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ĈEFARTIKOLO
Rilate al la tempo, kiam multaj festas
Paskon, ni konsideras grave emfazi, ke
laŭ ni, ni spertas novan Pentekoston1,
kie la veroj de Kristo estas pli vaste
disvastigitaj al la kvar anguloj de la
mondo. Voĉoj resonas tra la planedo
per la klopodoj de diligentaj bonaj
laboristoj, kiuj ne haltigis sin, vidante la
materialajn pordojn de siaj respektivaj
spiritismaj centroj fermiĝi kaj malfermis
virtualajn
studĉambrojn
kaj
subtenĉambrojn, per tiuj kanaloj, kiujn
hodiaŭ la teknologio permesas al ni. Ni
tiel vidas fekundan eraon en la kampo
de la spiritisma disvastigado, per
parolado kaj skribado, invitante ĉiujn al
la vekiĝo. La nova epoko tiel konsilas;
estas tempo por aŭdi la vortojn de la
apostolo Paŭlo (Efezanoj 5:14), "Vekiĝu
vin, kiuj dormas!"
Jen kiel Spiritismo, per sia moraliga
potenco,
fekundigas
renovigan
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movadon, inspiranta nin al la ŝanĝo de
niaj pensoj, kaj invitante nin ekbruligi
superajn aspirojn en ni kaj pliperfektigi
la landon de niaj animoj.
En akordo kun tiu propono, la Spirito
Guillon Ribeiro diras al ni: "Spiritismo
ĉefe kunportas la gloran mision de la
renoviganto de la" Mi ", inspirante al ni
benatan agadon cele al nia liberiĝo".2
Ni devas do nutri nin per novaj idealoj
kaj novaj celoj, ĉiam pli noblaj, por
firmigi novajn kutimojn kaj novajn
spiritajn aŭtomatismojn. La Kreinto
"ekbruligas, sur la ĉielo de niaj idealoj,
novajn konvinkojn kaj pli altajn aspirojn,
por ke nia spirito ne perdiĝu en la
vojaĝo al la supera3 vivo", kaj invitas nin
apliki ĉion ĉi al la morala solidigo de la
nova Tero, alportante la epokon de
regeneriĝado al la mondo.
Por tio, ni rememoru Kriston, kiu invitas
nin esti fidelaj servistoj en la
Laborkampo de Nia Patro.
"Nia devizo hodiaŭ estas kunteni, kuniĝi
por pli bone servi al Jesuo".4
Ni iru kune kaj unuiĝu en la idealo de
Kristo!

Tradukita de Saulo Salgado Wanderley

1

Religia feritago okazigita kvindek tagojn post
Pasko, en kiu kristanoj festas la alvenon de la Sankta
Spirito al la apostoloj.
2
Mesaĝo de la Spirito Guillon Ribeiro,
psikografiita de la mediumo Julio Cezar Grandi
Ribeiro, aperiginta en la revuo Reformador, en

novembro, 1976 kaj en la verko Vorto al la Spiritistoj,
leciono 43 (FEB).
3
XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Spirit). 1995.
Fonte Viva. Rio-de-Janeiro: leciono 41 FEB. (pĝ.98)
4
Same (noto 2).
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Teksto de la Teamo
Revue Spirite
Kiel prezentite en la antaŭa numero de ĉi tiu eldonaĵo, por la
Unua Jaro de la Revue, ni elektis DION kiel la ĝeneralan temon
de la precipaj artikoloj. Kvar subtemoj, poste, estis elektitaj por
ĉi tiu temo, ĉiuj prenitaj el la Spiritisma Kodigo: Primasa Kaŭzo;
Superpleja Inteligenteco; Akso de la Universala Kreado, DIA
Providenco, Saĝo kaj Harmonio.
Kiel certe agnoskis la studentoj kaj fakuloj de la Spiritisma
Doktrino, la unuaj du subtekstoj venas al ni per la difino de Dio
proponita de la Spiritoj, ĝuste en la unua respondo de la fonda
verko de Spiritismo - La Libro de la Spiritoj.
La subteksto de ĉi tiu numero venas al ni tra la verko La
Genezo, en la punkto ĉe kiu Allan Kardec fokusiĝas sur,
analizas la Dian Naturon, komence ofertante al ni difinon de
Dio, alnomante la ecojn, kiuj nepre Ĝin karakterizas kaj finante
per la konkludo, ke, en ĉi tiu difino kaj en ĉi tiuj ecoj, la homo
trovos la akson, sur kiu kuŝas la universala kreado - lumego
kapabla je gvidi lin sekure en la aventuro de la verserĉo, kia ajn
estas la regado de homa penso al kiu ĝi sin dediĉas1.
La Libro de la Spiritoj estas la unua verko de la Kodigo, La
Genezo, la lasta. Inter ili ni trovas perfektan ekspozicion de brila
penso, kiu evoluas kaj kompletiĝas, je ĉiu nova rezono
ellaborata, je ĉiu nova koncepto anoncata, surbaze de la
informoj kolektitaj el la Vivo post la vivo. Ciklo, kiu komenciĝas
kaj sin konkludas, sen finiĝi.
En lia kontinueco nuntempe aperas la redaktantoj de ĉi tiu
eldonaĵo, kiuj helpis kaj helpos nin pensi pri DIO, gvidante nin
en ĉi tiu ciklo - kiu ankaŭ sin konkludos sen finiĝi - ĝis iomete
pli proksime al la vero
.Tradukita de Saulo Salgado Wanderley
.

NOTO: Ĉiuj tekstoj
sub la respondeco
de la Revue Teamo
konformiĝas al la
skribaj normoj de la
portugala lingvo de
Portugalio.
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Teksto de KOVRILO

(...) ploru,

atendu, suferu
kaj rifuĝu en la
ideo de Dio

esence bona,
absolute

potenca
esence

justa!
PLATÃO*

Rigardante atente la naturon, ni trovas la dian
geometrion en la projektado kaj konstruado de
la mondo ĉirkaŭ ni; perfekteco, organizita ĉirkaŭ
kreanta akso, generanta seninterrompan vivon.
De ĉelaj mikro-strukturoj ĝis makro-strukturoj de
la Universo, ĉiam ekzistas tia Akso, kiu subtenas
pezon, premon, kiu distribuas kaj ekvilibrigas
ĉion en si mem, en sia kerno, kiu radias kaj
vastiĝas; kiu gvidas kaj organizas ...
La atingo de nia kompreno, en la nivelo en kiu ni
troviĝas, lokigitaj en kvadranto determinita de la
morala kaj spirita pozicio, kiun ni okupas, starigas
nian vidpunkton, determinanta faktoro de niaj
agoj.
La sperto je rigardi, vidi kaj ĝui altigas la animon
kaj kondukas ĝin al la renkonto de la kreitaĵo kun
la Kreinto!
Por la kovrilo de ĉi tiu numero de la Revuo, ni
kreis interpreton de nia "fenestro" al la Universo;
provo de estetika sperto de la renkonto kun la
superpleja Belo, la renkonto kun Dio - akso de la
kreadkonstruaĵo, ĉirkaŭ kiu la homaro gravitas
cele al la perfekteco.1
Tradukita de Saulo Salgado Wanderley

Allan Kardec, La Libro de la Spiritoj,
demando 1009.
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SPIRITISMO KAJ RELIGIO
Dio, Principo de Eterneco
Laudelino Risso

Fizioterapiisto, Osteopato, Trejnado pri
Medicino, Menso kaj Korpo, Trejnado - Taksado
kaj kuracado de doloro: principoj kaj praktiko de
dolormedicino. Specialisto pri mana terapio.
Diplomiĝo pri Podoposturologio.

Resumo

En la origino de la Homaro, la figuro de Dio aŭ de multaj dioj ĉiam ĉeestis en la historio
de la homa estulo.
Kredoj, kiuj subtenis la fidon, ofte kristaligis sciojn kaj konceptojn, kiujn la progreso de
la scienco povis rompi rilate al la ligo de homo kun Dio, kreita kaj formita por potencigi
la dezirojn, ŝajnajn kaj realajn bezonojn de la kreitaĵo mem, kaj ankaŭ de la institucioj,
kiuj asertis esti la reprezentantoj de Dio surtere. Filozofoj, sciencistoj kaj tiom multaj
aliaj povis vidi siajn tezojn kaj esplorojn malakceptitaj, ĉar ili ne harmonias kun grava
aro da libroj, nome la Biblio, prezentante la Malnovan kaj la Novan Testamentojn, kiuj
estis modifitaj plurfoje, kiel studite en la historio de la Ekumenaj Koncilioj. Tiuj samaj
viroj, juĝitaj kaj kondamnitaj, mortus se ili ne rezignus siajn
proprajn tezojn, kiuj, laŭ la Kortumo - konsiderata la voĉo de Dio
Ŝlosilvortoj:
sur la Tero, kondamnante ilin kiel herezulojn. La rompoj de la
Dio, Spiritismo,
regado de la religia Ŝtato formis grandan nombron da nihilistoj
Filozofoj,
kaj ateistoj, sed noblaj erudiciuloj eklumigis la mensojn per racio,
Scienco, Fido.
prezentante nerefuteblajn pruvojn pri la ekzisto de Dio,
montrante Lin kiel realaĵon.
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Kiel difini la nedifineblan? Limigi
Senlimon, ĉu trovi devenon en la
Primara Kaŭzo? Ĉu vi serĉas originon
en la Eterneco?
La konceptoj rilate al la kompreno pri
Dio ŝanĝiĝas kun la progreso de la
Homaro, sed tio ne signifas, ke Dio
ŝanĝiĝas.
"La homa lingvo estas senpova
prononci Lian nomon, ĉar ni ne havas
komparon por doni al ni ideon pri tia
afero. Ni estas kiel denaskiĝaj blinduloj,
kiuj senutile klopodis kompreni la brilon
de la Suno". (Kardec 2013. 61).
La intelekta, emocia, spirita maturiĝo
de la homa estaĵo, vekas la
neforigeblan konsciencon, laŭ la
atingoj de mem-individueco kaj mempenado. Ĉiu nova atingo, nova
kompreno pri la sama temo.
Kiam ni pensas pri amo kaj provas difini
ĝin, ni faras ĝin laŭ la bazo de niaj
propraj spertoj, kiuj okazas en
malsamaj tempoj de matureco,
tiamaniere ke la respondo kaj la
kompreno ŝanĝiĝas draste.
La samo validas pri nia kompreno pri
Dio.
"Amataj, ni amu unu la alian; ĉar la amo
estas el Dio; kaj ĉiu, kiu amas, naskiĝas
el Dio kaj Dion konas. Kiu ne amas, tiu
ne konas Dion, ĉar Dio estas amo."
(Johano 1-7,8,9)
“Li estas el elementa principo, kiu
pensas pri kaŭzo per ĝiaj efikoj, eĉ se la
kaŭzo ne videblas. La Scienco iras plu:
ĝi kalkulas la potencon de la kaŭzo per
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la potenco de la efiko, kaj ĝi eĉ povas
determini ties naturon”
.
"Tiel estas la universala meĥanismo,
Dio ne montras sin, sed Li elmontriĝas
per Siaj verkoj". (Kardec 2003, 51).
Laŭ la vidpunkto de la materialisto, la
aglutinado de la masoj, kiuj generis la
“Big Bang”-n, okazis pro gravitaj,
magnetaj kaj elektraj fortoj ĉeestantaj
en la propra Universo, kiel diras
Stephen Hawking, “Pro la ekzisto de
leĝo kiel tiu de gravito, la Universo
povas krei kaj kreos sin mem. La
spontana kreado estas la kialo de la
ekzisto de io anstataŭ nenio, la kialo de
ekzisto de la universo kaj de ni mem”.
(Hawking 2010, 97), asertante, ke ne
estus necesa la ekzisto de iu Dio por tia
fenomeno.
Ni perceptas la limigon de neklera
analizo, ĉar oni juĝas efikon pere de la
kaŭzo, kaj se estas fortoj respondecaj
pri la moviĝo de la molekuloj, tiuj fortoj
devas havi sian kaŭzan agenton, do, se
la moviĝo estas inteligenta efiko, ĝi
devenas de Kaŭzo egale inteligenta.
Por havigi sekurajn bazojn por la
komenco de pripensoj pri la kompreno
de tio, kio estas Dio, ĉi tiu artikolo invitas
la leganton enprofundiĝi en la firmigajn
bazojn de la religio, de la scienco kaj
ankaŭ de la filozofio.
"Ĉio vibras, en la Naturo, en harmoniaj
akordoj, en kondiĉoj determinitaj de iu
inteligento, kvankam la leĝoj, el kiuj
rezultas ĉi tiu harmonio, estas superaj
al ĝi, ĉar la kaŭzo estas ĉiam pli granda
ol la efiko.
Estas per Li, ke la universoj formiĝas, ke
la ĉielaj masoj prezentas siajn mirindajn
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splendojn, en la grandegaĵoj de la
senfino. Estas per Li, ke la planedoj
gravitas en la spacoj, ĉirkaŭ la lumaj
fokusoj, formante brilajn aŭreolojn de
sunoj. Dio estas eterna vivo, grandega,
nedifinebla, la Komenco kaj la Fino, la
Alfo kaj la Omego. Estas Li, kiu, en la
abismo de la tempo, volis, ke la
universo ekzistu kaj la kosma polvo
ekmoviĝu. Laŭ Lia volo la admirindaj
leĝoj de la materio disvolvas la
senfinajn mirindajn kombinaĵojn, kiuj
produktas tion, kio ekzistas”. (Bodier kaj
Regnauld 2001, 78).
Ne temas pri difini, ĉar neeblas limigi
ion senliman, sed iel pripensi la faktojn
kaj ankaŭ la historion, por alproksimiĝi
al ia kompreno pri Dio.
La Teorio de Evoluo prezentita de
Charles Darwin (1859), timigas la fidon
konstruitan sur malstabilaj bazoj,
refutante absurdajn kredojn de iu Dio,
kiu ĝis tiam praviĝis per mitoj, kie oni
kredas, ke la origino de la virino okazis
per ripo de viro, por infana konkludo
kies la reprodukto de la specio sen
logiko kaj nekapabla subteni la
certecon de la racio. Prezentante la
naturan evoluon de la specio, oni
respondecigis lin pri la morto de Dio,
kiam li defendis la ideon ke en la naturaj
leĝoj de evoluo la specio disvolviĝas.
Samtempe kaj kune kun Darwin, Alfred
Russel Wallace prezentas siajn opiniojn
pri la teorio de la evoluco. Citita
multfoje de Charles Darwin en sia
verko, Wallace havas la eblon, per sia
teorio, lumigi mensojn kaptitajn en la
mallumo de nescio, esplorante kaj
skribante pri la spirito kaj ĝia
senmorteco, prezentante ĝin kiel
realan kaj fundamentan parton en
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logika rezonado de la evoluo de la
kreitulo, sed ĉefe en la koncepto de
justa kaj ama Dio.
Poste, en la verko “La Homo kaj la
Evoluo”, Wallace argumentas, ke: "la
natura selektado ne povus pravigi
matematikan, artan aŭ muzikan genion,
nek metafizikajn pripensojn, racion aŭ
humuron, kaj ke io en la nevidebla
universo de la Spirito intervenis
almenaŭ tri fojojn en la historio: 1 - La
kreado de vivo el la neorganika
materio, 2 - La enkonduko de konscio
en pli altaj bestoj, 3 - La generado de
kapabloj en la homa Spirito". (Smith
1922, 159).
En 1865, Alfred Wallace havis la okazon
esplori la turniĝantajn tablojn, en la
mediumeco de S-roj. Marshall, Cuppy,
inter aliaj, kaj poste asertas, ke
komunikadoj kun spiritoj “estas plene
pruvitaj same kiel iuj faktoj pruvitaj en
aliaj sciencoj”. (Smith 1922, 131).
En la jaro 1857, kiam “La Libro de la
Spiritoj” estis lanĉita en Francio, ĝia
aŭtoro, profesoro Rivail, per la
pseŭdonimo
Allan
Kardec,
ne
akceptante Dion laŭ antropoforma
soci-psiĥa koncepto, demandas al la
Spiritoj pri "kio estas" kaj ne "kiu estas"
Dio, elmontrante la grandecon de lia
rezonado en ĉi tiu demando, ebligante
la klarecon de la respondo, kiu
permesas nin kompreni pri Dio, laŭ ni
legas: "Kio estas Dio? Dio estas la
superega intelekto, primava kaŭzo de
ĉiuj estaĵoj". (Kardec 2001, 51)
Nekapablaj ĝisdatigi la pensadon de
Kardec kaj de la Superaj Spiritoj, kiuj
kontribuis al la majstra laboro de “La
Libro de la Spiritoj”, malgraŭ la limigo
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de la lingvo kaj moralo de la homa
estaĵo, ni observis en la respondo al la
demando numero 13 de tiu libro, la pri
la atributoj de Dio priskribitaj de la
leona majstro, permesante al ni
proksimiĝi iom pli al la kompreno de la
Kreinto.
“Kiam ni diras, ke Dio estas eterna,
senfina, neŝanĝema, nemateria, unika,
ĉiopova, superege justa kaj bona, ĉu ni
ne havas kompletan ideon pri Liaj
atributoj? “El via vidpunkto, jes, ĉar vi
kredas, ke vi ĉion ampleksas; sed sciu,
ke multaj aferoj staras super la
kompreno de la plej inteligenta homo,
kaj por tiuj via lingvo, limigita al viaj
ideoj kaj sentoj, ne havas taŭgajn
esprimojn. La prudento diras al vi,
efektive, ke Dio nepre posedas tiujn
perfektaĵojn en plej alta grado, ĉar, en
la okazo, se mankus al Li eĉ unu sola,
aŭ se tiu ne estus senlima, Li jam ne
estus supera al ĉio kaj, sekve, Li ne
estus Dio. Por stari super ĉiuj ekzistaĵoj,
Dio ne povas submetiĝi al ia ajn
sortovico, nek havi ian ajn el la
neperfektaĵoj, kiujn konceptas la homa
imagpovo.
Dio estas eterna; se Li estus iam
komenciĝinta, Li do estus elveninta el
la nenio, aŭ estus kreita de iu antaŭa
estulo. Tiel, ni iom post iom paŝas al la
senlimo kaj al la eterneco.
Li estas neŝanĝema; se Li povus ricevi
aliiĝojn, la leĝoj de la universo havus
neniom da stabileco.
Li estas nemateria; tio estas, lia naturo
diferencas de ĉio, kion ni nomas
materio; alie Li ne estus neŝanĝema,
ĉar Li devus sperti la aliiĝojn de la
materio.
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Li estas unika; se ekzistus pli ol unu Dio,
estus do pli ol unu penso kaj pluraj
potencoj en la aranĝo de l' universo.
Li estas ĉiopova; ĉar Li estas unika. Se
Li ne havus la superegan potencon,
ekzistus iu alia pli aŭ tiel pova kiel Li; Li
ne estus farinta ĉiujn aĵojn, kaj tiuj, kiujn
Li ne estus farinta, estus verko de alia
dio.
Li estas superege justa kaj bona. La
providenca saĝeco de la diaj leĝoj
elmontriĝas ĉe la plej malgrandaj
aferoj, kiel ĉe la plej grandaj; kaj tiu
saĝeco ne lasas, ke ni dubu pri la
justeco kaj boneco de Dio". (Kardec
2001, 54-55)
Malgraŭ rekoni ĉiujn ecojn de la Diaĵo
kiel realecon, la homo trovas grandajn
malfacilojn kompreni la Eternecon,
klarigon, kiun ni trovas en la verko, “La
Genezo”, en kiu la Spirito Quinemant
faciligas nin dirante:
“La homo estas malgranda mondo, en
kiu la Spirito direktas kaj la korpo estas
direktata. En ĉi tiu Universo, la korpo
prezentas ian kreaĵon, kies gvidanto
estas la Spirito (omprenu, ke ĉi tie
temas nur pri analogio, ne pri identeco).
La membroj de ĉi tiu korpo, la diversaj
organoj, kiuj ĝin konsistigas, la
muskoloj, la nervoj, la artikoj prezentas
aliajn materiajn individuojn, se oni tiel
povas diri, lokitajn en apartaj punktoj de
la korpo. Kvankam esta granda la
nombro de ĝiaj konsistigaj partoj, tiel
malsamaj kaj variaj laŭ ilia naturo,
tamen neniu pridubas, ke ne povas
ekesti movoj nek impresoj, ie ajn en tiu
korpo, sen ke la Spirito tion konscius.
Ĉu okazas diversaj sensacoj samtempe
en pluraj lokoj?
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La Spirito ĉiujn sensacojn sentas,
distingas, analizas, al ĉiu difinas la
koncernan kaŭzon kaj ties lokon de
agado pere de la perispirita fluido.
Analoga fenomeno okazas inter la
kreaĵaro kaj Dio. Dio estas ĉie en la
Naturo, same kiel la Spirito estas ĉie en
la korpo; ĉiuj elementoj de la kreaĵaro
estas en konstanta rilato kun Li, same
kiel la ĉeloj de la homa korpo estas en
senĉesa kontakto kun la spirita estaĵo.
Neniu motivo do ekzistas, por ke
samklasaj
fenomenoj
ne
fariĝu
sammaniere, en unu kazo kaj en la dua.
Iu membro moviĝas: la Spirito tion
sentas; iu individuo pensas: Dio tion
scias. Ĉiuj membroj moviĝas: la Spirito
sentas ĉiun manifestiĝon, ilin distingas
kaj lokalizas. La diversaj kreitaĵoj sin
ekmovas, pensas, diversmaniere agas:
Dio ekscias ĉion okazantan kaj al ĉiu
difinas tion, kio al li koncernas.
El tio oni povas indukti la solidarecon
inter la materio kaj la inteligento, la
solidarecon inter ĉiuj estaĵoj de unu
mondo, inter ĉiuj mondoj kaj, fine, inter
ĉiuj kreitaĵoj kaj Dio”. (Kardec 2013, 5758)
En la intimeco de ĉiu estaĵo, estas la
serĉo de Dio, la bezono trovi Lin, senti
Lin kaj percepti Lin. En tiu senco, en
artverko konsiderata tre grava por la
homaro, kiun ni trovas sur la tegmento
de la Siksta Kapelo, “La kreado de
Adamo” (fig. 1), verkita de Mikelanĝelo,
ni povas observi, ke la manoj (de homo
kaj de Dio) alproksimiĝas, sed ne
renkontiĝas, alportante al ni gravan
pripensadon. La bildo sugestas al ni
profundan analizon de nia propra
ekzisto. Ni rimarkas, ke la figuro de Dio
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sin projekcias kun la tuta korpa etendo
por trovi Adamon, kiu siavice restas en
malstreĉa pozicio, kun korpo, pugnoj
kaj fingroj duonfleksitaj. La fingroj tre
alproksimiĝas kaj preskaŭ tuŝiĝas,
indikante, ke por la Homo trovi kaj senti
Dion, sufiĉas la simpla movo de unu
fingrofalango. Tamen la penado devas
veni de la kreito kaj ne de la Kreinto.
En la 17-a jarcento, la naskiĝanta
Iluminismo projekciis lumon en la
malhelan
abismon
de
nescio,
rompante ligojn de la reganta Eklezio,
kiu subtenis la kontrolon de la Ŝtato, de
la scienco kaj de la konscienco de tiuj,
kiuj fidis Dion, kaj kiuj, en ordo por havi
ian ligon kun la Unueco Dia, devus
rigore sekvi la regulojn truditajn kaj
tiom nekomprenitajn.
Voltaire proponas al ni, ke “Dio ekzistas
kiel la plej kredinda afero, kiun homoj
povas pensi kaj la kontraŭa propono
kiel unu el la plej absurdaj. Mi ekzistas,
do io ekzistas. Se estas io, ĝi ekzistas
ekde la tuta eterneco, ĉar tio, kio estas,
ĝi ekzistas per si mem aŭ ricevis sian
estaĵon de alia estulo. Se ĝi estas per si
mem, ĝi estas nepra, ĝi ĉiam estis
nepra kaj Li estas Dio. Mi ne kredas je la
Dio, kiun kreis la homoj, sed je la Dio, kiu
kreis la homojn” (Voltaire 1978, 278).
En sciencaj luktoj, de Koperniko ĝis
Galileo
Galilei,
la
alfronto
de
sciencistoj/filozofoj kaj la eklezia
regado kulminis, kiam Friedrich
Nietzsche en la libro “La ‘Gaia’ kaj la
Scienco” prezentis: “Dio mortis! Dio
restas mortinta! Kaj kiu mortigis lin estis
ni!” (Nietzsche 1882, 137). La pesimisma
filozofo prezentas rompon, kiun
grandaj erudiciuloj defendis per diismo,
komprenante
Dion
per
racio,
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penslibereco kaj scienco, en la idealoj
rompi kun la religia ŝtato, reganto de
sciencoj sur filozofiaj bazoj plenaj de
dogmoj, ritoj kaj fido senracia. Tia
rompo okazis rilate al la reganta religio.
Kun la katenoj rompitaj, ĝi permesis al
scienco progresi en siaj multnombraj
eltrovoj, sen la bezono de ŝtata aprobo,
aŭ pli bone dirante, de la reganta
religio.
En la nuntempa akademio, ni ankoraŭ
rimarkas la efektojn de tiu subpremo
spertita dum tiom da jaroj. Fakoj, kiuj
studas la animon, kiel la psikologio, la
psikiatrio, inter aliaj branĉoj de la
scienca arbo, kiel la fiziko kaj la kemio,
timeme prezentas la esprimon “Dio” aŭ
“Dia psiko”, ne komprenante, ke la
malnova scienco liberigis sin de la
dominanta religia ŝtato, kiu trudis la
ideon de venĝema kaj kastrema Dio,
por subjugi la Homaron, sed ke la ideo
defendita de multaj pensuloj kaj
filozofoj pri nia ligo kun Dio, kun la
Kreinto, restas netuŝita.
Ni konstatas, nuntempe, ke la
universaleco de la instruoj pli kaj pli
plenigas la lakunojn de nekompreno.
Ke esprimoj kiel spiriteco, religiemo,
sento
de
dankemo,
kompato,
transcendeco,
akiras
forton
kaj
komprenon,
kaj
ankaŭ
terapian
aplikeblecon, pro ilia science pruvita
efikeco.
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En la verko “La Geno de Dio”, verkita de
la genetikisto kaj sciencisto ĉe
Fakultado de Medicino de Harvard, dro Dean Hamer, ni trovis, ke la plej
granda kapablo de la individuo
transcendi estas ligita al genetika
heredo, kiu ankaŭ povas esti disvolvita
per la procezo de memo-malkovro.
En la rezultoj de sia esplorado, la
sciencisto prezentis la eltrovon de
geno nomata VMAT2, de numera ordo
33050, ĉeestanta en kromosomo 10, kiu
ĉiufoje kiam ni aktive transcendas
materion kaj ligiĝas al la Dia laboro, kiel
ekzemple Naturo, solidara servo,
bonfarado, inter aliaj, ĝi produktas kvar
cerbajn monoaminojn, kiam la normala
produktado estas de maksimume du.
Inter
tiuj
monoaminoj,
esencaj
hormonoj ĉeestas por harmonia
organika vivo (dopamino, serotonino,
oksitocino, ktp).
Flankenlasi la Dian realon estas juĝi
efikon sen konsideri la kaŭzon. En la
akademio, tiel kiel en vivo, la ĉeesto de
Dio estas realaĵo. Spiritisma Scienco
provizas al ni ilojn por konstrui sekuran
bazon por kompreni la Realon.
Rekonekti la individuon al la Kreinto,
per la brakoj de scienco kaj filozofio,
sed precipe per amo, jen la vera religio,
jen Dio.

Tradukisto: Givanildo Ramos Costa; Reviziisto: Celio Freitas Martins
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REVIZITANTE LA REVUON
Oportunaj Gvidlinioj por la Spiritista Movado

José Raul Teixeira | Alessandro Vieira de Paula

La “Spiritisma Revuo”, subtenata de
Allan Kardec, de januaro 1858 ĝis aprilo
1869, havas diversajn doktrinajn temojn
dividitajn
en
artikoloj,
spiritajn
mesaĝojn,
paroladojn
ktp.,
kiuj
revelacias la grandiozecon de la nobla
Kodiginto, reliefigante la aktualecon de
la temoj traktitaj.
En ĉi tiu artikolo, kiu proponas relegi la
“Spiritisma”-n “Revuo”-n, kaj ankaŭ
konsiderante la malfacilaĵojn kaj defiojn
ankoraŭ regantajn en la Spiritisma
Movado kaj en la Spiritismaj Domoj,
ŝajnas oportune aperigi unu el la
rimarkindaj paroladoj de Allan Kardec,
starigitaj kiam la “Pariza Societo de
Spiritismaj Studoj” kompletigis la unuan
ekzistjaron, publikigita en la eldono de
julio 1859.

En la komenco de la parolado Kardec
diras, ke li formis la Societon, ĉar la
homa grupo, kiu kunvenis en intimaj
vesperoj ĉe sia hejmo, kreskis, kaj
necesis doni "metodan kaj unuforman
direkton" al la verkoj. (Kardec, s.d., 187)
Tiel, estas klare, ke la Spiritisma Domo
devas havi estraron, kiu pensas simile
kaj estas strukturita per doktrinaj
metodoj, kiujn sugestas la municipaj,
regionaj, ŝtataj aŭ naciaj direktoj,
esperante, ke ĉi tiuj societoj baziĝu pri
la penslinioj de Allan Kardec kaj Jesuo.
Estas klare, ke Spiritisma Domo, kie la
estraro estas dividita en grupojn, kun
diversaj doktrinaj idealoj, ĝi estos
kondamnita al malsukceso, al disiĝo kaj
al obsedo, ofte kompromitante la
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kvaliton kaj la seriozecon de tio, kio
estas oferdonita al la religia kerno (kiuj
estas studoj, mediumaj kunvenoj, frata
servo, manfluidaĵoj, ktp.).
Fronte al diverĝoj en la estraro,
respekto kaj frata dialogo estas
atendataj, kiuj favoros la maturiĝon de
membroj kaj laboristoj, ebligante akiri
konsenton kun fideleco rilate al la
gvidlinioj de Spiritismo, sen personaj
kredoj kaj vidpunktoj.
En ĉi tiu rezonado, en la sama parolado,
pli poste, Allan Kardec asertas, ke: "La
kuniĝo de pensoj kaj sentoj por bono
estas, do, kondiĉo de unua bezono kaj
ne eblas trovi ĝin en heterogena medio,
kie mi aliras pli malaltajn pasiojn kiel
fierecon, envion kaj ĵaluzon, kiuj ĉiam
malkaŝiĝas per malbonvolemo kaj per
lingva akreco, kiom ajn dika la vualo,
per kiu oni provas kovri ilin. [...] ”.
(Kardec, s.d., 196)
Allan Kardec ankaŭ asertas, ke la
Societo estis formita cele al studo kaj
esplorado.
Ĉi tiu noto ŝajnas evidenta, tamen ni
rimarkis, ke la Spiritisma Movado
ankoraŭ konsistas el multaj individuoj,
kiuj ne ŝatas studi kaj eĉ ne legis la kvin
verkojn de la pentateŭko de Kardec.
La manko de serioza studado estigas la
aperon de ideoj kaj tezoj, kiuj ne estas
subtenataj de la doktrinaj bazoj, kiuj ĉiuj
kreskigas pliajn dividojn, diskutojn kaj
riskojn, kio kompromitas la sanan kaj
homogenan kreskon de grupoj kaj
Spiritismaj Domoj.
Nuntempe estas inundo da tiel nomataj
mediumaj verkoj, kies enhavo, flanke
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de ili, estas malbonkvalita kaj kun iuj
doktrinaj devojiĝoj.
Alia pensiga afero, kiu generas staton
de vigleco, estas la kreskanta kaj troa
aliro al memhelpaj temoj en prelegoj,
studoj kaj libroj.
Kompreneble,
la
lecionoj
pri
memhelpo, kiuj baziĝas sur intima
reformo kaj bonaj sentoj, estas
bonvenaj, sed tio, kio maltrankviligas
nin, estas la memhelpa eksceso,
anstataŭ la studoj kaj doktrinaj
pripensoj, cele al Allan Kardec kaj al
akcesoraj spiritismaj verkoj, kun
agnoskitaj kvalitoj kaj fidelecoj.
Oni rimarkas, ke dum ekzistas malpli da
studoj pri Spiritismo, pli granda estas la
manko de konoj en la Spiritisma
Movado, kiuj sekve malfortiĝas, pli
tendence al disiĝoj kaj kontraŭstaroj.
Krome, la troa memhelpo ne disvolvas
en la spiritisto la profundan doktrinan
rezonadon kaj la avidecon ĉiam pli
studi, restigas lin, dum nedifinita tempo
en la supraĵo de la informoj, pli
tendence al la doktrinaj eraroj, kaj li
plonĝadas en la neintereson pri la
spiritisma studado.
Ni bezonas pli profunde relerni pere de
la verkoj de Allan Kardec en
studrondoj, prelegoj kaj kongresoj, kun
taŭgaj temoj, sen zorgi pri la nombroj
da personoj kaj pri financaj havigoj,
celante la doktrinan kvaliton de tio, kio
estas prezentata.
Ni estas en periodo, en kiu multaj
spiritistoj preferas studadon, legadon
kaj prelegojn pli supraĵajn, tiamaniere
ke kelkaj el ili opinias, ke studi Kardec-
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n estas tre enuiga kaj ne alloga, kaj
ankaŭ estas aliuloj kiuj preferas
prelegojn, kiuj stimulas pli da rido ol
reflektiĝoj.
Allan Kardec aldonas en sia parolado,
ke la celo de la Pariza Societo de
Spiritismaj Studoj estas ne nur la studoj
pri la spiritisma scienco, sed ĝi devas iri
pli longe, atingante ampleksige la
moralajn konsekvencojn.
Tial oni rimarkas, ke la serioza kaj
profunda studado de Spiritismo devas
antaŭenigi la moralan plibonigon de la
spiritisto, tiel ke ni devas esti bazitaj kaj
en Jesuo kaj en Allan Kardec.
La spiritisto devas periode taksi sin, ĉu
rilate al la akiritaj scioj, ĉu laŭ sia morala
transformiĝo, starigante tion, kion
Paŭlo el Tarso nomis "Bona Batalo".
(Paŭlo, 2 Timoteo 4: 7-8)
Ju pli fragil-morala kaj intelekta, des pli
senteme obsedite estas la spiritisto,
fariĝos facila celo sub la influo de la
malsuperaj spiritoj, kiuj, laŭ Allan
Kardec asertas en sia parolado, kiuj ili
promocios celante la malunuigon.
La neatenta spiritisto povas esti ilo de la
obsedaj spiritoj en la Spiritisma Domo,
kiuj klopodas krei aŭ fortigi la
malkuniĝon,
stimulante
intrigojn,
kverelojn, ofendiĝemojn, malordojn kaj
disputojn, ĉio kompromitante la unuan
punkton reliefigitan en ĉi tiu artikolo
(metoda kaj unuforma direkto).
Multaj neofitoj aŭ pli spertaj kaj
prudentaj laboristoj perceptas la
disiĝon ĉe la Spiritisma Domo, kaj iuj
elektas serĉi aliajn spiritismajn religiajn
centrojn, kie ili povas trovi pli da
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ekvilibro, homogeneco kaj organizitaj
taskoj, kiuj altiras la asistadon de la
bonaj Spiritoj.
Kiam Spiritisma Domo ne plenumas
adekvate kaj ekvilibre siajn aktivecojn,
la malunuiĝo kaj la devojiĝoj pro la
nedeca okazanta moralo, ĝi tendencas
ampleksiĝi per la rilatoj kun aliaj
Spiritismaj Societoj, tiamaniere ke Allan
Kardec menciis la rivalecon ekzistantan
inter Spiritismaj grupoj.
Bedaŭrinde, en iuj urboj ni identigis la
rivalecon aŭ mankon de unueco inter la
Spiritismaj Domoj, kaŭzante evidentan
damaĝon al la loka Spiritisma Movado.
Estas Spiritismaj Domoj, kiuj okazigas
siajn doktrinajn eventojn kaj ne
malkaŝas ilin en aliaj Spiritismaj grupoj;
estas aliaj, kiuj starigas konkurson por
vidi, kiu allogas pli multajn spektantojn;
estas tiuj, kiuj eĉ ne scias pri la agadoj
disvolvitaj en la aliaj Spiritismaj Centroj
en sia loko.
La plej ekvilibraj gvidantoj devas agi
por ĉesi la rivalecon aŭ distancigi ilin,
ĉeestante en la Spiritismaj Societoj,
sendante invitojn pri la eventoj kaj
klopodante fari personajn kontaktojn
por kunigi la ilojn de Frateco, kvankam
ili ne sukcesas la celitajn rezultojn.
Allan Kardec klarigas, ke: "[...] la aliaj
spiritismaj grupoj estas konsiderataj
niaj fratinoj kaj ne konkurantoj" (Kardec,
s.d., 201), do ankoraŭ multo estas
farenda por ke la Spiritismaj Domoj
kuniĝu kaj laboru laŭ la komuna idealo
lumigi konsciencojn kaj konsoli
afliktitajn kaj malkvietajn korojn.
Eblas, ke estas malgrandaj diferencoj
inter la Spiritismaj Domoj, ne malplej
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ĉar neprobablas, ke unu estas identa al
la alia, sed ke ĉi tiuj malsamaj punktoj
ne koncernas decidajn aferojn de
Spiritismo, kaj devas esti reciproka
respekto, tiom multe ke Allan Kardec
antaŭdiras ĉi tiun hipotezon kaj diras, ke
ili ne devas mordi aŭ ĵeti ŝtonojn unu al
la alia.
Por fine, la ĉiekonata Kodiginto
admonas, ke: “La celo de Spiritismo
estas plibonigi tiujn, kiuj ĝin komprenas.
Ni provu doni ekzemplon kaj montri, ke
por ni doktrino ne estas sciigoj
senanimaj. Unuvorte ni estu indaj je
bonaj spiritoj, se ni volas, ke ili helpu nin
”. (Kardec, sd, 202)
Dependas de la spiritisto fari profundan
kaj kontinuan studon de la verkoj de
Allan Kardec, kun la amplekso kaj defio
de pli bona kompreno kaj vivado de la
proponoj de Jesuo, por ke li estu la
laboristo aŭ estro fidela al bonaj Spiritoj
en la Spiritisma Domo, strebante
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enplanti unuecon kaj samideanaron
inter la samideanoj de tiu kerno kaj,
sekve, antaŭenigi bonan kunekzistadon
kun la aliaj Spiritismaj Centroj, kvazaŭ ili
estus ununura familio.
Ni serĉu en la “Spiritisma Revuo” la
eksterordinarajn paroladojn de Allan
Kardec, kiuj servas kiel veraj gvidlinioj
por la spiritisto, kiu konsistigas la
Spiritisman Movadon, por ke ĉi tiu
movado, harmoniigita al la gvidlinioj de
Jesuo, plenumu sian rolon plene adapti
sin al la Spiritismo, kies lecionoj venis
puraj tra la mensoj de sindonemaj
Spiritoj kaj estis kodigitaj de la granda
KARDEC.
Tradukisto: Givanildo Ramos Costa
Reviziisto: Célio Freitas Martins
Tajpisto kaj helpa reviziisto: André Luiz Godoy

Bibliografio
KARDEC, Allan. [s.d.]. "Pariza Societo de Spiritismaj Studoj / ferma parolado por la socia jaro (1858-1859)", “Revuo
Spiritisma”. Jaro II, n-ro 7, (julio 1859): 157-202. San-Paŭlo: EDICEI

ISK – Internacia Spiritisma Konsilio | Revue Spirite – Aprilo 2021

19

PASKA DOSIERO - Zakĥeo
El la Sikomoro al la tablo kun Jesuo
Samuel Nunes Magalhães

Resumo
Zakĥeo, monkolektisto de imposto, estas figuro malmulte konata de la plejmulto el
la kristanaro. Ĉi tiu artikolo celas alporti lin el la plej antikvaj tradicioj kaj elstarigi lian
spiritan renoviĝon ekde sia renkonto kun Jesuo. En ĝia ellaborado oni utiligis la trian
kanonan tekston, la solan kiu mencias lin – Lk 19:1-10, la judajn kutimojn, la novaĵojn
pri la primitiva eklezio, mediumajn mesaĝojn kaj kelkajn studojn pri la Historio kaj
Romia Leĝoscienco. El la analizo de tiaj skribaĵoj, Zakĥeo emerĝas kiel iu kiu sciiĝis
pere de renuncoj kaj sinoferoj, transpasi la grandegan malproksimecon kiu apartigis
lin el la Lumo de la Mondo, la Savinto. Kaj hodiaŭ oni konkludas ĉe la fino de ĉi tiu
artikolo, ke li ne plu bezonas reveni al la scenejo de niaj
afliktoj, li fariĝis elektita de Dio. Zakĥeo, el la sikomoro
Ŝlosilaj vortoj:
al la tablo kun Jesuo, krom la renoviĝo de la antikva
Spiritismo, Jesuo,
estro de la monkolektistoj de impostoj, li montras al la
Zakĥeo, Kristanismo,
homaro, la dian patran prizorgemon, la aman helpon Parabolo pri la talantoj.
de Jesuo, la Nazaretano.
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Jen mi estas ĉe via pordo kaj batas: Se iu aŭdos mian voĉon kaj
malfermos la pordon, mi eniros en vian domon kaj noktomanĝos kun li
kaj li kun mi. (Apokalipso, 3:20)
Jesuo trairadis lastfoje tra la vojoj de la
Palestino. Lasinte Galileon, li sin direktis
al la juda teritorio, trans la Jordano. En
tiu vojaĝo, kiam proksima estis la horo
de la Golgoto, li renkontis Zakĥeon ĉe
la pordoj de Jeriko.
Priskribita en la Malnova Testamento
kiel la Urbo de la Palmarboj, Jeriko estis
konstruita en unu el la plej riĉaj
terkulturaj regionoj de la tuta MezOriento1. Estanta oazo en la dezerto,
ĉirkaŭita de kilometroj de arida kaj roka
tero, ĝi montras – kontraste al la
ĉirkaŭaĵoj – florajn kampojn, balzamajn
arbojn, migdalarbojn, granatarbojn,
daktilarbojn, sikomorojn kaj antaŭ ĉio
palmarbojn. Ĝi fariĝis fama en la tempoj
de Jesuo. Ĝia mildigita klimato pro la
abundo da kanaligitaj akvoj, splendaj
ĝardenoj kaj belaj konstruaĵoj, igis ĝin la
porvintra urbo de la aristokrataro de
Jerusalemo, prefero de Herodo la
Granda2.
Deviga pasvojo al karavanoj de
komercistoj kaj religiaj pilgrimantoj,
Jeriko atingis grandan ekonomian
gravecon kalkulante je bankaj establoj,
komercaj butikoj kaj magazenoj
provizitaj de ĉiuj varoj. Ĉiutage ekde la
unuaj horoj de la mateno, negocistoj,
proprietuloj, plugistoj, agentoj kaj
monŝanĝistoj svarmis surstrate inter
diskutoj,
aĉetado,
vendado
kaj
kontraktaj subskriboj en febra iro kaj
1

Valo de la Jordano. Situata je preskaŭ tricent metroj
sub la marnivelo, en unu el la plej grandaj malataĵoj
en la planedo, Jeriko estas konsiderata la plej antikva
urbo en la mondo. Arkeologia esploroj indikas sian
fondaĵon kiel okazinta antaŭ ĉirkaŭ naŭ aŭ dek mil
jaroj.

reiro. Nur en vesperkrepusko kvietiĝis
la Urbo de la Palmoarboj.
Izraelo vivis tiam sub la romia sinjoreco,
submetita al la reguloj de la granda
imperio. Kiel ĉiuj popoloj konkeritaj de
la cezaroj, ĝi pagis pezajn tributojn
destinitajn al la lukso de la patriciaro kaj
al la subtenado de la registara maŝino,
kies armeoj, ĉiam kreskantaj, postulis
pli kaj pli grandajn elspezojn.
La judoj, eĉ subpremitaj, ne forlasis
siajn kredojn arde kultivantaj. Apogitaj
de la fido de siaj patriarkoj, solidigita
dum jarcentoj, subteniĝis unuiĝintaj kiel
nacio eĉ kiam ekzilitaj, vivante en
fremdaj teroj. La romia registaro tiam
ĝenerale adoptis tolereman politikon al
la religiaj praktikoj de la dominitaj
popoloj.
En tiuj tagoj, la izraelidoj sin preparis
por la Pasko, memorfesto al la liberiĝo
el la egipta jugo. Multnombraj
vojaĝantoj trairis sur stratoj kaj vojoj de
la lando direkte al Jerusalemo. Jeriko,
pli ol aliaj lokoj, hompleniĝis.
Jesuo, kun la dekdu, ankaŭ direktis Sin
al la ĉefurbo de la Judeo. Preskaŭ
superinta
la
distancon
inter
Kapernaumo kaj Jerusalemo kaj
preterpasinta oriente la samarian
teritorion – Li alvenis al la ĉirkaŭaĵoj de
2

Herodo kaj sia filo Arkelao beligis Jerikon. Inter la
plej famaj konstruaĵoj oni menciis la amfiteatron de
la urbo kaj la kastelon de Kypros. Tiu lasta, konstruita
kaj nomita en omaĝo al la patrino de Herodo.

ISK – Internacia Spiritisma Konsilio | Revue Spirite – Aprilo 2021

21

Jeriko3. Survoje instruis la Bonan
Novaĵon, konsolis la afliktulojn kaj
kuracis la malsanulojn; vera homamaso
akompanis Lin ekde Galileo.

Instigataj de nekaŝa profita dezirego, ili
fariĝis simbolo de avideco kaj
malhonesteco. Kiel konsekvenco ili
estis malamataj de la ĝeneralaj popoloj.

Jeriko, kiel jam dirita, fariĝis deviga
irvojo por komercistoj kaj pilgrimantoj.
Movoplena loka komerco kaj granda
cirkulado de riĉaĵoj en ĝiaj limoj
garantiis altvaloran tributaron; vekis la
intereson de la regantoj kaj ambicion
de la monkolektistoj de imposto.

Zakĥeo estis riĉa monkolektisto, estro
de la monkolektistoj en Jeriko.

Laŭ la reguloj dekrete difinitaj, ŝuldiĝis
al la monkolektistoj kolekti la
impostojn. Gajo Grakĥo, tribuno de la
plebo en la jaroj 123 a.K kaj 122 a.K,
starigis novan manieron pri koncesio
por la impostkolektado en la aziaj
provincoj, kaj tuj poste ili estis aplikitaj
en la aliaj romiaj kolonioj. La tributoj
ekestis
kolektitaj
surbaze
de
subskribita kontrakto, por periodo de
kvin jaroj, inter la gajninto de la publika
aŭkcio kaj la romia trezoro, tiamaniere,
ke la gajninto devos antaŭpagi tiujn
impostojn al la Ŝtato. La partoprenantoj
de tiuj aŭkcioj kompreneble estis tre
riĉaj homoj kun minimuma persona
riĉeco de kvarcent mil sestercoj, laŭ
kelkaj historiistoj4.
La adopto de tiu impostsistemo,
kvankam
efika,
havis
seriozajn
konsekvencojn. La monkolektistoj,
liberaj por monpostuli laŭpropravole,
estis tropostulemaj laŭ taksoj, ege kaj
rapide multiplikantaj siajn reĉecojn.
3

Luko 9:51-56 – Ne trovante rifuĝon en unu el la
vilaĝoj de Samario, Jesuo decidas elekti la plej
longan irvojon inter la du urboj. Eble Li opciis pri la
direkto al Dekapolo kaj trairis Perean, antaŭ ol atingi
Jerikon. De tie Li iris al Betanio kaj Jerusalemo.
4

Io ĉirkaŭ dekkvin milionoj da realoj respondaj al
du milionoj kaj duono de eŭroj, tre grandaj valutoj

En publika konkurenco, kiel estis la
kutimo, li sukcesis la rajton monricevi la
impostojn de la fama urbo. Krom la
doganaj interesoj, li gvidis aliajn
personajn negocojn, ĉiuj tre profitajn;
oni diras, ke li estis bankisto; li kalkulis
je multnombraj servistoj. La judoj vidis
lin kun malŝato, tiel kiel ili faris al ĉiuj
monkolektistoj, kaj konsideris lin
perfidulo de la patrujo, por akordiĝi kun
la romiaj invadintoj. Raraj homoj direktis
la voĉon al li kaj kiam tio okazis, preskaŭ
ĉiam ili faris tion devigataj de la
cirkonstancoj, ne kaŝante la intiman
malŝaton al li.
Li aŭdis pri Jesuo!
La novaĵoj alvenintaj al li informis pri lia
ama mesaĝo, portanta fidon kaj
esperon. De la popola buŝo, li aŭskultis
aludojn al Liaj multaj mirakloj kaj sciiĝis
pri Lia riproĉo al la konduto de la
fariseoj kaj sadukeoj, admonante la
homojn al la bona vojo. Li sciis, ke Li
estis akompanata precipe de la homoj
simplaj kaj ne favoritaj de la sorto, ke Li
malestimis neniun, konsideranta ĉiujn
kiel fratojn. Oni eĉ diris, ke inter Siaj plej
intimaj sekvantoj, unu el ili estis konata
por la epoko. Temis pri la minimuma monkvanto pri
personaj riĉaĵoj por ke la civitanoj fariĝu kavaliroj,
apartenantaj al la kvalira ordeno, kiel romia socia
klaso, laŭ la verko A vida quotidiana em Roma no
apogeu do Império (La ĉiutaga vivo en Romo en la
apogeo de la Imperio), de la franca historiisto
Jerome Carcopino.
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monkolektisto. Levi, filo de Alfeo, el la
dogano de Kapernauno.
Li volis vidi la Dian Mesion, kaj eĉ paroli
al la Nazaretana Majstro!
Jam de longa tempo, komence ne
perceptante, li lulis sekretan deziron
koni tiun pri kiu oni parolis tiom da
mirindaĵoj. Estanta laca pri la profaneco,
li revis pri novaj horizontoj... kaj lia voĉo
estis aŭdinta en la Ĉieloj!
Vesperiĝis en la malnova urbo en la
valo de la Jordano. Ĝiaj komercaj
establoj fermis la pordojn, ĝiaj
enloĝantoj revenis hejmen kaj la
pilgrimantoj serĉis lokon por tranokti.
Ne normala hommovado tumultigis
Jerikon. En la lastaj tagoj multe
pligrandiĝis la loka alfluo de karavanoj
en direkto al la Sankta Urbo.
Zakĥeo ankaŭ estis fininta sian laboron,
kaj hejmeniris. Pilgrimantoj el diversaj
devenoj anoncis la alvenon de la
Galilea Rabeno. Ili ekscitite gestadis
multe. Oni diris, ke Li kuracis la
blindulon Bartimeo.5
Ne malproksime, densa homa murego
ĉirkaŭis la ĉarpentiston el Galileo.
Zakĥeo rapide alproksimiĝis al la
homamaso, entuziasmigita de la eblo
pri la ambicia renkonto. Havanta
malgrandan statuton, ju pli li strebis,
des pli li ne sukcesis ekvidi Jesuon.
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Rezolute – li timis perdi la oportunon
tiom atendatan – li kuris antaŭ la
homamason, supreniris malnovan
sikomoron kaj atendis la paŝadon de la
Majstro.
Li tuj ekvidis Lian noblan figuron kaj
sentis sin invadita de ne priparolebla
paco. Altirita de Lia ama magnetismo, li
akompanis liajn plej grandajn gestojn
kaj akrigis la orelojn.
Kiujn pensojn havis Zakĥeo en ĉi tiu
horo? Kiuj sentoj dominis sian koron?
Kiujn vidojn lia spirito kontemplis? Eble
li mense ree travidadis sian ekzistecon,
li revidis la valorojn kiuj estis
orientigantaj siajn decidojn, li duonvidis
detalojn de la spirita vojo. Li certe
spertis
intiman
kaj
strangan
maltrankvilecon; alvenis la glora
momento de lia renkonto kun la Vero.
Alproksimiĝante al la arbo sur kiu la
monkolektisto loĝiĝis, Jesuo levis la
okulojn, fikse rigardis lin kaj diris:
Zakĥeo, malsupreniru rapide, ĉar
konvenas al mi resti hodiaŭ ĉe via
domo6. Zakĥeo malsupreniris rapide,
salutante Lin kun nesuperita kontento.
Antaŭ tiu fakto – alnotas la sankta
aŭtoro – ĉiuj murmuris dirante: Li iris
gastiĝi ĉe la hejmo de pekulo!
Intertempe Zakĥeo stariĝis kaj diris al la
Sinjoro: Sinjoro, mi decidas doni al la
malriĉuloj duonon de miaj posedaĵoj kaj
se ia maniere mi trompis iun, mi

5

Patronomo tradukita kiel filo de Timeo, laŭ Marko
10:46-52. La aliaj evangeliistoj – Mateo 20:29-34 kaj
Luko 18:35-43 – ne mencias la nomon de blindulo
de Jeriko. Malsame al Luko, kiu situigas tiun
epizodon en la enirejo de la urbo, Marko kaj Mateo
priskribas ĝin kiel okazinta en elirejo de Jeriko, kun
tiu lasta alnotanta, ke temis pri du la blinduloj tie
kuracitaj de Jesuo.

6

Jesuo vizitis kelkajn domojn dum sia mesia
aktivado. La evangelioj rivelas, ke Li estis en la
domoj de Petro, Levi, Jairo, Simono, Lazaro kaj
Zakĥeo kaj en la geediziĝa festo en Kanaano.
Ŝajnas ke ĉiam por invitoj de ili, escepte en la vizito
al la monkolektisto de imposto el Jeriko.
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redonos la kvaroblon. Tiam Jesuo lin
diris: Hodiaŭ estis savo en ĉi domo, ĉar
ankaŭ tiu estas filo de Abrahamo. Ĉar la
Filo de la Homo venis serĉi kaj savi tion
kio estis perdita. (Luko 19:1-20)
Zakĥeo ĝojegis, li sentis sin ĉe la sojlo
de aliaj sferoj. Li vivis ĝis tiam kiel la
ordinaraj homoj de sia epoko priokupita
kun la materiaj akiroj, sklavo de la iluziaj
aferoj. Nun li estis alvenanta al nova
evolua staĝo. Kiuj estis la vojoj de sia
spirita vekiĝo? Kiuj estis la variaj
kontraŭaĵoj al sia ĉielira penado? Kiuj
estis la superitaj ŝtupoj ĝis atingi la
donacon gastigi la Ĉielan Savinton?
Akompanante
lian
supreniran
marŝadon, en tio kion oni povas taksi
kaj konsideri, oni konkludas, ke li multe
pilgrimis en la ombroj de la eraroj kaj
hezitoj, antaŭ ol eniri la mallarĝan
pordon
survoje
al
la
Supera
Spiritualeco.
Li dediĉis la unuajn jarojn de sia
ekzistado al la nedaŭraj konkeroj –
mono, famo, potenco, statuso –
superregita de la postuloj de la
egoismaj plezuroj, kvankam jam de
longa tempo deziris spiri en alia
atmosfero. La homa animo en tiu etapo
de lernado, kiam ne neas la Dian
patrecon, kutimas ignori ĝin intence,
kvazaŭ timus la konsekvencojn de tiu
rekono.
Sekrete
intuicias
la
respondecojn, kiuj de tio venos kaj kiel
la opiopapavo, fermiĝas en si mem,
preferanta resti senkonscia pri la
ekzisto de Dio.
La sateco, donita de la malsuperaj
konkeroj mankas daŭreco, havas
efemeran ekzistecon. Post nelonge la
animo
sentas
neesprimeblan
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malplenon, viktimo de la maldaŭreco
de la aferoj de ĉi tiu mondo. Ĝis kiam ĝi
atingos la eternajn bonaĵojn, ĝi suferos
periodajn krizojn de tiu malpleno.
La pesimista germana filozofo Arthur
Schopenhauer
observante
la
ĉiutagecon de la ordinara homo, diras,
ke la vivo estas pendolo kiu oscilas
inter la sufero kaj la enuo. Ni suferas
dum ni ne sukcesas tion kion ni deziras,
kaj kiam ni sukcesas tion kion ni deziras,
ne estantaj tio la eternaj havaĵoj, ni
enuiĝas. Tiam ni elektas novan
deziraĵon, por denove oscili inter la
sufero kaj la enuo, en senfina
alternanco.
Zakĥeo vivis tian alternancon, oscilante
inter la bedaŭro kaj tedo.
Saturita de tio kio estis nedaŭra, li
spertas revenkeblan ravon pri la
transcendo, stimulita de tio kion oni
povas nomi dian tropismon; estas la
komenco de lia spirita serĉado, fino de
lia senkonscio pri Dio.
Eble neniu estis rimarkinta lian ŝanĝon,
eĉ la plej proksimaj, treege atentaj al la
materiaj aferoj. Jesuo, malgraŭ tio,
atenta al la plej diskretaj manifestacioj
de nia animo, identigas la unuajn brilojn
de ĝia interna lumo kaj venas al lia
serĉo. Brilu vian lumon, diris la Voĉo de
la Monto! (Mt 5:16)
Zakĥeo serĉis Jesuon, Jesuo serĉis
Zakĥeon.
Inter ili estis homamaso, simbolo de la
obstakloj kiujn la monkolektisto
bezonis transpasi por atingi la Majstron.
El la supro de la fikuso, Zakĥeo spionas
Jesuon. Li estis trovanta tion kion li
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serĉis, sekretis la konscienco; tie estis
la Lumo, la Paco, la Amo! Subite la
animo dronita en oceano de kristalaj
lumoj – la rigardo de Kristo – aŭdas,
surprizita: Zakĥeo, malsupreniru rapide,
ĉar konvenas al mi resti hodiaŭ ĉe vi. (Lk
19:5)
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zenito, li sciis, troviĝis tre supre; kaj tie,
kaj pretere, la Plena Vivo!

Jam de kiom da tempo li deziregis tiel
belan gracon? Kion li faris por meriti tian
grandan benon? Ĉu li troviĝis en deliro?
Humila, li kredis sin, malinda gastigi la
Majstron. Sed rapide li malsupreniris kaj
kure iras por prepari reĝan noktan
manĝon kaj la plej bonajn ĉambrojn de
sia riĉa loĝejo.

Ĉe la tablo, kun la sublima vizitanto,
plezure aŭdis Lin, li konsideris kiel li
estis malproksima al la vera vojo.
Envolvita en dolĉa ondo de amo, intime
kunvivas unuafoje kun la Majstro.
Tiumomente li decidas doni la duonon
de siaj havaĵoj al la malriĉuloj kaj redoni
kvaroble al tiuj kiujn li estis fraŭdinta.
Kiel la negocisto de la parabolo, li sin
senigas je tio kion li posedas, por akiri la
netakseblan perlon. Kaj kiel la
devojiĝinta ŝafo, li revenas al la ŝafejo,
en la brakoj de la Bona Paŝtisto, Jesuo.

La sceno sugestas al ni oportunajn
pripensojn.

...Estas la fazo de la transdono!... Estas
la fazo de la konsekro!

La sikomoro, kun siaj profundaj radikoj,
malglataj folioj, ebligas maloftan bildon
pri materiaj riĉaĵoj, kies ŝajneco de
forto, solideco kaj senfineco trompas la
malpli atenteman observanton. Zakĥeo
en la supro de la fikuso, super la
homamaso, esprimas la homon levita al
la plej altaj postenoj en la socio, kaj
ankaŭ certe la neceson leviĝi spirite,
super la teraj zorgoj. La malsupreniri
rapide parolas al ni pri la neevitebla
urĝeco forlasi la ordinarajn homajn
konvenciojn por ke ni renkontu la
Kriston.

Venkita la senkonscio pri Dio,
komenciĝinta la spirituala serĉo,
Zakĥeo sin donas al Tiu kiu estas la
Vojo, la Vero, la Vivo. Li malpleniĝas de
tio kio estas de la tero, volanta pleniĝi
je tio kio estas ĉiela.
Li forlasas siajn riĉaĵojn!...
Li distribuas siajn posedaĵojn al la
malriĉuloj!...
Li kompensas tiun kiun li malhelpis!...
Li rezignas pri sia socia kondiĉo!...

Zakĥeo elverŝiĝis feliĉon, klaraj
rezonadoj lumigis sian spiriton; li
vekiĝante trairis la unuajn paŝojn en la
mallarĝa pado. La materiaj posedaĵoj
kaj la favoroj pro sia alta pozicio ne estis
malpermesintaj al li alveni ĝis Jesuo.
Malgraŭ tio, li konsciis, ke lia tuta
emancipiĝo
ankoraŭ
restis
tre
malproksima, necesis daŭrigi. La

Li rekonas, ke eĉ ne sciante li serĉis la
Kriston de Dio. Ravita, li nudigas sian
animon, lavanta per larmoj siajn
memorojn pri mankoj, por aŭdi de la
Sinjoro: Hodiaŭ okazis savo en ĉi tiu
domo, ĉar tiu estas ankaŭ filo de
Abrahamo. Ĉar la Filo de la Homo venis
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serĉi kaj savi tion kio estis perdita7. (Lk
16:9-10)
Sigelita estis eterna
Zakĥeo kaj la Kristo.

alianco

inter

Kaj tie en la hejmo de Zakĥeo, ankoraŭ
en tiu nokto, Jesuo rakontis pri la
parabolo de la dek minejoj – por la
plejmulto de la interpretistoj de la
evangelioj – iu variaĵo de la parabolo pri
la talantoj, malgraŭ la tekstaj diferencoj
inter la du rakontoj8.
Ni imagas pri kiom da beleco estis tiuj
minutoj.
En kiom da belego tiumomente baniĝis
Zakĥeo.
Kaj kiuj mondumaj festoj oni povus
kompari kun tiu spirituala kaj amika
kunveno?
Zakĥeo estus unu el tiuj bibliaj figuroj
pri kiu oni malmulte scias. Krom la
epizodo raportita de Luko, ne estas sur
la evangeliaj paĝoj alia referenco pri li.
Malgraŭ tio, studantoj de la Nova
Testamento firme opiniis, ke li tute
forlasis por sekvi Jesuon.
Klemento el Romo certigas, ke li fariĝis
vojaĝkompano de Simono Petro kaj
poste li estis nomumita de la Fiŝisto de
Kapernaumo9 kiel episkopo de Ĉemara
Cezareo. Klemento el Aleksandrio
ankaŭ asertas, ke li pertoprenis en la
vicoj de la primitiva eklezio, kaj
sugestas, ke li adoptis la nomon de
Matiaso, induktante multulojn al la
7

La esprimo filo de Abrahamo, en la juda tradicio,
signifas heredanto-n de la Ĉielo.
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malvera inferenco, ke li anstataŭis
Judason Iskarioton en la Kolegio de la
Dekdu10 Kaj la mezepoka legendaro lin
identigas kiel Sanktan Amadoron,
konsideratan la fondinto de la franca
sanktejo de Rokamadoro.
Modernaj esploristoj de la historio de la
Kristanismo – kelkaj kun jardekoj da
dediĉo al la temo – interkonsentas pri
multe da tiaj tradicioj. Oni devas tamen
selekti tiajn tradiciojn – ĉiujn postajn kaj
pro tio kun plimalgranda historia valoro
– de tiu, kiu ne estas defendebla antaŭ
la plej rigora argumentado.
Pri tio, hodiaŭe certe pro tio kion skribis
Klemento el Aleksandrio, kelkiuj
asertas, ke Zakĥeo estas Matiaso, la 13ª
Apostolo. Evidente tio estas opinio ne
defendebla, konsiderante, ke ĝi ne
rezistas al la plej leĝera analizo, kiam
kontraŭstarata al la atestantaj tekstoj
de tiuj okazintaĵoj.
Registras la Agoj de la Apostoloj: En tiuj
tagoj, Petro stariĝis meze de la fratuloj
– la nombro da homoj kunsiditaj estas
pli malpli cent dudek kvin – kaj diris:
Fratuloj, estis necese, ke plenumiĝu la
Skribaĵo en kiu per la buŝo de Davido, la
Sankta Spirito estis parolinta pri Judaso,
kiu iĝis la gvidanto de tiuj kiuj arestis
Jesuon. (...) Sekve estas necese ke, inter
tiuj homoj kiuj akompanis nin dum la
tuta tempo en kiu Jesuo vivis inter ni,
ekde la baptismo de Johano ĝis la tago
en kiu Li estis forpelita de ni, unu el tiuj
fariĝu atestanto de Lia resurekto. Tiam
prezentiĝis
du:
Jozefo,
nomata
Barsabaso kaj alnomita la Justo kaj
8

Luko 19:11-27 kaj Mateo 25:14-30.

9

Homilio III, 59 ĝis 72.
Stromateis IV, Ĉap. 6, 35

10
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Matiaso. (...) Kaj ili lotis pri tio, kaj la loto
falis por Matiaso, kiu de tiam estis
kalkulita inter la dekdu apostoloj. (Ag
1:15-26).
La supra legaĵo ne plu postulas pli
longan meditadon por nuligi la ideon,
ke Zakĥeo estu la 13ª apostolo. Ĝi
atestas laŭlitere, ke ekde la komenco,
unu samkiel la alia – Jozefo kaj Matiaso
– aktive partoprenis en la mesia vivo de
Jesuo. Zakĥeo, kiel ni vidis, nur ekkonos
Lin en la lasta vojaĝo de la Majstro al
Jerusalemo11.
Krome en la sama direkto asertas
Eŭzebo el Cezareo: Kaj dokumento
ankaŭ instruas, ke Matiaso – tiu kiu estis
kunigita al la listo de la apostoloj por
anstataŭigi Judason – kaj la aliulo kun
kiu li havis la honoron disputi la sorton
estis dignaj troviĝi inter la sepdek. Kaj
poste li diras: Sekve la unua, kiun la
sorto difinis por la apostoleco kiel
anstataŭigo de Judaso la Perfidulo
estis Matiaso, kiu ankaŭ estis unu el la
disĉiploj de la Savinto, kiel jam estis
pruvita. (Cezareo 2002, 28 k 33)
Do akorde kun la transskribita teksto,
Jozefo kaj Matiaso apartenis al la grupo
de sepdek12, antaŭa epizodo al la
renkonto inter Jesuo kaj Zakĥeo. Sekve
oni devas konkludi: Zakĥeo ne estas
Matiaso, la 13ª apostolo.
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kun tia opinio, simple deklaras: Oni
diras do, ke Zakĥeo, aŭ, laŭ kelkaj
homoj, Matiaso, la ĉefo de la
monkolektistoj, aŭdinte, ke la Sinjoro
bonvole iros ĉe lin, diris: Sinjoro, se mi
defraŭdis iun pri ia afero, mi redonos al
li kvaroble. Kaj la Sinjoro diris siavice: la
Filo de la Homo veninte ĉi tien trovis
tion kio estis perdita13.
Inkluzive por kelkaj esploristoj, per
simpla aventuro, ni dirus, Natanaelo
estis tiu kiu prenis sur sin la postenon
de Judaso Iskarioto. Ni atentu al la
fakto, ke por la plejmulto de la kristanoj,
laikaj aŭ erudiciaj, en opinio pri kiu mi
konsentas, Natanaelo14 estas identigita
kiel la apostolo Bartolomeo15.
Marĝene de la historiaj malkonkordoj –
validaj sed ne esencaj – pluekzistas la
konvinko de la alianco starigita inter
Zakĥeo kaj Jesuo, la Kristo. Spiritaj
diktaĵoj, la plej diversaj – elsenditaj al
perantoj de rekonata kredebleco –
agnoskas tiun penson.
La spirito Humberto de Campos, en sia
rimarkinda Boa Nova (Bona Novaĵo),
pere de la manoj de Francisco Cândido
Xavier, emfazas, ke en tiu tempo
Zakĥeo klopodis utiligi la monon kiel
bonfaron al ĉiuj de sia kunvivado, kiel
sindevigo nome de Jesuo.

Krome kvankam elvokita de kelkiuj kiel
fonto favora al tiu kompreno, Klemento
el Aleksandrio – tute ne konsentante

Oni diras, ke la antikva monkolektisto,
konanta la neceson de multaj familioj
en
la
urbo,
estis
organizinta
multnombrajn servantojn pri bredado

11

14

12
13

Luko 19:1-10
Misio de la sepdek disĉiploj – Luko 10:1-13
Stromateis IV, Ĉap. 6, 35
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Stromateis IV, Ĉap. 6, 35
Mekenzie 2011, 589
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de bestoj kaj kultivado de la tero
helpante
inkluzive
je
multaj
jerusalemanoj. Kaj li estus dirinta al
Jesuo: la servistoj de mia hejmo neniam
vidis min sen la sincera inklino servi ilin.
Kaj tiam diris la Sinjoro: Mi ĝojas kun vi,
ĉar ĉiuj ni estas servantoj de nia Patro.
(Xavier 1984, 56)
Zakĥeo ĝojege, en la vespermaĝa
horo, prezentas siajn filojn al Jesuo,
alnotas Humberto de Campos. Tiam
kiam, post rakonti la parabolon de la
talantoj, fiksante la bonkoran rigardon
sub la figuro de la monkolektisto de
Jeriko, ekkrias la Majstro de la Amo:
Feliĉa estu vi, bona kaj fidela servisto!
Amélia Rodrigues, spirito, en sia bela
verko Primícias do Reino (Unuaj fruktoj
de la Regno), psikografiita de la
mediumo Divaldo Pereira Franco,
rakontas, ke Zakĥeo ŝatis helpi je la
aliula mizero kaj mildigi la dolorojn de
la proksimulo kaj ofte helpis je la
blindulo Bartimeo. Li aldonas tion,
konfirmante la tradicion, ke en la
estonteco Zakĥeo gvidis florantan
kristanan eklezion en teroj de Cezareo,
la Ĉemara Cezareo. (Franco 1987, 144-5
k 149)
En libro diktita al Yvonne do Amaral
Pereira, Ressurreição e Vida (Resurekto
kaj Vivo), Lev Tolstoj en respektega
tono priskribas la impreson sentitan
kiam li ekkonis Zakĥeon en la Spirita
Mondo: Estis kvazaŭ mi renkontus unun
el tiuj disĉiploj de la Nazaretano, el tiuj
kiuj en la anonimeco sekvis Lin en siaj
iroj kaj revenoj tra la murapogiloj de
Judeo kaj la tritikaj ebenejoj de Galileo.
Kaj poste prezentas eksterordinaran
bildon pri la ĉefmonkolektisto de
Jeriko:
Serena
mieno,
bonkora,
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kortuŝita, ankoraŭ junaspekta. Brilantaj
okuloj profunde observemaj, kvazaŭ
nutritaj de nevenkebla rezolucio...
La aŭtoro de la klasikaj verkoj: Guerra e
Paz(Milito kaj Paco), Anna Karenina kaj
Ressurreição(Resurekto), ankoraŭ sur
tiuj folioj, skribas, ke Zakĥeo paroladis
kun sentoplena emocio al grupo de
kandidatoj al reenkarniĝo, parolanta
per tiuj terminoj, pri sia renkonto kun
Jesuo: La boneco de la Galilea Majstro,
honoriganta min per Lia vizito kaj
manĝo ĉe mia hejmo, mi, iu malŝate
forpuŝita de la socio pro tio, ke mi estis
monkolektisto, tuŝis ĉiame la koron,
miaj amataj, laŭ vi scias. Li komprenis
miajn moralajn necesojn de stimulado
al la bono, mian afliktan deziron esti
bona. Li penetris, per sia neforgesebla
komplezo, la plejprofundon de mia
morala estaĵo. Li esploris per sia
ĉefanĝela amo ĉiujn aspirojn de mia
spirito, filo de Dio, kiu suferis pro deziro
al io sublima kiu klarigus la agojn... Kaj li
konkeris min tiele por la tuta eterneco.
(...) Ne, mi neniam forlasis Lin ekde tiu
tago en kiu li troviĝis en Jeriko! Mi
sekvis Lin. Kaj dum la mallonga
vivtempo kiun Li havis poste, mi restis
proksima al li por ami kaj admiri Lin. Mi
ne kaŝiĝis de la aŭtoritaĵoj, timante
cenzurojn aŭ malliberejon nek havis
antaŭjuĝojn kaj ankaŭ ne ĝenis min la
gvato de la tiranoj de Romo aŭ la
malkontentiĝo de la sekvantoj de la
Templo de Jerusalemo. (...) Certe mi
sciiĝis pri la resurekto kiu revigligis ĉiujn
per esperoj... Sed mi ne sukcesis vidi kaj
aŭdi la Majstron denove. (Pereira 2009,
19-20)
Multaj homoj estis ĉe la tablo kun
Jesuo, diras la Evangelioj. Kaj multaj,
inter ili, oni scias, ne kapablis profiti la
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sanktan oportunon. Zakĥeo sciis transiri
ekde tiumomente, kaj pere de renuncoj
kaj
sinoferoj,
la
enorman
malproksimecon kiu apartigis lin el la
Dia Tablogasto.
Afonso Soares, amiko kaj konfidenculo
de S-ino Yvonne do Amaral Pereira,
diris al mi, ke la nobla mediumino ĉiam
ripetis, ke Zakĥeo, en lia lasta surtera
vivo, estis la honorinda Bezerra de
Menezes16
Hodiaŭe, savita animo, li ne plu
bezonas reveni al la scenejoj de niaj
afliktoj, li estas elektito de Dio.
Malsuprenirinte el la sikomoro – la
loĝejo de la iluzioj kaj homaj vantecoj –
Zakĥeo, sentima, brakumata al la
karitato, sekvis la paŝojn de tiu kiu estas
la Lumo de la Mondo, la Savinto.
Tradukita de Cleonice de Lima Rodrigues kaj Cesar
Dorneles Soares

16

Affonso Borges Gallego Soares estis direktoro de
la Brazila Spiritista Federacio. Pedro Camilo alportas

tiun rivelon en sia verko Yvonne Pereira, uma heroína
silenciosa (Yvonne Pereira, iu silentema heroino)
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KONVERSACIOJ KUN LA TOMBO
Mesaĝo de la Spirito Aura Celeste (Aŭro Ĉiela)1.

Mesaĝo ricevita de la mediumo Alexandre Pereira en la 23-a de septembro 2020,
en la urbo Rio de Ĵanejro – Ŝtato Rio-de-Ĵanejro.

Miaj Gefiloj,
Ke Jesuo benu kaj gardu nin, ĉiam, miaj gefiloj!
Antaŭ nelonge nia amiko kaj mentoro Bezerra de Menezes alportis inviton al ni de
Celina por ni ĉeesti atentigan prelegon, kiu estus rekomendita al la laboristoj de
nia plej Sankta Patrino.
Ŝi parolis al ni, la nobla senditino, ke ni bezonas enmeti en la areon de la Evangelio
ĉe la koroj de la uloj, pensi ke la nuntempo proponas ŝanĝon de iloj por kultivi la
terenon kaj ekĝermos la fruktodonaj plantoj, kiuj iam donos fruktojn al la
Regeneracio surtere.
Ŝi klarigis, ke ni estas kiel plugisto, kiu jam kultivis grundon de antaŭ multe da jaroj
kaj estis invitita ŝanĝi la lokon de la semado. Komence, li estis ĝenita kaj malĝoja,
ĉar li jam konis la grundon kaj ĝiajn karakterizaĵojn kun granda majstreco, sed tuj li
pleniĝis kun la spirito de la defio proponita de la Sinjoro.

1

Adelaide Augusta Câmara (Natal, 1874 - Rio-de-Ĵanejro, 1944) estis unu el la plej rimarkindaj inaj personoj de
Spiritismo en Brazilo.
Je la jaro 1898 ekaperis la unuaj manifestiĝoj de ŝiaj mediumaj kapabloj, kiam Bezerra de Menezes kunordigis
la destinojn de la Brazila Spiritisma Federacio. Estis sub lia gvido, ke ŝi komencis la mediuman mandaton, en
la kampo de psikografio. Iom poste aliaj mediumaj kapabloj elvekiĝis, kiel psikofonio, aŭdado, vidiveco kaj
resanigo, krom la rimarkinda fakulto pri bilokiĝo, kiu permesis al ŝi moviĝi en "fluida translokiĝo", fariĝante
videbla ŝian perispiritan korpon flegante malsanulojn en diversaj lokoj de Brazilo.
Ŝi lasis admirindan spiritisman literaturan verkaron, en prozo kaj en verso, kiun ŝi subskribis per la pseŭdonimo,
kiu faris ŝin pli konata: Ĉiela Aŭro. (Noto de la redakcio)
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Kiam la loko de plantado estis ŝanĝita, li vidis, ke la malnovaj iloj ne plu taŭgas, ke
necesas plugi la grundon kaj sulki pli profunde por atingi la grundajn proteinojn,
kiuj kreskigos la plantojn. Tiam kreskis la penado kaj la ŝvito, la larmoj kaj la timoj.
En la fino, tamen, Celina klarigis, ke la grundo pro la novaj iloj multobligis centon
por unu, ĉar ĝi ne konis la malvirtojn de la antikva grundo, ĝi ne konis la
mallaboremon de la plugisto, ĝi cedis pli facile al tiuj semoj alportitaj kaj profitis la
intencojn kreski.
Tiel, la senditino de la Plej Sankta Patrino finis ĉi tiun laboron de bono, al kiu ĉiuj
estas dediĉitaj, kiu alportas la Evangelion al la kreitaĵoj, tiamaniere ĝi kreskos per
novaj iloj kaj ĝi donos ĝojojn al la plugisto kaj la grenejoj estos malgrandaj por gardi
la abundan rikolton.
Miaj gefiloj, estu vi la plugistoj pene laborantaj por la nova periodo kaj garantiu
viajn rolojn por labori cele al la Sinjoro. Jesuo atendas niajn larmojn de la laboro kaj
la ĝojajn tagojn venontajn.
Ke Jesuo gardu nin, miaj gefiloj, via fratino.
Adelaide Augusta Câmara
(Ĉiela Aŭro)
Tradukisto: Givanildo Ramos Costa
Reviziisto: Célio Freitas Martins
Tajpisto kaj helpa reviziisto: André Luiz Godoy
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KORESPONDADO
Letero al la Spiritisma Revuo
Estimataj amikoj, ke la Benoj de la Amata Majstro falu sur vin.
Permesnu min antaŭ ĉio danki al vi la reaktivigon de la periodaĵo de la Majstro Kardec.
Inspirite de via sindediĉo, permesu nin skribi al vi ĉi tiujn liniojn, donante mian modestan
kontribuon, esperante ke ĝi estu utilaj al iu.
La okazintaĵoj, kiujn mi portas al vi estis spertumitaj de mi antaŭ dudek jaroj, kiam mi estis
adoleskanto.
En tiu tempo, mi loĝis en duetaĝa konstruaĵo, estante la teretaĝo loko por loĝi, kaj la unua
etaĝo por kunordigo.
Estis domo kun kelke da jaroj, fenestroj el ligno kun simplaj vitraĵoj, kaj havante en kelkaj
partoj jam ruiniĝintan morteron.
Iam, spektante televidprogramon en la vizitĉambro, sola en la domo, mi aŭdis sinsekvajn
laŭtajn bruegojn, kiuj venis de la supera etaĝo, kvazaŭ parto de muro estus falanta. Ĉar estis
ventoplena tago, mi pensis ke eble la fenestro estis falanta kaj la vento kiun mi sentis estus
faliganta la aferojn kiuj estis enmagazenigitaj.
Mi supreniris la ŝtuparon por vidi kio okazas, kaj alvenante al la loko, por mia surprizo la
fenestro estis fermita kaj ĉio estis en ordo. Mi esploris la ĉirkaŭaĵojn, por vidi ĉu ne estis
misaŭdo mia. Mi revenis al loko kie mi estis spektanta la televidprogramon, kaj apenaŭ pasis
kelkaj kvin minutoj, mi aŭdis la saman bruegon, venante de la sama loko. Mi denove
supreniris la ŝtuparon kaj detale revidis ĉiujn lokojn, kaj, sen novaĵoj, ĉio netuŝita. Mi revenis
al la spektado de mia programo, iomete ĝenata. Mi ankoraŭ ne eksidis kaj novan bruegon mi
aŭdis. Ĉi tiu pli laŭta ol la antaŭaj. Ĉi-foje mi ne leviĝis. Memorante la konsilojn de Kardec, ke
oni ne devas multe atenti al la spiritoj ŝercemaj, mi diris laŭtvoĉe: “Vi povas fari kian bruegon
vi volas, mi de ĉi tie ne moviĝos”. La bruoj ĉesis, dum kelkaj jaroj.
Pasis preskaŭ tri jaroj, mi estis modifinta parton de la unua etaĝo en oficejon. Ĉi tiu dividaĵo
estis diametre kontraŭa al tiu loko kie la bruoj ekaperis en antaŭaj jaroj. Tiu apartaĵo servis
kiel oficejo kaj estis ankaŭ loko, kie mi pasigis tempon kun la amikoj, kiuj vizitis min.
Iam, kiam min vizitis amiko, kiu estis tre estimata de mi kaj kiu restis kelkajn jarojn en
eksterlando, kaj, kiel kutime, ni iris al la oficejo. Mi ne memoras, ekzakte, kion ni estis farantaj,
sed mi scias ke, en iu momento, mi denove aŭdis la samajn bruegojn.
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Sed ĉi-foje ni estis en plena somero, en tre bela tago suna kaj senventa. Mia amiko ektimis
pro la bruego, demandante al mi, ĉu mi scias pri kio temas. Mi rakontis: “Tio devas esti iu
Spirito, kiu volas diri al vi saluton. Okazis nenio, sed se vi volas, vi povas iri tien, vidi kio okazas”.
Timante ke okazis damaĝoj, li iris al la loko kaj revenis kun la informo, ke ĉio estas en ordo.
Tiuj bruoj ne ripetiĝis, sed ekde tiu tago, ĉiam, kiam tiu amiko vizitis min, oni aŭdis
malgrandajn bruetojn venantaj de tiu loko, al kiuj mia amiko respondis, ŝerce, salutante tiun
fraton per voĉa saluto: “Bonan tagon” aŭ “Bonan posttagmezon”.
La bruoj ripetiĝis nur unu pluan fojon, kiam mia edzino, en tiu tempo, koramikino, vizitis min
unuafoje.
Malmulte da jaroj poste, mi translokiĝis al alia domo kaj ne plu aŭdis tiujn bruegojn sed
ankoraŭ hodiaŭ mi havas la konvinkon, ke “li” estas iu kiu, dekomence volis ridaĉi je mi, sed
post kelka tempo disvolvis korinklinon al la familio, kaj tiu estis lia maniero doni bonvenon al
la gravaj personoj de mia vivo.
Mi esperas ke mia kontribuo plaĉis al vi kaj inspiru aliajn disdividi siajn vivhistoriojn.
Kun bondeziroj de multa Paco,
Francisco de Almeida

Tradukisto: Givanildo Ramos Costa; Reviziisto: Celio Freitas Martins
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