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ĈEFARTIKOLO
Ni estas en 2021, en la 21a jarcento kaj la Revue Spirite,
fondita de Allan Kardec, sekvas la luman vojon, kiu
inspiris la Kodiginton al ĝia kreo, antaŭ 162 jaroj, en
januaro, 1858. Sed ĉi tiu vojo ne estis sen obstakloj kaj
multaj estis la defioj renkontitaj
Post la malenkarniĝo de Allan Kardec, en marto de 1869,
la Revue Spirite, sub la administrado de Pierre Gaëtan
Leymarie, daŭre estis publikigata ĝis 1913, estante haltita inter 1914 kaj 1916 pro la
unua mondmilito. En la sekvaj kvindek jaroj (1917-1967), kun la subteno de Léon
Denis, komence, kaj sub la direkto de Jean Meyer, la Revue Spirite reaperas kaj ĝia
publikigo daŭras seninterrompe.
Inter 1968 kaj 1971, la licenco estis transdonita al Hubert Forestier kaj, en 1972, li estis
nomumita, kiel ĉefredaktoro, André Dumas, ĝenerala sekretario de la Union Spirite
Française (U.S.F.). Tri jaroj poste, en 1975, la rajtoj de la titolo Revue Spirite estis
akiritaj, per unu franko, en kontrakto subskribita inter la heredantoj de Hubert
Forestier kaj André Dumas. Tamen, kun la ŝanĝo de nomo de la Union Spirite
Française al Union Scientifique Francophone pour l'Investigation Psychique et
l'Etude de la Survivance, en aprilo 1976, André Dumas cedas la titolon kaj la
materialajn havaĵojn al la U.S.I.F.E.P.S kaj, per tio, la Revue Spirite estas absorbigata
en la eldono de la revuo Renaître 2000, posedata de André Dumas.
Nur en 1985 la Union Spirite Française et Francophone (U.S.F.F.) estis kreita de Roger
Perez kaj aliaj spiritistoj, kaj du jarojn poste komenciĝis juĝa batalo en francaj
tribunaloj por reaktivigi la titolon Revue Spirite. Fine, la 23-an de marto, 1989, la
Kortumo de la komunumo Meaux deklaras André Dumas sen rajto al la titolo Revue
Spirite, pro ne esti uzanta ĝin.
La 11-an de majo, 1989, la titolo de Revue Spirite estas finfine registrita ĉe (INPI) sub
la nomo de la Union Spirite Française et Francophone, okazanta en oktobro, de la
sama jaro, la publikigo de la historia numero: 4-a trimonato 1989, nr. 1, 132a jaro.
Konsiderante la malfacilan kurson menciitan kaj kun la sola celo, ke la publikigo de
Revue Spirite ne plu estus minacata, la tiama rajtposedanto, Roger Perez (USFF),
donis la titolon al la Internacia Spiritama Konsilio (oktobro 2000, en kunveno de la
Ĝenerala Asembleo de ISK), tiel ke ĝia administrado nun okazis kun la kuniĝo kaj
kunlaboro de ĉiuj spiritismaj nacioj kiuj konsistigas ĉi tiun organon(ISK).
Hodiaŭ ni havas la Revue Spirite eldonitan digitale kaj plurlingve, danke al la
klopodoj de spiritismaj aktivuloj dediĉitaj al ĝi ekde tiam.
La Spiritisma Movado estas la granda venkinto de tiu marŝado kaj, certe, ni tiel
povos meriti la grandan heredaĵon, kiun la Majstro de Liono, nia Allan Kardec,
iniciatis, tiel ke la moraliga potenco de Spiritismo fekundu la movadon de renovigo
de nia planedo. Jen nia rolo ĉe la regenerado.
Jussara Korngold
Tradukita de Saulo Salgado Wanderley
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Historio de Kovrilo
En ĉi tiuj tempoj de transiro estas malfacile
antaŭvidi ŝanĝojn.
Unu certeco estas la akcelado de la cifereca
scio kaj la transformo de la labormanieroj. Ni
inventas kaj reinventas, devante rapide
respondi al la ŝanĝoj.
La naturaj leĝoj ofertis nevideblan viruson,
kiu stimulis kreivon, defiis nin pensi
alimaniere, ne nur laŭ la vidpunkto de
formatoj, sed ankaŭ laŭ metodoj, proceduroj
kaj sintenoj. Ĝi devigis nin disvolvi internajn,
etikajn kaj moralajn dialogojn.
La nuntempo estas defio de renovigo.
Renovigi por superi malfacilaĵojn kaj
transpaŝi obstaklojn, inversigante ilin
pozitive, favore al ni.
Ni estas agentoj de la transiro, de la ŝanĝo.
Kiam ni pensas malsame, ni kreas la
estontecon, kiu komencas en la estanteco.
La elekto de la kovrila bildo estis apogata de
la deziro reprezenti la ideon de forto de la
naturo, ofte rompema, sed ĉiam malkaŝanta
la Superan Inteligentecon de Dio.

Teamo RS
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SPIRITISMO KAJ SCIENCO VIDEALVIDE
Kio estas Dio?
Décio Iandoli Jr.*

* Décio Iandoli Jr. Décio Iandoli Jr. estas doktoro pri medicino ĉe la SanPaŭla Federacia Universitato (UNIFESP), Prezidanto de la MedicinSpiritisma Asocio de la ŝtato Suda Mato-Groso kaj Vic-prezidanto de la
Internacia Medicin-Spiritisma Asocio.
.

Resumo
Ĉu estus Dio iu punkto de fido, iu por esti sendiskute akceptita? Iu dogmo?
Ni provis pritrakti la demandon laŭ scienca epistemologia1 vidpunkto uzante
racion kaj logikon kiel bazajn ilojn, ĉar estante la Spiritisma Doktrino scienco kaj
filozofio kun moralaj sekvoj, ĝi estas la plej bona ilo por la pritrakto de la temo.
Eĉ agnoskante niajn nevastajn eblecojn ni ne povas deteni nin de studado kaj
teoria argumentado, ĉar eĉ la plej longa irado bezonas la unuan paŝon por esti
finita. Ni utiligis la verkon de la spirita aŭtoro Andreo Ludoviko por helpi nian
rezonadon cele al prezento de utilaj elementoj por fruktodona pripensado.

Ĉefvortoj: Dio, Spiritismo, religio, scienco

1

Ĝia signifo estas scienco kaj scio kaj temas pri la scienca studo, kiu pritraktas problemojn rilatajn al
kredo kaj scio, ilia naturo kaj limoj. Epistemologio ankaŭ povas esti rigardata kiel filozofio de la scienco.
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Por ni, loĝantoj de ĉi tiu bela, blua, eta planedo en nia aventuro de malkovro,
de la kosma kaj spirita konscio ĉio bezonas difinon, ĉio devas esti klarigita kaj
komprenita, kiel ĉe scivolemaj infanoj kiuj demandas la gepatrojn milionfoje:
Kial? Kial? Kial? Kial?
Tamen, difini estas marki iun limon, establi perimetron, la komencon kaj finon
de io.
Estante tiel, ni jam rimarkas la unuan el la multajn defiojn kiujn ni frontas kiam
ni deziras “koni” aŭ diskuti Dion. Kiel difini tion kio neniam komencis, tion kio
ĉiam estis?
Kiel difini tion kio neniam ĉesas, tion kio ne havas finon? Tion kio ne havas
limojn? Kiel diris Isaac-Felix Suarès2, “Ĉiu difino estas iu limo.”3
Mi ĉirkaŭiras tiun unuan baron proponante ne ian difinon (kiu fariĝas neebla
laŭ tiu penslinio, almenaŭ antaŭ niaj nesaĝaj okuloj), kaj ŝanĝas la difinon por
“koncepto”, vorto kiu eblas kompreni kiel “karakterizo aŭ ĝenerala ideo pri io.”
Mi konfesas, ke tiu lasta vorto multe plaĉas al mi, ĉar havi koncepton pri Dio
estus naskigi aŭ krei en ni iun ideon aŭ penson kiu Ĝin karakterizu, kiu ebligus
al ni Ĝin kapti en niaj nesaĝaj mensoj, por ke ni sciu pri kio temas kvankam
nekapablaj ĝin kompreni.
Sekve mi proponas la serĉadon de koncepto pri Dio, iu esprimo kiu elvoku la
ideon pri ĝi en ni kaj, por tio, mi reiras al la baza verko de la Spiritisma Doktrino,
La Libro de la Spiritoj.
En ĝi, Allan Kardec, en la “Unua parto” titolita “Primaraj kaŭzoj”, “Ĉapitro I –
Dio”, faras la unuan demandon (Kardec, 2001, 45)
“Kio estas Dio?”
Ni notu ke Kardec havas la zorgon ne demandi “kiu”, aŭ “kia aĵo”, -grava detalo
kiu pasis nerimarkite en kelkaj eldonoj de la libro en la portugala- por eviti
antaŭjuĝon aŭ demandon kiu sugestus preferindan respondon, elmontrante
ne nur lian seriozecon kaj sagacecon, sed ankaŭ profundan saĝon. Fakte la
premiso kiun li elektis estas tiu ke Dio ne povus esti iu ankoraŭ malpli esti io.
La respondo kiu sekvas estas:
“- Dio estas la superega intelekto, primara kaŭzo de ĉiuj estaĵoj.
Superega intelekto, primara kaŭzo kaj sufiĉe: jen bonega koncepto kaj multe
pli profunda ol ĝi ŝajnas unuavide. Superega intelekto estas la intelekto kiu
estas pli alte ol ĉiuj intelektoj kaj la primara kaŭzo estas tiu kiu staras antaŭ
ĉiuj kaŭzoj, ĉu konataj aŭ ne; do, tio kio estis, estas la kaŭzo de ĉio kio estas,
origino de ĉio kaj de ĉiuj, do ĝi ne povas enhaviĝi en nia inteligento, kiel jam
atentigis la brazila filozofo Huberto Rhoden, kiam li demandas:

2
3

Franca poeto kaj verkisto (1868-1948).
V. HTTPS://dicocitacions.lemonde.fr.citacions/citation-15676.php [konsultita en 20.10.2020]
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“Homo! Ĉu vi kiu ne komprenas la ellaboraĵon pretendas kompreni la
metiiston?”
Kiu Dio estus tiu, ke en via inteligento enhaviĝus?
Maro enhavebla en moluska konko – ĉu estus ankoraŭ maro?
Ia universo entenita en fingringo – kiu nomo meritus?
Ĉu senfino ĉirkaŭita per la limhava – ĉu infinito? (Rhoden, 1988, 25)
Ni trovas ĉi tie ion eksterordinaran, ĉar la doktrino kodigita de Kardec en 1857,
sukcesis proponi racian vojon por ke ni akceptu Dion, malgraŭ la ega
ignoranteco, en kiu ni troviĝas, kaj nin defii al la kompreno de io kio superas
iun el niaj plej gravaj kaj profundaj referencoj kiu estas la tempo. Por ni, ĉio
devas havi unun antaŭ kaj unun post, ĉio devas havi komencon kaj eĉ se ni
estus kapablaj akcepti ion senfinan. La infinito estas tre kompleksa la
akceptado de io sen komenco. Se tiel estas, kiel kompreni ion kio ĉiam estis?
Mi konsentas ke estas tro malfacile, ke ni liberiĝu el la koncepto de tempo,
sed mi havas motivojn por kredi, ke ĝi fakte ne ekzistas. Tempo estus iluzio,
kaŭzita per la kontakto de nia konscio kun la profunda realo; iu sensaco kiu
helpas nin percepti tion kio nin ĉirkaŭas en logika formo, sed kio ne estas io
reala, estas io perceptata, subjektiva, ia sekvo de nia interagado kun la medio,
ne pro tio malpli grava, ĉar ni multe bezonas ĝin -la tempon- por nia evolua
proceso kaj rilato kun la realo. Tamen en la serĉado de Dio, kiu estas la origino
de ĉio kio ekzistas, iluzio neniel utilas. Ĝi transpasas tiun imagon kiun ni nomas
realo, kiun Platono tiel bone metis en la mito pri la kaverno, kiel estante
ombroj de tio kio estas kaj ne tio kio vere estas.
Eĉ se tiu penslinio ŝajnas senreferenca aŭ perdita en tumultego de malfirmaj
ideoj, la komencaj malfacilaĵoj alportas al ni perlon, ion tre valoran por ni,
estuloj enkarniĝintaj en planedo por kulpelaĉetoj, tio estas, la alprenon de
koncepto kiu prezentas logikon kaj kialon por la ekzistado, ne nur nia
ekzistado, sed de ĉio, ĉar ĉiu efiko inteligenta havas kaŭzon inteligentan, se
ne ni povus konsenti ke la nenio povas krei ion, kaj tiutipa penso ŝajnas al mi
ne nur malfirma, sed io neracia kaj nelogika, ĉar la nenio estas tio kio ne
ekzistas kaj tio kio ne ekzistas ne povas krei, estigi. Por tiuj kiuj serĉas la veron
kaj prenas kiel vojon por ĝin atingi la sciencon fariĝas esenca la tenado de
logiko kaj racieco, tiel antaŭ la komplikeco kaj perfekteco de tio kion ni konas
el la vivo kaj la planedoj, inkluzivante ĉiujn plej surprizigajn kaj perfektajn
naturajn leĝojn, kio estus la kaŭzo?
Eksplikante la komencon de la universo per ia granda eksplodo, kio kaŭzis la
eksplodon? Kio eksplodis?
Io kaŭzis la “Big Bang”, kio?
Kaj se ni malkovros la komencan kaŭzon de la universo, prezentiĝos alia
demando: kio kaŭzis tiun kaŭzon? Kaj tiel estos ĝis ni atingos la primaran
kaŭzon, superegan intelekton, ento kapabla krei ĉion kio ekzistas: Dio.
Kiel memorigas nin Andreo Ludoviko:
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“La homa intelekto konsideris la grandecon de la universo kaj komprenis la
propran humilecon, rekonante plej profunde en si mem la nefordoneblan
ideon pri Dio.” (Xavier, 1997, 151)
Tiu kiu volu tiu ŝanĝu la nomon, prenu alian vidpunkton, tamen, plu daŭros la
neceson konsenti pri la primara kaŭzo, ne pro fido, sed pro logiko, ia
inteligenta kaŭzo, por iaj inteligentaj efikoj kiuj ĉirkaŭas nin plurmaniere,
plurnivele.
Dio, kiun Kardec komprenigis per la fundamenta kaj genia demando, per kiu
li komencas sian laboron: Kio estas Dio? Tri vortoj, kiuj al ni portis respondon
ebligantan, ke ni povu koncepti ideon pri la Kreanto.
Tiu Dio, superega intelekto, nin fortiras de la restrikta kaj pala bildo de ia
antropomorfa Dio, kiu ankoraŭ nuntempe, eĉ inter ni, spiritistoj, loĝas en niaj
mensoj, donas al ni la impreson, ke Li samas kiel ni, punas, venĝas, privilegias
aŭ detruas, karakterizaĵoj de nia primitiveco, ne de Lia dieco.
Tio nin memorigas pri pastro Hipolito en la libro Laboristoj de la Eterna Vivo:
“Vere, la antropomorfaj religioj sur la surtera Krusto venenis al ni la menson,
sugestante falsajn konceptoj pri Dio en niaj pensoj.” (Spirito Andreo Ludoviko,
per la mediumo Chico Xavier)
Tiu koncepto pri Dio, transdonita de la Spiritoj, estas pri la reala Dio, la Dio de
la scienco, de la filozofio, sed kiu ankaŭ devus esti la Dio de la religio; la Dio
de la logiko kaj de la racio, kiu ebligas al ni liberiĝon el niaj difinoj kaj pravigas,
kion ni ne komprenas; ĝi montriĝas kiel deirpunkto al nova malkovro de ni
mem krom ankaŭ de la realo ankoraŭ ne perceptata en la stato kie ni troviĝas.
Ŝajnas, ke niaj ĉi-supraj konjektoj malproksimigas nin de Dio, ke ili metas nin
en situacion de nekoruptebla aŭtomateco, el kiu ni ne kapablas liberiĝi. Sed
malgraŭ nia malproksimeco de Li, Li tamen estas proksima al ni, ĉar ni estas
kreitoj kaj Li, Kreinto. Nia nescio ne Lin malproksimigas de ni, ĝi nur nin
longatempe nekapabligas percepti Lin. Tamen, malgraŭ tio, plej gravas, ke ni
liberiĝu el la antropomorfa Dio kaj konsekvence prenu la respondecon, kiu,
kune kun nia libervolo, nin koncernas, ĉar ni estas ne io, sed iu, ĉar ni estas
intelektoj kreitaj kaj perfektaj en evolua stato.Akcepti nian respondecon estas
ne plu transigi al triuloj la rezultaton de venkoj kaj malvenkoj, eĉ se tiu triulo
estas ia antropomorfa Dio, kiu ne estas eĉ ombro de la superega intelekto.
“Cetere nepre necesas rekoni, ke ŝuldanto estas sklavo de la akceptita
sindevontigo. Dio kreis libervolon, ni kreis fatalon. Estas do necese rompi la
mankatenojn, kiujn ni forĝis por ni mem.” (Xavier 2008, 307)
Ni ne estas sendirektaj nek perditaj, ekzista ia ordo kaj leĝoj, kiuj nin kondukas
al perfekteco, sed ni ĝuas liberecon por elekti kaj kapablecon por lerni, kaj tio
devas nin movi.Ni naskiĝis el la Kreanto kaj nia evoluo nin revenigos al Li, eĉ
se Li ĉiam restis ĉi tie, kun ni, dum ni forestas de Li.
“Evoluo estas nia malrapida irado revene al Dio.” (Xavier, 1995, 179)
Tiel, ĉio kio estas, kio ekzistas de Li venas kaj en Li ekzistas.
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“Ni devas do noti, ke la kosma fluidaĵo aŭ dia plasmo estas la dia forto en kiu
ni ĉiuj vivas, en la variaj anguloj de la naturo pro kio ni povas aserti, ke “En Dio
ni moviĝas kaj ekzistas.”4 (Xavier, 1997, 25)
Rekonante ĉiujn niajn limojn, kio jam montras eklernadon5, ni kapablas
kompreni el la naturo kio estas nenio alia ol la tuto de la diaj leĝoj, la
koncepton pri Dio kiel nepre necesan por pluirado de niaj aspiroj koni la
universon kaj ĝiajn leĝojn, kompreni kiu ni estas, de kie ni venas, kaj kien ni
iras, demandoj tiel malnovaj kiel nia propra ekzistado, ĉar Dio estas nia
entenanto kaj enhavo, estas tuto kaj parto, estas ĉio. La sola, la “nekreito” kiu
ekzistas estas Dio, ĉar Ĝi kreis ĉion, do tion kion Ĝi ne kreis, ne ekzistas, ne
povas esti konsiderita.
“Dio ne estas Dio de mortintoj, sed la Patro de la estuloj kiuj vivas por ĉiam.”
(Xavier, 2013, 193)
Dio estas justa, ĉar justeco estas neŝanĝebla perfekteco, ĉar se iu estas
perfekta ne bezonas evolui, sed Ĝi estas plenmova, ĉar perfekteco sin movas
kreante plian perfektecon, disigante kion estas perfekta, kiel Ĝi ĉiam faris ne
ek de la komenco, ĉar la komenco ne ekzistis por la Kreanto, sed nur por la
kreitaĵaro.
Ni estas kreitoj kaj kunkreantoj, ĉar libervolo permesas al ni krei, ni estas
perfektaj kiel ĉio kion Ĝi kreis, eĉ se ne kompletaj, ĉar ni estas en formiĝo
ricevante de la tuta kreitaĵaro tion kion ni bezonas por, iam, esti kapablaj Ĝin
kompreni, Ĝin percepti aŭ kiel diris Jesuo, esti vidalvide kun Dio, Ĝin
perceptante en Ĝia kreitaĵaro, dum ni apenaŭ perceptas nin mem, tiel ke ni
gardas en nia esenco la similecon al la Patro, kiu estas en nia inteligenta
naturo. Tiele tio kion ni kreas ne estas eterna kiel tio kreita de Dio, kaj tion diras
al ni Andreo Ludoviko, parolante pri la kreitaj intelektoj en la sekvanta formo:
“Tiuj gloraj intelektuloj prenas la dian plasmon kaj ĝin alligas al la kosmaj
loĝejoj, plurformaj, brilaj aŭ senlumaj, gaskonsistaj aŭ solidaj, obeante al
antaŭdeterminitaj leĝoj, kiel loĝejoj kiuj ekzistas dum jarmiloj kaj jarmiloj, sed
kiuj eluziĝas kaj, fine transformiĝas ĉar la Kreita Spirito povas formi aŭ kunkrei,
sed nur Dio estas la Kreanto de ĉiu eterneco.”
(Xavier, 1997, 21)
Senti Dion, kiu estas tiel proksima de ni en ĉio kio nin ĉirkaŭas estas nia vivcelo,
kaj tiel ĉiam estis. Ni estas kreitoj kaj portas kun ni la esencon de la Kreanto,
ni estas parto de tuto ankoraŭ ne imagebla, tamen reala, multe pli reala ol nia
materiala sperto povas sciigi, multe pli vera ol la veroj kiujn ni kredas koni. Tio
estas, do, la fincelo de la scienco, kiu serĉas la veron, koni Dion des pli, ke la
vero estas identa kun Ĝi.
Tradukis: Danilo Villela

4
5

Paŭlo el Tarso, en La Agoj de la Apostoloj, 17ª ĉapitro, versiklo 28. (Noto de la spirita aŭtoro).
Kiel ja asertis Sokrato: “Nur tion mi scias: ke mi scias nenion”.
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Perfortaj Kondutoj
Alessandro Viana Vieira de Paula*

*Alessandro Viana Vieira de Paula, Membro de
Spiritisma Centro Allan Kardek, Itapetininga, SP,
Brazilo

Zusammenfassung
Surtere ni trovas multajn manifestiĝojn de perforto, kiuj elmontras la moralan
primitivismon de multaj el siaj loĝantoj. Oni legas ĉiutage informojn pri linĉadoj,
ĉeestaj aŭ virtualaj, hejma perforto kaj perforto en la homaj rilatoj. La artikolo
“Barbareco en la Civilizacio”, aperinta en la “Spiritisma Revuo”, estas averto pri la
niveloj de perforto ankoraŭ okazantaj sur la Tero. La homa estulo kiu deziras pli
bonan mondon (Mondo de Regeneracio, kiu alproksimiĝas) devas eviti
venĝemon kaj perforto en kia ajn grado, klopodante vivi la fratecon, toleremon,
amplenan koron, tiamaniere, ke oni ne sintonizu kun la Malsuperaj Spiritoj, kiuj
deziras estigi malordon, inkluzive de perfortaj agoj. Nacio aŭ societo elmontras
sian moralan grandecon per signoj de lumo en ties konscienco, per la disvastigo
de solidareco kaj frateco. Kardek, en la verko “La Genezo”, diras, ke frateco estas
la granda fundamenta ŝtono por estonta mondo regeneraciita. Ke la homa estulo
estu la ŝanĝo kiun oni deziras por la mondo, kiel asertis Gandhi, kaj tiel li
kunlaboros por la konstruado de la mondo de regeneracio.
Vortaj ŝlosiloj: linĉado, perforto, sociaj retoj, planeda transiro, frateco.

En la Spiritisma Revuo de januaro,
1863,
estas
artikolo
nomata “Barbareco
en
la
Civilizacio”, kie Allan Kardek
reproduktas
kondamnendan
fakton,
kiu
okazis
en
Dalton, graflando Karolina, Ŝtato
Maryland, Usono, kiam juna nigrulo,
kulpigita de seksa krimo, kiu jam
estis arestita en malliberejo, iĝis
viktimo
de
linĉado,
kiam
popolamaso trenis lin ĝis la centra
placo, faris malformalan juĝadon
kaj pendumis lin.
Estas rakontate, ke oni pafis
plurfoje kontraŭ li, dum li konvulsiis
pro la pendumado. ili prenis lian
kadavron kaj promenis kun ĝi tra la
urbo, kvazaŭ elmontrante trofeon.
Ankoraŭ ne sata, la amaso pretigis
brullignaron, mutilis la kadavron kaj
ĵetis ĝin en la fajron.
Kardek, post tiu raporto kaj dum
sesio en Pariza Societo por
Spiritismaj Studoj, demandas kiel
estas eble, ke tuta amaso da homoj,
kiu donis pruvon de supereco de
inteligento kaj, kelkfoje, eĉ de
humanecaj sentoj, homoj kiuj
sekvas religion de mildeco kaj
paco, kapablis agi tiel sovaĝe?
Responde al tiu demando, la Spirito
patro de la mediumo diktis
mesaĝon klarigante, ke la homa
intereso
(egoismo),
voluptaj
plezuroj, la atento al la orgojlo kaj
vanteco ankoraŭ nutras tiajn
kondutojn perfortajn kaj kruelajn.,
kaj oni rekonas nacion kiel
progresintan
kiam
estas
bonkoreco, konsciaj lumoj kaj
disvastigo de sentoj de universala
solidareco kaj frateco.
La menciita artikolo en la Spiritisma
Revuo
estas
tre
aktuala,
konsiderante, ke oni ankoraŭ havas

artikolojn informantajn pri linĉadoj
post supoza plenumo de iu krimo
kiu ŝokas tutan komunumon aŭ
urbon.
Por ke ni havu ideon pri la statistiko
de linĉadoj, oni taksas ke en Brazilo
okazas meznombre po unu linĉado
tage, kaj en la lastaj sesdek jaroj
almenaŭ
miliono
da
homoj
partoprenis aktive en linĉadoj (1).
Linĉadoj elmontras la trajtoj de
agreso kiuj ankoraŭ ekzistas en
multaj homaj estuloj; ekzistas
homoj kiuj estas iagrade violentaj
(per sintenoj, paroloj, rigardoj ktp)
kaj ne klopodas inhibi gestojn
violentajn, ĉar ili ŝatas trudi la timon
kaj manipuli la proksimulon,
elmontrante sian moralan nivelon
de malsupereco.
Estas aliaj homoj en kiuj la perforto
estas ne eksplicita sed latenta, kiel
postvivaĵo de antikvaj tendencoj de
la senmorta estulo, ankoraŭ ne tute
superitaj, kiuj en kelkaj situacioj de
la vivo povas reaperi, antaŭ ofendoj
aŭ defioj, en formo de simple rudaj
aŭ krudaj reagoj, kiuj kiam
neprizorgataj povas ekaperi per
agresaj kondutoj.
Revenante al la temo “linĉado”,
antaŭ la praktiko de grava krimo
konsternanta tutan popolon, oni
povas konsideri du tipojn de homoj:
tiuj kutime agresaj, kaj tiuj kiuj
portas latenta en la intimeco la
tendencon al perforto, kiuj pro
influo de obseda kolektiva proceso
(2) (Spiritoj kiuj inspiras perforton)
subite kaj nerimarkite envolviĝas
en la linĉadon.
Evidente, ke tiuj homoj kies
agresotrajtoj estas malpli fortaj
havos malpli da probableco
envolviĝi en linĉadon aŭ praktiki

agon pli perfortan, sed sen la
necesa morala zorgo, neglektante
atentemon
kaj
preĝon
kiel
rekomendate de Jesuo, povas
estigi sintonizon kun Spiritoj kiuj
volas estigi malordon. Komence
motivitaj de ribelo kontraŭ tio, kion
ili opinias maljusta, ili estas subtile
envolvitaj de la venenaj vibroj
ellasataj de obsedantoj kaj de la
enkarniĝintoj mem, kiuj deziras
venĝi per propraj manoj. Tiam ili
nerimarkite eksterigas agreson, kaj
venas poste sentoj de kulpo kaj
konsciencodramo.
Tiu averto estas oportuna Tiu
averto estas oportuna ĉar multaj
Neprogresintaj Spiritoj atendas ies
moralan malzorgon, por potencigi
ties nivelon de agresemo, estigante
malordon kam perturbon, ne nur en
la socia medio, sed ankaŭ en la
familia etoso (hejma perforto), en la
laborloko, en la religia templo ktp.
Laŭ la rekomendo de la Spirita
Mesaĝo sendita al Kardek en la
Pariza Societo, la malfeliĉaj, koleraj,
agresaj kondutoj devenas de
moralaj malperfektaĵoj ne superitaj,
kiel egoismo, orgojlo kaj regado de
materiaj plezuroj.
Orgojlo, amata filo de l’ egoismo,
igas, ke la individuo trudu
agreseme siajn vidpunktojn, sen
ajna respekto al alies opinioj kaj
penslibero.
La materiaj plezuroj, cititaj de la
Spirito en la mesaĝo, ankaŭ
ordinare kaŭzas perforton, inkluzive
en la geedzaj rilatoj, kiam ordinare
la maskla estulo (ne nur la masklo
en la senso organika, sed ankaŭ en
la psikologiaj sintenoj, ĉar en
samseksaj unuiĝoj, ordinare, unu
adoptas la pozicion masklan)
trudas, ke la alia plenumu liajn

seksajn
dezirojn,
adoptante
multfoje psikan perforton, kiu
povas esti eĉ pli kruela ol la fizika.
Parenteze, la junulo kiu estis
viktimo de linĉado, en la artikolo de
la Spiritisma Revuo, estis akuzita de
seksa krimo, tio estas, li agis sub la
rego de instinktaj materiaj plezuroj.
La linĉado kiu, mi ripetas, ankoraŭ
hodiaŭe okazas, estas rezulto de
deziro de venĝo kaj, laŭ estas
skribite en La Evangelio Laŭ
Spiritismo, en la leciono “La
Venĝemo”, tiu praktiko estas “unu
el la lastaj restaĵoj de la barbaraj
kutimoj, kiuj tendencas malaperi el
inter la homoj.
En la menciita leciono troviĝas jena
averto: “Se lia malamo ne alvenas
ĝis tiuj ekstremoj, li atakas lian
honoron kaj liajn amatojn”.
En tiu kunteksto, oni konstatas
hodiaŭe, ke la individuo povas
liberigi sian perforton per virtuala
linĉado.
Kiom da fojoj homoj uzas tiujn
virtualajn rimedojn por nigrigi ies
reputacion,
por
plenumi
venĝodeziron, elmetante lin al
mokataĵo, fiprezentante informojn,
igante publika ion, kio devus resti
privata, aŭ simple uzante agresajn
vortojn
por
vundi aŭ
rebati
ofendon!
Estas sciate, ke informoj ĵetitaj en
sociajn
retojn
atingas
nekalkuleblan
nombron
da
personoj, tiel ke virtuala linĉado
originas gravajn malutilojn al la
viktimo, kaj ankaŭ al la aŭtoro de la
agreso, kiu tiamaniere grave sin
kompromitas antaŭ la Diaj Leĝoj,
fariĝante suferonto de doloregaj
kulpelaĉetoj.
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Nepras, ke ni havu la necesajn
moralajn zorgojn por ne implikiĝi en
kiajn ajn agresajn kondutojn, ĉu en
ĉeestaj ĉu en virtualaj linĉadoj, ĉu
en malgrandaj ĉiutagaj rudaj
sintenoj en homaj rilatoj.
Nur la amosperto kaj la klopodo
akiri virton permesos al la individuo
la liberiĝon de perforto. Kiel
instruas Gandhi, ĉiu unu devas esti
la transformiĝo, kiun li deziras por la
mondo.
Nia Tero estas en plena transiro al
Mondo de Regeneracio, sed
ankoraŭ postvivas barbaraj kutimoj,
kiel tiu de linĉado. Koncernas, do, la
individuon kun konscienco vekita
cele al la vera signifo de la vivo (la
“lumoj de konscienco”, laŭ la
esprimo uzita en la Spiritisma
Revuo), kiu jam deziras mondon pli
evoluintan kaj pacan, la devo vivi
kaj agi eksterigante prilaboritajn
sentojn.
La spirita komunikaĵo de la patro de
la mediumo estas invito al la
praktiko de solidareco kaj frateco,
kiuj
estos
la
moralaj signoj
de estonta regenerita mondo.
En tiu senco, en la verko “La
Genezo”, oni trovas la aserton , ke
nur la morala progreso povas
garantii la feliĉon de la homoj sur la
Tero, metante bremson al la
malbonaj pasioj; nur ĝi povas estigi
la regadon de konkordo, paco kaj
frateco.
En la sama ĉapitro troviĝas, ke
“frateco devas esti la fundamenta
ŝtono de la nova socia ordo”.
En la ĉiutaga penado vivi la
fratecon kaj solidarecon, la homa
estulo alfrontos raportojn pri krimoj,
kelkaj eĉ brutalaj, inkluzive povante
okazi proksime al li, falĉante vivojn

de amatuloj, oni neniam devas cedi
al kia ajn formo de linĉado aŭ
venĝo. Oni devas, anstataŭe, provi
kompreni la moralan malsuperan
nivelon de tiu, kiu krimis, kio ne
signifas apogon sed indulgon, kiel
en la eksterordinara ekzemplo de
Jesuo pri la adultulino.
En kelkaj situacioj, politikistoj,
artistoj, idoloj ktp envolviĝas en
skandalojn aŭ agas malĝuste,
suferante kiel konsekvencon la
virtualan linĉadon.
La individuo kiu klopodas esti
ĝustulo ne devas adopti tiajn
sintenojn, sed devas preĝi por tiu,
kiu morale fiaskis, sciante ke la diaj
leĝoj havas mekanismojn de riparo
kaj vekigo, iĝante malnecese, ke
oni elverŝu sian koleron kaj
esprimojn de perforto. Se li ne
kapablas preĝi por tiu kiu eraris, li
devas almenaŭ silenti, evitante
aniĝi al la grupo de la plej ekzaltitaj,
kiuj en malekvilibro linĉas kaj
humiligas iun ajn kiu stumblis en la
vivo.
Se la individuo estas viktimo de
ajna perforto, inkluzive en retlistoj,
evidente li povas laŭjure kaj laŭleĝe
agi kiel li juĝas adekvate, ĝis pasi la
perforto, sed neniam devas pensi
venĝi, manifestante la saman
nivelon de evoluo aŭ eĉ pli
malaltan ol la nivelo de tiu, kiu
kaŭzis la perforton, same kiel ne
devas senti sin tentita agresi aŭ
rebati ajnan ofendon.
Tiele oni rimarkas la aktualecon kaj
la gravecon de la teksto rikoltita el
la Spiritisma Revuo, kiel oportuna
averto, ke la homoj provu eviti
ajnajn formojn de linĉado kaj
perforto, kiuj estas ankoraŭ restaĵoj
de la morala primitivismo, sed ke,
en la alvenanta Mondo de
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Regeneracio estos anstataŭitaj de
sintenoj
de
amo,
toleremo,
solidareco kaj frateco. Ajna Nacio
progresas nur kiam ties loĝantoj
progresas.
Notoj:
(1) Referenco farita de José de
Souza Martins, aŭtoro de la
verko
“Linĉadoj
La
Popolamasa
Justico
en
Brazilo”, dum intervjuo farita de
la reportero Maria Martín, en la
8-a de julio, 2015, por la
Ĵurnalo
“El
País”
(www.brasil.elpais.com).
(2) Al la interesatoj studi pri la
temo kolektiva obsedo, mi
rekomendas
la
artikolon
“Demona Epidemio en Sabojo”,
Spiritisma Revuo, aprilo, 1862;
“La Ramanenjana”, Spiritisma
Revuo, februaro, 1865; kaj
“Hantataj Arboj en Insulo

Mauricio”, Spiritisma Revuo,
marto, 1869.
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Ŝanĝoj Antaŭviditaj por la Homaro
Deolindo Amorim (Spirito) (1)

*Psikofonia mesaĝo ricevita de la mediumo Marta Antunes, en la
sidejo de Brazila Spiritisma Federacio, en la urbo Braziljo, Brazilo.

Karegaj gefratoj, brakumante vin en tiu ĉi momento de paco, preĝo, vibracio,
ni restas kunigitaj en niaj sentoj de amo al Dia Patro, kiu ĉiam benadas nin.
La nunaj momentoj, kiujn la tera Homaro travivas, estas markitaj de multaj
defioj, kelkaj de granda amplekso, indikante ke lumoj de Nova Erao ekaperas
en la horizonto de la vivo.
Ni havu tre klaran komprenon, karaj kunuloj, pri kion reprezentas tiuj ŝanĝoj,
antaŭ la evoluaj atendoj de la tera Homaro. Ili kompreneble koncernas ne nur
la forigon de la perturbaj Spiritoj, tiuj kiuj agas kruelece kontraŭ la proksimulo,
ne nur la forpelon de ili al mondoj sintonizaj kun iliaj necesoj de evoluo kaj
spirita perfektiĝo. Ne temas nur pri tio.
La evoluo, laŭ la Diaj Parametroj, okazas alimaniere. Estas kvazaŭ estus
okazanta depurigo. Oni imagu vazon plenan de kota akvo, kun multaj
malpuraĵoj. Kaj la Dia aganto ĵetas en ĝin akvon puran dum longa tempo, ĝis
kiam la tuta malpuraĵo malaperas, restante nur akvo klara kaj pura.
Ni ne trompiĝu, karaj geamikoj, rilate la tagoj estontaj, kaj precipe la estantaj,
ĉar alvenas jam la horo de la hodiaŭo, de la ĉi-tio, de la nuno, kie ni konstruos
nian vivon estontan kaj transan. Gravas, do, ke nin gvidu ne la ŝajnoj, sed ke
oni penetru en la internon de la leĝoj de l’ Evangelio, nun renaskiĝinta en la
ĉefverkoj de Spiritismo.
Nepras, ke ni ankaŭ lernu kunvivi kun la malbono, kun ties varieco, ne
kontaĝiĝante, ne sintonizante kun ĝi, jen per vortoj jen per agoj. Ne kupli. Tiel,
kiam ni kondamnas fraton, ne akceptante iliajn limigojn aŭ adoptante ties
malsaĝaĵojn aŭ fipaŝojn, ni sintonizas kun la malbono. Kiam ni restas tro
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singardaj aŭ agmankaj, tro hezitaj, kiam ni sin ĵetas al decidoj malprudentaj, ni
eble estas sintonizantaj kun la malbono kaj malscio.
Ne estas plej malgranda dubo pri tio, ke la Mondo estas sub la estro de supera
gvido. Nenio ekzistas, kio permesus al ni dubon pri tio: la Kristo estas en la
rudro. Ke tiuj vortoj ne estu vanaj, ne falu malplenaj je signifo en la koroj. Por
akcepti la Kriston kiel nian Superan Gvidanton, estas necese, ke ĉiuj niaj
sintenoj estu ligitaj al Li. Tiele, ne validas, aŭ tre malmulte valoras, la vorto
afabla kaj milda, multfoje mielkovrita, sed kies spiritaj rezultoj apenaŭas. Ne
validas preni decidojn kiuj sin montras egocentraj, egokaresaj, turnitaj al la
daŭrigo de postenoj, de truditaj gvidistoj. Tio nenion valoras, ĉar tiele ni estus
en komunio kun la nomo de la Kristo, sed ne kun Lia mesaĝo.
Ne estas la plej minimuma dubo, geamikoj, fratoj kaj fratinoj, ke iu legio de
vere Superaj Spiritoj proksimiĝas al nia planedo, protektante ties Homaron. Ne
estas dubo pri la reenkarniĝo de Progresintaj Spiritoj, devenantaj el Superaj
Planoj, kiuj, en ekstrema rezigno, reprenas la fizikan veston por kunvivi kun la
sufero kaj morala mizero de la nuna homa estulo.
Estas Spiritoj, kiel Francisko, la Sanktulo el Asizo, kiun multfoje ni emocie
vokas, citante ties farojn kaj predikojn, sed de kiu en la ĉiutaga vivo ni restas
tre malproksimaj. Aliaj Spiritoj, Gardistoj de la Planedo, estas ankaŭ alvenantaj,
kelkaj jam troviĝas tie, en la Materia Plano. Kaj kion ili atendas de ni, ĉiuj? Nun
plenumi la eternan kaj ĉiam veran sentencon de la Kristo: “ke mia vorto estu:
Jes, jes; ne, ne” (2).
Tiele, en la momento de morala pliboniĝo, ne plu validas la pli-malpli
realismaj faroj. Ne estas la momento por meti varmetajn drapojn aŭ kusenojn
sur niajn agojn kaj farojn, en nia deziro transformiĝi pliboniĝen.
Estas malfacila momento tutcerte, ĉar ni ankoraŭ kunportas ĉiujn
malperfektaĵojn, kiuj karakterizas nian Spiriton. Se tiel ne estus, se ni estus
Spiritoj pli Evoluintaj, nenio estus malfacila, nenio estus nefarebla. Do, estas
malfacile. Pro tio, ni kelkfoje malfruigas la horloĝon de nia ekzisto, pro hezitoj,
pro nedecidoj, kiuj indikas, ke ni ankoraŭ ne estas sintonizitaj kun la Krista
Mesaĝo, kvankam niaj vortoj, skribitaj aŭ parolataj, intencas reflekti ilin.
Tio tamen estas paŝeto, ĉar antaŭe ni eĉ ne parolis aŭ skribis pri Nia Granda
Gvidanto, Jesuo, la Kristo. Sed se ni jam parolas aŭ skribas pri Li, tio estas
paŝeto, kvankam tre malgranda, por tiuj, kiuj brakumis la Spiritisman Aferon.
Tiuj, kiuj ankoraŭ persistas en la iluzio de la Materia Vivo, alkroĉiĝantaj al la
povo de altrangaj sociaj postenoj; tiuj kiuj ankoraŭ dependas de posedaĵoj por
senti sin feliĉaj, aŭ tiuj, kiuj sekvas religiojn portantajn la Dian Mesaĝon per
ritualoj kaj simboloj, tiuj antaŭ la Dia Justico faras malpli da eraroj. Ili similas la
sovaĝulon, kiu mortigas por sin nutri, kelkfoje mortigas eĉ alian homan
estulon. La sovaĝulo ignoras la Superajn Leĝojn, ĉar li ankoraŭ vivas en nivelo
spirite horizontala, nevidante trans kaj supre la superecon de Amo kaj Justeco.
Ni do direktas niajn vortojn al la Spiritismaj Gefratoj, al vi, ĉiuj, kunuloj, kiuj ĉi
tie konsistigas malgrandan nukleon. Povas esti, ke niaj ideoj estas limigitaj al
ĉi tiu etoso, kaj eble estos forgesitaj aŭ memorigitaj sekve post la paso de
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kelkaj horoj. Sed neniu serioza spiritisto, kiu volas vere kunlabori por la
konstruo de Pli Bona Mondo, neniu povas forgesi rememori al si mem kaj al la
aliaj, ke ni estas antaŭ la plej granda ekzistenciala dilemo.
Do ni komprenu, ke ne estas ekstere de ni, ke la tempesto forte alvenas, estas
interne de ni. Interne de ni, pro efekto de niaj decidoj, paroloj kaj pensoj.
Ni demandas: Ĉu ni, en la nivelo kie ni estas, povas kunvivi kun Elitaj Spiritoj?
Kelkaj el ili jam troviĝas enkarniĝintaj, ĉi tie. Ĉu ni kapablos sintonizi kun ili?
Se ni ne ekzerciĝas ĉiutage la spiritisman praktikon, kiu ebligas al ni sintonizi
kun la Bono; se ni ankoraŭ volas resti en la plej altaj pozicioj, nunaj aŭ aliaj,
kiujn ni volas okupi, se plaĉas al ni elstariĝi; se ni ankoraŭ ne faras la plej
simplajn kaj humilajn laborojn; se ni ankoraŭ malfruigas la progreson de la
Vero, kiel ni transformiĝos direkte al la Bono? Ni ankaŭ demandas: kial inter
ni, spiritistoj, la aferoj tiele okazas? Ni bezonas pridiskuti tiun aferon, analizi ĝin
en la medio, kie ni estas, konsiderante tion, kion ni realigis, spite de ĉiuj
kondiĉoj al ni donitaj, kiuj celas la sperton de l’ Evangelio laŭ la konoj pri
Spiritismo.
Multaj kredas, ke por realigi laboron de tia spirita amplekso, oni bezonas
monon, tio estas, ke ni havu materiajn rimedojn. Fakte, tiel estas ĝis certa
punkto. Oni scias, ke multe pli influas la penso.
Estas pro tio, karaj geamikoj, ke ni iamaniere priokupiĝas, ĉar la spiritistoj, kiuj
pro sia propra naturo, devus esti kleraj aŭ serĉi klerecon, konkuras inter si.
Spiritistoj kiuj konkuradas inter si ne estas efektive spiritistoj, ĉar ili estas
ankoraŭ katenitaj al siaj pasintecaj radikoj.
Kiam ni parolas tiamaniere, amikoj, ni faras tion kun amo en la koro, ĉar ni
sentas, ke la plej granda atako de la tiel nomata Tenebro, far de la Mallumaj
Spiritoj, ankoraŭ ne okazis, vere ankoraŭ ne okazis.
Do, kion ni povas diri?
Paŭlo Apostolo atentigas nin pri la hundoj (3), “la hundoj de malscio, la hundoj
de klaĉo-intrigoj, la hundoj de necedemo, la hundoj de mallaboremo, de
vanteco, de egoismo kaj manko de amo. Li atentigas nin pri la malbonaj
laboristoj”. Rememorante la Majstron, asertas la Apostolo, ke “kiu plantis, tiu
rikoltos” (4). La Majstro Nazaretano, aliflanke, emfazas ke “la arbo kiu ne
produktas bonajn fruktojn estos fortirita kaj ĵetita en la fajron” (5). Li avertas
ankaŭ, ke ni ne estu kiel la figujoj senfruktaj, kiuj estas belegaj sed ne
produktas florojn; ili estas luksaj kaj admirataj, sed nekapablaj produkti eĉ unu
frukton. Ili reprezentas belaĵon por la okuloj de preterpasanto, sed nur tio (6).
Ni do analizu la aferojn kun pli da simpleco, ne intermetante obstaklojn, kiuj
vere ne ekzistas. Ni provu fari la aferojn kun plejebla simpleco. Ni restaŭru
Kristanismon!
Spiritismo, amikoj kaj fratoj, malfermu la okulojn rilate al tio, estas la
Kristanismo Reviviĝinta, kiu nenion postulas pri pompo kaj cirkonstancoj, sed
indikas, ke ĉio devas esti farata kun vera simpleco mem, tiu simpleco de La
Domo de l’ Vojo, kiu ne ĉiam havis panon kaj vestojn por disdoni, sed havis
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Spiritan Lumon por oferi. Ni estu moderaj, kaj super ĉio, ni ne estu la
stumbloŝtono en la disvastigo kaj kreskigo de la Spiritisma Doktrino.
La morgaŭo postulos de ni, ĉiuj, multan pardonon kaj intiman silenton de ĉiuj,
ĉar estos multe da larmoj kaj dentgrincado, kiel anoncite. Kiel spiritistoj, ni estu
la ekzemploj de mensa klareco kaj honesteco. Ni klopodu forlasi la pezon de
la pompoj, kiujn ni ankoraŭ havas de aliaj tempoj. Ju pli simplaj ni estas, ju pli
humilaj, des pli ni estos ligitaj al la Koro de l’ Kristo, kiu havis neniun eklezion
aŭ templon por preĝi. Liaj sandaloj estis ĉiam polvokovritaj de la stratoj, kaj
Liaj vestoj estis ĉiam la plej simplaj. Spite de tio, estis Li kiu okazigis la plej
profundan moralan transformiĝon en la Homaro.
Ni foriru definitive, fratoj kaj fratinoj, el la eksteraj manifestacioj kaj ne
misprezentu la Mesaĝojn de la Plejalto kaj ne malfaciligu ties disvastigadon.
Bonvolu ne misinterpreti ĉi tiujn miajn vortojn, ĉar, frue aŭ malfrue, en malĝojo
aŭ larmoj, en ĝojo aŭ jubilo, vi rekonos, ke ni estas parolantaj pri aferoj tre
simplaj, facile plenumeblaj de iu ajn sincera spiritisto.
Ke la Paco de la Majstro kaj Amiko benu vin!
Ni petegas, el la fundo de nia koro, el la plej profundo de nia esto, ke ĉi tiu
Benata Domo estu ĉiam la lumturo, kiu lumigas la mallumon de la nescio
ĉirkaŭanta nin, agante per konkretaj agoj surbaze de la Evangelio de la Sinjoro,
laŭ la lumo de la Spiritisma Kompreno.
Ni neniam forgesu tion!
Ĉirkaŭbrake, mi lasas al vi mian respekton kaj koron.

Notoj:

(1) Deolindo Amorim (1906-1984), brazila spiritisma ĵurnalisto, publicisto, verkisto

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

kaj konferencisto. Kunlaboris en “Jornal do Commercio” kaj en preskaŭ la tuta
brazila spiritisma gazetaro. Li estis unu el la plej vervaj defendantoj de la verkoj
kodigitaj de Allan Kardek, kaj profunda admiranto de Léon Denis. Li estis
prezidanto de Brazila Spiritisma Kultura Instituto kaj honorprezidanto de Brazila
Asocio de Spiritismaj Ĵurnalistoj kaj Verkistoj.
Mateo 537. “Sed via parolo estu: Jes, jes, ne, ne; ĉio ekster tio estas el malbono”.
Paŭlo – Filipianoj, 3:2. “Gardu vin kontraŭ la malbonaguloj; gardu vin kontraŭ la
karntranĉuloj”.
Paŭlo – Galatoj, 6:7. “Ne trompiĝu; Dio ne estas mokata. Ĉar ĉion, kion oni semas,
tion ankaŭ li rikoltos”.
Jesuo. Mateo, 7:19-20. “Ĉiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakita kaj
ĵetata en fajron. Tial per iliaj fruktoj vi konos ilin”.
Jesuo. Luko, 13: 6-9. Parabolo de la malfekunda figarbo (ĝi estas en “La Prediko
de la Montaro”).

Tradukis: Givanildo Ramos Costa
Reviziis: Célio Freitas Martins
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KORESPONDADO
Pri la nuna momento de la pandemio
Fratino Bernadete (spirito)6
Amikoj, gefiloj de la koro:
Dio benu vin!
Mi kredas, ke vi ankoraŭ memoras la rakonton kiun mi prezentis al vi pri la muso
kaj la muskaptilo, ĉar ĝi daŭras tre aktuala.
La mondo sin tenas kiel la aliaj bestoj de la bieno en tiu rakonto, antaŭ la avertoj
kiujn la vivo portas pri la neceso de moralaj ŝanĝoj kaj disciplino.
La situacio en la planedo, rilate al la pandemio, daŭras iamaniere la sama, kaj la
fundamentaj iloj por redukti la gravecon de la kontaĝoj, kvankam simplaj, estas
rifuzataj ĉiam pli kaj pli.
La homoj elstariĝas lastatempe pro aspekti kiel ribelaj klaslernantoj, ili preferas la
bruetadon de la paralelaj konversacioj en la klasĉambro ol lerni la lecionon
instruatan de la “majstro de la vivo”, nome la Naturo kaj siaj propraj mispaŝoj.
Ni ne estu frivolaj rilate al niaj personaj zorgoj kaj rilate tiujn, al kiuj ni estas
referenco. Ni fizike distanciĝu, tiel ke ni zorgu pri nia sano pli kaj pli.
Transsalti etapojn estas ĉiam certeco pri posta falo.
Al tiuj, kiuj estas profesiuloj pri sano, kaj al tiuj, kiuj konas la transcendajn verojn
de la Dia Leĝo, koncernas plej grandajn zorgojn kaj ekzemplojn.
Ni ne kredu, en iu ajn momento, je spiritaj privilegioj, miraklaj spiritaj intervenoj,
nek je eksteraj apogoj, okaze de foresto de interna protekto. La vivo donas al ni
tion, kion oni semis, ni estu certaj pri tio!
La agado de la Dia Kompato ne kuŝas en la mildigo de la malsanoj, sed en la
konstruo de la interna paco en tiuj, kiuj vivas serĉante la rektan vojon.
Pliafoje, mi brakumas vin, kun patrina sento.
(Psikografiita mesaĝo ricevita de la mediumo Roberto Lúcio, en la 19-a de oktobro, 2020, okaze de la
kunveno en AMEMG - Medicina Spirita Asocio de Minas-Gerajso, en la urbo Belo-Horizonto, Brazilo).

Tradukis: Givanildos Ramos Costa
Reviziis: Célio Freitas Martins
La spirita aŭtoro parolas pri la fablo de Esopo, greka poeto de la Antikveco, rakontanta pri kiel
museto en bieno, vidante muskaptilon, avertis ĉiujn bestojn neatentantajn pri ĝi kaj nekonsiderantajn
tiun fakton al ili danĝera. Sed iam la dommastrino estis pikita de serpento kiu vundiĝis en la
muskaptilo. Kaj ĉiuj bestoj de la bieno, unu post la alia, suferis durajn konsekvencojn: komencante pri
la kokino, kiu fariĝis rizkokinaĵo, kaj finiĝante pri la bovino, kiu estis mortigita por nutri la amikojn kaj
familianojn, kiuj ĉeestis la funebron de la dommastrino! Tio estas: la problemo de unu estas ĉies
problemo. Kiam estas muskaptilo en domo, ĉiuj estas en danĝero (Noto de la eldonistoj).
6
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