj
la servo

donas sin, kiel akcepto de la alia en Sia malsimileco k

lernado de la reciprokeco.

a

Y
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A, Sekve de ii ne povas apartigi servon al Dio kaj servon al
homoj. Aabaŭ es lai", solidaraj, implicas kaj kritikas reciproke,
Defendi | li astas ofendita "similas" konfesi la Dion dea homon,
Jesuo kristo,

3. la Evangelio estas portanta promeson por Ĉiu homa vi
promeson, tio estas aserti, ke la homa estulo neniam reŭuki

lo,
kion li faris, aŭ suferis, ĝis lia malbono aŭ lia destino r li estas lu,
klu estas vokita, kiel ununura,

La diakoniado vivas el tiu promeso. bi tie trovas la kuraĝon por agado,
bi atestas al Ĉiu estulo, pri tiu digno, kiu estas ties ĉi, lial di volas
esti ne simpla helpa gesto, sed praktiko de liberigo kaj, en la

rspektivo de la Regno, signo de anticipo,

Debatoj

Fluraj deĥatoj ekestis en niaj interŝanĝoj, bravas teni ilin malfermataj.
Tiel :

l. Miaj komprenoj de la Evangelio estas diversaj, kiel estas la kvar
evangelioj mem,

luj opinias ke, pri socia kaj politika etiko, uzi la racion kaj la
homajn solidarecojn sufiĉas plejofte por ke tiu decidu siajn ERGadojn,
sen antaŭa aliro al la legado de la Biblio.

pN
fua m = = = tio prao 1a mi =

x= a mu] Da

Neniu el niaj komprenoj kapablus sola raporti pri la tuta Evangelio,

2. Ni sentas e karitata flakenia, kiu handaĥas la
vundojn kaj zor kaj de transformiga diakonin, kiu
talas longatempe £anĉigo de l Rensoj kaj de la
strukturoj. linu et se estas malfacile konkrete
preteriri karitatan diakonion, la ekskludaj meĥanismoj ŝajnante tiel
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nemodifeblaj

3, La sr la engaĝo de unuj en la publika sektoro

(ŝtata institucioj (ne religiaj), kaj la apogo fare
de alia kun kristana referenca.

a

4, Lu la demando pri specifeco de la diakoniaj institucioj situas en |

E la
agadaj =? lu en la motivo de la agantoj

? Lu

5, La artiko en niaj praktikoj de tekniko (kun ĝiaj pustuloj) kaj de

narolo (entenanta la aŭdadon kaj la ateston de la fido),

Proponoj

$, Tiu ĉi dehato estis la ekkomento ĉe nova

komunumoj kaj de la diakoniaj entre

rekas la gravecon de ĉi tiu evoluo kaj invitas la
La Macia Sinodo suhstre

svoly ;ti kiujn interŝanĝojn. “Regionaj forumoj detiujn partnerojn di
diakonio» periade kunigante agantojn de la Fonfaĵoj kaj Movadoj kaj de la

gio. kristanojn engaĝitaj en laikaj strukturoj, kaj agantoj de la

paroĥa, yo povus esti konkreta formo de divido kaj de komunikado, kaj

NETMES a daŭrigon sur la kampo de la tenlogia pripenso pri "Evangelio

kaj servo“,

La Nacia Sinodo kuraĝigas la interesatajn respondeculojn kune serti
tion, kio povus esti regione kaj loke la kondiĉoj de vera partnereco

inter paroĥoj kaj diakoniaj entreprenoj.

7. La demando estis ofte espimita pri lokoj en la paroĥa vivo, kie tiuj
kiuj rekte baraktas kun lu problemoj de socia agado povus dividi kun

aliaj siajn zorgojn, kaj senti sin tiel akom nataj de la Eklezio.

La Nacia ŝinodo rekomendas tiun ĉi iniciaton al la paroĥaj komunumoj.

i invitas ilin priprensi pri la maniera, kiel la diakonia zorgo novas

integriĝi en la Diservo de la komunumo kaj kontribui je ĝia renovigo

tloko de la diakonio en la informado, enla p wreĝo, subteno de la personaj

7
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3, la decidoj adontitaj pri la disversigo de la servadoj nermesas la
ko j diakoni-tipaj, Gravas daŭrigi la prip nisadon, tieliuj

10 ad3, kiel pri la necesa trejn

informita pri la hipotezo pri magistreco pri tenlogio kun slektebloj,
Sinodo kuraĝigas la Protestantan Instituton pri Teologio
rotestant de Theologie) daŭrigi en tiu direkto,

4, la ilacia Sinodo atentis pri la graveco de la debato nri la laikeco
de nia socio 1 la nalfirmigo de la komunaj referencoj, la kultura
plureco, la progreso de la maltoleregoj kaj integrisnoj aetas en novaj

roj i a demandon pri la laikeco, La protestantaj eklezioj havas

n

lokon por teni en Ĉi tiu debato. Kia povas esti ilia specifa

La Maria Sinodo rekomendas ĉi tiun demandon je la atento de ĉiuj
j

3. la temo, pri kiu ni laboris, invitas Ĉiun al reveno sur sin mem, Ĝi
tag la okazo rekonsideri niajn prioritatojn, niajn elektojn por la

ian rilatadon al la plej senrimedaj kaj randigitaj, Eltrovi ankaŭ
elio, ke Ĉiu havas en si neuzitajn kapablecojn por aĝi, nor

liun ti pripensado rilatas ĉiun,s nrientas nin kune al la serfo de
tlia, kio povus esti nova spiritualeco por nia tempo, inventokapabla de
povaj snlidarecoj,

dokumento BIP

trad, Andre Barhelier
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ASSISI ; PACO INTER LA RELIGIOJ ?

ivere mi ekkomprenas, ke Dio ne nartiemas
je iuj personoj, sed en fiy gĵn etno,

la Dion timantaj kaj juste agantaj
estas de li akceptataj,j

ifgoj 10134-35)

Kial Assisi ?

Ĉar, en tiu itala urbo naskiĝis kaj vivis Francisko (1181-1226), l

malriĉuleto, kiu eminente praktikis kaj disvastigis universalan, =

kasman fratecon, Lia salutesprimo estis; ĉAI Ĉiuj lofantoj en la tuta
mondo mi, frato Francisko, malgranda ulo kaj servanto, deziras cacon el
la ĉielo kaj sinceran amon en la Sinjoro Dio,» EE dum la krucmilitoj
kiam kristanaj armeoj akre batalis kontraŭ islamanoj, Francisko si
prezentis milde kaj humile al la egipta sultano, parolante pri Dio ka
Jesuo kristo ; kaj la islama suvereno lim respektis kaj honoris,

krucmilitoj apartenas =La l forpasintaj ankoj, sed malpacoj kaj
perfortoj iel ligitaj kun rel

i
iqiaj diversecoj estas bedaŭrinde ankoraŭ

aktualaj : hinduistoj kaj sikoj en Hindio ; kristanoj, islamanoj kaj
druzoj en Libano ; islamanoj kaj kristanoj en la kaŭkazaj sovetizsj
respublikoj ; kaj tiel ple... Dfte tiaj malpacoj havas politikajn aŭ

sposorlajn bazojn, kaj estas kondamnataj de la religiaj respondeculoj =;

tamen la skandalo restas,

La dialogo inter la religioj

En tiuj spokoj ne mankis grandaj animoj kiuj strebis al interreligiaj
toleremo kaj dialogo, sed ĉefe en la lasta jarcento tiu idealo konsciigis
pli vastajn homrondojn, Inter la unuaj provoj Ĉi-sence menciindas la t,n.

PACO,

—
INTERRELIGIA DIALOGO, INTERNACIA RELIGIA KONFERENCO ==PAII,

DIALOGUE ENTRE RELIGIONS, CONFERENCE RELIGIEUSE INTERNATIONALE - PERDE,

INTER-RELIGIDUS DIALOGUE, INTERNATIONAL RELIGIOUS CONFERENCE = FRIEDE,
[INTERRELIGIOSER DIALOG, RELIBIGSE INTERNATIONALE KONFERENZO PAI, DISLOGO

ENTRE RELIGIONES, LONFERENCIA RELIGIOSA INTERNACIONAL - PACE, DIALOGO TRA

RELIGIONI, CONFERENZA RELIGIOSA INTERNAZIONALE,

km
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Monda Parlamento de Religioj (angle borld"s Parliament of Religions),

kunvenigita en Chicago (Ĉikago), Usono, lige kun la 4-a jarcento de la

nalkovre de la amerika kontinento. La Parlamenton lanfis la presbiteriana

kaj katolika eklezioj de Usono, kaj funkciis 17 tagojn, ekde la 11-a fis

la 17-a de septembro 1893, kaj ĝin partoprenis pluraj centoj da religi-

tfakuloj : monaĥoj, pastoroj, nisiistoj, historiistoj, filozofoj.

ĉelo de la Parlemanto estis instigo al paca interŝanĝo de ideoj kaj

sentoj pri la divers religiaj travivaĵoj, Aperiko intencis per tio

ti la sondo modelon de toleremo : montri ke la kvereloj kiuj
a

arojn en Eĥropo, ne plu dakras en Bmeriko ; pruvi ke konkordo
l

i lpacoj
nter religioj estas ebla kaj dezirinda ; kaj ke senreligieco kaj

kant

la inaŭguran ceremonion partoprenis Pirkaĥo 400ĜO homoj. La

reprezentantoj de la grandaj religioj eniris procesie, vestitaj per

religiaj ornatoj. La "fatro-nia"-preĥo, akceptita de tiuj, estis recitata

Piumatene de la asembleo. la ferma kunsido kunvenigis 10 00 homojn, kaj

estis yere triumfa.

Ni rimarkigas, ke ĝuste en tiuj jaroj Esperanto komencis sian

syenturon, kun similaj kiel evidentiĝas interalie el la

lamenhofa Preĝo sub la verda 5 "dn, kies unuan kaj lastan strofon ni

citas
Do me

Ĉ.

Do
FE

~=
Kio

Al Wi, ha potenca senkorpa mistero,

Fortego, la mondon reganta,
M Vi, granda fonto de l'amo kaj vero

kaj fonto de vivo konstanta,
Al Vi, kiun Ĉiuj malsame prezentas,
Sed Ĉiuj egale en koro Vin sentas,
AL Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas
Hodiaŭ ni preĝa 1

a GRA FASPALFLTIFTKSILITEI

kuniĝu la fratoj, plektiĝu la nanoj

Antaŭen kun pacaj armiloj |

kristanoj, hebreoj aŭ mahometanoj

Ni Ĉiuj de Dj” estas filoj.
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Mi Ĉian memoru pri bon' de 1' homaro,

Kaj nalgraŭ malhelpoj, sen halto kaj staro
4) frata la celo ni iru obstine
ĝntaŭen senfine !

En la interreligiaj rilatoj oni pasis el malŝato al tolero ĝis

respekto. Ĉi-teme la Koncilio Vatikana Dua deklaris (1963) :

«la katolika eklezio nenion rifuzas el ĉio kiu estas vera kaj

sankta en Ĉi tiuj religioj. ĥi konsideras kun sincera respekto

kiujn ag- kaj viv-manierojn, tiujn ordonojn kaj instruojn, kiuj,
kvankan plurflanke diferencaj ol tio kion ĝi instruas kaj

proponas, tamen ne malofte reflektas radion de tiu vero, kiu

lunas al ĉiuj homoj.?

la koncilia deklaro ne restis senefika : diversaj lokaj kaj internaciaj
iniciatoj estis lanĉitaj, Inter id aenci indas la islamn-kristana Dialogo

en Tarahulus (Tripolo), Libio (1976), kun 500 partoprenintoj ;p la kolokvo

nri Religio kaj homo en Cochin, Hindio (1980), kun 250 partoprenintoj ;

la Monda Kongreso de Religiistoj pri Etiko em Tokio kaj Kioto, Japanio

991), Al tio aldoniĝis reciprokaj vizitoj de kristanaj monaĥoj en

Bangkoko (1948), Bangalore (1975), Srilanko (1990), kaj de orientaj
monaĥoj en eŭropaj kristanaj monaĥejoj.

Intertempe formiĝis pluraj konstantaj organizaĵoj, inter kiuj eminentas

la World Conference an Religion and Peace (Monda konferenco pri Keligia

kaj Paro), kiu aranĝis kunvenojn en Kinto, Japanio (1970), Leuven, Belgio

11974) Princeton, Usono 11979), Nairnbi, Kenjo (1980)... Sed Assisi

asti
'

is alia aferp !

rten
rl

La tago de Assisi (Asizo)

Longtempe preparita, la Asiza renkontiĝo estis oficiale anoncita de

pano Johano Paŭlo 2 -a la 25-an de januaro 1986 en la roma bazoliko de 5,

taŭlo, je la ĉeesto de reprezentantoj de diversaj nekkatolikaj konfesioj

kunvenintaj por la fino de la preĝo-semajno por la UNUeco de la

kristanoj :

sEn Ĉi tiu solena okazo, diris la papo, mi deziras anonci ke mi

e iniciatanta oportunajn konsultojn kun la respondeculoj ne

ur de la kristanaj konfesioj kaj komunumoj, Sed ankaŭ de aliaj

WI
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religioj de la mondo, por estigi kune kun ili specialan preĝo-
renkonton por paco en la urbo Assisi, kiun la karitatoplena

; 5, Francisko transformis al centro de universala

La 27-an de oktobro 1986 alvenis al Assisi reprezentantoj de pli cl

sesdek religioj, konfesioj, komunumoj, sektoj kaj internaciaj religiaj
organizaĵaj 1=katolikoj, ortodoksanoj, antikvaj (antaŭ-kalcedonaj)
eklezioj, pra-katolikoj (malnov-), anglikanoj, protestantoj, hebreoj,
islamanoj, budhistoj, ŝintoistoj, hinduistoj, sikoj, fĤainoj,

zoroastranoj, afrikaj kaj indianaj tradici-religianoj, ktp.

Lantante la  preĝo-tamon de Assisi onio zorgis eviti malajn

ekstrenisnojn. Ĉe unu ekstremo estas la integrismo, la demonigo de ĉiuj
religioj ekster la propra. Tio kondukas al maltoleremo kaj certe ne

akceptas tiajn interreligiajn aranĝojn. Aliflanke staras la relativismo,
eklektismo, sinkretismo, kiu kondukas al kompromisemo kaj indiferentismo.
Kontraŭ tiaj ekstremisaoj, oni pledis por fideleco al sia konscienco kaj

kredo, kunigita kun respekto al la konsciencoj kaj kredoj de la aliaj kaj

konscio pri nia komuna, frata homeco, kies fonto kaj celo estas plej

supera Estulo, kiun ni nomas Dio,

JL ĥsiza tago komenciĝis per la akcepto de la diversaj religianoj fare
a papo, kiu klarigis la sencon de la iniciato :

ŝia kunveno de tiom da religiaj estroj, li diris interalie,
hodiaŭ estas per si mem invito al la mondo konsciiĝi ke ekzistas
alia dimensio de paco, kaj alia maniero por ĝin akceli, kiu ne

estas rezulto de intertraktoj, de politikaj kompromisoj aŭ de

is
)

ĝ

B la

prom

ekonomiaj marĈandoj. Ĝi estas rezulto de preĝado... Ke ni veni
ĉi tien, ne implicas ajnan intencon strebi al religia konsento 3:

marĉandi niajn religiajn konvinkojn.»

Past la akcepto, la diversaj religianoj disiris en diversajn lokojn por

aparta preĝado, La diverskonfesiaj kristanoj preĝis kune, tar, kiel
enfazis siatempe papo Johano 23-a, «tio kio nin kunigas estas ege pli
multe ol tio kio nin disigas.»
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t de la humero 1 "Erateca
wnjaŭs, en kiu

ĵ n al la transcenga cel
kiun Dio destinas por ni.". En la kom a malsupra placo de 3,
Francisko) la pi gqrimuloj, kiuj observis religian fa ston en la tuta tagmo,
faris denove ne komunan, sed laŭvican preĝon. Jen fragmentoj de preĝoj.

==

Budhistoj preĝi
te PI

eritoj,..
tulo nutraĵon, la
ETON...

ki
Ha

baj Ĵ

Ni pref acon ĉieloj;
o:

lele kaj surtere;
pacon en la herboj kaj la plantoj ;o pacon en Ĉiuj Diaĵoj ) batan
al la tuta kreaĵaro,»

[slamanoj preĝis jene :

tEn la nomo de bio ; Lai kompatema,
Laŭdon al Dio, Sinio:

i

p

ta de la llniverso, Bonkora kaj Kompatema,
Reganto de la Rekomenc-lago,..

Servantoj de Dio estas tiuj kiuj iras surtere en humileco kaj,
kiam malklerulo sin turnas al ili, ili diras or Pacon l»

bajnoj preĝis jene
tlmaĝaon a



Ŝintoistoj preĝis jene :

«Ĉeftasko de kredanta homo rilate la nuntempajn mondon kaj
i i ian solidarecan senton,

kiu Ĉirkaŭas nim, ni

Sikoj preĝis jene :

tLinpova Dio, subteno de mia vi
lal

vo- aiko de vidvoj, amiko

de malriĉuloj, liberigu min el afli
D;
“kaj

„ganu al mi pacom,..?
spii
kta,

Afrikaj tradici-religianoj preĝis jene :

fbiu Ĉiopnva.. Ni ĉiuj hadia ho vin nreĝpe
mondo mankas paco. Min ĉ

tas snucate,
ĤI nia

t konfliktoj. Mi

inviti ĉiujn
wEovlaj benoj

Indianaj tradici-religianoj preĝis jene :

«Mi
praĝos, nor ke ni ĉiuj devontiĝu preĝi kaj aktivi poro paco

i

triboj k aj nacioj. Mi preĝas nor Ĉiuj
i sur ĉi-nia Patrino Tero, Mi

jneksreĝi, mi petas ĉiuj

loroastranoj praĝis jene :

"eŭ i sciu ke perforto estas
tie „keapeinean triumfu

; sindonemo
rolo triumfu
,

malŝato.
1 VEra

ro super la fal
pa
sa

Hebreoj preĝis, jene :
la ĉieloj, la Sinjoro de paco kompatos kaj

korfavaras al ni kaj al ĉiuj filoj de la tero, preĥantaj nur
favarkarero kaj kompato, petante pacon, strebante al paco...

Ha Sinjoro, kiu estas en la ĉieloj, donu pacon al la tero, donu

bonfarton al la mondo, donu trankvilon al niaj hejmaj.
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Kristanoj preĝis jene :

£Sinjoro, faru min ilo de via paco :

mo portu mi Apon

ofendo portu mi Pardonon
malkonkordo portu mi linuecon
malespero poriu mi Esperon

estas aflikto portu mi la bojon
kie estas mallumo portu mi Brillumo.
Ho Majstro, faru ke mi ne celu :

esti konsolata pli el konsoli
esti komprenata pli ol kompreni

Pt! amata pli ol ami ;

Ĉar donacante oni ricevas
sardonanta oni estas pardonata
mortante oni releviĝas por eterna vivo,»

kie i LA „ni mala

rE

ore

rr

Da

dol

De

pu

LA

UTO

o

aI

me.

mec

mo

Ki

mos

Nio

o

La fruktoj de Assisi

Rimarkinde estas ke en la ŝsiza taga
2

nkazis batalhalto de militoj kaj
geriloj en preskaŭ la ttuta mondo, La 27-a de oktobro 1996 instruis ke la
religiemaj homoj estas packonstruantoj p„atenti religieco estas bazo
de pato, kaj serioza konstruo de paco estas signo de vera religiemo.

isi estis la unua, eble la spirite plej intensa kunveno de
a dua okazis la 3-an de aŭgusto 1987 : temis

~k de Hiei~monto" apud Kioto, Japanio, lanĉita de la
ktin ai Yamada, okaze de la 1200-a juhilen de

la fa
iej-nonto de la nukleo de la japana budhismo, Ĝi estis forta daŭrigo dei

la “Asiza spirito",

La tria preĝo-tago por paco okazis en Warszawa (Varsovio), Pollando, la
2-an de septembro 1989, Ĉi-okaze la papo Ĉeestis per televida mesaĝo. Per
citaĵo el ĝi ni resumas la sencon de la mirinda vojo, kiu komenciĝis en
Assisi, pludaŭris en Hiei-monto kaj Warszawa, sed atendas pluajn paŝojn
el ĉiuj bona-volaj religianoj, kun la helpo de Dio:

«Vi volis daŭrigi la vojon de Assisi, en spirito de strebado al
paco per preĝado kaj interreligia dialogo... Hadiaŭ en HAKSZAMA,

plenumiĝas alia etapo de Ĉi tiu signifoplena irado

—
de

diversreligiaj homoj strebantaj al paco... Necesas daŭrigi ĉi
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tiun strebadon al paco en dialogo kaj preĝado... Mi bondeziras kz

a volo de laaomoj hodiaŭ kunvenintaj en Warszawa atingu la
i moj kaj ilin konvinku trairi la vojon d

kaj de intertra!
reado

respektema al Ĉies rajtoj !»

mi

Cor

mi DEI ~~. = ku

ce
a

Battista CADEI, italo (1937), romkatolika pastro de 1943, daktorm gri
klasika filologio, instruisto pri greka kaj latina lingvoj, vic-
paroĥestro, eksredaktoro de la Esperanto-sekcio ĉe Radio Vatikana,

PJ
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Do revas ni okulaperte o:

Venu ŜALON en plena SENCO,

Konstruu ni kun nacienco
lislertekaj

Ĉi aondon, sed inversigiita
Ĉesu mnalgaj' de kiu slaras

:

Larmfrapojn onte ni titolas
branitaj |

For senhejmuloj jen tegmenton,
Futojn konstrui en dezerto 1

Laciĝi ef ne pro fi-snerto
Momenton :

Ekhaltu fine fuĝantflun,
Ĉies ĉagrenan ni forkisos,

kenies larmojn plu publicos
Kevuo,

Ho glora c : Sankta Paco !

a =
Pa

ne
sidadi

sur ĉi Ter
Estu Justeco kaj

Kompaso

ene
Libero

por li, E.Ĥ.
berrit Berveling, Nederlando

al Trifolio, Vlardingena kajero ĝ, pp. 9-10
kaj el Fremaro por Paro

"EIPHNH 1

ejrene)
estan

,
;

.,

't

notoj:
helenaĵa,
latinaĵo,
hebreaĵo,

ĉiuj tri signifas PREŬ

sed iliaj enhavoj ne samas...

Ss
Jh
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PACO INTER HOMOJ 1 ĈU EBLAS 7

Konvinkoj

Mi memoras pri tiu episkopo, al kiu oni petis, ke li diru kelkajn
vortojn pri la homa pekemo, Li respondis : €5e naroli ĝenerale, mi estas
kontraŭ ĥi.? Ĉar oni petis ke mi diru kelkajn vortojn nri paco inter
homoj, mi registru tuj en la komenco, ke mi estas por Ĝi, Fakte, mi

edukiĝis en familio kaj en politika medio, en kiuj la koncepto "milito"
astis fiaĵo kaj la laboristoj de la mondo intencis unuiĝi kaj malebligi
militojn. Tamen ni eble ne rimarkis ke klasbatalo estas en si memo speco
de milito, kaj ke kapitalismon oni ne povos faligi sen perforto kaj
militado reala, Sed se nia afero estas justa, finfine, mia milito estas
do justa kaj pravigita, ĉu ne ? Kaj pro tiu konvinkiĝo, la homoj ĝenerale
ne nensas paceme, malgraŭ piaj kaj kliŝaj publikaj deklaroj,

Mia patro estis soldato en la unua mondmilito kaj grave vundiĝis =

saman sorton ankaŭ spertis mia bopatro, cetere, kaj dekmiloj da aliaj
virnj, pli bonŝancaj al la milionoj kiuj detruiĝis - kiuj revenis hejmen

tute seniluziigitaj kaj deklarante, ke tiu milito estis la lasta milito,
ĉar la homoj lernos la lecionon kaj ne permesos ripetadon de tiu
genocido. Anstataŭ tio, oni konstruos mondon taŭgan al la herooj
revenintaj. Tiel kontraŭmilita estis mia patro, ke li malpermesis al mi

Ĉiajn ludilojn kiuj iel ajn spegulis militon : plumbaj soldatoj, tankoj
revolveroj, glavoj - ludiloj Ĉiam tre allogaj por knaboj, ankoraŭ hodiaŭ
Ĉie videblaj en la manoj de knabetoj, ofte en formo de interstela
militado kiel montrata sur kinejaj ekranoj, televido, ktp. Tre popularaj
cetere estas ankaŭ filmoj pri diversaj militoj kaj armeoj.

Kaj la rezulto de nia edukado ? Ankaŭ mi unuavice iĝis militisto,
konvinkita pri la justeco de nia afero :

"Ni, la junuloj, iris en inferon
por tranĉi el la monda mam' kanceron :

MILITO, PACO, PSIKOLOGIA VIDPUNKTO » GUERRE, PAIK, POINT DE VUE

POYCHOLOGIQUE = WAR, PEACE, PSYCHOLOGICAL POINT OF VIEN = KRIEG, FRIEDE,

PGYCHOLOGISCHER BESICHTSPUNKT - GUERRA, PAZ, FUNTO DE VISTA PSICOLEGICO »

bUERRA, PACE, PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO.

Ln Ln



EVANGELIAJ KAJEROJ

ni kredis je pli forta pasta sano,
pli pura vivo laŭ pacama plano.”

(La perfidita juna)

Kaj ankaŭ mi revenis seniluziigite :

Ŝe denove mi militus
laŭ nrdan' de l' registaro,
kaj per homboj forlikvidus
kelkajn milojn de l” homaro -
ili estus miaj fratoj,
demokratoj :

eternan cunon mi meritus,
se denove mi militus,

(La granda aventuro)

Malgraŭ tio, mi notis en la infama raso:
"Ni rigardu iom la faktojn : tria milito

dun nia jartento estas neevitebla,

Jam la junaj parolas pri nova milito,
dun sango apenaŭ seekiĝis sur niaj manoj,“

ĉapitro XD)

La tuta pensmaniero de la normalaj homoj, inter kiuj mi kalkulas amkaŭ

min, estas plenplena je naivaĵoj kaj kontraŭdiroj, Pro tio, kvankam mi

estas 'por' la paco, mi sentas necese esplori la demandon : la paco - Ĉu

ĝi eblas ?

Neniam

En la antikva Komo staris templo dediĉita al la dio lano. La pordojn de

tiu templo oni fermis nur tiam, kiam en la tuta lmperio regis paco. La

imperiestro Aŭgusto notis ke dum pli ol kvardek jaroj de lia regado la

pordoj de la templo estis fermitaj nur trifoje. Mi devas diri ke tiuj tri
fojoj prezentas gratulindan sukceson. Se ni hodiaŭ posedus templon, kies
pordon oni fermus nur kiam paco regus en la mondo, tiuj pordoj nenian

estus fergitaj dum la muna jarcento, nek en la pasinta jarcento, nek Bm

iu ajn jarcento de la kristana enoko, Ĉar en Ĉiu momento okazas milito ie

aj Dr
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irante, ke tria milito dum nia jarcento estas
j

sis
kaj okazas tria, ajkvina, ktp. militoj,

a dua mondmilito, Reto Rossetti registris :

en la mondo. Ĥi eraris
neevitebla - ĉar
lam frue past l

"Homaro | Suner Ĉi inundo
ne portos Flose ii arkeo

!

Ĵaŭ Falk
j

Oni mi —

=
“

i

(Balaŭo pri la malfacilo kulti belon en la nuna nalkvietalo ĝui

“a D 5 uo fI

Le 'ia ! kiun partoprenas tre multaj komoj - estis nensi mur pri
ito nuklea, forgesante pri militoj, kiujn omi nomas 'knnvenciaj' (jen
a vorto en la kunteksto) |

Tiu citaĵo el Rossetti delogas min flankeniĝi momente en mia temo, Ĉar

la korea milito (hodiaŭ preskaŭ forgesita) ankaŭ alimaniere inspiris lim.
Tiama skota studrondo starigis konkurson nor verkado de infanrimaĵoj en

Esperanto, konstatinte ke en aliaj lin nvoj la infanrimaĵoj ofte - kvankam

tion oni ne plu rekonas - memorigas ian eventon, kiu siatempe Sajnis
grava en la socio, do estis iasence satira. Keto verkis iam iaajon
surbaze de la aktuala korea milito, kiui interese pruvas la iri tan
tezon pri forgesitaj eventoj : neniu hodiaŭ povas kompreni la

ri

kiu ne scias ke "Duglas" estis usnna seneele kaj “Jalu" Bs

rivero, apud kiu okazis grava batalo en tiu milito, fakte la hoj

Norda kaj Suda koreio, len tiu infanrimaĵo ;

an

"Brava Duglas
fajras, kunlas,
en la norda neĝa.
Ek al Jalu ! -
sed ne falu,
num | de via se “xe Ci

Akceptindaj !

Sed tia malseriomm vere ne konvenas al nia grava temo. linue la
atombombo kaj poste la nukleaj eksplodiloj kaŭzis interesan disduiĝon en

nia pensmaniero pri milito. Tiel terura estas la minaco de nukleaj

3/
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armiloj, ke tiuj t.n. konvenciaj” armiloj ekŝajnas eĉ akceptindaj !

Finfine, bomboj, tankoj, ef napalmo nur mortigas homojn kaj detruas
konstruaĵojn ktp. dum nukleaj armiloj kapablas dezertigi la planedon kaj

malebligi travivon de la raso, fro tio ni estas kontentaj toleri malpli
fiajn aferojn prefere cl la neimageble terurajn sekvojn de milito per
nukleaj armiloj, Toleri, jes. Mur supraĵe ni indigniĝas, kiam Irako kaj

Irano intermilitas dum nreskaŭ dek jaroj kun detruiĝo de eble miliono da

3 bombardado. de urboj kaj vilaĝoj ; kiam homoj mortpafas (unu

aj hombe mortigas senkulpajn virinojn kaj infanojn en Norda

lo

vivoj ka

alian ka d

[rlando kiam oni perversigas la mensojn de infanoj kaj junuloj en

sociaj malpacaj regionaj - do en la jam menciitaj lakoj kaj multaj aliaj
kiel Lihano, Frotestas pri tiaj fiaĵoj nur tute malgrandega minoritato da

individuoj en diversaj landoj, kaj iliaj protestoj fakte restas senefikaj
antaŭ la indioferento de la plimulto.

perfidas nin cfte, lkaj videbligas anlajn nerimarkatajn
kaj senkosciajn hipokritaĵojn. Ekzemple, ni ofte uzas la

worton 'paco?, sopiras pri paco aŭ preĝas por paco, ne rimarkante ke la
nocia naco? en si mem implicas la nocion "militoj. Ni preĝas aŭ laboras

por "paco" Ĉar militoj restas ebla alternativo. Kaj milito restas
alternativo Ĉar ĝi estas implicita en nia homa naturo, Dni povas diri iom

troige ke vera paco ekzistos nur tiam, kiam la vorto malaperos, kaj tio,
kion ni nomas "paroj, nomiĝos "normaleco? ; kias nkazos tio, la humilaj
astos heredintaj la teran - kaj laŭ ĉiuj signoj kaj spertoj tio ne okazos

tre haldaŭ.

pruo
m~ Z ŭi Loj

INT

kaas

Universala 7?

ukaros tre haldaŭ far agresemo, perfortemo kaj notencavido estas
laj homaj karakterizoj en pli aŭ malpli granda proporcio.

le mi neniun ofendas per tiu pretendo, Evidente ne ĉiu el ni -
"eble neniu el ni - estas embria Hitler aŭ Kaligulo. Sed oni ankaŭ ne

leras senteage, Ni ne akceptas senproteste ke oni superuzu nin aŭ

raktu malŝate aŭ maljuste aŭ malestime. Nia memrespekto postulas ke

ni elbatu por mi taŭgan pozicion en la familio, en la sacio, en la

ĝ lar ne ĉiam fizike nontriĝas nia agresemo, fia

m

nkaŭ psike ni strebas gajni avantaĝojn, Ĉu etajn Ĉu egajn,
j randoj - pensu ekzemple pri la konata ĝangalo de

koj ' Nur sanktulo, oni foje pensas, kapablus malhavi
en niaj "diver

Er

oficejaj noliti
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anktuloj
BR

tiajn karakterizojn - kaj estas historia fakto ke ne tiuj ges
nkta Jeannenombriĝis inter la humiluloj de la tero, Pensu ek zemple pri Sa

d're.

La anrnaleco de luktoj kaj streboj, et de gilito, astas tre ofte
implicita en niaj metaforoj, Ĉu ni esperantistoj ne nomas nim paraj
batalantoj, kaj Ĉu tio ne estas granda kontraŭdiro ? Kaj tamen se ni ne
batalintus, ĉu nia afero ekzistus tra cento da jaroj ? Mult aj el niaj
plej aprobindaj movadoj kiuj fakte ilustras niajn aliajn, i nildajn
karakterizojn, uzas similajn metaforojn : la Savarmeo, ekzemple, deditita
al la bonfaro, posedas generalojn, majorojn, leŭtenantojn, ktp.
kompreneble ĝi militas - sed kontraŭ la Diablo, la Princo de la Mallumo,
kio kompreneble estas milito justa. Sed militoj Ĉiam estas justaj - leĥ
luj. Same aprobinda estas la movado Milito kontraŭ manko ; sed la elekto
de tiu titolo klare pruvas, ke ni senkritike akceptas la koncepton de

milito kiel natura fenomeno, Homoj dezirantaj pacon ĥenerale rekonas ke
sian celon ili ne atingos senlukte, kaj ne malofte rigardas tiun atingon
kiel specon de venko”: tiuj, kiuj "pasive rezistas? - ekzemple
subtenantoj siatempe de Ghandi - tamen utiligas forton, la forton de la
inercio,

sed kiam ni parolas pri tiaj temoj ni fakte supozigas ke ĉiuj homoj
estas normalaj), ke Ĉiuj homoj, same kiel ni mee, posedas la

- universalajn homajn instinktojn kaj impulsojn. Ni supozigas ke Ĉiuj homoj
ĝis pli aŭ malpli granda grado scias elekti inter bono kaj malbono, scias
pesi situacion racie kaj emocie kaj laŭeble aqi honintence. Mi fakte
supozas, ke Ĉiuj homoj abomenas militon kaj respektas la vivon, Sed tiel
tute ne estas, Ni scias ke multaj homoj volonte dungiĝas kiel soldatoj,
kaj elserĉas ailitojn por kiuj dungiĝi, kondiĉe ke la materia profito
estas sufife ampleksa. Ni scias ke eĉ sen militoj eblas dungi ium, kiu
kontraŭ monpago pretas mortigi aŭ torturi aliajn homojn. Fakte ni estas
devigataj rekoni ke signifa proporcio de la homa raso tute malhavas
varskorecon, kompaton, eĉ normalan komprenon pri aliuloj ; al tio
aldoniĝas em (ili malkapablo antaŭvidi sekvojn kaj konsekvencojn de
diversaj agoj. Tiun psikan staton ni nomas psikopatio, kaj ĝi estas multe
pli ofta inter ni, ol ni ŝatas supozi.
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Psikopatio ?

Psikunatoj pretas gurdi kaj seksperforti, foje tute kaprice aŭ pro
momenta koleriĝo. Ili volonte dungiĝas kiel torturistoj kaj ekzekutistoj.
En Britio antaŭ ol oni nuligis la mortpunon, la ŝtatoficejo ricevis
Ĉiumonate meznombre pli ol po unu petskribon por la posteno de ŝata
ekzekutisto, Mi ne volas aserti ke Ĉiu petinto estas psikopato laŭ la

plena psikologia takso, sed ni ja opinias ke homon pretan tute rutine
mortigi aliulojn oni ne povas rigardi kiel tute normalan, Espereble ne.
Tiajn frenezulojn nia socio klonodas regi, eventuale en frenezulejoj kaj
alsanulejoj, eventuale en malliberejoj, Sed pruvi la psikopatecon de
individuaj estas preskaŭ neeble sen la atestaĵo de jam faritaj krimoj.
Rekoni ilin ofte oni povas ;o kiel instruisto dum pli ol tridek jaroj mi

rekonis kelkajn inter la gejunuloj, kaj kelkfoje tiu rekono estis
konfirmita per ilia plenaĝa agado. Rekoni, sed kiel pruvi ? Kaj se tia
homo, al kiu mankas Ĉia kompatemo kaj sentoj de bonkoreco, fariĝas
£tareqanto aŭ petenculo, kio tiam okazas ? La historio, proksima kaj
malproksima tempe, liveras al ni sennombrajn ekzemplojn de tia situacio,
kaj regnoj de krueleco, ekstermado eĉ de propraj Ŝatanoj, torturoj kaj

ekzekutoj, abundis en la pasinteco kaj ekzistas hodiaŭ, Psikopata reganto
facile varbas similajn subulojn, kaj ankaŭ subulojn kiuj pretos fari
laŭordone plej malbonajn aferojn - pli precize, aferojn malhomecajn - por
gardi la propran konstaton, Unu rezulto de tia potenco estas ofte,,.
milito. Mia jarcento spertis tion;osed mi proponas por konsidero
fenomenon de antaŭ precize ducent jaroj : la franca Revolucio, Tiu
revolucio en la komenco celis nuligi sociajn maljustaĵojn kaj starigi
egalecan utonion ; sed tiu celo tre baldaŭ forgesiĝis en teroro de
persekutoj kaj poste... militoj. En tiaj politikaj Ĥansoj, la homoj plej
senkompataj kaj senskrupuloj plej kapablas kapti al si la regadon, Tiaj
ĥansoj Ĉiam kaj Ĉiam povas okazi en la politika vivo. Ĉiam eblas ke la
psikopatoj nin regu ; kaj tio nepre ebligas ĉiumomente militon.

La psikopation klopodas klarigi - kaj sekve kompreni - niaj psikologoj,
sed kiel klarigi kaj kuraci ennaskitan malhomecon ? Tio ne estas laŭmoda

koncepto, tamen mi asertas ke malhomeco estas cfte en individuoj
ennaskita. kaj kial ne ? Diversaj kripluloj naskiĝas, bedaŭrinde, homoj
kiuj denaske lamas, blindas, surdas, kretenas, Ĉu do ni niru pro naskiĝo
de kripluloj emociaj, homoj kiuj senkoras, egoismas, batalemas,
pslkopatas 7 lam delonge daŭras debato pri la proporcia influo al la

6
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personeco de heredo kaj ennaskita, kio estas trudita de
la cirkonstancoj ? eble restas nerespondita, sed
tutcerte neniu el amba plete senkulpa, Se ni egaligas
la edukon, tamen rest profundaj malsimilecoj, ef foje
inter t.n. identaj ĝemeloj. Par multaj, espereble la nlimultaj elo ni
edukado povas moderigi niajn itajn karakterizojn, sed kiel omi ne

! dulĈiam povas doni vidkapablon 2

doni kunsentegon al denaska
ni. Kiel £e individuoj, tie
grupoj emas agi eĉ malpli raci
besto greqema. Inter ni ekzi
maloftaj, kaj ilin la gr
politikisto kiu diris : tMi si ne

»

i t
gian partion la duan membron 5 adnirat taj, «tit:
serioze de neniu, Politikisto sen partio estas nur ridinda en Ĉiu esla
kunteksto. En grego aŭ grupoj la individuoj sentas sin pli sekuraj ; sed
ili estas ankaŭ pli regeblaj kaj trompeblaj. “neco em iu grupo kvazaŭ
transdonas individuan respondecon al tiu gruno, lre ofte en lernejoj
kiam oni akuzas lernanton pri du maloben al regulo, tiu indignei u ndig
protestas:  fĉed mi ne estas la sola kulpulo le, ne komprenante, ke ti
fakto neniel senkulpigas lin kiel individuon. Kaj ni scias ke grunoj
kapablas plenumi iun fiaĵon, kiun kapablus neniu grupano individue,

Kaj bedaŭrinde, aneco iu gru po tre tre ofte implicas malamon al
aliaj grupoj, lio povas

akazi surhaze de ekzemple religio, raso, gento,
nacio, klaso, aŭ kontraŭuloj i tu ne, laŭdifine malamikaj. lia

kvankam kompreneble la
jn. Sed gultaj homoj
l aliaj grupoj blanku

'
malamoj tutsimple ne havas racian bazon,
klopodas pravigi racie siajn antipatio
maltrankvilon en ĉeesto de apartenantoj :

Ĉeesto de nigruloj, nejudoj en Ĉeesto de judoj, kto.,
kompreneble, reciproke, Tia maltrankvilo, kiam $i ekzistas, sentiĝas
senkonsidere pri la apartaj trajtoj (de la koncerna individuo aŭ

individuoj. RKacian bazon ĝi malpfte havas, Sed tiu sento povas rezultigi
grandajn malj ustaĵoaj „kverelo jn, nojn kaj finfine milito

di
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Montri sian forton

hoj .virecaj y kaj junulinoj provoke

sila plej fortajn kaj viglajn
taskoj de la junaj viroj Ĉiam

3 Manko de milito ili serĉis kaj
l si kaj al aliaj, sian forton kaj
as ekzemple mortigo de leono aŭ de

; ia estas ekzemple rapidega veturado
j Danĝero estas por normala junulo
ilo d ĵoj kaj kapabloj, Al tiaj animoj,

s prezentiĝi kiel ave Miakaze, la registaro ebligis al
mi ierni la pilotadon kaj dissponigis al mi la plej rapidan, plej
mannvreblan kaj plej pafkapablan aviadilon de la epoko, kaj tio ege
nlatis al ni. Mi malmulte antaŭpensis eventualajn sekvojn de tio, kaj
kiam, Ĉe festo nost mia kvalifikiĝo, mia fluginstruisto dirisal mioj

iPostnelange vi A por via salajro», tiu evidentaĵo fakte venis al
ni preskaŭ surprize ' Junuloj tutsimple ne konceptas pronran morton - ĝis
ĝi konfrontas ilin.

Tial, eĉ hodiaŭ, ne estas malfacile varbi armenin. En multaj landoj,

taneran eble, soldatiĝo dum kelka tempo estas deviga ;o sed et armeoj
volontulaj facile altiras aventuremajn junulojn. Ni ofte forgesas ke Ĉiam

novaj neneracioj vere malmulte atentas la spertojn de siaj gepatroj,| Ĵ i

kredante ke tiuj spertoj ne plu validas en tiel malsama hodiaŭo. Ke ili
eraras, tion ili vane predikas al la propraj infanoj |

ado kontribuas al la militemo
is angla poeto de la unua mondmilito :

iel

LO 1 Za m kum] =» m m Nie
CAL = mi Ln 1321 m mx. m — nu mi Ll = nu

CA =



ne, amiko, kunres gest
ĵ

j gloron sori,

Tiu latinaĵo, de noeto de la Romia Imperio, slgnifas : dolĉe kaj

konvene morti por la Patrujo? ; kaj bedaŭrinde, sub tiu aĥ alia formo, ĝi

astas intruata Ĝis ĥo di ad ke patriatisio, naciismo, ŝovinismo, malamo

al al nom ni
; Ŝian nolitik

Mi al
io f
influo,

Fe renco inter lab
o kaj armilo. En 1

ani cfte batalis "kisasporte ner la fosil
tranfeojn : mia patro foje diras al mi ama

mortigiloj ol bajonetoj... lamen, aldon ti vanoj

hodiaŭ, pavas akiri pli aŭ malpli facile la olej kcmnleksajn, malnaivajn

kaj danferajn armilojn produktatajn
e

enla uzinoj de la mondo. kaj

armilojn oni pli aŭ malpli frue uzos, se oni posedas ilin, Kaj! A

i

arniluzinojn estas tutsimple neeble,
Neniu registaro iam

1

ajn rezignas pri
„siaj armeoj, kaj, sincere, neniu popolo iam ajn postulos tiun. Timo ludas

tro grandan "olon en la homa konjukturo. La hunoj timas sin lasi

senprotektaj minacoj realaj aŭ nur zataj. Malgraŭ heroaj
nfergi de kel individuoj pretestintaj ! la

detruado de voj, la instinktoj
la grandaj "enian konsentos rezis

topla al kiu oni genufl
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Evitebla ?

Mi do proponas la tezon ke milito estas neevitebla, Restas tamen la
degando, Ĉu ĝi "estas ef evitinda ? Supozeble al tiu demando preskaŭ Ĉies

senpripensa tuja respondo estas ro ho jes, kompreneble, Sed pripensu iom.

Pripensu la sekvojn. Ŝe mia tezo pravis, por malebligi militojn oni devus
iel forigi el la homoj ties agresemon, ties  aventuremon, ties
potencavidon. Sed kiam ajn oni Ŝanĝas unu faktoron en situacio, oni
samtempe £snuas aliajn. Sen agresemo, sen aventuremo, sen potencavido,
kia estus nia raso, kaj kio okazus al ĝi? Ĉu Ĝi ne stagnus kaj
konsekvence regresus 7 Ĉu ĝi ne pli similus ŝafaron ol lennaron ? Ĉar ĝi
certe estus pli facile renebla de eventualaj renegatoj, en kiuj restus,
neeviteble, la nedezirataj karakterizoj, En tia socio, unu frenezulo

novus regi la mondon ! Sen agresemo, kiel progresus la monde ? Sen

aventurema, kuo volus esplori, trovi novajn fontojn de energio yo sen
potenavido, kiu volus evoluigi la movajn trovaĵojn kaj ilin ekspluati 7

Ĉu ni ne trovus nin en mondo de uloj burokratecaj, sen la energio necesa
por ilin superruzi ?

Vi sble pensas i TE nECESas forigi agresemon, ktp., necesas redirekti
ilia. Jes, tio estus bela solvo. Ankaŭ nun ne Ĉiu agresemo, evidente,
celas mison kaj malbonon, Mi provu kaj provu, Sed Ĉiam aperos inter ni la
frenezuloj kaj la psikonatoj, kies trajtojn oni neniel povas redirekti.

Hi liveris al vi raporton sufite pesimisman, Mi fakte rolis advokaton
de l' diablo, Mi klonodis taksi realisme nian situacion. Tamen mi volonte
konfesas, ke nE nur realisme ni devas pensi, sed-aankaŭ idealisme, ĉar
idealis kontribuis almenaŭ same nulteal la homa progreso kie!
realismo, se ne pli. Se daŭra paco vere ne eblas, ĉu tiuokaze valoras
labori por Ĝi ? kompreneble jes, Et se io ne komplete atingeblas, tio ne

malvalidigas klopodojn al plibonigo de nia socio, Ni rajtas kredi ke

itoj estas fiaĵoj kaj ke paco, kondiĉe ke ni uzas ĝin hone, estas baza
r lam mankis inter ni la kasandroj kaj Jeremia-)], kiuj

kaj mi tre dubas, Tu rare ili multe kontrihuis
certe estis tre ko

MH povis diri poste :

in», Mi neniel volas esti unu e ili. Se erari, mi

inisne, Mi preferas kredi kaj esperi, malgraŭ ft ni
Ĉar estas realisme diri antaŭ

: profeti estas

antentaj, =
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senprofite ; alivorte, neniu pavas esti certa pri la estonteco,

William fuld (Britio)
el Monato, julio 1989, pp.22-25,

William AULD, skoto, magistro pri literatur
(la infama raso - 1956), antologiist
lekciisto,

fama Esperantista verkisto
Esperanta antelogio)o kaj—
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MILITO KAJ PACO SUR LA TERO DE LA FIDOJ

"Kie estas glavo tie ne estas libro kaj
kie estas libro tie ne estas glavo.“

Rabeno Eleazar ben Perata!

Kian multaj konfliktoj en la mondo venas al siaj solvoj dum nia
"airinda" nuntempo oni vidas nur progresetojn en la jam pli ol la
kvarjardeka konflikto en la Mezoriento?, Sed tio certe ne estas la sola
ebla legado de la historiaj eventoj, Eble tiun periodon jam inaŭguris la

fama vojaĝo de la egipta prezidanto Anwar  al-Sadato al erusalem en

novembro 1977, Oni rakontas ke alveninte Jerusalemon oni menciis al Sadat

ke en la juda tradicio la plej grandaj herooj ne estas la militaj sed

tiuj kiuj antaŭenigas la pacon inter la nacioj”. Tiuj vortoj plaĉis al

Sadat kiu tuj diris ; “Tia heroo ai volas esti l»

Multaj (sed tute ne ĉiuj) konsentas ke la pactraktato kiu estis
subskribita en Washington (Camp David) la 26-an de marto 1979 estis la

unua paŝo sur la longa kaj malfacila vojo al paco en la Mezoriento kaj

ankaŭ al malaltigo de la tensioj en la mondo. Signo pri tia konsento

estas interalie la Nobel-premio pri Paco kiun Sadat kaj Menaĥem Begin

kune ricevis.

En ti tiu eseo mi volus ĉefe trakti la rilatojn al milito kaj paco en

judismo kaj islamo kaj ankaŭ provi spuri la radikojn de la konflikto kaj

ankaŭ montri kelkajn solvojn kiuj tamen ne sukcesis enradikiĝi. Certe
kristanismo ankaŭ apartenas al la Tero de la Fidoj sed ĉar "politike" ĝi

MILITO, PACO, —JUDISMA VIDPUNKTO,—ISLAMA VIDPUNKTO, ISRAELA-ARABA

KONFLIKTO, CIONISMO = GUERRE, PAIX, POINT DE VUE ISRAELITE, POINT DE VUE

ISLAMIQUE, CONFLIT ISRAELO-ARABE, SIONISME = WAR, PEACE, JEWISH POINT OF

VIEW, ISLAMIC POINT OF VIEW, ISRAELI-ARAB CONFLICT, ZIONISM - KRIEG,

FRIEDE, JUDISCMER GESICHTSPUNKT, ISLAMISCHER GESICHTSPUNKT, ISRAELISCH-

ARABISCHER KONFLIKT, ZIONISMUS - GUERRA, PAZ, PUNTO DE VISTA JUDAICO,

PUNTO DE VISTA ISLAMICO, CONFLICTO ISRAELI-ARABE, SIONISMO = GUERRA,

PACE, PUNTO DI VISTA BIUDAICO, PUNTO DI VISTA ISLAMICO, CONFLITTO

[SRAELO-ARABO, SIONISMO,
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ne ludas fefrolon en la konflikto (se oni ne volas studi la kristanan
aprobon kaj subtenon por Israelo fare de la fundamentisao usona ktp., sed

tio estus transiri la limojn de ĉi tiu eseo), kaj ankaŭ pro tio ke la
plimulto de eseoj en Ĉi tiu kajero traktas kristanismon, mi flankenlasas
ĝin,

Ĉe judismo

Same kiel judisma ne estas vegetara sed permesas la manĝadon de viando
kondiĉe ke la brutoj estu buĉitaj laŭ rigora juda ritualo kaj ke la
viando poste estu traktita laŭ diversaj leĝoj (ĝis la sango estos
forviŝita kaj elsorbita)?, ĝi ne estas pacifisma kaj malpermesas militojn
sed tamen havas multajn specialajn kondiĉojn por permesi kaj konduki
militadon, Ni studu iomete tiujn kondifojn por perforto kaj milito,
kosencante Ĉe la individua nivelo,

Oni instruas en judismo ke estas tri aferoj pri kiuj estas pli bone mem

morti ol malobel, nome fremda Diservo, incesto kaj murdo, Se iu homo

estas ordonita murdi alian (senkulpan) homon, tiam estas pli bone mem

morti ol fari tion, aŭ laŭ la lingvo de la Talmudo r «Kiu scias kies
sango estas la plej ruĝass, Sed kiam temas ne pri senkulpa homo, sed pri
atakanto (rodef) oni devas savi sian propran vivon kaj ef la vivon de

tria atakita persono, ankaŭ se oni devas murdi la atakanton pro tio, Tiu
rajto tamen havas la kvalifikon, ke oni povus halti la atakanton nur
kripligante lin (en la piedoj aŭ alie), oni devas fari tion, kaj uzante
tro severan kontraŭsezuron oni estos respondeca pri lia morto.

Alia okazo kiam perforto kontraŭ homo estas permesata estas por gardi
kontraŭ la malicoj de informantoj kaj perfiduloj interne de la juda
sociio, kiuj endanĝerigos la tutan komunumon, Sed ankaŭ Ĉi tie la celo
estas nur malebligi kaj ne puni, kaj se aliaj mezuroj estus sufiĉaj, oni
ne rajtas ekzekuti la kulpulon,

Tria okazo de permesata perforto estas por savi kaptitojn ĉar ili estas
konsiderataj kiel homoj en morta dangero.

Uzi perforton por defendi propraĵon estas permesita nur kiam la vivo
ankaŭ estas en danĝero, kaj same por defendi religiajn konvinkojn oni

estas permesata nur pri tre milda formo de perforto?,
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Ekzistas diversaj leĝoj, kiel la popolo povas kontraŭstari maljustan
reganton sed ili ne inkluzivas la uzon de perforto. Unu tia mezuro estas
la leĝo, ke kiam la popolo rifuzas (malobeante) unu leĝon faritan de la
Sanhedrin ĝi estas aŭtomate malvalida (tiu leĝo estas tre grava demokrata
lefo en judismo). Ankaŭ la unuopulo rajtas malobei tiun caljustan aŭ
kontraŭleĝan ordonon senpune, se la Sanhedrin post la faro decidas ke la
ordono vere estis maljusta kaj fuŝa. Oni ankaŭ havas la rajton voĉigi
kontraŭan opinion ol la Sanhedrin sur la stratoj se oni pensas ke ĝi
eraris en iu decido. Same striko estas permesata kaj kune kun kelkaj
aliaj leĝoj kontraŭ premado fare de la rifuloj ili garde protektas la
ekonomie malfortajn en la socio. Tamen vivante inter aliaj popoloj en
fremdaj landoj la judoj havas tre malmultajn eblecojn (rajtojn lab la
Torao) por protesti aŭ revolti?,

La militoj

kian temas pri militoj inter nacioj la Torao kaj la rabenoj (t.e. la
t.n. buŝa torao) provizas nin kun longa listo de leĝoj kaj kvalifikoj de
preskaŭ "utopia"S karaktero, La plej Ĉefa nocio estas la divido inter
"ordonita milito" imilfeset micva) kaj "libervola milito" (milĥemet
reŝut). Al la unua kategorio apartenas nur kelkaj tre specialaj silitoj,
nome la milito kontraŭ la sep ponoloj de Kanaan por konkeri la landon dum
la tempo de Josuo, la eterna milito kontraŭ la ĉefa malamiko Amalek
(popolo kiu jam delonge Ĉesis ekzisti), civila ailito kontraŭ
idaladoranta izraela komunumo aŭ urbo kaj fine, defenda milito por savi
la vivon se fremda ŝtato atakas la popolon,

La sep popoloj de Kanaan kaj la amalekidoj estis gravaj pekuloj kaj pra
tio malhavis la rajton travivi. Sed malgraŭ tio ili povis savi siajn
vivojn se ili nur akceptus "la sep bazajn leĝojn de Noa" kiuj estas
devigaj al la tuta homaro?. (ni vidas ke la diversaj popoloj kiuj loĝis
en Kanaan havis diversajn sortojn laŭ siaj rilatoj kun la izraelaj
triboj. La qirgaŝidoj ekzemple elektis forlasi la landon kaj faris tion
en paco, La gibennidoj akceptis la postulojn de la izraelanoj kaj
travivis,

Milito kontraŭ idoladoranta izraela komunumo aŭ urbo neniam okazis kaj
la rabenoj eĉ opinias ke tiu devo estas entute teoria kaj neniam okazos.
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kiam la popolo kaj lando estas atakita oni devas defendi sin sed ne
Ĉiam tio estis la plej saĥa agadmaniero kaj la fina decido restas ĉe la
profetoj kaj rabenoj kiuj interpretas la volon de Dio, '

La dua kategorio, kiu inkluzivas ĉiujn ceterajn militojn, estas ankaŭ
tre limigita. Qni rajtas komenci "libervolan" militon nur post kiam la
Sanhedrin kun siaj 71 membroj, la reĝo de Izrael kaj la Ĉefpastro per la

orakloj l!ria kaj Tumaio aprobis ĝin!O, Kaj tia milito ne povas esti tute
arbitra sed farita nur por gardi Izraelon kaj por sanktigi la nomon de
Dio, t.e, enkonduki la sep bazajn leĝojn de Noa! fe iu barbara, malamika
kaj idoladoranta popolo. Kaj eĉ se Ĉiuj tiuj kondiĉoj estas plenumitaj,
ŝajnas ke la "libervola" milito tamen estis limigita per la "idealaj
limoj" de la Sankta Lando!?,

Komparante kun la nuntempo eni povas konstati ke malmultaj reliqioi en
la mondo ankoraŭ apartenas al la kategorio kiu "nalakceptis la sen bazajn
leĝojn de Noa" (certe nek kristanismo, nek islamo).

Reŭn ne ekzistas en Israelo kaj ankaŭ ne Sanheŭrin, kaj ĉefpastro same
kiel lirim kaj Tummis mankas. Pro tiuj eksteraj kaj internaj kaŭzoj estas
preskaŭ neeble por judoj fari militon se oni volas rigore sekvi la Toraon
kaj la rabenan tradicion!3, (ni povas ankaŭ konstati keen la Ĥggada
trakontoj en la Talmudo) Dio ĵurigis Izraelon ke ili ne konkeru la Landon
perforte!“ Interese estas ankaŭ noti ke kvankam la unua okupado de la
lando Izraelo, kiu okazis dum la tempo de Josuo, rezultis en la plej alta
"sankteco" (keduŝa), tiu sankteco estis tuj forviŝita post la malvenko al
Babilono, ĉar ĝi estis origine atingita per perforto. La dua okupado dua
la tempo de Ezra kaj Neĥemja havis iomete malpli altan "sanktecon" sed
pro Ĝia para karaktero ĝi fariĝis multe pli longdabra kaj ĝi nenian
forviŝiĝos (tiu estas la sankteco kiu restas ankoraŭ hodiaŭ),

Ĉe islano

Komparante kun islamo oni vidas ke ankaŭ Ĝi havas la nocion de
“ordonita (t,e. deviga) milito", la t.n. gihad, kaj la Korano diras rekte
ke «Dio preferas la luktantojn antaŭ la neluktantoj»S, Milito estas
priskribita kontraŭ la nekredantoj kaj politeistoj, kaj fiuj kiuj luktas
“en la vojo de Dio" ricevos bonan rekompencon en la paradizo. Ofte tamen
temas Cefe pri lukto nur kontraŭ tiuj kiuj recinroke malamikas kaj se la
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malamikoj Ĉesos militi ankaŭ la islamanoj devas sekvi kaj ĉesite,
Malamikeco devas esti nur laŭ la mezuro de la reciproka malamikeco!?, la
islama leĝo ankaŭ permesas lukti kontraŭ la "popoloj de la libro", t.e.
kristanoj kaj judoj kiam tiuj "ne praktikas la veran religion"!9,

Islamo diferencigas origine inter du mondoj, far al-lslan kie regas
ordo kaj paco kaj kie la popoloj kredas nur al unu Dio, kaj Dar al-Ĥarh
kie malordo kaj malpaco regas. La kalifo estis ordonita laŭpove provi
grandigi Dar al-Islam per la sankta milito nomita Ĝihad!? (Laŭ unu
aspekto ĝihad similas la "ordonitan militon" en la juda tradicio ĉar
temas pri pozitiva ordono, sed laŭ alia aspekto ĝi pli similas la
"libervolan militon" ĉar temas pri elradikigo de politeismo kaj la

enkonduko de "kredo je unu sola Dio"),

En praktiko tiu divido de la mondo daŭris nur dum la unuaj jarcentoj de
la islama ekspansio. Poste oni enkondukis trian nocion nome Dar al-Sulĥ,
t.e, la mondo de la (nac-)traktatoj??, kie la rilatoj kun aliaj popoloj
kaj Ŝtatoj estis regataj per tempaj traktatoj kaj kelkfoje ankaŭ per
pagado de iu "simbola" tributo,

Paco

Tiel aulte pri la rilato al perforto kaj milito en la du religioj, Se
ni rigardas la alian flankon de la monero nome la celadon al paco en la
du tradirioj ni havos alian bildon, Oni povas konstati en judismo ke la
ordono "celu al paco" kaj "iru kaj serĉu la pacon" estas la sola pozitiva
ordono (fmicva) pri kiu estas dirita ke oni devas aktive celi por ĝi kaj
eĉ iri kaj serĉi ĝin2!,

dam en la Torao estas menciita ke paco estas la esenca idealo kaj celo
por la socio. Tamen tiu paco ne povas alveni se ne justa organizado de la
socio estas establita??, La Torao antaŭvidas la tempon kiam la paco ragos
kaj la nacioj ĉesos deziri konkeri la landon?3,

La profetoj profundiĝis sur tiu tempo kaj faris el universala paco la
ĉefa trajto de la mesia erao. Tiu eran estos atingita kiam la Unua kaj
Gnla Dio estos rekonita de la tuta homaro, Izrael estos reveninta al sia
hejmolando kaj la monto de Dio estos firme establita??,

Hi
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La rabenoj daŭrigis en tiu tradicio glorigante la pacon kaj kantante
ĝian laŭdon. La tuta Torao, ili diris, estis donita nur por antaŭenigi la
pacon25, Pace estas la supera idealo kaj unu ellla tri bazoj de la
mondo?e, Ili ankaŭ konsideris la neceson de pli egaleca sistemo de

distrihuado de la riĉaĵoj de la mondo kaj tio kontribuos al la ĉesado de

la militoj inter la nacioj??, Kiel la profetoj ankaŭ la rabenoj revis pri
la tago kiam la Sabato de la futuro estos inaŭgurita?? kaj kiam la 70

nacioj de la mondo fariĝos unu sola nacio??,

La studado de la Torao fariĝis la Ĉefa instrumento por atingi pacon en

la mondo. «Kiu studas la Toraon por la Ĉielo antaŭenigas pacon en la
Ĉiela domo supre kaj en la tera domo subesSo,

linuavide islamo ne Ŝajnas esti religio sopirante al paco, kaj la Sankta

Milito, dihad, okupas gravan lokon en ĝia tradicio, Tamen oni devas

kospreni la evoluon de tiu sinteno dum la malfacila lukto de la profeto
Muhammad kontraŭ la malamikaj triboj en Mekka kaj en la Ĉirkaĥaĵo?!, Dum

la tempo en Mekka, Muhammad unue priskribis paciencon kaj fleksecon kiel
la plej gravaj virtoj, sed post la fuĝo al Medina (antabe nomita Jatrib)
la devo rebati atakojn fariĝis sankta priskribo. En la Korano estas
enfazita ke danĝeruloj kaj senkreduloj estas tiuj kiujn oni precipe devas
venki,

Dar al-Salaan

Paco tamen estas idealo en Israelo kaj krom la antaŭe menciitaj Dar al-
Ĥarb, Dar al-Sulĥ kaj Dar al-lslam ekzistas ankaŭ Dar al-Salam, la
teritorio aŭ loĝejo de la paco. Temas pri la Ĉiela domo ankaŭ nomita la
paradizo kaj tiu nocio estas unu el la ĉefaj instruoj de islamo, Dni

rakontas en la Korano ke kiam la fideluloj alvenos paradizen
clli ne aŭdos vanan parolon kaj ne instigojn al pekoj, sed unu
solan parolon; "Paco... Paco. 52,3

Aliaj suranj rakontas kiel la kredantoj eniras paradizon en paco kaj
sekureco“,

Unu el la plej fruaj suraoj estas la fama surao 97, “la nokto de la
dekreto", kiu temas pri la nokto kiam la sorto de la mondo estos decidita
kaj la anĝeloj malsupreniros por reguligi kaj ordigi Ĉiujn aferojn sur la
tero, Pri tiu nokto estas dirite: «Ĝi estas Paco ĝis la aŭroro de la
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nateniĝo?S4, Aliloke en la Korano paco (Salam) estas unu el la nomoj de
Dio“,

Kiam Muhammad sin turnas al la "popoloj de la libro" (t.e. judoj kaj
kristanoj) li enkondukas la nocion "vojoj de paco"3e ; «Dio gvidas tiel
sur la vojoj de Paco tiuj kiuj provas plaĉi al Li,»”7

[slamanoj ankaŭ fieras pri sia salutvorto tsalam alejkum» (paco al vi),
kiu eble estis enkondukita de la profeto mem aŭ almenaŭ popularigita de
li (tiu salutvorto tamen ekzistas ankaŭ ĉe judoj jam de foraj tempoj kaj
en la hebrea kaj en la aramea lingvoj), Pacamanta islama sekto en Bharato
nomita Ahmadija (fondita de Mirza Ghulam Ahmad) uzas la tiel nomatajn sep
pacsalutojn de la korano por akceli pacon : Pacon diras Dio, faron al
Noa, Pacon al Abraham, Pacon al Moseo kaj maron, Pacon al Eliahu, Pacon
al vi, (la nokto de la dekretoj) estas pacose

Evidentas ke la nocioj de milito kaj apco ekzistas en ambaŭ religioj.
Sed kial evoluis la nuntempa konflikto en militan lukton inter judoj kaj
araboj pri la rajto al la lando de la fidoj ? Por bone kompreni tion oni
devas apartigi inter la diversajn nivelojn de la konflikto. Esence omi

povas paroli pri tri diversaj niveloj : la relinia, la politika kaj la
humaneca nivelo”?,

Judoj kaj araboj

La religia konflikto inter judoj kaj araboj estas parto de reciprokaj
rilatoj kiuj ekzistas ekde la apero de nova religio per la profeto
Muhammad en la arabia duoninsulo. Tior oni povas nomi la konflikto inter
judismo kaj islamo. Kvankam kutime regis bonaj rilatoj inter la du

religioj, kaj judoj ofte trovis rifuĥejon en islamaj landoj kie ili havis
ian aŭtonomecon por evoluigi sian propran kulturon, ekzistis ankaŭ
streĉoj kaj tensioj kaj kelkfoje (sed malofte) ankaŭ persekutoj. En la
juda tradicio la Ĉefa malamiko al Jakobo te. Izraelo estis Esav ankal
nomita Edom, kiu estis identigita kun la Romia imperio kaj poste kun la
kristana mondo. Kontraŭe la iŝmaelidoj, t.e. la araboj kaj poste la
islamanoj estis konsiderataj kiel fratoj, erarantaj kaj iomete furiozaj
sed ne speciale malamikaj. La Dio pri kiu instruis kaj ankaŭ je kies nomo

profetis Muhammad estis la Dio de Abraham, la prapatro de la du popoloj,
la juda per la filo Jicĥak (lsaak), kaj la araba per la filo Iŝmael
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ĥmbaŭ popoloj kaj religioj agnoskas tiun fundan parencecon kvankam oni

disputas pri kiu estis la plej grave inter la du duonfratoj49. Muhammad

preĝis al unusola Dio, al kiu preĝis ankaŭ la judoj kaj la kristanoj, kaj
komence li cpiniis sin esti profeto por Ĉiuj popoloj, elektante
Jerusalemon kiel la plej sanktan urbon al kiu la "kredantoj" turnu sin

dun la kvin fiutanaj preĝoj. Nur post kiam la judoj en Medina malagnoskis

lian "profetecon" kaj eĉ interrilatis kun rivalaj triboj em Mekka, li
difinis islamon kiel "araban" religion kaj Jerusalem fariĝis nur la tria
en sankteco post Mekka kaj Medina4!, Tiu nova religio tamen agnoskis la

profetojn Moseo kaj Jesuo kaj same la sanktecon de la Torao kaj de la

Evangelioj. La juda popolo kune kun la kristanoj fariĝis protektataj
popoloj fdhiamis) interne de islamo, kaj tiu signifis reciprokan rilaton
de devoj kaj rajtoj sed tamen implikante ian malpli altan gradon de

civitaneco, la dhimmis devis pagi individuan imposton fjizia) kaj

rekompence ili estis protektataj kontraĥ eksteraj kaj internaj danĥeroj

kaj malamikoj. Sed oni tamen konstatas ke judoj ofte militis kune kun la

araboj, ekzemple dum la konkerado de Jerusalem fare de Kalifo Dmar, kaj

kiel danko ili estis permesitaj reveni al la Sankta lirbo“?,

Alia nivelo de konflikto estas la politika inter la cionistoj kaj la

novaj sendependaj arabaj Ŝtatoj en Mezoriento. Araboj konsistigas nur

90 Y-n de Ĉiuj islamanoj kaj la grupo de Ŝtatoj kiuj aktive luktis
kontraŭ la israela Ŝtato estis nur duono de tiuj araboj, Post la

pactraktakto kun Egiptio restas nur S 4 de aktive militantaj islamanoj
dume minacantaj la judan Ŝtaton (Irano ne estas inkludita en tiu
kalkulo).

La komenco de tiu konflikto devenas de la tempo de Herzl, sed ĝi restis
nalgrava afero dum la tuta tempo de la otomana regado de Palestino, Nur

kiam en 1927 la Ligo de Nacioj decidis doni la mandaton de Palestino al

Britio por la eksplicita celo establi tie judan "hejmolandon"»3 (tio
estis kvin jaroj post la Deklaracio de Balfour) la situacio akriĝis. Dum

la tuta antaŭa epoko de cionismo la ĉefa metodo Ĉiam estis aĉetado de

tern kaj paca koloniado, Pro la brita milita regado kreskis tensioj inter
la lofantaroj kaj ankaŭ inter ili kaj la britoj, kaj kelkfoje eruptis
perfortaj konfliktoj kaj revoltoj. Regulaj militoj komencis nur post la

deklaracio de sendependeco de la israela ŝtato la 15-an de majo 194044,

Israel devis defendi tion, kion ĝi jam atingis per paca vojo de aĉetado

kaj koloniado kaj tial la milito fariĝis "deva" laŭ la senco de la Torao,

n
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Sed postaj militoj certe havis pli da libervola aspekto, kaj tiel estis
esence kontraĥaj al la spirito de la Torao, Dni povas rimarki ke ankaŭ ĉe

la araboj oni ne nomis la militojn diĥad Car Palestino ne apartenas al

Dar al-Ĥarboen vera senco (islamaj leĝoj ankoraŭ funkcias por islamanoj
en Israelo). Kreiĝis konflikto inter modernaj nacioj kaj novaj

sendependaj ŝtatoj kiu havis pli politikan ol religian karakteron,

La palestinanoj

Tria nivelo de la konflikto estas inter la israelanoj kaj la
palestinanoj kaj eĉ iasence inter judoj kaj araboj en Israelo mem. Temas

pri civitanaj rajtoj kaj humanecaj konfliktoj, brava estas la fakto ke la

palestinanoj memo preskaŭ entute ne partoprenis en la diversaj militoj
inter la modernaj nacioj. Estis la najbaraj ŝtatoj kiuj atakis per

regulaj armeoj. Post kiam PILO. (Palestina Liberig-Organizo) estis
fondita en Jerusalem en 1984 ili komencis nartopreni en diversaj
kontraŭisraelaj agresoj sed neniam rekte militis (escepte eble dum la

milito en Libano), Nur dum la lastaj du jaroj per la tiel nomata intifada
(laĥvorte "traskuado") la palestinanoj komencis mem preni sian sorton en

la propraj manoj kaj sukcesis aŭdigi sian vocon,

kvankan multaj provoj estas faritaj nor trovi solvon kiel dividi la
landon inter judoj kaj araboj, la tasko estas malfacila Ĉar la loĝantaroj
estas miksitaj en multaj regionoj, Jerusalem, Ĥejfa, fkko kaj nombro da

aliaj urboj estas dupopolaj kaj en aliaj lokoj ekzistas araba kaj juda

urboj tuj apude kiel ekzemple Nazaret Elit apud Nazaret kaj Kiriat Ar ba

apud Ĥevron. Kiam la lando estis dividita laŭ la limo de 1948, la judoj

fariĝis preskaŭ sole regantaj sur la israela flanko de la limo kaj la
araboj tie povis partopreni nur en malpli gravaj taskoj de la socio. Same

gur la palestina flanko de la limo judoj estis ekzilitaj kaj ili ne

rajtis viziti la tombejon de Abraham en Ĥevron aŭ la okcidenta muro de la
Templo en la malnova urbo de Jerusalem, kvankam laŭ la ĉesailita traktato
ili havus tiun rajton, Dum la sestaga milito en 1967 la israela regado

estis etendita ankaŭ al la antaŭaj palestinaj-jordaniaj teritorioj Jud-
Gamario kaj Gaza. Enkondukante tie militan regadon uzante la "antikvajn"

britajn leĝojn kaj regularon deveninta de la tempo de la mandato, la

subpremado kaj rompoj de bazaj homaj rajtoj fariĝis Ĉiam pli oftaj =;

norpala afero de la vivo tie. Tio fakte daŭris ĝis spontane eksplodis la

intifada kiu estas aŭtentika popola protesto kontraŭ multjara isregado

n

ro amemo im - ptm, Tante i ONO

OO
ETO



EVANGELIAJ KAJEROJ

kaj arbitreco de la "militaj" regantoj.

Ĉi tie mi ne volas diskuti eblajn estontajn solvojn de la konflikto sed

nur gencii kelkajn vofojn de la pasinteco kaj ef iamajn solvojn de la
konflikto, kiuj por iu aŭ alia kialo ne sukcesis enradikiĝi. La historio
de la konflikto jam estas longa kaj komplika kaj ekzistas same multe (aŭ

eble e£ pli) da "nilitarduloj" kiel da "packonstruantoj". Mi nur mencios

kelkajn el Ĉi lastaj, kiuj, kvankam jam apartenantaj al la historio,
instruas nin pri la hodiaŭa situacio.

Cionisaoj

La politika cionismo, t.e. la provo ricevi ŝtatan permeson por la
cionista entrepreno por tiel en ordigita maniero povu relofigi la landon
Palestinon per revenintaj judoj, naskiĝis per Teodor Herzl. Fariĝinte la
gvidanto de la cionista movado li turnis sin al diversaj regnestroj, kaj

plej grave al la tiama reganto de Palestino, la turka sultano Abdul Hamid

[1, kun la propono ke la tuta judaro helpu ordici la malbonajn financojn
de la otomana imperio kontraŭ la permeso de juda enmigrado al Palestino
kaj fondado de nova juda ŝtato!S, Herzl fine estis akceptita nur de pli
malalta ministro kaj la sultano neniam akceptis pli ol disa juda migrado
al la otomana imperio sed ne pri koncentriĝo en iu speciala regiono. La

plej bona politika solvo kiun Herzi fine povis oferi al siaj adeptoj
estis la uganda plano de Chamberlain, kiu fine fiaskis post grava «krizo

en la cionista movado,

Rimarkinde estas ke en sia programlibro Der Ĵudenstaat (La juda ŝtato)
Herzl forgesas mencii la arabojn kaj la eventualajn problemojn, kiuj
povus ekesti en la rilatoj kun ili49, Dum longa tempo la slogano de la
cionistoj fakte estis : «Donu al la popolo sen lando la landon sen
popolo»“?, Post sia vizito al Palestino Herzl komencis mencii la aliajn
enloĝantojn en siaj libroj ĉiam substrekante, ke la paca kunvivado venkos
(malgraŭ ke la atencoj estos farita kontraŭ Ĝi). Karakterize por la
optimismo de Herzl estas la devizo kiun li elektis por la gvidantoj de la
nova Ŝtato en la libro Altneuland (Malnova nova lando) «Nia devizo devas
nun kaj Ĉiam aŭdiĝi : Homo, vi estas mia frato»f9,

Alia tipo de cionismo kreskis Ĉirkaŭ grupoj de Ĥibat Cion (Amantoj de

Ciono). Ili pli akcentis la neceson de revivigo de la "juda spirito“ kaj

l
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subtenis plenkore la ion-post-iom-an revenon al la "hejmolando", Baldaŭ
ili fariĝis opozicio kontraŭ Herzl, sed post la fiasko de la uganda plano
kaj la morto de Herzl, ili fariĝis pli potencaj kaj fine troviĝis inter
la gvidantoj de la cionista movado,

Konata pacifisto inter la cionistoj estis Maron David Gordon. Li venis
al Palestino en 1904 kaj komencis prediki religie influitan socialismon
pri la esenca valoro de laboro, Tre influita de la pensadoj de Tolstoj,la kultivado de honaj rilatoj kun la araboj estis unu el liaj ĉefaj
temoj.

Ankaŭ rabeno Maron Samuel Tamaret estis inter la fruaj cionistoj sed
poste li rompis kun la movado pro ties troa "naciismo" kaj publikigis en
1900 la libron Judispo kaj lihereco, en kiu li akre atakis la naciisman
ideon kiel novan idoladoradon, En siaj sekvaj skribaĵoj li per elokventa
stilo klarigis sen-perforton kaj pacifismon el judisma perspektivo.

Pli konata persono aktiva dum la frua cionismo estis Martin Buter.
Ankaŭ li dediĉis sian tutan vivon al humaneca idealo kaj enkondukis postla unua mondmilito la novan terminon "hebrea humanismo"49, Ĉiam Buber
insistis ke la judoj en Palestino vivu kun la araboj kaj ne nur apud ili,
Pro tio ke la diversaj pretendoj al la lando estis tiel aliaspektaj kajtute malsamaj, ne ekzistis alia vojo ol konstrui Cionon per justeco
ini8pat) kaj li emfazis ke nenia "senbezona" maljusteco estu farita tar

neniam la rimedoj povus esti pravigitaj per la celo. Kontraŭe ili estas
interrilataj kaj la celo atingota dependas de la rimedoj uzitaj, Paco
estis por Buber la plej supera idealo inter tiuj kaj ricevante nac-
premion en bermanio, li parolis pri la potenco de la paco

ŝFopoloj devas parnli unu kun la alia per iliaj veraj humanistoj
por ke la granda paco foje povu realiĝi kaj la detruita vivo novu
renoviĝi sur la tero. Tiu granda paco estas io tute alia cl la
nanko de milito... Tiu paco signifus... ke io nova ekzistas, jes
vere iu pli granda kaj pli potenca ef cl milito ekzistas, La
homaj pasioj arde fluas en la militon kiel la riveroj en la
lagon, kaj la milito laŭplaĉe disponas pri ili. Sed tiuj pasioj
devas eniri en la grandan pacon kiel oro en la fajro kiu fandas
kaj transformas ĝin. Tiam pepoloj kune konstruos kun et pli
potenca ardo ol ili iam detruis unu la alian,?So

7
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Eĉ Ĥaim Weizaann (Ĥajie vajcman) kiu fine fariĝis la unua prezidanto de

Israelo apartenis al la opozicio kontraŭ Herzl, Dum multaj jaroj li
aktivis en kaj post la unua mondmilito, ankaŭ gvidis la cionistan movadon

Ine Ĉiam formale sed tamen reale) kaj dum diversaj konferencoj, kie la
cionistoj kaj arabaj naciistoj renkontis, li ĉeestis kiel la cionista
reprezentanto, Ĉiam li rakontis pri agrabla kunestado kun la araboj dum

tiuj renkontoj, En 1919 li vizitis Palestinon kun cionista delegacio kaj
tiam ankaŭ renkantiĝis kun Emir Fajsal en (la hodiaŭa) Jordanio. Ili
sukcesis veni al funda interkompreno kaj konsento pri la reciprokaj
celadoj kaj la emiro ef faris skribitajn promesojn al Weizmanm. fed tiuj
proponoj kaj decidoj baldaŭ fariĝis neefektiveblaj Ĉar la grandpotencoj
jan estis decidintaj per sekreta traktato, la t.n. Sykes-Picot-traktato
inter Britio, Francio, Rusio kaj Italio, pri divido de Mezoriento inter
si en zonoj de interesoj, io kio tute kontraŭis la promesojn de Britio al
la araboj kaj cionistoj,

En sia biografio Weizmann poste skribis pri siaj impresoj dum la pariza
(Faris) pac-konferenco en 1919 :

gMi pensas ke la fina identeco de la arahaj kaj judaj interesoj
estas funda realeco.»3!

Kion Emir Fajsal siaflanke opiniis ni povas vidi el letero kiun li
skribis al Felix Frankfurter la 3-an de marto 1919 :

«Ni sentas ke la araboj kaj judoj estas kuzoj per la raso,
suferantaj similajn subpremojn en la manoj de pli grandaj
potencoj ol ni mem... Ni araboj, speciale la edukitaj inter ni,
vidas kun granda simpatio la cionistan movadon... Ni laboras
ambaŭ por reformita kaj revivigita Mezoriento kaj niaj du movadoj

kompletigas unu la aliam... estas sufiĉe da loko en Sirio por ni
ambaŭ. Vere mi pensas ke por neniu povas esti grava sukceso sen
la alia.»52

Tie estas nur ekzemplo de la kompreno kiu tamen ekzistis kaj ekzistas
inter judoj kaj araboj, La ekzemploj povas esti multobligitaj sed tamen

la perfortaj erupcioj estas tio, kio plej tiras la atenton. David Ben-

burion, kiu prenis la povon (iomete en konflikto kun Meizmann) alte
estimis la "kuraĝon" en la praktika politiko, kaj kvankan li ĥavis
kelkajn trajtojn de "paculo", li enmetis Ĉiujn siajn talentojn por rapide
konstrui novan modernan armeon. Baldaŭ Israelo fariĝis preskaŭ same

agresema kiel siaj arabaj najbaroj.
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Priskribante la historion, tiu eseo fariĝos multe tro longa kaj mi nur

volas fini per unu citaĵo de Meizmann, kiu bone reeĥas la hunanecan

dimension de la probleso :

aMi estas certa, ke la mondo juĝosS” la judan ŝtaton per tio,
kion ĝi faros kun la araboj, same kiel la tuta juda popolo estos

juĝita per tio, kion ni faras aŭ ne faras en ĉi tiu ŝtato, kiam

al ni estis donita tiel mirinda ebleco post miloj da jaroj da

vagado kaj suferado,?““

Jeremi bishron, Israelo

i, TB Avoda lara 17 b.

7, La longeco de la konflikto povas esti alie kalkulita depende de tin,
kion oni opinias esti Ĝia esenco, La movado de Herzl komencis antaŭ

Pirkaŭ cent jaroj kaj la religio de Muhammad antaŭ Ĉirkaŭ 1500 jaroj.

3, Mekhilta Eliro 20:22, Sifra Levidoj 20:15.

4, Judismo havas nur unu "ordonon" fmicva), ke oni devas manĝi viandon,

kaj tio estas la Pasko-ofero dum Fasko (nesaĥ), Ĉar oni Ĉesis fari tiun
oferon post la detruo de la dua templo, ortodoksa judo povas esti

senprobleme vegeterano. Minoritata opinio inter la rabenoj (kaj lasence

ankaŭ Ranbam) opinias ke tio estas la plej pura formo de judismo, kaj ke

la permeso manĝi viandon venis nur pro la popola malkontento. finkaŭ

rimarkinda estas ke laŭ la halakha oni ne diras la kutiman benon pri nova

vestaĵo se ĝi estas farita el pelto aŭ ledo.

5, TE Sanhedrin 74 a.

4, La plej fama escepta e Ĥaron, kiu fervoris por

Dia kaj mortigis y

i

levi Judah Berlin klarigis,
ke Dio Sonis a [

"

por trankviligi lin. ĝni povas

noti, ke en la toraa rulaĵo, Ŝalom en ĉi tiu loko Ĉiam estas skribita kun

rompita litero vav por montri, ke ne temas pri regula kaj kompleta paco.
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„Ne Ĉiuj konsentas, ke ti
kialoj kaj cirkonstancoj ĝi
de la disseniĝo (diaspora!

a estas la vera judismo, sed nur pro ekstera
By =SI tiu direkto, kaj ke tiu senscsstato

forjetita (ekzemple Albert Menni).mi
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devas

A, Tiel estis nomitaj la militaj leĝoj de Readmono fare de beorge F.

Moore, Vidu qo Moor (5,f.). - History of religions. - New Vorko ro E.

Scribner's Sons, 1932., vol. 2, p. 24,

Rambam : Readmono Z0:10, Pri la9, Rambam, Jad ha-ĥazaka, Melaĥim 615,
AŬA i, Vajikra Rabba 17114.

1

malekidoj vidu: 1] Shevi'it bri

10. Ne ĉiuj konsentas ke liris kaj Tummim estas necesaj.

ii. Ankaŭ en la Korano Noa estas simbolo de pacema homo,

tAĥ Nina, 4a1suorenirru kun la paco kium ni donos al vi kaj kun la

henoj poro vi kaj por la komunumoj de tiuj kiuj estas kun vi?
(surao lir49)

DU

12, Tio estas la limoj menciitaj en la unua interligo inter Bbrahamo kaj
Dio

sEn tiu tago la Eternulo faris interligon kun Abram, dirante : Al

via idaro Mi donos Ĉi tiun landon, de la rivero de Egiptujo ĝis
la granda rivern, la rivero Eŭfrato.” (Genezo 15119)

13. levin (Solomon Jnsenh). - Le-or ha-lalakhaĥ, - 1946., p. 17.

)7. Surao 21194.
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L=

Dio.

Vidu Jes Z2-3; 1li1-9 ; 40:1-5 ;

323 ; 37124,

Tanĥuma, Noaĥ 19.

TE Sanhedrin 99 b.

Anreae (7.), Widengren (5.)
ach kultur, 1947.

Surac ŝk:26,

luran lhi46 kaj suran 50334.

ŝuran 970,

as ordonita por vi kvankam vi
i tevi malŝatas ion, ki

malŝatas Tre
tamen estas PG

ĝin,
via bono?

Sriu ke Dio Ĉion ampleksas.»

Vidu

notion

ŭ23 ; Miĥa ŝ:1-5 ;

- Nuĥasmad - hans liv prh hams tra, -
-~ fi. 143,
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34, Komparu Sentencoj Sr17 "... ĉiuj fiaj vojetoj estas paco” kaj ankaŭ

Jesaja 59:8 : "Vojon de paco lli ne komaso.. "

37. Suran ĝri4,

38, Suranj 3450 ; 37179 ; SZi109; 37/11200; 371130 ; 39173 kaj 9799.

a Nature oni povas ankaŭ kalkuli pri multaj pliaj niveloj ekzemple la

onflikto inter rifaj kaj malrifaj nacioj kaj ankaĥo inter Usono kaj
Sovetio, ktp.

is KiujM0, la islamanoj opinias ke Ahraham est ta sferi sian filon
[ŝmae] kiun li havis kun Hagar (kaj ne Isaakon ( ich k) kiel diras nia

Biblio).

4). la tombejo de Muhammad troviĝas en Medina.

42. Kontraŭe al la bizancianoj, kiuj uzis la monton de la templo kiel
Ĉefa rubaĵejo nor la urbo, Onar tuj purigis la lokon kaj haldaŭ estis tie
konstruitaj sanktejo kaj mosken, kiuj restis ĝis hodiaŭ (kvankam

restaŭritaj kelkajn fojojn).

Lk

43. Weizmann, (Chaim). - Tria! and error - the sutnbiography of Chaim

Weizmann, - Mes York, 1949. - p. 366.

Mo Oni kalkulas ke proksimume triono de la judaj palestinanoj estus

preferintaj la pacan vojon kaj tiel la eviton de milito. Multaj el la

aktivaj pacamantoj proteste elmigris.

ro 45845, Herzl ankaŭ mencias tiun ideon en sia libro fer Ĵudenstas? Li

Sultana Moŝto donus al ni Palestinon, ni povus komprense deklari ni

pretaj tuj reguligi la financojn de Turkio,» Herzl (Teodoro). - la ju

ŝtato. - Budanesto: Literatura Mondo, 1934. - p. ŭ9.

=
mai;
in

juda

46, Unu el la unuaj kiuj menciis tiun problemon e

artikaln nomita Vero de la lando Israelo en 1991 (ti
libro de Herzl)

stis Aĥad Ha-ĥm e

in estis e£ antaŭ la
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47. Falestino ne estis vigla kaj floranta lando dum la 19-a jarcento, sed
duondezerta kaj for de la ĉefvojoj, havante nur malmultajn enloĝantojn.
kiam malmultaj ili tamen estis, ili komsistigis la popolon de la lando,
taj kiam la judoj komencis alveni kaj tiel la ekonomia situacio
pliboniĝis kaj laboreblecoj estis kreitaj, tio rezultis en rapida

i iĝo de la araha loĝantaro per natura kresko kaj engigrado,

zi
49, Nocio klarigita Ĉefe en Der heilige Meg, 1919. ĥi havas kelkajn

jn kun la "rusa' hilelismo dd Zamenhof.

30. Buber (Martin). - Printing the mavo: collected essays / red. Maurice
Friedman, - 1957. - pp. 234-235,

aj vere objektivaj studoj pri la situacio de la araboj en
Israelo estas faritaj, Preskaŭ ĉiuj faktoj en cirkulado havas aŭ por-

i aŭ por-araban tendencon kaj oni ankoraĥ devas atendi multajn
jarajn ĝis la historio povos prave juĝi, liherigita de subjektivaj

i kaj tempaj onortunecoj,

1949, p. 462.
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Universitato sur Monto Ha--Cofip kaj kiajn programojn ili havas 7

Respondo : is dum multaj jaroj juda-araban projekton kiu

estis stu
; ajekta, bi estis komencita de Rabeno Ĵak

Eahiner, iirektoro. Bedaŭrinde, post la e meritiĝo de Jack la

prOgiramo Ln
post. inm Ĉesis Ĉar mankis sufite da po

sitiva etoso, Li petis

da i kun la programo por kelke da tempo sed mi ne certas ĉu tiu

studenta programo ankoraŭ funkcias.

ĵ

|

arganizas kunestadon de ul“lernejoj. Kelkaj ele oli
~ ur [ej = LA su xu. Lu

— s~. e liko=E m Lia.

sa

Mi

ie
o

pialogo
1
por la valor

iuj komprenis ke ekzistis pulitika
ino. Ŝe ni komprenus unu la alian, ni

ni permesus unu la alian nolitikajn kaj

diala
qu

mem, tamen mi DENSa

celo kiu
povus esti atingota

ĉesus murdi unu la alian ka p

tnjn tial kiel ni komprenas ke hnanj devas esti,rivitanajn rajt

Demando : Mi ankaŭ aŭdis pri la Neve Shalom projekto. Kiel ĝi funkcias ?

Respondo : Neve Shalon estas tre speciala loko, eble vi legis ke ĝia

fondinto Ĉi jare estis proponita pcor la Nobel-premio pri Paco. Neve

Ghalom estas pli ol dek jaroj aĝa, Ĝi estas agrikultura vilaĝo|kie judoj

kaj araboj laĝas. kaj vivas kune, tie vi havas iudajn kaj arahcjn

laborantajn kune 24 horojn Ĉiutage. Krom la vilaĝo ekzistas tie ankaŭ

instituto nomita La Lernejo por o kiu trejnas individuojn en dialogo.

Mi gen ricevis mian unuan trejnon £ e kiel konduki dialogojn kaj iH

daŭrigas trejni homojn ka j kunigi
klasojn de mezlernejanoj kaj simile.

Tiu estas mirinda loko. Ĉi ne celas esti modelo por ĉio kiu okazas ZT

Israelo, La plimulto de judoj preferas vivi kun aliiaj judoj kaj la

plimulto de araboj preferas vivi kun aliaj araboj, sed mi opinias ke kie!

pruyo ke oni povas vivi kune, ĝi estas tre grava.
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Demando : Fri kio okupiĝas la Palestina Instituto por la Studo de
Senperforto ?

Respondo: Tiu instituto estis fondita de D-ro Mubarak fua estis
bedaŭrinde deportita pasintan jaron far la registaro Li dis ke li
estis perdinta sian laĝrajton kaj kiel turisto ĝi havi |

sendilin” 'hejmen", rifuzante plilongigi lian vizon. Tiu centr boras kune
kun grupo de israelanoj kaj palestinanoj por mi A

forveturo de Mubarak, Massif Ĥseila fariĝis la direktoro i

faras multa
da dokumentado pri senigo de civitanaj rajtoj kajj :

rko
kie homoj povus studi senperforton. Sed mi pensas Ĉu
la intifada astas perforta aŭ senperforta, al jet hle estas
perforta, estas demando kiu bezonas pli da tempo,

Demando :
i la iniciatinto de Esperanto, e n L.L. lamenhof ankaŭ stisekaj lij ;

ide ka

ne per desegnado
er la antaĥenigao
vidpunkto ke ori

tiuj idegi ?

Respondo : Mi pensas ke ili estas esence veraj, nur ke oni devas kompreni
ke ambaŭ popoloj ĉi tie, la juda kaj la palestina popoloj, serĉas por si

ependecon, t.e. atingi tian situacion, ke la popolo men

pri sia kulturo, religie, politike kaj etne, kaj tial neniu
ere volas fali en tiun situacion ke ĝia plimulto kaj

i

pinacitharila. Mi kredas ke la plimulto de la
e preferas vivi en lando kiu estas Ĉefe palestina, Spite

inias kun vi Ĉar persone kaj ideologie mi ne opinias ke
ndan valoron, aaksimume naciismo povas esti ilo por

kaj neniam Ĝi devas
irito de sen-naciismo

eresojn kaj bezonojn de
iu abstrakta valoro.

la devas esti la lando iaj civitanoj kaj ke
judo kaj palestinano en teksto ktp., tamen mi

la hodiaŭa situacio la raglo de la Mediteranen
estu du-nacia ŝtato iaj civitanoj.

ri la Eŭropa ekzemplo kie oni nun volas farigi la
a ŝtatoj kaj establi komunan merkaton, Ĉu eble tio
la historio ?
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Eŭropo aŭ lisono „kie pova
kulturo, religio, historio kaj d

estas la aferoj kiuj gravas por la jj kaj same nor la palestinan
pensas ke du ŝtatoj plej bone solvos la homajn timojn. Homoj timas
subpremitaj. Bone... ni "havu

unu lando kiu
nuas Ĉefe juda, kaj alia kiu

estas Ĉefe palestina kaj fine... espereble „
ni povos labori en direkto de

konfederacio laŭ la modelo de la eŭropa
komuna Merkato kiun vi menciis.

s m~ = 1a 3 ~« XI
kol

TU LeDemando : Kion pri la civiiamaj rajtoj de la araboj en Israel
en la teritorioj ?

ammo

ZO

mem
mui

qa

ma-

devas sekuri plen kontrolon =super tiuj afer
j de la araboj havas duan rangon de gravecokaj la "indivi

nia bezono de

Mi ne komplete akceptas tiun argumenton, kaj mi nek komplete rif
ĝin, sed mi malakceptas ĝin en ĝiaj ĉefaj aspektoj, t.e. ke mi kreda

ne sufifaj
integrigon kaj nartnerigon de

la

l

devenas de la historio mem de la ŝta

klonodoj estas faritaj en ĉi tiu lando por garantii
la israelaj araboj. kelkaj e

p. bi estiseni
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KAJEROJ

nugero Ŝ

LA SANKTA SPIRITO

Mi proponas al vi verki pri aspekto de tiu ĉi granda (1) temo. Jen do

listo de eblaj subteanj. Vi kompreneble povas proponi ian tute aliam,
kadre de la sama ĝenerala temo,

Via respondo jesa aŭ nea alvenu plej rapide ki

via artikolo alvenu al mi en sentembro (aŭ antaĥe kiam finverkita).
semajncin, tiam, bonvolu averti cin.yi bezonas pliajn

~ani

=

Bl eble, kaj en jesa kazo,
Se

- La promeso de la Sankta Spirito
- la nleneco de la Sankta Spirito
- la fruktoj de la Sankta Spirito
- la donacoj de la Sankta Gpirito
- la potenco de la Sankta Spirito
- la kantado en la Sankta Spirito

- Naskita an la Sankta Spirito
- la ŝankta Spirito kaj la Sanktaj Skriboj

- La ĥarisma vekiĝo
- La parolo en lingvoj

- Spirito

ĵ 7



ABONOJ

Abono por du numeroj, t.e. unu jaro : 70 FRE (ECU 10)
(vi ne

al Fhi

pre indiku por kiu jaro, aŭ ekde kiu numero),

lippe Cousson, 25 Rue de Pre Ventenet, ae340 Mouaille-Maupertuis,
PIMEJO-
er

aŭ al

aŭ al

Ni daŭ

poŝta konto, Philippe Cousson, 244 45 X, Limoges, Francio,
per internacia poŝta mandato en FRF,

per 16 internaciaj respondkuponoj,

Aŭstrio, Ĥeinz Platzer, Briinnerstr, 107-109/2/1, 1710 Wien
GFSK-konto 3675.724, Heinz Platzer

Belqio, Ĵacgues Lemaire, r. des Denortes [00, 8180 Courceiles
konto OŬI-0405913-Aĝ

Britig, Thomas Neil, 87 Glasgow Rd, Kilmarnock, KAJ ILN
national qiro, FEBE, 55274 Q005

F.R. Germanio, 57 Theotima Rotthaus, 7794 Wald
Sparkasse Mefkirch K-tonummer 9434, BLZ 693 520 60

Irlando, Maire Mullarney, Mill k;, Whitechurch Ru, Rathfarnham,
Dublin 14

Israelo, Esperanto Centro, P.O. Box 23 180, 91231 Jerusalem
Italio, Centra Oficejo de IKUE, v, F. Berni 9, 00185 Roma

CCP, Centra Oficejo de IKUE, 23290000
Nederlando, ĉeen Hordijk, v. Hogendornlaan 4, 3135 CD Vlaardingen

post giro, KELI, 5506132
vedio, Ĥrne Lundkvist, Skahornbacken 73, 126 39 Migersten

poŝtĉirkonto, Kristliga Esperantoforbundet, 9 14 39-0
Svislando, Lina Reutemann, Iddastr. 34, 9008 St Gallen

poŝta ĉekkonto, KELI svisa sekcio (7 en), 80-52203-8 Zŭrich
Usono, Cornelius McKown, 460 Drlando Ĥve,, State College, Pa

14803

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ

Rotterdam, Nederlando, pere de la konto evka-e
(vidu en la jarlibro de UEA 1999, ĉe la paĝo 24)

re serĉas perantojn en aliaj landoj,

Vi kompreneble povas donace aboni iun alian, kiu cetere havus problemon
nor si n aboni,



Parabolo de la graco, kiun donas la mondo
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!dacaues [UINDER : La kegno de Dio kaj lia justeco

ro

iheotims ROTTHAUS : Rl malriĉuloj Evangelio estas predikata

Ĥŭnle BURKHARDT; Inter Diluvo kaj ĉiel-arko

William AULD ; Paco inter homoj : ĉu eblas
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