
Sintenoj postulitaj de religioj 

 

En la pasinteco okazis multegaj perfortaĵoj kaŭze de religioj. 

Bedaŭrinde ankoraŭ nuntempe ili okazas, kaj ekzistas maltoleremo. Ofte 

estas fanatikuloj kiuj faras perfortaĵojn, kaj la maltoleremo ekzistas, ĉar 

multaj homoj pensas, ke ilia religio estas la sola vera. Fakte la dogmoj kaj 

ritoj de la religioj malsamas, sed neniu religio ordonas perfortaĵojn. 

Ni vidu la sintenojn postulitajn de la grandaj religioj (ankoraŭ 

ekzistantaj) kaj je la fino ankaŭ de kvar pli novaj religioj . 

La plej antikva religio estas Hinduismo. Antaŭ ol esti skribitaj dum la 

unua jarmilo a.K., la hinduismaj ideoj estis transdonitaj buŝe dum multe da 

tempo. Hinduismo estas multflanka religio, ampleksanta eĉ ses grandajn 

filozofiajn-religiajn sistemojn. Jogo estas gravega afero en ili, sed ankaŭ jogo 

estas multflanka. Inter diversaj tipoj ekzistas – kiel plej gravaj – Bhakti Jogo 

(kiu emfazas amon kaj sindediĉon), Karma Jogo (kiu emfazas sindonan 

laboron), Ĝnana Jogo (kiu celas konon kaj distingopovon) kaj Raĝa Jogo, kiu 

celas per ok paŝoj atingi plenan konscion aŭ eĉ unuiĝon kun la diaĵo. La du 

unuaj paŝoj estas Yama kaj Niyama. Yama ampleksas agojn, kiujn oni ne 

devas fari, kaj Niyama ampleksas agojn, kiujn oni devas fari. Mi nomas nur 

kelkajn:  

Yama: ne fari malbonon (pense, buŝe aŭ age) al iu ajn estaĵo; ne 

mensogi; ne ŝteli; ne seksumi je nepermesita maniero; ne 

avidi. 

Niyama: konservi puraj i.a. la korpon kaj la menson; esti 

kontentiĝema; havi memdisciplinon kaj aŭsteron. 

 

La dua plej antikva religio – ankoraŭ ekzistanta – ŝajnas esti 

Zoroastrismo. Nuntempe estas nur malpli ol 200.000 sekvantoj, sed en la 

pasinteco ĝi estis grava kaj eĉ influis aliajn religiojn. La portugallingva 

Vikipedio asertas: “Laŭ historiistoj de religioj kelkaj de ĝiaj konceptoj [...] 

influis judismon, kristanismon kaj islamon.” En la libro Seven Great Religions 

(Sep Grandaj Religioj) la aŭtorino – baziĝante sur aliaj fakuloj – diras,  ke la 

aksiomo de Zoroastrismo estas “Puraj pensoj, puraj vortoj, puraj agoj” kaj 

ke gravaj virtoj en tiu religio estas veramo, ĉasteco (kiu signifas ne adulti), 

obeado al la gepatroj, gastamo, diligenteco, honesteco kaj karitato. 



Verŝajne la judoj asertas, ke ilia religio estas tiel antikva kiel 

Zoroastrismo – aŭ eĉ pli antikva. Ni ne diskutu pri tio ĉi tie. Kio gravas, estas 

la sintenoj postulitaj de Judismo. Kaj en tiu kazo la afero estas facila, ĉar 

ekzistas la dekalogo – konata almenaŭ en tuta Okcidento, de judoj kaj 

kristanoj. El la dek ordonoj ricevitaj de Moseo tiuj rilate al ĝeneralaj sintenoj 

– aŭ al etiko – estas la jenaj (laŭ la Zamenhofa traduko de la Biblio):  

Respektu vian patron kaj vian patrinon [...]. Ne mortigu. Ne adultu. Ne ŝtelu. 

Ne parolu kontraŭ via proksimulo malveran ateston. Ne deziru la domon de 

via proksimulo; ne deziru la edzinon de via proksimulo [...] nek ion, kio 

apartenas al via proksimulo. 

Poste aperis Budhismo. Ĝia naskiĝo estas multe pli facile datebla: ĝi 

koincidas kun la vivo de Gotamo Budho – pli ekzakte kun lia instruado post 

lia iluminiĝo – en la 6-a jarcento a.K. Gotamo Budho instruis la tiel nomatajn 

“kvar verojn”. Laŭ la unua la homa nekontentiĝo, aŭ nekontentiĝemo (kiu 

inkluzivas suferon), estas ĝenerala. Laŭ la kvara ekzistas vojo por eliri el tiu 

nekontentiĝo: la tiel nomata “okobla vojo”. Tiu “vojo” amplekas ok 

sintenojn: ĝusta rigardado; ĝusta pensado; ĝusta parolado; ĝusta agado; 

ĝusta vivtenado; ĝusta strebado; ĝusta atentado; ĝusta koncentrado. 

Evidente tiuj agmanieroj estis ofte kaj diverse interpretataj. Mi ne povas 

detaligi tion ĉi tie. Mi diru nur la jenon: oni devas havi bonajn pensojn, paroli 

sincere kaj ĝentile, agi bone (t.e. fari bonon ktp.), ĉiam vivi honeste kaj 

alstrebi nur bonajn aferojn. 

Ĉirkaŭ 550 jarojn poste estiĝis Kristanismo. Kiel budhismo baziĝas sur 

la instruoj de Gotama Budho, kristanismo baziĝas sur la instruoj de Jesuo 

Kristo (kiu cetere estis judo). En kelkaj okazoj li menciis la dek ordonojn 

ricevitajn de Moseo, kaj pro tio ili estis akceptitaj de la kristanaj eklezioj 

(katolika, ortodoksa, luterana, anglikana kaj aliaj). Do ankaŭ por la kristanoj 

validas: Respektu vian patron kaj vian patrinon [...]. Ne mortigu. Ne adultu. 

Ne ŝtelu. Ne parolu kontraŭ via proksimulo malveran ateston. Ne deziru la 

domon de via proksimulo; ne deziru la edzinon de via proksimulo [...] nek 

ion, kio apartenas al via proksimulo. Sed en sia tiel nomata Surmonta 

Prediko (aŭ Parolado) Jesuo postulis – aŭ rekomendis – pliajn sintenojn. Mi 

mencias nur kelkajn: esti kompatema; havi puran koron; pacigi; esti justa; 



ami la malamikojn; ne elmontri siajn bonajn agojn; ne alstrebi riĉecon; ne 

juĝi la aliajn. Kaj jen precipe grava maksimo: Ĉion ajn, kion vi deziras, ke la 

homoj faru al vi, vi ankaŭ faru al ili. (Citita el la Zamenhofa traduko de la 

Nova Testamento, p. 10) 

La jaro 622 p.K., kiam la profeto Mohamedo predikis en Mekko kaj iris 

al Medino, estas konsiderata kiel la jaro de la komenco de Islamo. La 

islamanoj agnoskas kiel profetojn plurajn homojn menciitajn en la juda 

Biblio (ekzemple Abrahamon, Jakobon, Salomonon) kaj ankaŭ Jesuon. 

Mohamedo, fondinto de Islamo, estas konsiderata kiel la lasta profeto. La 

plej sankta skribaĵo estas la Korano. El ĝi mi citas kelkajn frazojn – el la kvara 

ĉapitro – pri postulitaj aŭ rekomenditaj sintenoj. La citaĵoj troviĝas en la 

supre menciita libro Seven Great Religions. 

“Vere, islamanoj de ambaŭ seksoj kaj la veraj kredantoj de ajna 

sekso, kaj piaj viroj kaj virinoj, [...] veremaj, [...] pacientaj [...] 

humilaj, kaj tiuj de ambaŭ seksoj kiuj donas almozojn kaj [...] 

fastas [...] - por tiuj Dio preparis pardonon kaj grandan 

rekompencon.” 

“Kiu, ĉu viro aŭ virino, faras bonajn agojn, kaj kiu estas vera 

kredanto, tiu estos akceptata al paradizo [...].” 

Kaj en la ĉapitro 16 de la Korano estas dirite:  

"Vere, Dio postulas justecon, kaj ke oni faru bonon, kaj ke oni 

donu al la familianoj ĉion necesan, kaj Li malpermesas malbonon, 

maljustecon kaj subpremadon. 

 

Pasintjare, la 27-an kaj 31-an de aŭgusto, aperis en la Esperanta 

Retradio miaj artikoloj titolitaj “Kvar kompare novaj religioj”. Ĉiuj ili 

radikiĝas en aliaj religioj (Spiritismo en Kristanismo, Bahaismo en Islamo, 

Oomoto en Ŝintoismo kaj Ŭonbulismo en Budismo). El la artikoloj mi citas 

la sekvajn frazojn: 

Pri Spiritismo:  

“Spiritismo respektas ĉiujn religiojn kaj doktrinojn, valorigas ĉiujn 

klopodojn por la bonfarado kaj laboras por la interfratiĝo kaj la 

paco inter ĉiuj popoloj, sendepende de raso, haŭtkoloro, nacieco, 

kredo, kultura aŭ socia niveloj. Ĝi krome rekonas, ke ‘la vere virta 

homo estas tiu, kiu praktikas la leĝon de justeco, amo kaj karitato 

laŭ ties plej granda pureco’.” 



Pri Bahaismo: 

Laŭ bahaanoj la ĉefcelo de ilia religio estas fondi spiritan 

fundamenton por nova tutmonda civilizo de paco kaj harmonio. 

Pri Ŭonbulismo: 

Ŭonbulismo instruas siajn kredantojn konscii profunde la 

bonfarojn de ĉiuj estaĵoj kaj danki ilin. La kerna vorto de 

Ŭonbulismo do estas “bonfaro”, per kiu interrilatas ĉiuj estaĵoj en 

la universo. Ŭonbulismo celas disvolvi homan spiriton per 

verreligia kredo kaj realmorala trejno [...]. 

Pri Oomoto mi citas el malgranda publikaĵo titolita “Kio estas 

Oomoto”:  

“Ĉiuj religioj, bazitaj sur vero, amo kaj bono, devenas el la sama 

fonto. [...] Kaj Oomoto petegas, ke ĉiu religio unuanime 

kunlaboru kaj ne estu ekskluzivema [...].” 

Resume:  

Ne malbonfari al aliaj (kio inkluzivas ne mensogi, ne ŝteli, ne perforti) 

kaj eĉ bonfari (helpi ĉiumaniere) : tio estas la precipa mesaĝo de la religioj. 


