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ĈEFARTIKOLO 

En ĉi tiu monato, kiam ni festas la 
reenkarniĝan daton de Hipolyte Léon 
Denizard Rivail, ni ŝatus speciale mencii la 
160-an datrevenon de la eldono de La 
Libro de la Mediumoj, de Allan Kardec, kiu 
aperis la 15-an de januaro, 1861. 

Kardec estis la unua verkisto kiu lanĉis 
ampleksan verkon pri la mediuma 
fenomeno, tiel laŭmoda meze de la 19a 
jarcento, kun la celo fari metodan kaj 
racian analizon de tio, kion li observis, 
rezulte de la multaj kunsidoj, en kiuj li 
partoprenis. Post la eldono de La Libro de 
la Spirito, Kardec establis kontaktojn kaj 
ricevis korespondaĵojn de multaj seriozaj 
spiritismaj centroj. Tiuj kontaktoj, kiujn li 
priskribas en siaj libroj, venis el tridek sep 
landoj, dek ok el Eŭropo, ok el Ameriko, 
kvin el Afriko, ses el Azio, entute ĉirkaŭ 
ducent sesdek ok urboj. Tiel, li havis 
sufiĉajn rimedojn por analizi per scienca 
metodiko la diversajn raportojn kaj 
atestojn kaj tiam povi katalogi ilin, ĉiam 
submetante ilin al la universala kontrolo 
de la instruado de la Spiritoj.     

Rilate al La Libro de Mediumoj, Allan 
Kardec diras, ke “Ĉi tiu verko celas faciligi 
la vojon de tiuj, kiuj okupiĝas pri 
Spiritismo. (...) Kvankam ĉiuj portas en si la 
ĝermon de la kvalitoj necesaj por fariĝi 
mediumoj, tiaj kvalitoj ekzistas en tre 
malsamaj gradoj kaj ilia disvolviĝo 
dependas de kaŭzoj, kiujn neniu estaĵo 
povas provoki laŭplaĉe. (...) La praktikado 
de Spiritismo estas ĉirkaŭita de multaj 
malfacilaĵoj kaj ne ĉiam estas libera de 
danĝeroj, kiujn nur serioza kaj kompleta 
studo povas permesi antaŭvidi. (...) Ni 
parolas al tiuj, kiuj vidas en Spiritismo 
seriozan celon, al tiuj, kiuj komprenas ĝian 
tutan seriozecon kaj ne faras nur 
ŝatokupon el la komunikado kun la 
nevidebla mondo1.  

Al Kardec ni ŝuldas hodiaŭ la eblon havi 
sekuran gvidlinion por ke ni povu fari la 
interŝanĝon kun la spirita mondo kaj ne 
plu kunsidojn cele al la praktikado de la 
mediumismo, sed kunsidojn cele al la 
praktiko de mediumeco kun Jesuo. Nur 
tiel ni povos establi sekurajn pontojn de 
komunikado inter la du mondoj, kun la 
sublima intenco ricevi instrukciojn de la 
voĉoj de la nemortemuloj kaj ankaŭ 
kontribui al la klerigado de niaj gefratoj, 
kiuj antaŭis nin reen al la spirita patrujo kaj 
kiuj ankoraŭ bezonas helpon kaj 
konsolon. Tial, en ĉi tiu oktobra numero, ni 
dankas al la majstro de Lyon, Allan 
Kardec, pro lia kontribuo alportante al ni 
la doktrinon, kiu konsolas kaj klarigas nin. 

Tradukita de Saulo Salgado Wanderley 

																																																								
1	Kardec,	Allan,	La	Libro	de	la	Mediumoj,	Enkonduko.	
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Resumo 
 
La artikolo emfazas la ekzemplan procedon, bonedukan kaj ameman de Allan Kardec 
en la gvido de la Spiritisma Revuo. Spiritismo kaj la nobla Kodiginto ricevis plurajn 
atakojn, sed ĉi tiu, respondante al tiuj atakoj, neniam 
revenĝis ofendon pro ofendo, tenante sin ĉiam pli alte kaj 
ekvilibre en la tekstoj, atestante sian fidelecon al la 
Spiritisma Doktrino. Tiu konduto de Allan Kardec taŭgas 
kiel ekzemplo kaj inspiro por la spiritistoj, precipe en la uzo 
de sociaj retoj, celante subteni kompromison kun la vero, 
kun la etiko kaj kun la bono, restante fidela al la valoroj de 
la evangelio kaj de Spiritismo.  
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La Spiritisma Revuo estis kreita en 
januaro 1858 de Allan Kardec, la nobla 
Kodiginto de la Spiritisma Doktrino, kiu 
subtenis ĝin ĝis lia elkarniĝo. La lasta 
monata eldono sub lia respondeco estis 
publikigita en aprilo 1869. Estas do dek 
unu jaroj kaj kvar monatoj de bonegaj 
artikoloj, pritraktoj, spiritaj mesaĝoj, 
prelegoj, ktp., impresige aktualaj. 
 
 En la revuo de aprilo 1864, estas 
mesaĝo diktita de la Spirito Guttemberg 
(ĝi nomigas sin Johannes Gutenberg, 
inventisto de presigo per moveblaj tipoj, 
kiuj permesis la komencon de la presiga 
revolucio), kiu prezentas al ni historion 
de la evoluo de la presejo, certigante ke: 
“[... Ni danku al Dio, kiu scias, en la 
adekvataj epokoj, meti en nian povon 
tiel fortan armilon, kiu fariĝas la pano de 
la Spirito, la emancipo de la korpo, la 
libervolo de la homo, la al ĉiuj komuna 
ideo, scienco, abc, kiu fekundigas la 
teron, farigante nin plibonaj [...]”.  
 
 La aserto, ke la gazetaro alportis al ni 
tiel fortan potencon, estas vera, kaj, 
nuntempe, tiu kapableco informi 
faktojn, elmeti personojn, igi publika ion 
privatan, atingi nekalkuleblan nombron 
da individuoj, disvastigi kaj alirigi 
informojn de iu ajn speco, multe 
ampleksiĝis per la interreto kaj sociaj 
retoj (Facebook, Instagram, WhatsApp, 
ktp.), kiuj estas disponeblaj ne nur en 
komputiloj, sed ankaŭ en porteblaj 
telefonaparatoj. 
 
 La teknologio, kiu permesis tiujn ilojn, 
atingis neimageblajn nivelojn, kaj la 

manko de moraleco ankoraŭ valida en 
granda parto de la homo estigas la 
misuzon de tiuj rimedoj (troa uzo, kvalito 
de tio, kion ni serĉas kaj diskonigas, 
malproksimigo de homa kunvivo ktp.), 
malhelpante al ni la kreskiĝon de la 
moral-intelekta kaj la emocia ekvilibro.  
 
 Ni kelkfoje restas multe da horoj 
konektitaj en la interreto, sen granda 
utilo al nia spirita kresko. Kompreneble, 
la sana amuzo estas parto de la vivo, 
sed ĝi ne povas troe kompromiti la 
tempon, kiu estas valora kaj ĝi devas 
esti utiligata ĉefe por nia spirita evoluo. 
 
 Estas la trouzo de poŝtelefonoj, kiu 
lasas nin distraj kaj for de la konversacioj 
ene de la familio kaj en amikaj grupoj, do 
estas ofte oni vidi en restoracioj la 
membrojn de familio aŭ amikaro 
trouzante poŝtelefonojn, en konduto, 
kelkfoje senkonscia, de eskapo el la 
realo aŭ de malinklino al empatio, kiun 
povas doni la dialogo.  
 
 Kiam temas pri gefiloj, estas devo de la 
gepatroj doni ekzemplon kaj trudi 
regulojn kaj limojn, kio ne estas facila 
tasko, sed almenaŭ ili devas konsciigi 
ilin pri la damaĝoj rezultantaj de la 
misuzo de la teknologio, inkluzive de 
nova kategorio de dependeco, nome, la 
virtuala, kiu meritas taŭgan prizorgon kaj 
kuracadon.  
 
 Oni devas ankaŭ esti saĝaj kaj moderaj 
pri tio, kion oni serĉas en la interreto, ĉar 
iuj statistikoj montras, ke multaj 
personoj serĉas pornografion, 



kuriozaĵojn pri la vivo de famaj homoj, 
malbonaj kaj tragediaj novaĵoj, dum 
ekzistas tiom da pozitivaj, noblaj kaj 
belaj aferoj, kiuj povas esti serĉataj, kaj 
ni estas parolantaj ne nur pri religiaj 
aferoj, ĉar ekzistas multaj kulturaj, 
historiaj, akademiaj informoj, kiuj havas 
grandan valoron por nia intelekta 
kresko.  
 
 Tial aperis la sindromo de troo da 
informo kaj manko de scio. Ŝajnas 
paradokso, sed estas lavango de 
senutilaj informoj, kiuj ne plenumas nian 
bezonon de scio sed liberigas nin de 
nescio kaj antaŭenigas la altecon de 
idealoj.  
 
 Ni trovas multege da klaĉoj kaj falsaj 
novaĵoj (fake news) ĉiutage cirkulantaj 
en elektronikaj amaskomunikiloj, grupoj 
de WhatsApp kaj Facebook; do ni estu 
tre singardaj kaj respondecaj pri la 
informoj, kiujn ni transdonas.  
 
 Tre ofte ni vidas falsajn novaĵojn pri la 
spiritisma religio, ĉar ekzistas frazoj, kiuj 
cirkulas en la virtualaj amaskomunikiloj 
atribuataj al gravaj figuroj en Spiritismo, 
sed kiuj, se analizitaj ĝisfunde, oni 
rimarkas, ke ili ne veras, tiom, ke la fonto, 
la nomo de la libro, la loko de citado, 
ktp, eĉ ne estas menciitaj. 
 
 Estas distordiĝoj de spiritismaj 
fundamentoj. Ni trovas, ekzemple, 
tekstojn pri la planeda transiro, kiuj ne 
akordiĝas kun la bazoj alportitaj de Allan 
Kardec, en la tria parto de la verko “La 
Genezo”, kiel ekzemple la tezo pri iu 

limdato, generante pli da konfuzo kaj 
timo ol klarigo kaj konsolo.  
 
 Spiritisto devas disvastigi Spiritismon 
en la sociaj retoj, sen prozelitismo, sed 
devas fari tion kun fideleco al Allan 
Kardec. Li devas ankaŭ, sendepende de 
la temo, kiun li traktas, uzi ĝentilajn kaj 
noblajn vortojn, sen esti fivorta aŭ 
agresa, esprimante sin kiel vera kristano.  
 
Oni scias, ke iuj homoj, profitante de la 
anonimeco kiun donas interreto, eligas 
tion, kio kuŝas intimece en iliaj animoj, 
sintonizante kun iuj elektronikaj niĉoj, 
kie ili kundividas etnajn, religiajn kaj 
sociajn antaŭjuĝojn kaj diskriminacioj, 
aŭ esprimas anomaliajn seksajn 
impulsojn (pedofilio, pornografio, 
skopofilio, ktp), tamen la konscienco 
registras ĉiujn niajn agojn, vortojn kaj 
pensojn, tiele ke ni estos respondecaj 
pri ĉiuj tiaj malharmonioj. 
 
 Alia aspekto rilata al sociaj retoj estas la 
rapida kaj tuja reago, kiun ĝi favorigas. 
Kelkfoje, ni estas atakitaj aŭ ofenditaj, 
kaj ni donas tujan respondon, en la sama 
tono aŭ eĉ pli agreseme, kaj ni pentas 
pri tio poste. Fronte al tia situacio, ni 
evitu impulsemon kaj tujan reagon, kaj 
ni provu fortikiĝi per la preĝo, por ke ni 
silentu pri iuj aferoj, aŭ, se necesas 
respondo, ke ni esprimiĝu kun fideleco 
al la Evangelio.  
 
Krome, ĉar ni estas revizitantaj la 
Spiritisman Revuon, estas bona ideo 
reliefigi la moralan sintenon de Allan 
Kardec rilate al la diversaj temoj kaj 



situacioj kiujn li devis alfronti, servante 
kiel modelo por ni, kiuj hodiaŭ traktas 
sociajn retojn.  
 
 Ni ne dubas, ke Allan Kardec, se li 
havus disponeblaj siatempe, uzus la 
sociajn retojn por disvastigi Spiritismon. 
 
Spiritismo suferis plurajn atakojn, 
distordojn kaj eĉ frivolajn akuzojn 
(ekzemple kaŭzi memmortigon kaj 
frenezon), kaj ili eĉ ne indulgis la 
personon de Allan Kardec (akuzita riĉigi 
sin koste de Spiritismo).  
 
 Kiel li defendis Spiritismon kaj sin mem 
per la rimedoj, kiujn li disponis?  
  
Kun ekstrema ĝentileco kaj amo, ne 
kontraŭbatalante la atakojn, sed 
klarigante, surbaze de logiko kaj faktoj, 
la senbazecon de ĉi tiuj akuzoj kaj 
ŝanĝoj.  
 Allan Kardec eĉ deklaris, ke li ne deziras 
ian ajn malbonon al tiuj akuzantoj 
(Spiritisma Revuo de marto 1859 - 
"paskviloj"), tial li ne profitis la rimedojn, 
kiujn li disponis, por disverŝi malamon 
kontraŭ kiu ajn.  
 
Oni bezonas havi multan respondecon 
en sociaj retoj kaj agi kiel aŭtentaj 
spiritistoj, laŭ la modelo Allan Kardec en 
la Spiritisma Revuo.  
 

 Ni ne estas devigitaj opinii pri ĉio aŭ 
respondi al ia ofendo. Estas, oni ripetu, 
iuj demandoj, por kiuj silento estas la 
plej bona respondo.  
 
 Allan Kardec rimarkis, ke homoj volis 
vidi lin doni sian opinion pri ĉio, pri novaj 
teorioj aperantaj, sed multokaze li 
serene elektis silenton (Spiritisma 
Revuo de marto 1864 - "Pri la perfekteco 
de la kreitaj estuloj").  
 
 Ni rimarkas, ankoraŭ, per la artikoloj de 
Kardec, ke li pripensis kaj multe pri tio, 
kion li publikigis en la Spiritisma Revuo.  
 
 Konsiderante ĉiujn ĉi tiujn notojn, oni 
povas vidi kian defion estas esti spiritisto 
en sociaj retoj kaj en la uzo de interreto.  
 
 Ni sekvu la modelon de Allan Kardec 
en la Spiritisma Revuo, kiu montris lian 
altan spiritan evoluon, per la maniero, 
kiel li esprimis sin en tekstoj kaj artikoloj, 
ĉiam gvidata de amo kaj sindediĉo al la 
vero.  
  
Kaj ni havu Jesuon kiel la plej grandan 
modelon kaj nekompareblan gvidanton, 
kiu ĉiam uzis la parolon kaj esprimis sin 
kun grandega amo kaj kompato.  
 

Tradukisto: Givanildo Ramos Costa/ Reviziisto:  Celio 

Freitas Martins 
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Resumo 
 
La decido de Maria el Nazareto malkaŝita al Anĝelo Gabrielo ĉe la Dianonco: "Jen, la 
Sklavino de la Sinjoro ..." poste elmontriĝus dum diversaj dimensioj de ŝia vivo, laŭ 
patrino, laŭ la perfekta disĉiplino de la Kristo, laŭ martiro, laŭ Reĝino de Anĝeloj. Ĝia 
sublima esenco povas esti atestita pro elekto de ŝi, en la jarmila 
planado destinita al la enkarniĝo de Jesuo, por esti Lia patrino, 
same kiel en la analizo de historiaj indikoj trovitaj en la Nova 
Testamento, en la Korano, en la Proto-de Jakobo kaj en verkoj 
spiritismaj mediumoj. Ŝia energio estas esence sublimigita 
patrina amemo. Dum ŝia trairejo sur la Tero, ŝi ekzempligis ĝis 
martireco la virtojn, kiuj karakterizas la animojn kiuj kvalifikiĝas 
kiel Sklavinoj de Dio, kaj, el la spirita mondo, ŝi fariĝas la patrino de la malfeliĉaj, de la 
forgesitaj, de la fuĝintoj de la vivo, kaj ŝi kapablas mildigi la plej malmolajn korojn per 
ŝia grandega patrina amo.  
	
	

Bakalaŭrino pri Juro, postbakalaŭrino pri Administra juro, emerita oficistino de la 
Federacia Kortumo en Rondonio. Ŝi ekis en la Spiritisma Movado en 1982, en 

Belém do Pará. Ekde 1987, ŝi agas ĉe la Spiritisma Movado en Porto Velho, 
Rondonio, kie ŝi aliĝis Spiritisman Federacion de Rondonio - FERO. Poetino. 

Kunlaboras virtuale kun spiritismaj centroj en Rondonio kaj aliaj ŝtatoj el Brazilo. 
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I. Enkonduko
Maria (hebree: Miriam; aramee: Maryām;
arabe: Maryam) estas la portugala nomo
de la patrino de Jesuo, la Kristo. Ŝi estas
la virino, kiu ricevis la plej multajn
nomojn kaj titolojn tra la historio, de
katolikoj, ortodoksuloj, anglikanoj,
luteranoj, protestantoj, islamanoj kaj
mormonoj.2.
Ŝia ama energio eĥas mistere en la koroj
de tiom multaj, kiuj iel sentis ŝian
subliman parfumon, same kiel tenera
mesaĝo, ke la pasejoj el la historio de ŝia
vivo havos gravecon nur kiam ili
kapablos esprimi ŝian animon, esencon.
kaj virtojn, ŝian ekzemplon, estante
nenecesaj historiaj teorioj emante nur
nutri kuriozaĵojn aŭ sterilajn diskutojn.
Laŭ ĉi tiu vidpunkto, oni celas trakti nur
pri la eventoj de ŝia vivo, kiuj elmontras
ŝian subliman personecon, ŝian
kondiĉon de Sklavino de Dio, akiritajn
per historiaj indikoj trovitaj en la Nova
Testamento, en la Proto-Evangelio de
Jakobo3, en la Korano4 kaj en spiritismaj
verkoj, foje harmoniaj aŭ komplementaj
inter si, foje kontraŭdiraj

2Vikipedio:https://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_(patr

ino_de_Jesuo) 

3 Proto-evangelio de Jakobo aŭ Libro de Jakobo 
estas, inter la nekanonikaj tekstoj, tiu, kiu alportas 
koncernajn faktojn pri la historio de Maria. Oni 
kalkulas, ke ĝi estis verkita inter 60 p.K.kaj la 2-a 
jarcento p.K. 
4 Korano (en la araba, "deklamado") estas la sankta 
libro de Islamo, kiu enhavas la vorton de Dio rivelitan 
al Mohamedo de la Anĝelo Sankta Gabrielo de 600 

II. Jarmila Planado
Emmanuel, laŭ registroj enhavitaj en la
libro Sur la Vojo al la Lumo, klarigas ke,
en tre fora periodo, kiam la tera planedo
ankoraŭ havis karakterizaĵojn de
primitiva mondo kaj homoj portis
korpojn, kies rasaj biologiaj karakteroj
ankoraŭ ne estis fiksitaj, sed en la
procezo. de plibonigo sub la
respondeco de la falangoj de la Planeda
Kristo, iuj milionoj da ribelemaj kaj
persistaj spiritoj en krimo, sed kun
signifa intelekta evoluo, estis ekzilitaj el
unu el la mondoj, kiuj gravitas ĉirkaŭ la
stelo Capela5, en la Konstelacio de la
Koĉero, kaj transdonitaj spirite al la Tero
per interkonsiliĝo de la gvidaj spiritaj
komunumoj de la Kosmo6.
En stato de profunda sufero pro la
perdo de ilia paradizo, ili estis
bonvenigitaj ĉi tie de Kristo, aŭdinte de
Li kaj registrante en siaj malkonformaj
animoj Liajn profundajn admonojn kaj
instrukciojn pri la defioj, kiuj atendis ilin,
kiam "Li benis iliajn sanktigajn larmojn,
farante ili sentas la sanktajn triumfojn de
la estonteco kaj promesas al ili Lian
ĉiutagan kunlaboron kaj lian alvenon
estonte.” (Xavier 2013, 29).
La plenumo de la promeso de Kristo, de
ĉiutaga kunlaboro, per la regula

ĝis 623 p.K., kun la celo memori, sen devioj, la 
forgesitajn instruojn alportis. de Abraham al Jesuo. La 
Korano konsistigas, kune kun la Malnova Testamento, 
de la judoj kaj la Nova Testamento, de la kristanojn, la 
abrahamajn religiojn 
5 Capela (de la latina, Capella) aŭ Alfa de la Koĉero, aŭ 
Alfa Aurigae, estas formita de kvarobla stelsistemo, 
estas stelo de la konstelacio de la Koĉero. Ĝi estas la 
sesa plej brila stelo en la spaco konata de la homo. Ĝi 
estas 42,9 lumjarojn de la Suno (Vikipedio, la libera 
enciklopedio. "Capella (stelo)". 
6 Xavier, “Sur la vojo al la lumo”, 27. 



sendado de Liaj senditoj, kaj de Lia 
propra enkarniĝo, estonte, postulis 
zorgeman planadon kaj la kunlaboron 
de falangoj de lumigitaj animoj. 
Ĉi tiuj spiritoj elstarigitaj por la 
entrepreno komencis, ĉiu en sia tempo 
kaj laŭ la pli vasta planado, agi spirite aŭ 
enkarniĝitaj inter homoj, celante prepari 
la popolojn por la alveno de Mesio, por 
rememori Liajn admonojn kaj Lian 
promeson. Ĉu kiel misiistoj, mesaĝistoj, 
ĉu kiel profetoj. Aliaj prenis korpon el 
karno dum la enkarniĝo de la planeda 
Kristo, farante sin esencaj por la 
sukceso de la plano de amo priskribita. 
III – La Sublimigita Personeco de Maria 
Pri ĉi tiu plano de amo, Emmanuel 
rakontas al ni, pri la provizaĵoj de la pli 
granda mondo antaŭ7 la enkarniĝo de 
Kristo”: "Tiam la anĝelaj entoj de la 
sistemo moviĝas en la ĉirkaŭaĵoj de la 
Tero, adoptante provizaĵojn de vasta kaj 
malavara graveco. La leciono de la 
Savanto nun devas brili al homoj, 
kontrolante ilian liberecon per la 
perfekta ilustraĵo de amo. Ĉiuj aranĝoj 
plenumiĝas. Instruistoj, tujaj antaŭuloj, 
diaj helpantoj estas elektitaj. (Xavier 
2013, 95). 

III. Inter tiaj animoj estas Maria.
Ŝia elekto esti la biologia patrino de
Kristo sur la Tero do ne estis hazarda. Ŝia
alta patrina energio, ŝiaj rilataj spiritaj
atingoj, kiuj karakterizis ŝin kiel la
Sklavino de la Sinjoro, akreditis ŝin,

7 Oni komprenu, ke la tempa signifo de "vespro", en la 
pli granda spirita sfero, povas esti signife pli alta ol la 

ambaŭ por la feliĉa respondeco ricevi 
Kriston en sia propra utero, konstruante, 
kun Jozefo, la hejmon, kie regis la 
ĉarmoj de simpleco kaj paco, same kiel 
ke la malgranda Jesuo atendus la 
tempon prediki la Bonan Novaĵon, kiel la 
martirecojn, kiuj sin prezentos al la ŝia 
patrina koro, por farigi, de ŝi, ekzemplon 
por la homaro. 
Emmanuel, elstarigante la gravecon de 
la kontribuo de ĉi tiuj animoj al la laboro 
de la Kristo, reliefigas Maria kiel 
"sublimitan personecon", kvazaŭ por 
emfazi sian diferencigitan altecon: "La 
figuroj de Simeono, Anna, Elizabeto, 
Johano Baptisto, Jozefo, same kiel la 
sublimita personeco de Maria, ofte estis 
objekto de maljustaj kaj malicaj rimarkoj; 
sed la vero estas, ke nur kun la helpo de 
tiuj mesaĝistoj de la Bona Novaĵo, 
portantoj de la kontribuo de fervoro, 
kredo kaj vivo, Jesuo povus starigi la 
fundamentojn de neŝancelebla vero sur 
la Tero.(Xavier 2013, 97). 
Enkarniĝinta, Maria lasis spurojn kien ajn 
ŝi iris.  
En la Nova Testamento, Luko estis la 
evangeliisto, kiu plej portretis la 
personecon de Maria, per la vortoj de la 
anĝelo Gabrielo, ĉe la Dianonco (Luko, 1, 
28 ĝis 38); per la vizito de Maria al 
Elizabeto (Luko 1, 41-55); per lia saĝo 
pripensante eventojn, tenante ilin en lia 
koro, dum la vizito de la paŝtistoj (Luko 
2, 19) same kiel dum la vizito de Jesuo 
dekdujaraĝa al la Templo de 
Jerusalemo (Luko, 2, 51). 

signifo de ĉi tiu esprimo sur la Tero, inter la 
enkarniĝintaj..



La libro Paŭlo kaj Stefano registras, ke 
Paŭlo el Tarso ekkonante Maria en 
Efeso, kie ŝi ekloĝis ĉe la apostolo 
Johano post la morto de sia filo, “estis 
forte impresita de la humileco de tiu 
simpla kaj ama estaĵo, kiu plej similiĝis. 
al anĝelo vestita kiel virino. " (Xavier 
2020, 264). Emmanuel, rakontante alian 
epizodon en la sama libro, nomas la 
patrinon de Jesuo la plej sankta patrino: 
"Finfine ĉirkaŭprenante la plej sanktan 
patrinon, Paŭlo prenis ŝian dekstran 
manon kaj metis sur ĝi kison de filia 
tenereco" (Xavier 2020, 400). 
La sublimita personeco de Maria ankaŭ 
estas agnoskita en Islamo, kie ŝi 
nomiĝas Maryan (Maria, en la araba). La 
Korano, la sankta libro de Islamo, datita 
en 600 p.K., dediĉis tutan ĉapitron al 
Maria: la 19-a surao8. Ŝi estas menciita 
en pluraj aliaj suraoj, entute tridek kvar 
fojojn, dume en la Nova Testamento ŝia 
nomo estas menciita dudek fojojn.  
En la Korano, Maria estas respektata kiel 
la elektita, la purigita (Korano, 3, 42); la 
obeema (Korano, 66, 12), tiu, kiu estas 
supre virinoj de la homaro (Korano, 3, 
42), la plej sincera (Korano 5, 75), estante 
la nura virino tie menciita kiel signo de 
Dio por la homaro, kune kun ŝia filo 
Jesuo. 
Samir El Hayek klarigas, en la Korano 
sub sia traduko, ke estas kvar perfektaj 

																																																								
8 Ĉiu ĉapitro de la Korano nomiĝas surah, surah aŭ 
surat. Entute estas 114 suraoj en la Korano, 
subdividitaj en versojn nomitajn ayat. 
9 Korano, noto 1687, 253. 
10 Referencoj pri la restado de Maria en la Templo 
troviĝas en la Proto-evangelio de Jakobo, ĉapitroj VII 
kaj VIII, kaj en la Korano, en surah 3.36: "ĉiun fojon 

virinoj por islamanoj kaj unu el ili estas 
Maria, la patrino de Jesuo 9.  
Koncerne la originon kaj infanaĝon de 
Maria, la Proto-Evangelio de Jakobo, 
verkita inter la 60 kaj 200 p.K., havas 
similecojn kun la rakonto enhavita en la 
Korano (600 p.K.), diktita al Mohamedo 
fare de la anĝelo Gabrielo, la sama 
anĝelo, kiu en la Nova Testamento 
manifestiĝus al Zakario, Maria kaj 
Jozefo. La gepatroj de Maria estus 
Joakimo (en la Korano, Imran) kaj Anna 
(Hanna, en la Korano). 
Maria estus oferita de siaj gepatroj al la 
Templo en Jerusalemo, probable de tri 
ĝis dek du jaroj, estante amata kaj 
admirata de la pastroj. Tiutempe 
Zacharias, edzo de sia kuzino Elizabeto, 
deĵoris en la templo rotacie kune kun la 
aliaj pastroj, tiel certe kontaktante kun 
Maria10.  
La hipotezo, ke la infanaĝo de Maria 
estis en la Templo, estas grava, por 
malkaŝi la rigidan religian formadon, 
kiun ŝi ricevis, kaj ĉefe pro sia plena 
sereneco kaj feliĉa submetiĝo al sia 
destino, admirante sin de la pastroj. 
 
 
IV.  La Sklavino de la Sinjoro 
Laŭ Malnova Testamento Jesaja 
profetis: “La Virgulino gravediĝos kaj 
naskos Filon. Li estos nomata: Dio kun ni 
”(Jesaja 7, 14). Sepcent jarojn poste, en 

kiam Zakaria eniradis la sanktejon kie Maria estis, li 
malkovris en ŝi fonton de rimedoj ”; kaj li diras al ŝi: 
'De kie ĉi tio venas?' - Kaj ŝi respondas: 'Ĉi tio venas 
al mi de Dio, kiu provizas multe, kion bezonas lia 
elektito.' 

 



humila Palestino, Anĝelo Gabrielo sin 
prezentas al Maria por anonci, ke li 
koncipos Mesion, plenumante tiun 
profetaĵon (Luko 1:31). 
La maniero, kiel la anĝelo alparolas 
Maria, kaj ankaŭ liajn finajn vortojn, 
registras, unuafoje, en la Kanonikaj 
Evangelioj, la spiritan naturon de tiu juna 
virino: “Kaj li venis al ŝi, kaj diris:Saluton 
al vi la grace favorita, la Eternulo estas 
kun vi.”(Luko 1, 28); "Kaj jen vi gravediĝos 
en via ventro kaj naskos filon, kaj vi 
nomos lin Jesuo" (Luko 1, 31); “Ĉi tiu 
estos granda, kaj estos nomata filo de la 
Plejaltulo; kaj la Sinjoro Dio donos al li la 
tronon de sia patro David ”(Luko 1, 32); 
“Kaj Maria diris:Jen la sklavino de la 
Eternulo; estu al mi laŭ via diro. Kaj la 
anĝelo foriris de ŝi" (Luko, 1, 38) 
La anĝelo komence ne rilatas al Maria 
laŭ nomo, sed per la esprimoj, kiuj 
reprezentas ŝin spirite: "bela", "la Sinjoro 
estas kun vi", "feliĉa vi estas inter virinoj", 
elmontrante, laŭ liaj vortoj, sian 
respekton al tiu sublima animo 
La vortoj indikas la spiritajn konkerojn de 
la Spirito Maria. "La Sinjoro estas kun vi" 
malkaŝas Maria, kiu kultivis la regnon de 
Dio en si mem de pasintaj eraoj, 
evoluigante siajn virtojn al alta nivelo. Ŝi 
disvolvis sian patrinan energion, amante 
kaj ĉiam amante, tiel servante en la 
nomo de la Kristo de la plej altaj sferoj, 
per kiu ŝi estis akreditita esti "gracita" 
kiel la patrino de Kristo sur la Tero, kie ŝi 
elstaris kiel la " benita inter virinoj "en ĉi 
tiu mondo, tia estis ŝia evolua grado. 
La anĝelo daŭrigas sian rakonton, 
kvazaŭ rememorigante al la Spirito 
Maria sian altan mision sur la Tero. Post 

lia parolado, li silentas, sed restas tie, 
silente, atendante la manifestiĝon, kiu 
aperus el la profundo de la animo de 
Maria. 
“Jen la sklavino de la Eternulo; 
plenumigu ĉe mi laŭ via vorto ”(Luko 1, 
38), ĝi estis la konfirmo de Maria 
enkarniĝinta sur la Tero, nature 
indiferenta al la eventoj rilataj al la 
planado de ŝia renaskiĝo, sed kiujn ŝi 
registris en sia koro. En tiuj sekundoj de 
atendado, Maria konsultis la profundojn 
de sia animo, kaj ŝiaj sublimaj valoroj 
aperis en la malkaŝanta frazo "Jen, la 
servisto de la Sinjoro." 
En tiu momento, Maria aliris sian 
statuson kiel Sklavino de Dio. Ŝiaj duboj 
estis solvitaj, ŝiaj eblaj timoj esti fraŭla 
patrino en antaŭjuĝa socio, for. La 
neŝancelebla fido al Dio brilis ... kaj 
restas brila ĝis niaj tempoj ... kaj la 
anĝelo foriris de ŝia ĉeesto. 
La esprimo "sklavino", kiam uzata inter 
persono kaj Dio, havas specialan 
signifon. Laŭ Seeanner, "Ŝia respondo 
enhavas du partojn: unue ŝi prononcas, 
ĉar ŝi konsideras sin kaj sin nomas (" Jen 
la sklavino de la Sinjoro "), tiam ŝi donas 
sian konsenton al la savanta laboro de 
Dio, disponigante sin tute al Dio ( "Estu al 
mi laŭ via diro"). Tia respondo estas 
unika en la tuta Sankta Skribo 
"(Seeanner 2016, 10). 
Estas granda diferenco inter la kondiĉo 
de disĉiplino kaj tiu de sklavino de la 
Sinjoro. Disĉiplo estas tiu, kiu ricevas 



instruadon de iu alia; tiu, kiu lernas; 
studento, do, iu en trejnado 11. 
La sekvantoj de Jesuo estis liaj disĉiploj, 
kaj la plej proksimaj poste esti konataj 
kiel liaj apostoloj. Ili estis karakterizitaj 
per esti eraraj animoj, sed soifaj je siaj 
novigaj instruoj, tiel superaj al tio, kion 
esti lernigita en judismo: egaleco inter 
ĉiuj, Dia kaj homa pardono, Dio-Amo, 
eterna vivo. Disĉiploj estis la virinoj, kiuj 
sekvis lin post kiam Jesuo resaniĝis "je 
malbonaj spiritoj kaj malsanoj" (Luko, 8, 
2); estis disĉiplo Petro, kiu trifoje 
malkonfesis lin, Iskarioto, kiu perfidis lin, 
la aliaj, kiuj timigitaj fuĝis, kiam Jesuo 
estis arestita por esti krucumita. Tamen 
ĉe la Sklavino tiaj konfliktoj forestas 
antaŭ la senkondiĉa akcepto de la Dia 
volo, subtenata de neŝancelebla fido. 

V. Maria, la patrino de Jesuo
La rakonto de Luko pri la naskiĝo de
Jesuo montras la animon ne nur de
Maria, sed de familio: Jesuo, Maria kaj
Jozefo. Harmonia kombinaĵo de
sublimaj valoroj estas tie malkaŝita al la
homaro.
La evangeliisto diras al ni: "Kaj Jozef
ankaŭ supreniris el Galileo, el la urbo
Nazareto, al Judujo, al la urbo David,
nomata Bet-Leĥem (ĉar li estis el la
domo kaj familio de David), por aliĝi
kune kun sia edzino Maria, kiu estis
graveda. Kaj dum ili estis tie, venis la
tagoj por ŝia akuŝo. Kaj ŝi naskis sian
unuan filon, kaj ŝi ĉirkaŭvindis lin kaj

11	Michaellis,	2015.	

kuŝigis lin en staltrogon12, ĉar ne estis 
loko por ili en la gastejo”. (Luko 2, 4 ĝis 
7). 
Naski en la malfortikaj kondiĉoj de stalo, 
malproksima de Nazareto, kie ŝi havus 
la subtenon de la komunumo kaj 
amikinoj akuŝistinaj, ne estas facila defio 
por juna patrino. Tamen, el la rakonto de 
Humberto de Campos, pri la memoroj 
de Maria pri tiu momento, oni 
konkludas, ke ŝia rigardo nur pripensis 
belecojn: "En tiu supera momento, ŝi 
reviziis la staltrogon, en sia kruda 
beleco, sentante, ke la Naturo ŝajnis voli 
rediri al ŝiaj oreloj la gloran kanton de tiu 
neforgesebla nokto ” ”. (Xavier 2013b, 
196) 
Kontempli ĉarmojn, kie homoj nur vidas 
malkontenton, estas virto de lumigitaj 
animoj. Preter la ekstrema mizero de la 
loko, lia rigardo malkovris belecon, ŝia 
koro sentis la deziron de Naturo respekti 
la naskiĝon de Mesio, kaj ŝiaj oreloj 
ŝajnis aŭdi la ĉanton, kiu certe 
descendis el la Plej Altaĵo. 
José prizorgis ŝin, protektis ŝin, verŝajne 
sola. Eble estis li, kiu preparis la 
staltrogon por akcepti la planedan 
Kriston. 
En tiu staltrogo, Maria fariĝas 
ekzemplon de Sklavino laŭ senkondiĉa 
akcepto de la volo de Dio; Jozefo siavice 
plenumas sian mision kiel protektanto, 
kiu laboras en obskuro, ne celante 
rekonon, kaj la ĵus naskita Jesuo 
transdonas sian unuan lecionon al 
homoj: Humileco. 

12	Profunda	pleto,	sur	kiu	oni	metas	bestajn	manĝaĵojn	
en	stalojn;	trogo.	(Michaellis	2015)	



Nenia semo de ribelo pro la plej humila 
kondiĉo, aŭ vanteco pro la Kristo farita 
filo, troviĝis en la koroj de Maria kaj 
Jozefo. 
Luko diras al ni, en ĉapitro 2 de sia 
Evangelio, ke la paŝtistoj, dum la vigilo 
de siaj ŝafaroj, ricevis de anĝelo la 
novaĵon pri la naskiĝo de la Savanto, la 
Kristo, kaj ili iris al la stalo, kie ili laŭdis 
Jesuon ĵusnaskita, tuj post disvastigante 
la fakton al ĉiuj en Bet-Leĥem. Tamen, 
dum ĉiuj en Bet-Leĥem “miris pri tio, 
kion rakontis al ili la paŝtistoj”(Luko 2, 18), 
“Maria konservis ĉiujn tiujn dirojn kaj 
pripensis ilin en sia koro” (Luko 2, 19). 
Same, dum ili serĉis Jesuon 
dekdujaraĝa en la Templo, ili vidis la 
admiron de la pastroj pri la saĝeco de 
sia filo, sed “lia patrino konservis ĉiujn 
tiujn dirojn en sia koro” (Luko, 2, 51). 
Ĉi tiu signo de Maria akompanis ŝin dum 
ŝia tuta vivo: konservante en ŝia koro, 
kun prudento, la okazintaĵojn, la vortojn 
malkaŝitajn, por pripensado kaj lernado, 
ne estigante ian senton de fiero aŭ 
vanteco, ĉar ŝi estis la patrino de la 
promesita Mesio. 
Dum ili kondukis la novnaskiton Jesuo al 
la Templo en Jerusalemo por prezenti 
lin al la Sinjoro, Simeon13, viro konata 
kiel justa kaj pia, kaj la profetino Anna, 
maljuna virino servanta en la Templo, 
rekonis la infanon kiel la promesitan 
Mesion: " Simeon ilin benis, kaj diris al 
Maria, lia patrino:Jen ĉi tiu estas metita 
por la falo kaj leviĝo de multaj en Izrael, 

13	En	la	Evangelio	de	Luko,	Simeon	estas	prezentita	kiel	
justa	 viro,	 kiu	 timas	 Dion,	 kiun	 Dio	 gracus	 kun	 la	
promeso,	ke	li	ne	mortos	sen	antaŭe	vidi	Mesion.	En	la	

kaj por signo kontraŭparolata; kaj ankaŭ 
vian animon glavo trapasos; por ke la 
pensoj de multaj koroj malkaŝiĝu" (Luko 
2, 34 kaj 35) 
Denove, neniu ekkrio venis de la lipoj de 
Maria aŭ Jozefo ĉe tiuj manifestiĝoj 
rilate al ilia filo, nenia esprimo de timo 
de Maria pro la profetaĵo, ke glavo 
trapasos ŝian koron. Nur reflekto, por 
permesi ke, kiam la glavo trapasos sian 
koron aŭ sian animon, trovi ĝin kovrita 
de la plej noblaj lecionoj, por mildigi la 
efikojn de la doloro. 

VI. Maria, la perfekta disĉiplino
La kondiĉo de disĉiplo, kiel jam dirite,
estas ligita al la homa neperfekteco, kiu
sopiras la lumon, sed falas por poste
leviĝi kaj provi denove sekvi Lin. Ili estas
tiuj, kiuj avidas perfektecon sen havi ĝin
ankoraŭ. Atinginte la deziratan nivelon,
de larĝa internigo de Liaj instruoj kaj
ampleksa evoluo, en si mem, de Liaj
valoroj, li ne plu estas la disĉiplo, kiu
loĝas tie, sed la Kristo, kiu loĝas en li. Sur
ĉi tiu nivelo, li ĝoje submetiĝas al la volo
de Dio, eĉ al martireco, atingante, do, la
kondiĉon de perfekta disĉiplo, de la
Servanto de Dio: Tia estas la nivelo
atingita de Maria.
Humberto de Campos donas al ni
ekzemplon pri tio, kiam ni raportis la
ekstazon de Maria pro la frata amo, kiun
la infano Jesuo elmontris la plej
mizerulojn: “De la plej mildaj jaroj, kiam

Proto-Evangelio	 de	 Jakobo,	 ĉapitro	 XXIII,	 Simeon	
ankaŭ	estas	unu	el	la	Pastroj	de	la	Jerusalema	Templo,	
kiam	Maria,	de	tri	ĝis	dek	du	jaroj,	restis	tie.	



mi kondukis lin al la tradicia fonto en 
Nazareto, mi observis la fratan 
korinklinon, ke Li dediĉis al ĉiuj estaĵoj. 
Ofte mi serĉadis lin tra la pavimitaj 
stratoj, kie lia ama vorto konsolis la 
senhelpajn kaj malĝojajn pasantojn. 
Mizeraj vojaĝantoj venis al lia modesta 
domo por laŭdi la amatan filon, kiu sciis 
disdoni la benojn de la Ĉielo. Ju ĝoje li 
ricevadis la neatenditajn gastojn, kiujn 
liaj etaj manoj kondukis al la lignaĵejo de 
Jozef! " (Xavier 2013b, 197) 
La harmonio de valoroj inter ili 
evidentiĝas en ĉi tiu okazaĵoj de iliaj 
vivoj. Neniu dubo, neniu timo, neniu 
riproĉo, sed nur akcepto de la invitoj de 
ŝia filo por ke ŝi estus patrino, ne nur de 
Li sed de ĉiuj. 
Poste venis la publika ministerio de 
Jesuo. Maria estis kun Li ĉe la geedziĝo 
en Kana, kie Li faris pro ŝi Sian unuan 
miraklon14, ŝi ĉeestis de lia aresto ĝis lia 
krucumo15, same kiel en la tagoj antaŭ 
Pentekosto16, disvolvante aman 
amikecon kun la Apostoloj, kiuj nomis 
ŝin: patrino. 
La disĉipleco de Maria diferencis do de 
la disĉipleco de aliaj. Se pravas, ke la 
lecionoj de Jesuo pri kompato, pardono, 
amo, senkondiĉa fido al la Patro, jam 
estis kultivitaj en ŝi kaj fruktoplenaj, 
ankaŭ veras, ke aliaj virtoj, ankoraŭ 
neatingeblaj por la aliaj disĉiploj, estis 
lernitaj de ŝi de Liaj instruoj. Maria 
kreskadis eĉ pli. 

14	Jo	2,1-12	
15	Xavier,	“Bona	Novajxo”,	195-210.	

VII. Maria, la Martirino
Dum Paska semajno, Maria akompanis
Jesuon kaj Liajn disĉiplojn al
Jerusalemo. Divaldo17, diras al ni, ke
estis la disĉiplo Johano, kiu donis al
Maria la novaĵon pri la aresto de Jesuo:
"Panjo, ili arestis Jesuon!", raportas la
juna disĉiplo, montrante la filan amon,
kiun li sentis pri Maria.
Maria svenas pro la novaĵoj. Vekante, ŝi
iras por serĉi sian filon, arestitan en
malliberejo fosita en la roko. Estis nokto.
Ŝi petis la junan gardostarantaj roman
legianon vidi Lin. La soldato puŝas ŝin
kun "malestimo kaj sarkasmo", Maria
frapas sian kapon sur la roko kaj fluo de
sango fluas el ŝi.
Ankaŭ laŭ Divaldo, Maria tiam sidas
ĝuste tie kaj atendas ĝis plena tago,
kiam Jesuo foriros por esti kondukita al
Golgoto. Liaj okuloj estis purpurkoloraj,
liaj lipoj kuntiris, eble tetanoso pro la
dornokrono kaj la antaŭtagaj mistraktoj.
Ŝi akompanas Lin. Tie komenciĝis ŝia
plej granda suferado. Martirino naskiĝis.
Sur Golgoto, Maria aŭdas la kvar-colan
marteladon kiel glavo en sia propra
koro. La profetaĵo de Simeon
plenumiĝis.
Tamen, "Amika voĉo parolis al sia spirito,
rakontante pri la nesondeblaj kaj justaj
decidoj de Dio, kiuj devas esti akceptitaj,
por la dia elaĉeto de kreitaĵoj. Ŝia koro
eksplodis ĉe ŝtormoj de nepremeblaj
larmoj; tamen, en la sanktejo de
konscienco, ŝi ripetis sian aserton de
sincera humileco: Faru la volo de la

16	At	1,	14	
17	Divaldo	Franco,	Prelego	“Maria	de	Nazaré”.	



Sinjoro al la sklavino! " (Xavier 2013b, 
197) 
Maria starante proksime al la kruco kun 
aliaj virinoj, "Maria, edzino de Kleopaso, 
kaj Maria Magdalena" (Johano 19:25), 
aŭdis, kiam ŝia filo promesis al Dimas, la 
krucumita viro dekstre de li: "Vere mi 
diras al vi hodiaŭ vi estos kun mi en 
Paradizo. " (Lucas, 23, 43) 
Pri ĉi tio, Divaldo Franco, en la sama 
prelego, diras, ke la patrino de Dimas 
ploris ĉe la kruca piedo kaj Maria, 
rimarkinte la doloron de tiu alia patrino, 
emociiĝis. Silentigante sian propran 
doloron, li alproksimiĝas al la alia virino 
kaj demandas ŝin: "- Ĉu ĉi tiu viro estas 
via filo?" 
Tamar, la patrino de Dimas, respondas 
kriante: "- Estas mia filo, li estas Dimas." 
Maria do diras al ŝi: "- Tiam, virino, se mia 
filo diris al via filo, ke li donos al li 
paradizon, kredu, ĉar mia filo estas la filo 
de Dio!" 
Tamar memoris la voĉon de tiu virino, 
kiam antaŭ dudek kvin jaroj ĉe la rando 
de la puto en Nazareto la virinoj 
paroladis pri kelkaj ŝteloj, kiujn ŝia filo, 
ankoraŭ infana, faros ĉirkaŭaĵe. Ŝi 
rememoris, ke juna patrino protektis 
ŝian filon, parolante al la aliaj "- ne 
kondamnu lin, mia filo diris, ke neniu 
povas montri fingron al aliulaj vundoj." 
Ŝi, kiu aŭskultis silente, preskaŭ kaŝita, 
ekamis tiun junulinon, kiu tie defendis 
ŝian filon. Ŝi estis Maria. Kaj jen ŝi denove 
varmigante lian koron. 
Oni dirus, ke la glavo de la doloro trovis 
ŝian matirinan koron tegitan per la helaj 
mesaĝoj, kiujn ŝi konservis en ĝi. 
Silentigante siajn proprajn larmojn por 

konsoli la doloron de Tamar, ŝia patrina 
amo ankaŭ superfluis, kaj, subtenata de 
la vortoj de ŝia filo Jesuo, kiu certigis al 
Dimas, ke en tiun tagon Li donos al li 
Paradizon, ŝi konfirmis. perfekta 
disĉipleco, kiu antaŭenigas, eĉ en 
vundoj, la mesaĝon de Bono. Ŝiaj plej 
sublimaj sentoj, karakterizaj de anĝelaj 
animoj, fsriĝas tie kristaligitaj, 
plifortigante, antaŭ la homaro, ŝian 
kondiĉon de Sklavino de Dio. 

VIII. Maria, la Reĝino de la Anĝeloj
Ankaŭ laŭ Humberto de Campos, en la
libro Bona Novaĵo, la apostolo Johano,
sekvante la gvidadon de Jesuo kaj
inspirita de la fila amo al Maria, prenis ŝin
por loĝi kun li en simpla domo, sude de
Efeso, sur monteto, kie oni povis vidi,
malproksime, la maron.
Ne postrestis longe por la disvastiĝo de
la novaĵo en la regiono, ke la patrino de
Jesuo estas inter ili, precipe inter tiuj, kiuj
suferas en korpo kaj animo, kiuj
komencis serĉi ŝin. Maria priservis ĉiujn
laŭ patrina zorgo, ame prizorgante iliajn
fizikajn kaj emociajn vundojn, iliajn
timojn kaj angorojn, ravante ĉiujn per sia
ama rigardo, igante tiun malgrandan
domon kiel oazo por ĉiuj tiuj koroj.
“Maria evitis la amajn omaĝojn de la
disĉiploj de Jesuo. La titolo pri patrineco
vibrigis la plej dolĉajn kantojn en ŝia
spirito ... ”. (Xavier 2013b, 202)
La nokton antaŭ la elkarniĝo de Maria,
tiam maljuna, Jesuo videbligis sin,
trankviligante ŝian sopiron kaj
dorlotante ŝin per la estontaj promesoj,
kiuj atendas tiujn, kiuj havas mildan



koron. Jen kiam la kara filo genuiĝas ĉe 
ŝiaj piedoj kaj diras: - "Jes, mia patrino, 
estas mi! ... Mi venas por venigi vin, ĉar 
mia Patro volas, ke vi estu la Reĝino de 
Anĝeloj en mia regno! ..." . (Xavier 2013b, 
205) 
Hodiaŭ, la Servisto de Dio igis Reĝinon 
de Anĝeloj, kaj la Legio de la Servistoj 
de Maria, sub ŝia rekta gvido, 
bonvenigas la senheredigitojn de la 
sorto, la forgesitojn de la mondo, tiujn, 
kiuj forgesis sin kaj fuĝis de la vivo.18 
En Spiritisma literaturo, la plej freŝaj 
novaĵoj pri la ĉeesto de Maria sur la Tero 
troviĝas en la libro Sur la Vojo al la 
Mondo de Regenerado, en kiu Manoel 
Philomeno de Miranda raportas 
okazintaĵon, kiun li travivis en 2020, dum 
la savasistado al la Episkopo de M. , 
elkarnigita Spirito, estro de legio en la 
malsupera spirita ebeno destinita forviŝi 
la nomon de Jesuo de la planedo kaj 
enplanti, sur la Tero, la kulturon de la 
permeso de kutimoj kaj materialismo. 
Jam asistita antaŭe, li komencis sperti 
perispiritan transformon al lupa 
formo19. 
Serĉita duafoje por esti helpata, kaj post 
la katarso, kie la episkopo de M.
plifortigis siajn celojn, Bezerra de 
Menezes, kiu estis parto de la 
laborgrupo, komencas dialogon, igante 
lin memori liajn pasintajn erarojn. 
La debato plilongiĝis, la ĉeestantaj 
suferantaj Spiritoj ekscitiĝis. 
"En ĉi tiuj komentoj, Eŭripides elvokis la 
benojn de Maria Plejsankta, kaj lumo 

18 Pereira, “Memórias de um Suicida”, 28. 

malsupreniris sur la malĝojan scenon, 
produktante teruran vidan ŝokon. 
La Nazareta Sinjorino mem aperis iom 
post iom, okazigante nekutima silento, 
rompita de la plorado de multaj voĉoj, 
kaj ĉirkaŭbrakis la demencan 
perversulon enmetitan en Malvina. 
[...] Li ululis kaj tordiĝis en la amaj brakoj 
de la Sublima Patrino de Jesuo. 
Ŝia dolĉa voĉo aŭdiĝis kun 
neforgesebla tono: 
“- Filo, kion vi faris pri la ŝafoj, kiujn oni 
donis al vi por paŝtado? [...] "(Divaldo 
2020, 265) 
Post mallonga dialogo, en kiu Maria, 
nomanta lin "filo", invitas lin komenci 
denove, ŝi persone konfidas lin al la 
prizorgo de la respektinda patrino de la 
episkopo. 

IX. Finaj Konsideroj.
Ŝia trajektorio konata sur la Tero kaj en
spiriteco estas entute kanto de amo, kiu
pruvas ŝian profundan kondiĉon kiel
Sklavino de la Sinjoro, konsistigante la
patrinon de ĉiuj, la eternan disĉiplinon,
la martirinon, la reĝinon de la anĝeloj.
Ŝia patrina energio trapenetras ŝian
tutan historion, de ŝia elekto esti la
patrino de Jesuo, ĝis ŝia ama bonvenigo
al ĉiuj, kiuj bezonas ŝin.
Ĝojigante sin kiel Sklavinon de la
Sinjoro, ŝi forgesis sin ĝis martireco,
donante sin al Dio per ŝia ama sindono
al la homaro sen memamo, malhavante
patrinan vorton, kiu komprenas,
pardonas kaj amas, kisas kaj zorgas

19 Franco, “No Rumo do Mundo de Regeneração”, 265. 



vundojn de ŝiaj gefiloj, varmigas ilin per 
sia ĉirkaŭbrako kaj dormigas ilin en 
paco, kiel ŝi faris al la Episkopo de M. 
La senmakula amo de Maria 
reprezentas tion, kio plej profunde tuŝas 

la plej malmolajn korojn sur la Tero: la 
amo de patrino. 

Tradukita de Jorge Elarrat Canto 

Bibliografio 

BÍBLIA ONLINE: Biblio Versio ACF - Almeida Korektita Fidela en la portugala. Cifereca Formato. Havebla ĉe 

https://bibliastudos.com/acf/. Alirita la 10an de aprilo 2021 

FRANCO, Divaldo P. (Manoel Philomeno de Miranda, Spirito). 2020. Sur la Vojo al la Mondo por Regeneracio. 

Salvador: LEAL. 

FRANCO, Divaldo P. “Maria de Nazaré”. Prelego dividita de la Youtube-kanalo Luzepaz Sempre. Vidbendo, 55:34. 

Eldonita en 2016. Havebla ĉe http://www.npr.org/2017/04/19/ /from-f-bomb-to-photobomb-how-the-

dictionary-keeps-up-with-english. Alirita la 1an de decembro 2020. 

MICHAELIS. 2015. Brazila Vortaro de la Portugala Lingvo. Ekskluzive cifereca formato. San-Paŭlo: Melhoramento. 

Serio1. Havebla ĉe: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/. Alirita la 20an de aprilo 2021. 

PEREIRA, Yvonne A. (Camilo Cândido Botelho, Espírito). 2012. Memoroj pri memmortiginto. Braziljo: FEB. 

PROTO EVANGELIO DE TIAGO. Cifereca Formato. Havebla ĉe: https://cncmb.org.br/proto-evangelho-de-

tiago.html. Alirita la 21an de aprilo 2021.. 

SAKRALA Korano, La. (Traduko, Enkonduko kaj Komentarioj de Samir El Hayek). Ciferecaj fontoj: Araba Islama 

Bonfara Kultura Centro de Foz do Iguaçu). San-Paŭlo: Elektronikaj Eldonaĵoj de LCC. Havebla ĉe: 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alcorao.pdf. Alirita la 10an de aprilo 2021 

SEEANNER, Paulus. 2016. “Eis aqui a serva do Senhor (Lc 1, 38) (V): A autodesignação de Maria e seu fundo 

bíblico”. Sapientia Crucis Filozofia-Teologia Revuo, ĉiujara eldono: 5-43. Havebla ĉe: 

https://institutumsapientiae.files.wordpress.com/2017/02/sc-2016-02.pdf. Alirita la 21/04/2020. 

WIKIPEDIA, la libera enciklopedio. "Maria (Mãe de Jesus)". Laste modifita la 13an de marto 2021. Havebla ĉe: 

https://www.youtube.com/watch?v=YfIgpyiH79g. Alirita la 20an de aprilo 2021.. 

______ "Capella (stelo) ". Laste modifita la 3an de decembro 2019. Havebla ĉe: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capella_(estrela). Alirita la 20an de aprilo 2021 

XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Espírito). 2013. Sur la vojo de la lumo: La historio de civilizo en la lumo de 

spiritismo.Braziljo: FEB.. 

______. 2020. Paŭlo kaj Stefano: Historiaj Epizodoj de Frua Kristanismo. Braziljo: FEB. 

XAVIER, Francisco C. (Humberto de Campos, Espírito). 2013b. Bona novaĵo. Braziljo: FEB



 

KONVERSACIOJ KUN LA TOMBO 
Estu Fidela gis la Fino 
 

 Spirito Joanna de Ângelis 
 

 
 

Paĝo psikografiita de la mediumo Divaldo Pereira Franco, en mediuma seanco en la nokto 6-a de aprilo 
2020, en la Loĝejo de la Vojo, en Salvador, Bahio 

 

Kiom perturbaj kaj maltrankviligaj kaj afliktigaj estu la cirkonstancoj kaj kunvivo kun 
aliaj personoj de via amikeca grupo aŭ ne, daŭrigu ĉe viaj bonaj idealoj kaj 
ekzistencialaj celoj. 
 
 Ne atendu komprenon kaj kunlaboron de la aliaj rilate al tio, kion vi realigas, ĉar la 
via estas la aktiveco, kiu ebligas la liberigon for de la nescio kaj krueleco. 
 
 Kvankam vi atendas konscie aŭ senkonscie komprenon kaj helpon, ĉar vi sopiras 
je la bono de la kolektivo, eble aliaj ne estas interesataj pri tio, kio fascinas vin kaj 
havas neniun kompromison al vi. Ilia destino estas alia, al kiu ili sin ligas. 
 
 Ili estas kun vi, sed havas siajn proprajn aspirojn, serĉante malsamajn vivmanierojn. 
Iuj estas simpatiaj al vi, kio ne signifas havi kompromison kun tio, kion vi faras aŭ 
estimas. Sammaniere okazas kun vi rilate al ili. 
 
Ekde kiam vi komencis pripensi la instruojn de Jesuo kaj komprenis la erarojn en 
kiuj vi moviĝis vi komprenis la bezonon fari internajn ŝanĝojn kaj oferi tiujn liberigajn 
konojn al ĉiuj, kiujn vi konas aŭ ne, esperante, ke vi estos ricevita kun jubilo. 
 
 Naiva eraro, kiun vi kulturas pro la naiveco. 
 
 Ĉiu estulo havas sian propran destinon, kio tamen ne pravigas sin turni kontraŭ vi 
kaj provi krucumi vin. 



 
 Vi rimarkis la bonegecon de la paco, kiun multe mankis al vi, kvankam vi ne klare 
identigis tion. 
 
 Vi sentis la tedon, kiun la eraro produktas en la individuoj, la viglan malkomforton, 
kiu esprimas la senutilecon de iuj plezuroj, kiuj pli kompromitas pli ol plaĉas, sen 
havigi harmonion. 
 
 Kiam vi sentis la malprofitojn de la praktikitaj malbonaĵoj, anstataŭ uzi la 
meditadon necesan al la reformoj, vi pli trempiĝis en la ebriajn mallumojn de la 
sentumoj kaj perdis la kapablon esti saĝa. 
 
 Vi ne konis la mesaĝon de Jesuo, aŭ pli bone, vi havis informojn pri ĝi, tamen vi 
neniam haltis por ekzameni ties mirindan enhavon. 
 
 Vi aŭdis homojn paroli pri ĝi, sed vi ne komprenis la potencon, kiun ĝi havas por 
ŝanĝi la strukturon de vulgara penso, kaj doni klarecon por digna kaj paca 
ekzistado. 
 
 Koninte tiun mesaĝon, hodiaŭ portita de la eternuloj, kiuj venis por montri al vi la 
plenecon de la post-elkarniĝo, ĝi forprenis la kovron de viaj okuloj kaj vi perceptis 
la luman grandecon de la vivo, kiu antaŭe prezentiĝis al vi ombra kaj peza. 
 
 Kompreneble, do, ke vi suferas diskriminaciojn kaj suspekton, same kiel vi faris 
ankaŭ al tiuj, kiuj sin dediĉis al abnegacio kaj spirita kresko. 
 
 Ĉiuj misiistoj de la bono, de amo kaj de kono, bazas siajn idealojn sur la mortero 
de larmoj, de la turmentoj al li truditaj, de ekzilo, kiam ne estas de li postulitaj 
atestoj pli severaj. 
 
 Ne permesu, do, al vi senfortecon, nek timon antaŭ la agresoj de tiuj trompitoj de 
la kelktempa povo, de la vantuloj, de la kompromisitaj kun nenia realaĵo. 
 
 Koncernas vin semi ekzemplojn de fido, kiuj elmontras vian kapablon impulsi la 
veron. 
 
 Kiam oni zorgas frukt-arbejon aŭ ĝardenon, la komencaj laboroj estas ĉiam defiaj. 
 
 Oni devas prilabori la varmrostan kaj senviglan grundon, kovritan aŭ ne de kardoj 
kaj fiherboj. 
 
 En la momento taŭga por semado ekaperas novaj danĝeroj, kiuj devas esti 
venkitaj, tuj poste, de la delikataj plantidoj kaj de ĝiaj zorgantoj. 



 Nur kun persisto en la tempo oni povas vidi la vegetalon triumfi. 

 Fidu je via klopodo kaj je la dia providenco, kiu estas ĉiam vigla, preta por helpi 
ĉiujn, kiuj donacas sin. 

 La historio elmontras al ni pere de entuziasmaj lecionoj la valoron de fideleco al 
la propraj idealoj. 

 Abraham Lincoln, ekzemple, antaŭ ol atingi la gloron de la senmorteco, 
kandidatiĝis al politikaj eminentaj pozicioj plurfoje, kaj maltrafis ĉiujn. Li insistis ĝis 
la lackonsumo kaj atingis siajn celojn kiel prezidento de Respubliko de sia lando. 

 Li liberigis la sklavojn, spertumis la teruran militon de apartigo kaj pagis per la 
propra vivoofero, la kuraĝon ami kaj servi al sia lando. 

 La juna pastoro Luther King revis vidi siajn gefratojn de afrika deveno liberaj, kaj 
estis oferita, malgraŭ la honoroj, kiujn li ricevis dum la vivo, li suferis neimageblajn 
ĉagrenojn. 

 La disĉiploj de Jesuo dise iris por instrui kaj vivigi la Evangelion, sed ili estis 
persekutitaj, krude kalumniitaj ĝis esti oferbuĉitaj en nedireblaj holokaŭstoj por la 
idealo. 

 Mandela ekspertumis karceron kaj forlason dum preskaŭ tri jardekoj celante 
liberigi sian popolon. 

 Malgraŭ havi tuberkulozon, Pasteur daŭrigis la "ĉason de flugantaj mikrobetoj" 
suferante ĉiajn sarkasmojn ĝis malfermi novajn horizontojn al la Medicina Scienco. 

 Neniam estis escepto por la apostoloj de Bono sur la Tero. 

 Por ke la socio ĝuu la komforton kaj bonfarton, estis fia sklaveco kaj milionmortigaj 
militoj. 

 Faru vian parton. 

 Via triumfo ne estos nun kiel okazis al ĉiuj martiroj, herooj kaj idealistoj. 

 Insistu kaj preparu vin por pagi per ridetoj la ĵetpikilojn de malamikeco kaj 
maldankemo. 

 Nenio venkas la amon, kiu estas la plej efika forto en la Universo. 



 Daŭre amu eĉ kiam morale neamata. 

 La gardanĝeloj, kiuj zorgas pri vi kaj pri la destino de la Homaro, estas viglaj kaj 
aktivaj ĉe via flanko. 

 Nevidebla, sed ne neagantaj, ili konsolas vin en seriozaj horoj, instigas vin antaŭen 
kaj donas al vi forton en la nomo de la krucumita Amiko, kiu resurektis, por ke vi 
estu fidela ĝis la fino ... 

 Joanna de Ângelis 

Tradukisto: Givanildo Ramos Costa;  Reviziisto: Celio Freitas Martins 
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Resumo 
 
Mediumeco praktikata sub la lumo de spiritismo estas profunde prilumanta ilo. La 
praktikado de senkondiĉa amo, kiu estas ekzercata tie inter la du ekzistencialaj 
kampoj - la materia kaj la spirita - inspiras tiujn, kiuj partoprenas pli bonan 
komprenon pri la vivo, laŭ la konsekvencoj de la eraroj 
enecaj al homaj estuloj. Post tio, ĉu estas io plu por ĉerpi 
el ĉi tiu frata laboro kapabla sekvi la ekzemplon de la 
floroj, kiuj, krom la beleco de la petaloj, donas dolĉan 
aromon? 
  
 
 
Estas malfacile diri. Ĉu antaŭ 30.000, 
20.000 aŭ nur 15.000 jaroj? Oni ne scias 
precize.  
 
 Tamen, ne malfacilas bildigi antikvan 
sun-inunditan matenon, kiam la tagiĝo 
renoviĝis kun la sama sorĉo kiel en la 
unua fojo. Ie en la vasta baseno de la 
Mediteranea Maro, paŝon post paŝo, 

krudaj manoj, kalaj en la vivtenado, 
tuŝis la herbojn, maturigitajn de la 
somera varmo. Plenaj de etaj semoj en 
la somera venteto, ĉiuj jam vidis 
malgrandajn birdojn beki ilin kun 
profito. Ankaŭ bonaj por la gregoj, ili 
kontentigis la malsaton de la brutaro. 
En la jaraj tempoj, kiam estis plej 
malfacile nutri la familion, ĉi tiuj 

Li naskiĝis en la urbo Porto - Portugalio. Kunorganizis la unuan ENJE - Nacian 
Kunvenon de Junaj Spiritistoj, en 1985. Kunlaboras kun pluraj spiritismaj 

institucioj en la urbo Porto, li estis kunordiganto de Jornal de Espiritismo (ADEP). 
Li havas plurajn verkojn eldonitajn de FEP. 

 
Ŝlosilvortoj:  
mediumeco, 

mediumoj, 
Spiritismo, 

informoj. 



malgrandaj kaj abundaj semoj de la 
herboj, kiuj ofertas grenon – la herbojn 
– jam delonge estus konsumitaj de 
aliaj popoloj. Oni diris en la vilaĝo, ke la 
macerita miksaĵo estas ĉio escepte 
bongusta, al kio ili aldonis iom da akvo 
por kuiri ĝin, sed la vero estas, ke ĝi 
estis uzata en malfacilaj momentoj por 
pacigi malsaton.  
 
 La malgrandaj semoj de gramineoj - 
kiel tritiko, sekalo, aveno aŭ hordeo - 
estis neglektitaj dum la plej granda 
parto de la homa historio. En vasta 
templinio de multaj miloj da jaroj, pli 
lastatempe ili estis konsideritaj, 
almenaŭ pro malsato deviganta ilian 
ripetiĝan uzon. Plibonigitaj hodiaŭ en 
dolĉaĵoj, ni estas antaŭ la vasta moviĝo 
de la panindustrio, ĉiea en urboj tra la 
mondo, movigante signifan parton de 
la monda ekonomio kun diversa kaj 
alloga oferto.  
 
 Kiu supozus? Malgrandaj semoj 
forlasitaj kaj uzataj nur de birdoj kaj 
gregoj.  
 
  
Valorigo de malgrandaj informoj  
La priskribita bildo tre rilatas al la 
mediumaj kunvenoj de spirita helpo al 
senkorpaj spiritoj, kiuj kutime okazas 
en spiritismaj asocioj. Estas vere, ke la 
ĉefa celo de ĉi tiuj centroj estas la frata 
kaj efika helpo al tiuj, kiuj malfacile 
foriras el la materia vivo, ofte sen 
percepto aŭ kompreno, kapablaj 
ensorbi la spiritan helpon ĉiean en iu 
ajn dimensio de ekzisto.  
 
 Malgraŭ tio, la dialogoj, kiuj ebligas ĉi 
tiujn celojn de frata subteno, spontane 

konsistas el detaloj, kiuj, se ne 
rimarkitaj, rapide malaperas el la 
memoro. Ni povas nomi ilin 
minidatumoj aŭ malgrandaj datumoj.  
 
 En la klariga dialogo – kiun oni povas 
facile aŭdregistri por posta analizo – 
ofte estas eble scii ĉu ni estas 
parolantaj kun spirito de naturo vira aŭ 
virina. La samo okazas rilate al la 
aĝoklaso, la profesio, kiu plej markis la 
spiritan estaĵon, kiu komunikas 
serĉante reekvilibron, la tipo de 
problemo, kiun ŝli prezentas la unua, la 
naturo de ŝlia doloro - sento fizika, 
psikologia aŭ ŝajna foresto de ambaŭ 
- kaj ĝis kiam amika Spirito venas por 
ricevi ŝlin fine de la klarigo: familiano, 
amiko aŭ iu, kiun ŝli ankoraŭ ne konas, 
nomumita de la spirita teamo kiu 
kontrolas la kunvenon por tiu tasko.  
 
 Samkiel la minimumaj semoj de 
graminoj, kiuj longe restis 
nekonsiderataj, estas detaloj kiuj 
ekaperas dum la helpcela parolado, 
kiuj povas aldoniĝi al multaj aliaj kazoj 
kaj meriti statistikan traktadon, 
povante fariĝi, aŭ ne, valora substrato 
por diversaj studoj. Nur post 
prilaborado de la temo vi scios, sed 
momente taŭgas demandi: Kiu scias, 
al kiuj kuriozaj konkludoj la datumoj 
povas konduki tiujn, kiuj ŝatas studi 
mediumecon?  
 
  
La ekzemplo de Kardec  
Dum iom pli ol jardeko, meze de la 19a 
jarcento, Allan Kardec ekzempligis la 
urĝan bezonon noti kaj interpreti 
datumojn. Libroj tiel gravaj hodiaŭ kiel 
La Libro de la Mediumoj kaj La Ĉielo 



kaj la Infero estus tre malmulte, se ĉi 
tiu metoda kutimo noti observojn kaj 
analizi la kolektitajn datumojn ne 
ekzistus. La spirita skalo, kiu estas 
inkluzivita en La Libro de la Spiritoj, 
rezultas de ĉi tiuj procesoj.  

 Je la nivelo de mediumaj 
komunikadoj, interesataj homoj 
kutime estas instigitaj trotaksi la 
mesaĝojn, kiuj alportas identigajn 
datumojn de la manifestiĝantaj 
Spiritoj, precipe kiam estas elementoj 
en ĉi tiuj enhavoj, kiuj estas nekonataj 
de la mediumo aŭ de kiu estas en la 
kunveno. Unu el la ekzemploj, kiuj 
bone ilustras ĉi tiun cirkonstancon, 
estis registrita en konata monografio 
de Hernâni Guimarães Andrade kaj la 
resto de la teamo, titolita O Caso 
Ruytemberg Rocha (1971), registrita en 
la arkivoj de la Brazila Instituto de 
Psikobiofizika Esplorado. Resume, ĉi-
kaze, neatendite, en mediumisma 
kunveno okazas, post la helpo de 
Spiritoj en malfacilaĵoj, la spontanea 
manifestiĝo de spirito, kiu komencas 
esprimante sin per dolora sento en la 
brusto. Dum li estas klarigata kaj 
helpata, dum la disvolviĝo de la 
dialogo aperas multaj identigaj 
detaloj, kiuj tiutempe neniu povus diri, 
ĉu estas realaj aŭ ne. Ĉi tiu soldato 
estus vundita de vaganta kuglo dum la 
Konstitucia Revolucio de 1932 en la 
ŝtato San-Paŭlo, Brazilo, kaj li ankoraŭ 
sentis sin traŭme en tiu malfacilaĵo, 
kelkajn jarojn poste.  

 Ĉi tiuj kazoj de identigoj estas 
interesaj, kompreneble, sed ili ne estas 
la sola ebla angulo inter la studoj 
realigeblaj en la kampo de 

mediumeco. La samo povas esti dirita 
antaŭ la esploroj efektivigitaj pri la 
fiziologia konduto de mediumoj dum 
la mediuma tranco.  

Estas konsiderende, ke se ni raportas 
al kalkulado farita en 2017 pri la 
nombro de mediumaj kunvenoj 
okazintaj en Portugalio (respondoj 
ricevitaj de ĉirkaŭ 70 spiritismaj asocioj 
en la registro de cent) 65 deklaris, ke ili 
havas almenaŭ unu mediuman 
grupon semajne funkcianta. Se ni 
taksas, ke tiuj grupoj havas averaĝe du 
psikofoniajn mediumojn kaj ke, por ĉiu 
el ili, estus mediumisma tranco 
plenumita de du spiritoj bezonantaj 
helpon, ni probable havus ĉirkaŭ 260 
mediumajn komunikadojn kun 
malsamaj elementoj notindaj por 
posta analizo. Ĉi tio en nur unu 
semajno. Imagu post unu jaro!  

Obĵetoj 
Unu el la argumentoj aperantaj estas, 
ke mediumeco estas kompleksa. Eble 
mistifikas mokaj spiritoj, kiuj simulas 
plurajn personecojn, povas esti 
mediumisma filtrado, kun signifa 
enmiksiĝo de la mediumo, eĉ se 
nevola, kiu malhelpas la 
datumkolektadon, ktp.  

 Nu. Mediumajn kunvenojn oni faru 
bone aŭ oni absolute ne faru. Kiam la 
trejnado taŭgas kaj homoj estas ĝuste 
taksitaj kaj kvalifikitaj por partopreni la 
kunvenon, la efiko de ĉi tiuj situacioj, 
se ne preskaŭ nula, certe estos tre 
malgranda.  



 Alifoje oni asertas, ke oni provas 
sciencon surbaze de supozoj, ĉar 
oficiala scienco, enradikiĝinta en 
materiisma dogmatismo, daŭre 
kredas, ke ne ekzistas efikaj pruvoj, ke 
la vivo daŭras post la morto de la fizika 
korpo.  

 Ne tiel. La mediuma tranco estas 
hodiaŭ fenomeno sufiĉe karakterizita 
kaj identigita. Do, kio estas analizata, 
estas tio, kio venas el ĉi tiu fenomeno, 
ĉu per spiritisma aŭ eĉ materialisma 
perspektivo. Sekve ekzistas tamen la 
propono por proceso de registrado kaj 
analizo de datumoj bazita, almenaŭ, 
sur ĉi tiu simpla demando: La 
malgrandaj datumoj de tiom da 
mediumaj kunvenoj povus, se 
statistike traktataj, malkaŝi modelojn 
interesajn por pripensado. kaj pli bona 
scio pri la mediuma tranco?  

 Nur progresante en ĉi tiu studo eblos 
respondi. Tamen oni ne ignoru, ke 
neekzisto de pruvoj ne nepre signifas 
pruvon de neekzisto.  

 Tendencoj 
Estas vere, ke unue ne estis intence. 
Sed en la mediuma kunveno, en kiu li 
partoprenis, ĉar li havis ĝin, li uzis 
ciferecan sonregistrilon. Povus aperi 
interesaj rakontoj, kiuj estus ĝenerale 
interesaj por artikolo en la spiritisma 
gazetaro, kiu scias? Ĉi tio okazis, sed 
mi baldaŭ rimarkis, ke estos malfacile 
trovi unu dosieron inter dekoj da aliaj 
registritaj en la komputilo kaj scii, kian 
daton respondus al la serĉata kazo. Se 
vi ne kreus kradon, kiu funkciis kiel 
indekso, vi perdus multan tempon 

serĉante la deziratan dosieron kaj la 
koncerna laboro restus nefarita. Ĉi tio 
estis solvita, kiam mi komencis krei 
tabelon kun la dato de ĉiu kunveno, kaj 
ankaŭ referenco pri la ĉefaj aferoj de la 
kazo kaj unu aŭ alia indiko. Mi baldaŭ 
ekkomprenis, ke mi povus, dum iom 
da tempo, ekscii, ĉu la koncerna 
specimeno emos ekzemple superregi 
manifestiĝojn de spiritoj bezonantaj 
helpon, kun vira aŭ ina profilo, inter 
aliaj aspektoj.  

 Interese, ĉar ni menciis ĉi tion, kun 
pluraj rimedoj, en pluraj specimenoj, 
en la mediuma grupo, en kiu mi 
kunlaboris tra la jaroj, ĉiam estis 
granda tendenco por la plimulto de la 
kazuistikoj esti de vira profilo, ĉu temis 
pri mediumisma tranco devenanta de 
vira aŭ ina mediumo. Elstarigita alia 
fakto estas, ke plej helpataj Spiritoj, 
komence de la klarigo, kiel oni 
atendus, ankoraŭ ne sciis, ke ili 
senkorpiĝis, malgraŭ ke ili estis 
malkonektitaj de la fizika korpo ofte je 
pli ol dek jaroj. Kaj estas pli da faktoj 
konstatitaj, sed fakte ni ne havas 
datumojn pri io simila farita en aliaj 
mediumaj grupoj por ebligi identigi 
modelon per kompara studo.  

 Ĉiukaze la sugesto restas, se 
akceptita. Se ni trarigardas la Spiritan 
Revuon, kiam direktita de Allan 
Kardec, ni trovas soifon pri esplorado, 
kiu apenaŭ troviĝas nuntempe eĉ 
nesignife en la spiritisma gazetaro. 
Repreni ĝin tute ne regresas al tereno 
jam surpaŝita, sed ĝi signifas riĉigon de 
spiritismaj studoj, taksante ilin laŭ la 
triobla aspekto, kiun ili devas ampleksi: 
eksperimenta, filozofia kaj morala.  



 
 Ĝi bezonas iom pli da laboro, dum nia 
libertempo. Ĉi tiuj ne ĉiam abundas, 
sed la vero estas, ke ĉi tiu 
interkonsiliĝo implikas multajn 
kuriozajn aspektojn. Ĉu vi ne pensas, 
ke ĝi havas sencon? 
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