TRADUKO
Aprilo 2002
AL LA RELIGIAJ GVIDANTOJ DE LA MONDO
La historiaj eventoj de la dudeka jarcento devigis la popolojn de la mondo ekkompreni sin kiel
nfliktoj
- je
Tragike estas ke la institucia religio, kies ekzistokialo estas la starigo de frateco kaj paco, kondutas
pruntis sian kredindecon al fanatikismo. Kiel gvidanta organo de unu el la mondreligioj, ni sentas nin
responsaj postuli seriozan pripensadon de la defio al kiu tio submetas la religiajn gvidantojn. La nuntempaj
Ni fidas, ke la komuna servo al la Dia certigos, ke
niaj vortoj estos akceptitaj en la sama spirito de bonvolo en kiu ili estas prezentitaj.
la virinoj estis - kun raraj esceptoj supers
Tamen, je mondskala nivelo la koncepto de la egaleco de la seksoj praktike atingis nuntempe la staton de
ra supereco

firmaj konvinkoj kaj pre

paciencon por tiaspecaj pretendoj.

-koncerne la malakcepto de pasinttempaj konvinkoj estas plej kompleta.
multaj mondregionoj - kiel

pesto plaganta la vivon de granda parto de la homaro -

kaj normoj, kiujn
aj principoj estas identigitaj kaj klare esprimitaj; ili atingis vastan publikon kaj pli kaj

*
kajn centrajn

zicio celebris.
kampo de religio la kunveno estis unika, "senprecedenca en la historio de la homaro".
gvidantaro eluzus tiel favorajn cirkonstancojn kaj vekus en la delonge disapartigitaj religiaj komunumoj de la
mondo spiriton de frateco, kiu povus liveri la necesan moralan fundamenton por nova mondo de prospero kaj
en multaj lingvoj, enkondukis pli kaj pli vastan publikon, kredantojn same kiel nekredantojn, en la instruojn
el la plej gravaj religioj, kreante intereson, kiu poste estis kontentigita per radio, televido, filmo kaj
fine la interreto. Universitatoj enkondukis doktorigajn programojn en la fako de kompara religioscienco. Fine
de la jarcento interreligiaj diservoj,
Kontraste al la unuigaj procezoj, kiuj transformas la ceterajn sociajn rilatojn, la i
nura strategio, sed
virinoj en simila maniero rezultigis, ke la institucioj de la socio kaj la publika opinio pretis rekoni, ke ne
ekzistas akcepteblaj kialoj - por rifuzi al virinoj plenan egalecon kun viroj
ontribuoj de iuj
nacioj al la konstruo de tutmonda civilizacio ne subtenas la hereditan iluzion ke aliaj nacioj havas malmulton

decida momento de nia komuna historio. Tamen, la pli granda parto de la institucia religio staras paralizita

la
religio.
kian rikolton donis la semoj, kiujn la blindaj fortoj de religia dogmateco, incitintaj tiajn konfliktojn, plantis
en la popolan konscion.

agantoj, kiuj malhelpis la esploradon de la realo kaj la utiligon de tiuj intelektaj kapabloj, kiuj nobligas la
homon. Kondamnoj de materialismo kaj terorismo ne vere helpas je la solvo de la nuntempa morala krizo se
kaj vundeble elmetitaj al tiuj influoj.

la spirito kaj ekzemplo de la transcendaj Figuroj, kiuj donis al la mondo
dube la genera forto, kiu

pravigo de la principoj entenataj en la sanktaj skriboj de iliaj respektivaj religioj. Kiel la historio de la

2

eterna fonto.
an mondon
rimedoj elpensitaj de la homo.
*
unu jarcento kaj intertempe vaste diskonigitaj:

diferencoj inter la religiaj pre
estas la rezulto de homa perverso, estis ordonitaj de Dio kaj reflektas Lian Volon kaj Celon.
la semantojn de diskordo inter vi. Tenu vin je tio, kio kunligas kaj unuigas vin.
Tia alvoko ne estas instigo forlasi la kredon je la fundamentaj veroj, kiujn la grandaj religioj de la
mondo proklamas. Tute male. La kredo ordonas al si mem kaj pravigas sin mem. Kion aliuloj kredas kredas klare kaj neambig
malamon kaj perforton.
aopinie devas respondi la religiaj gvidantoj, se religia gvidado havu signifon

dogmo

malfrua horo, sin turnas atendante gvidadon.
Certe ekzistas grandaj diferencoj inter

disfrem

- kaj
rigarde al la respo

tiel kondukataj ke ili akcelas unuecon. La garantio por spirite, morale kaj socie sana rezulto trovi
kaprico, sed per amoplena kaj senerara Providenco.
a disfalon de la
kiel moralan de
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lisma celo, des pli la kontentigo de la bezonoj de la
animo kaj de tiuj de la socio estos pli kaj pli konsiderata kiel du komplementaj flankoj de matura spirita vivo.
Se religia gvidado volas respondi al la defio, kiun la supre menciita percepto prezentas, tiu respondo
devas komenci per la agnosko, ke religio kaj scienco estas la du nemalhaveblaj sciosistemoj, per kiuj la
konfliktas inter si, sed dependa
la historio, kiam ilia komplementa karaktero estis rekonita kaj kiam ili povis kunagi. La komprenoj kaj la
n per spirita kaj morala responseco por

Ni nun devas priparoli problemon, kiun ni aliras h
multaj tentoj, kiujn la mondo ofertas, nesurprize logas la religiajn gvidantojn misuzi potencon en aferoj de la
-rilate tra la epokoj akiris sennombraj
klerikoj
aliaj religiaj gvidantoj kultivis ferti
momento de la historio ne bezonas plian detaligon.
*

oj
komunaj klopodoj ni devas klare sciigi ke nia konvinko, k
kontribui al la kuracado de la malsanoj kiuj turmentas malesperan homaron, devas nun trakti honeste kaj sen
u kaj ke,

mondskalan incendion kies konsekvencoj estas neim
posedi Dian pravigon. La kriza situacio postulas de la religia gvidantaro rompi la murojn de la pasinteco
Se entute ekzistas pravigo por influado en la sfero de konscio, tiu povas esti nur la servado al la bonfarto de
plej granda turnopunkto en la historio de la homa civilizacio, la postuloj rilate tian
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