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Ne estas por kontraŭbatali Dron de Hartog, ke mi volas diri ion
rilate al la parolado interesa de li farita la Ian de Okt., sed ĉar
tio ĉi min donas okazon, diri kelkajn vortojn pri la precipaj teorioj
de la teosofia sistemo, diri ion, kio antaŭ mi per aliaj estas farita
multe pli bone, sed kio mem kiel teorioj atakitaj kaj malaprobitaj
povas esti citataj kaj priparolataj ree.
Dro de Hartog venis al ni, tre klare, kun amikaj sentoj, kun la
plej sankta intenco, kun estimo pro nia celado kaj tiu de niaj
antaüirintoj, kun varma sento de frateco. Li tamen atakis; li atakis
nian ideon pri Dio, nian kulp-aŭ pekkomprenon, kaj nian Kristideon. Li devis malaprobi, se li volus esti sincera; kaj li estas la
sincereco mem. Mi konscias, ke la plej multaj el ni en tiu supercitita vespero sentis sin altiritaj al parolinto, kaj prave, par sento
de granda simpatio. La profunda kaj vera konvinko estas simile
al flamo, simile al fajro viva, nu, oni ne kritikas tian flamon,
sed oni genufleksiĝas antaŭ ĝi. Mi konfesas ke tiun ĉi vesperon,
mia animo fleksiĝas antaŭ la spirita vivo de tiu ĉi parolinto ; li
montris ĝin al ni, li ĝin donis al ni, kiel li ĝin trasentadis, kaj
travivadis, li volis nin partoprenigi sian trovaĵon, sian trezoron,
la diamanto, kiun li trovis sub la tera polvo, kaŝita inter la
kontraŭparoladoj la plej malsimilaj de la iluzioj forflugantaj de la
vivo. Se iu alportas al ni ion tiel grandvalora, kiun li trovis post
longa serĉado kaj tiamaniere, Cu ni ne estas dankemaj al li ? Cu
ni reproĉi lin ? Ne, ni estas dankemaj sed tial ankaŭ ni bedaŭras,
ke ni ne povas akcepti la donacitan trezoron ; bedaŭras ke ekzistas
tiel larĝa interspaco inter siaj ideoj kaj la niaj. Ĉu tiu interspaco
estas tiel larĝa ? Jes kaj ne.
Parolinto diris, ke li akordas kun ni rilate la pensmaniero
teosofia de Katoliceco. Per ĉi tiu esprimo li estas al ni pli proksima ol la alia ortodoksaro, grandega partio, kiu senrezerve, herezigas kaj forĵetas nian pensan kaj praktikan vivon, de niaj plej
altaj konceptoj kaj teorioj ĝis la plej simplaj aplikadoj de niaj
teosofiaj vivreguloj. Sed ne tiel Dro de Hartog, li aperis inter ni
kun simpataj sentoj, kaj trans la interspaco, kiun li starigis, li frate
kaj korege etendis al ni la manon. Cu ne estas vere? Ĉu ne aperis
tio en lia voĉo, en lia rideto, en liaj vortoj mem ? Kaj ĉu ne estas
tutkore elparolita espero, ke ni marŝu en siajn „novajn vojojn" 1)
1) «Nieuwe Banen.. Revuo kreita de Dro de Hartog, kiu celas naskigi pli vastajn
konceptojn pri la Kristanismo.

niaj teorioj ja estas nur iom alie akcentataj ol la liaj ! Ĉu tio estas
tamen vere ? Ĉu liaj vortoj ne malgrandigis la malsimilecon pro
amo al ni, pro lia sento de frateco kaj ĉu ne ekzistas efektive
granda, grandega malsimileco? Li mem esprimis tion, li mem
skizis kun siaj vortoj grandegan malsimilecon inter sia Diideo
kaj la nia, inter sia kulp-aŭ pekkonscio, kaj la nia, inter sia
koncepto pri la Kristo kaj la nia. Kaj kiam li paroladis pri tiu ĉi
diferenco, mi aŭdis malvarmigi sian voĉon, tiam mi sentas malestimon en la maniero en kiu li elparolis la vorton „f r a t e c o" ;
difinante tiamaniere nian Diideon, same akre la vorto «e v o 1 u c i o,
estis elparolita, kiam li anstataŭigis ĝin per sia kulpideo, kaj kun
kreskanta forĵeto elvenis de siaj lipoj : «Foriru de mi kun via
antaŭirintino, kiu trovas la preĝon superflua kaj frapas kun siaj
vortoj mian Dion en la vizaĝo." Kaj, kiam tiuj vortoj estis eldiritaj,
tiam alsonis al ni multfoje el lia buŝo: Pardonu min; kaj ni nur
ne pardonis, sed ni lin aplaŭdis inter kaj trans niaj malkonsentoj.
Ĉar kvankam li deklaris ke li estis nin kompreninta eĉ antaŭ ol
ni parolis, ke li konis niajn respondojn jam antaŭe, ni sciis tamen,
ke tio estis nur duone vere. La cititaj vortoj el la „ŝ 1 o s i l o de
1 a t e o s o f i o" pri la preĝo, estas ja en tiu ĉi libro, sed tiel
alie intencitaj : Sinjorino Blavatsky estis la pionirino por pli puraj
kaj pli novaj ideoj; ŝi devis batali kontraŭ malnovaj kaj mallarĝaj
konceptoj ; rilate al ŝia agado pri la ortodoksaro, ŝi staris kontraŭ
eraranta Roma Katolika Diideo kaj kontraŭ ĉio rilatante al tiu ĉi :
Nek mi, nek ŝi intencadas aludi per tiu esprimo la Diideon de la
efektive grandaj teologiodoktoroj sed tiu de malgrandanima homosimileco, kiu regis kaj regas ankoraŭ en multe da religioj de la
okcidento. Vidata el tiu ĉi vidpunkto nur „l a ŝ losi 1 o" estas
komprenebla, kaj alie ĝi povas ŝajni partia kaj nekomprenebla,
tio ĉi estas preskaŭ certe. Kion sinjorino Blavatsky tie diras plie
rilate al la preĝo, koncernas la preĝon por teraj kaj personaj
celadoj; ŝi efektive ŝatas kaj citas preĝformojn pli altspecajn pri
kiuj ŝi parolas jene: „Ni pre ĝ as al nia Patro en C i e l o,
en signifo esotera." Kaj aliloke: „Ni anka ŭ en maloftaj momentoj de feli ĉ o ekstaza kredas al la
intermiksado de nia animo supera kun la esenco
universala, ĉ ar ĝ i estas allogita al ĝ ia deveno
kaj centro." Plue: „La sola Dio, Kiun ni devas
konfesi kaj al Kiu ni devas pre ĝ i, a ŭ pli bone,
kun Kiu ni devas agi en unuanimeco, estas tiu
spirito de Dio, de Kiu nia korpo estas la templo
kaj en Kiu Li 1 o ĝ a da s." Parolante tiamaniere ŝi ree staras
kiel batalantino kontraŭ malbonuzoj, kaj ŝajnas tiel ree partia;
kaj tiuj kiuj ne opiniadas kiel ni, povas trovi en tiu ĉi libro ne

unu sed multe da armiloj. Kun kiom pli da altestimo ŝi paroladas
en aliaj verkoj pri la grandaj religioj kaj ilaj fondintoj !
„Ĉu nia Diideo estas panteista?" Tio ja estas kaj estis la kulpigado de la plej multe da ortodoksanoj kontraŭ ni. Sed la panteismo estas nur parte nia Diideo ; Dio emaniĝis en tuta la universo, estas en tuta la organa kaj neorgana naturo. Tio ĉi ne
estas vere, diras la krista ortodoksaro: kiel ĝi scias, ke tio ne
estas vere ? Ĉu la fakto ne estas tre rimarkinda, ke la grandaj
katolikaj mystikuloj, kiuj ĝuas kaj rigardas Dion, kunportis tiel of te
tiun ĉi veron el la spiritflugo de iliaj ekstazajoj kaj proklamas
ĝin? „La tuto estas ka ŝ ita en ĉ iu parto" diras la
sankta Terezo, post vidinte ĝin; kaj plue: „P e k a n t a en la
universo, ni pekas en Dio, ĉ ar Dio estas en Sia
universo" 1). Kaj tamen la panteismo estas nenie tiom kontraŭbatalita ol en la Katolika religio : anatemoj estis f etitaj kontraŭ
tiu ĉi doktrino kaj ĝia anaro. Sed la mistikuloj aprobitaj de la
Eklezio tamen eliris el la vojo ordonita, per ilia viziomeco. Sed
ankaŭ ili kredis, same kiel ni al persona Dio, Kiu ne estas sole
en Sia kreito, sed ankaŭ super tiu ĉi, kaj Kiu precipe havas
Sian estadon en la koro de la homo, kie Augusteno Lin trovis,
kiel same la tuta mistikularo postveninte lin ; ni ankaŭ scias ke
Li estas tie, kiel en Sia ĉefa estejo, kiun Li elektis, kiam de Li
elvenis la kreitajaro. Por doni al la homo la eternan spiritan
vivadon laŭ la popra naturo de Dio, tial, pro amo al la homo
tiam nenaskita, la kreo emaniĝis el Li.
En tio ĉi tuŝas la Krista ortodoksio la teosofian panteismon, tio
ĉi estas la brulpunkto de la Dikoncepto de ili ambaŭ. Kaj kial la
Kristano ne konfesas tion siaparte ? Kial oni ĵetadas ĉiam al niaj
piedoj tiun ĉ i nekonscian Pan, kiu fine nur estus tuto de leĝoj,
kaj fenomenoj, de kiu la homo estus nur parto, kaj ja parto, kiu
igus lin mem, la neperfektan materie katenitan homon, speco de
Dio. Ne, ni ne estas tiaj fiereguloj.
La teosofio instruas al siaj infanoj la veran memkonscian humilecon, la kuraĝan, modestan supreniradon al Dio, la senfine
supera Dio, disigita de la homo per hierarĥio post hierarĥio kaj
tamen atingebla, ĉar tiu ĉi Dio elektis Sian ejon en la kora de
la homo, kie en la plej granda silento en la soleco, en la nudeco
en la mortifikeco, povas esti aŭdita Lia voĉo. Ne, tiu ĉi doktrino
ne estas doktrino de arogantuloj ; ankaŭ ni, jes ankaŭ ni bezonas
malplenan animon, animon senigita de egoismo, de sentdeziroj, de
trogranda memestimo, por aliri al Li nia Sinjoro, por aŭskulti
Lian voĉon, por esti fine kuniĝita kun Li. Kaj tiam alliĝas al
tl Vortoj el .Kastelo de l'animo de Sankta Terezo," Eldono P. Dz, Veen — Amersfoort'
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tiu ĉi ideo de Dio ankaŭ la ideo aŭ pli bone la konscio de kulpeco,
kiun vi, Dr° de Hartog en ni neas. Ne, ni ne iras kun levita kapo,
ĉar ni estas marŝantaj sur vojo de evolucio, kie la malbono estas
neevitebla. Ho, certe, estas konsolo al ni, ke ni povas suprenrigardi laŭ tiu longa vojo de evolucio, kie fine la malbono ĉesas,
ke ni alvenos fine al tiu alta supro, kie ni estas forĵetintaj la
katenojn de la malbono. Nia kompreno de anima evolucio aŭ nia
doktrino de konscienco ne estas teorio de optimismo, ĉiuokaze
neniel la optimismo, kiel vi ĝin alskribas ; ni ne kuŝiĝas sur la
pekoj, ni ne konsoliĝas kun la ideo de sennombraj inkarnacioj,
kiuj ankaŭ okazos, kaj kiuj forprenos dum la vojo de evolucio —
evolucio, kiu vi neadas — la katenojn de niaj pulsoj, ĉu ili estus
pezaj aŭ malpezaj. Ho ne, ni ne nin konsolas kun tiaj sofismoj —
ni ankaŭ staras antaŭ Dio en la konscio de nia pekkulpo, ankaŭ
ni suprenvidas al tiu ĉi idealo de senmakulata lumo, tute konvinkitaj de nia malgrandeco kaj neindeco, sed samtempe plenaj je
kuraĝa konfido al la nin donitaj povoj, al la Dio, vivante en ni,
Kiu nin serĉas, kaj Kies voĉo parolas ĉiam, se ni volas nur aŭdi
ĝin. La grandioza momento, kiun vi travivadis en via interrilato
kun Dio kaj en via kulpkonscio je Li, ĝu vi estas do pensante,
ke tiu momento estas nekonata de la teosofiano, ke lia optimista
evolucikoncepto lin liberigas de tio ? Ne, pli ol unu teosofiano,
eniras tre profunde en la nokton de l'animo, tiun grandiozan
nokton, kie li staras antaŭ Dio kun la konscio de sia senvaloreco,
sia pekkulpo se vi volas, sed ankaŭ kun la firma certeco, rilate
al la lumo, rilate al la amo kaj la pleneco, kiuj li tie ĉi povas
trovi, trovi nepre, kaj kun des pli da certeco kaj rapideco laŭ li
eniras pli profunde en tiun ĉi nokton, tiun ĉi dezerton, senigita
de egoismo, de sentamo. Se ni ne marŝas, niaj kapoj cindre
kovritaj, ĉiam vokante ho kaj ve pro nia mizero, tamen ni konas
la koran rompiĝon, sed rompiĝo, kiu estas forto, vera forto, ne
optimista iluzio.
La evolucia vojo estas longa, sed tio sciado ne nin ekdormigas,
tio ne ni serĉigadas rozojn, danĝerajn rozojn en flankaj vojetoj, tio,
ne lulas nin en la brakoj de la pekoj kun la kvietigado de konscienco „la vojo estas longa, ni povas atendi ĝ is
morga ŭ." Ho, ne, ni petas vin: ĉirkaŭrigardu en teosofiajn
rondojn — oni rekonas la arbon al ĝiaj fruktoj — kaj tiam diru
sincere : kie oni vidas pli honestan celadon al bono, kie pli heroan
batalon kontraŭ si mem, tagon post tago senlaca, kun ĝoja ĉiam
kreskanta espero ? Kie oni trovas pli sinceran oferemon, pli veran
similulamon, pli laboreman celadon por disrompi la barojn kiuj
disigas la homojn de la homoj, la fratojn de la fratoj ? Kie oni
.trovas en la virino pli seriozan kaj pli intelligentan celadon, ol

tie ĉi; kie en la viro pli da spiriteco, pli da humileco, pli da mora
pureco ? Kaj tio en societo, tiel putriĝita kiel la nunatempa ? Ho,
jes oni konas la arbon al ĝiaj fruktoj. Vi diras, ke sankteco estas
la unua kaj fine la lasta, kiu devas estis serĉata. Ni akordiĝas
kun vi : Nek la filozofo, nek la poeto, nek la artisto, sed la sanktulo, super ĉio la sanktulo. — Nu, ni ankaŭ opinias tion: ankaŭ
ni altŝatas super ĉio la geniulon religian. Frateco estas, laŭ vi,
nia Dio, parte jes; ni ne povas prezenti al ni Dion manifestiĝantan sen la homaro, nek la homaro sen Li, sed ni ne interŝanĝas
la vortojn, ni ne anstataüigas unu al alia, kaj certe ne — kiel
flanka kulpigado alsonas al ni el viaj vortoj — ni supermetas la
servadon al la homaro super la servado al Dio; ni ne nin donas
al kreitulo, forlasante Lian servadon, malobeinte Liajn leĝojn, ni
ĝin servas nur laŭ Lia deziro kaj neniel kontraŭe la leĝo, kiu
ordonas unuecon, kiu serĉas unnuecon laŭ la ŝtuparo de la evolucio. Same kiel la homa vivo materia kaj ekstera estas esprimo de
leĝoj, tiel la vivo de la Diservo kun ĉiuj ĝiaj ordonoj estas esprimo
de leĝoj. La vorto: Amu la a l i u l o n kiel v i mem" kaŝas
fakton sciencan, la fakton, ke ni estas alvenintaj sur la suprenirantan arkon evolucian kaj ke la celo de tiu ĉi arko alkondukas al la unueco. Ĉu la oferemo, la memforgeso pro amo similula
estus malpli valoraj, ĉar la ordono religia, la leĝo morala kaŝas
fakton sciencan? Ĉu la sciado pri la konstruo de homa mano, de
ĝia fisiologio, ĝian mekanismo plimalgrandigas ĝian belecon ? Se
ni nin donus al la aliulo kontraŭ la leĝoj, ne sole nia interna konvinko malpermesus al ni tion ĉi, sed ankaŭ nia konado de la
leĝo, de la scienca fakto. Tial ne nin kulpigu, ke ni anstataŭigas
la fratecon al Dio ; ni ĝin metas en servo al Dio, ni nin donas
al ĝi laŭ Lia volo kaj laŭ Lia leĝo, ni vidas en ĝi la esprimadon,
la plej potencan de Lia vivo en la universo, Lia vivo donata al
ni, emaniĝinta por ni; sed la frateco ne estas Li.
Li vivadas super Sia kreitaĵaro, sed metis parton de Sia vivo en
la koron homa, kiu sole laŭ la frateca vojo, sole laŭ tiu ĉi vojo
povas supreniĝi al tiu perfekteco, tiu evoluado, difinita al ĝi ;
supreniĝi al la reflektado de Sia esenco, kaj la vorto : V i e s t a s
e g a 1 a a 1 D i o" estas en tiu ĉi senco io tute alia ol en la
rakonto de la falo el la Paradiso kaj en la peko. Ne estas vorto
de fieregeco, efektive ne estas tiu : la evoluado de la Dia principo,
vi povas ĝin observi neniel pli bone ol en la religiema geniulo,
kie la plej alta moralo estas kunligita en ĉiu esprimado kun la
plej brilanta inteligenteco. Kie inteligenteco kaj moralo estas
alligita en iliaj plej bonaj esprimoj, kaj il estas al ia punkto
nedisigeblaj, tie regnas la vera humileco, kiu ne malŝatas kiun
ajn, ne konas plu diferencon inter la plej alta kaj la plej malalta
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kaj kiu nur intencas labori inteligente aŭ materie en servado al la
frateco te. en servado al Dio.
Vi prezentas antaŭ niaj rigardoj vian Kristkomprenon ; vi
levas antaŭ niaj okuloj la kruĉon kun ĝiaj sangfluoj kaj diras :
via koncepto pri la Kristo estas alia ol la
mia; via optimismo ne bezonas la savigon; de
tiu ĉ i fakto vi ne ŝ atas la valoron, ĝ i ne ekzistas por v i." Nia respondo sonas : Ni kredas al la altega Martiro
kiu kondukas la homaron pli proksime al Dio per Sia instruado
kaj Sia ofero. Ni kredas al la Majstro, kiu gvidas la Kristanaron,
Kiu gardas ĝin kaj kondukas ĝin al nova vivo laŭ ĉiu kanalo,
kiun la Kristanaro disponigas al Li. Ni kredas, ke vi kun via
profunda konvinko, kun via varmega fervoro, kun viaj neniam
malfortigantaj klopodoj kaj via suferkuraĝo rilate al ĉia kontraŭstarado, malfermas potencan kanalon al la dia energio de la
Kristanara Gvidanto. Ni kredas al la ofero de Jezuo per Sia
senhalta estado dum centjaroj en la korpo mistika de la Eklezio.
Ni kredas ke tiu ĉi Eklezio en ĝiaj diversaj partioj, protestantaj
kaj katolikaj kaj aliaj ŝajnaj malsamaĵoj, bezonas urĝajn reformojn
kaj multe da nova vivo. Ni tial ŝatas vian celadon, kiun ni
allaŭdas, vian amon, vian forton, vian sindonecon, kiun vi metas en
servo al Dio kaj al via religio, kaj ni korege esperas ke la
intermuroj disfalos, kiuj dividas niajn reciprokajn komprenojn, ke
tiuj ĉi komprenoj efektive fine nur estos nesimila akcenteco, kaj
ke tiu via dolĉa kaj kuniganta vorto, per kiu vi volas difini niajn
diversajn penslineojn, fine ne havas alian signifon ol simple akcento.
E. W. G.

La skribadon antaŭan mi legis kun estimo. Mi ĝojas ke elparolas
de tio penado alveni, laüeble, al unueco.
Postulo al la nunatempa Kristano estas certe tiu ĉi, ke li
lernas antaŭe koni bone tiujn, kiujn li kontraŭbatalas. Kiom oni
priparolas pri la teosofio, kiom mallaŭdas pri tio tiuj kiuj scias
apenaŭ pri kio estas traktata. Kiom malmulte da seriozeco oni
montras kristaflanke je la spiritaj fluaodoj de niaj tagoj, kiuj forkondukas sincere serĉantajn kaj batalantajn homkorojn. Kaj tial
miaflanke antaŭiru admonon al Kristano de la nuna tempo, ke
fine oni ĉesu taksi la teosofion je la vidpunkto, kiun oni vidas
malfermita en pamfietoj de unu aŭ alia antaŭiranto. Oni eklaboru
kun Dio, por studi mem laŭpove, kio postulas nian atenton.
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Ankaŭ mia celado iras tien ne juĝi malserioze kaj neaŭdite, aŭ
helpi juĝi (Heidelberga Katekismo, respondo 112). Tial mi sentas
min devigita, studadi la propagandajn verkojn de la teosofianaro.
Kaj sincere mi devas diri, ju pli mi penetris en la fermitan sistemon de iliaj pensoj, des pli mi komprenis, ke la plej multe da
argumentoj kontraŭ la teosofio ne estas pravaj. Mi lernis kompreni,
kiel necese estas, ke ni ŝanĝu nion juĝon pri ili, kaj lerni konatiĝi
kun pli da altŝateco, kio estis akirita tiel respekte kaj ameme je
la spirita vivo. Sed ankaŭ ju pli mi penas kompreni la laboron de
tiuj ĉi seriozaj homoj, des pli mi vidis klare, ke ĉe ili ĉiam oni
trovas alian ol la krista akcentado, koncernante la rilato inter homo
kaj Dio, kreitaĵ o kaj kreinto. „Estas la sono, kiu faras la muzikon" ĉ i tiu flugila vorto konservas en la spirita regno sian signifon.
Malsama akcentado donas malsaman mondbildon, donas malsimilan
ŝatojuĝon en ĉia kampo, ankaŭ en religia kampo.
Tial ne estas tute prave ke la verkistino de la antaŭa skribado
kredas, ke mi intencis nur malgrandan diferencon en akcentado,
ke mi akcentis nur iom alie. Tiu ĉi diferenco en akcentado inter
la teosofiana kaj la kristano estas tiela, ke ĝi fosas distancon inter
la ideo pri la mondo kaj la ideo pri Dio de ili ambaŭ. Tial ke
mi kun tuta la a m o, kiun mi sentas ankaŭ je la teosofiano,
devis kaj devas alveni al tio, kio tie ĉi antaŭe estas nomata
ne tute prave : malvarmo kaj malestimo. Mi sen t a s, mi f 1 a r a s
se mi povas esprimi mi tiel, ke la teosofiano restas ŝuldanta al Dio
la Sankta, la T r a n c e n d a, la Juĝanto pro Dio la Imananta.
Tial ke la teosofiano kvankam li p a r o 1 a d a s de Dio la Superega,
tamen apenaŭ kalkulas kun Li.
La Sinaio de la Sankteco, la detruanta fajro de la Dia kolero
pri la pekoj, la Monto de la netuŝebleco de Dio, kie ĉiu malpurulo,
kiu lin tuŝas, devas morti, je tiu ĉi flanka de la krista sperto etas
mankanta la teosofiano. Li paroladas rilate tio ĉi kun tiuj de la
nuna tempo, pri la elemento J u d a, kiu „d e v a s esti e l p ur i g i t a." Kaj tiamaniere oni elvojiĝas el la sankta Estaĵo Dia
altega super ĉiu kreitaĵo, antau Kiu eĉ la plej puraj spiritoj la Keruboj devas kovri la vizaĝon pro ilia timeco (Jesajo VI).
Tiamaniere oni glitas de la Montsupro, kie oni devas vidi
Dion kaj morti, ĝis la mirandaj valoj de la frateco je ĉiuj
kreitaĵoj, t.e.: oni perdiĝas en la Dia forto, kiu ekzistas en la
kreitaĵo, kaj kiu elvolviĝas de ŝtupo al ŝtupo.
En mia parolado ian de Okt. de nelonge farita Amsterdam, mi atentigis pri tiu punkto speciale. Mi elparolis decide, ke la teosofiano ja
kalkulas t e o r i e kun la neesprimebla, super ĉiu kreitaĵo ekzistanta Dio, sed ke li p r a k t i k e de Li elvojiĝas al kaj ĉirkaŭ la
kreitaĵaro — Tio ĉi estas klare kiel tago en la p r o g r a m o de
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la societo teosofia. Ĉu oni ne priparoladas tie pri u n i versa la
f r a t e c o ? Kaj ĉu oni devus esti priparolinte antaŭ ĉio — se
oni estus altŝatinte la sankteco Dia — pri alproksimiĝo, pacigo
kaj reuniĝo de tiu Sankta Dio kun Sia peka, kontraŭstaranta
obstinega kreataĵo, la homo ?
En tiu ĉi rilato mi montris klare, ke k u lpkonscio kontraŭ
Dio ne rizultas de speco de malarĝa kompreno de la Kristano,
sed ke ĝuste p e k -kaj k u 1 pkoncio sole estas eble ĉe li, kiu
ekstaris ekstere ĉia rilato de la kreita mondo, lasita de ĉiu kreitulo,
antaŭ la Sankta vizaĝo de Dio. A u g u s t en o, L u t e r o, simpla
kamparano kiu batalegas, kiu vokas por p a c i ĝ o en Kristo,
ne estas simple superstiĉulo aŭ timulo, kiu ĝemas por ĉesigo de
puno aŭ kiu kriegas por ĉielrekompenco. Tiu ĉi homo aspiras al
D i o, Kiu staras en Lumo nealirebla en Kies okuloj eĉ ĉieloj
kaj sanktuloj ne povas esti nomataj sufiĉe puraj (Job. 15 : 15).
Kaj la animo de tiu ĉi homo fandiĝas, malaperas dum la tempo
ke li ne scias sin en paco kun tiu ĉi Sanktulo kiu ne povas vidi
la malbonon. Malsata al Dio por Dio, tiu ĉi estas la stimulo de
la pektimo, la stimulo de la konscienco kiu sin sentas kulpa Kiel afabla, ĝoja sonas kontraŭ tiu ĉi infertimego de la forlaso
de Dio pro la pekkulpo, la ĝoja vorto rilate la evolucio, la suprenirado de la homo, ĉiam pli alte, pli alte ĝis oni fine sentas sin
plennaskita laŭ la Dieco, Kiu jam kaŭze de kreiteco mem en la
kreitaĵo vivas, stimiliĝas, evoluadas.
Vere, en tiu ĉi vortoj ne kuŝas konsolo por koro rompita per
kulpo. Al la fino de tiu ĉi malfaldo F a u s t i a de la falantaj
„Flocken" oni vidas afable lumiĝi la „Ewig weibliche" de la
kreatura potenco Dia. Dekstre kaj maldekstre de tiu ĉi vojo ne
brulegas la flamo de la detruanta fajro de la Dia Sankteco, ne
brulegas nin la spirita fajro kun kiu Dante (tiel alie ol Goethe)
finas sian D i vina K o m e d i o de la ĉielo kaj infero. „L a
fajro neniam diras ĝi estas sufi ĉ e", la fajro ne lasas
neniun objecton netuŝita, ĝi ŝanĝas ĉion en si mem. Tiel estas la
sankteco de Dio ! Tiu ĉ i devas en la Pentekostago eklumigi la
mondfajregon de la spirito por renaskigi la homon, pacigante,
sanktigante kaj renovigante por lin deturnigi de la kreitaĵaro kaj
alturnigi al Dio, T. e.: la homo devas esti neniigita per la
Sanktulo, Kiu, kiel Emanuelo alproksimiĝas nin pacige por antaŭ
ĉ io nin kunfandigi en Sia komuneco kaj por tiam elporti nin el
Sia Dia koro pro mondosankteco.
Kaj nun oni komprenas (ni devas esti mallonge, kaj ni proponas ĝusttempe dedici artikolon pri la teosofio en nia revuo
„N o v a j vojo j" kiel nia Kristkompreno devas esti alie ol tiu
de la teosafianaro.

La Kristo, kiel Savoperulo ne ekzistas ja ne nur en ĉiuj kreitaoĵ
por elkreski en la homo. Li ankaŭ ne estas nur la Majstro, kiu
nin instruas kaj antaŭiras — Li estas la S a v a n t o, kiu kunigas
kun la Sanktulo la homon fremdiĝinta memvole de Dio per peko
kaj kulpo.
Tre certe la Filo-manifesteco, kiel Perulo de la Kreado, portante
la tutan universon, sed kiel Savoperulo Li kondukas la homon el la
Kreaĵa fremdiĝo de la natura naskiĝo paciĝinte denove al la
spirita naskiĝo (I Kor. 15 : 46-49).
Kiel dirita, ni ne povas pritrakti ĉiujn tiujn ĉi pensojn; mia revuo
„Novaj Vojoj" nin donas okazon por tio. Sed tio estas certe, ke
la akcenta diferenco inter la teosofia kaj ortodoksa krista mondopercepto fine montriĝis elkuri al principa diferenco en Sateca juĝo
pri la rilato inter Kreinto kaj kreitulo, Dio kaj homo.
La ortodoksa Kristanismo kunigas la leĝon de Karma kun la
pardono. La leĝo de Karma rilatas al rezultoj, kiujn la pekoj kunportas, kiuj rizultoj devas esti punpagataj. La pardono tamen estas
same necesa, ĉar kuŝas en tiu ĉi la respondeco, kiun la homo
portas pri siaj agoj rilate al la Sankta, Trancenda Dio. Psalm 99 : 8
antaŭiras en tio, parolante de la rilato inter Dio Kaj Sia servantaro: „Vi estas por ili pardonanta Dio, kvankam
koleranta (Karma) pri iliaj agoj."
El la s e n p e r a vivkonscio parolas la religia homo, tre konscie
sed ankaŭ instinkte. Kaj nun la rimarkindo estas tio ĉi, ke
la ortodoksa Kristano tiel laŭ la unu, kiel laŭ la alia maniero
paroladas ĉiam antaŭ ĉio pri sia rilato al la Sankta Transcenda
Dio, kiu devas eniri pardonante, pacigante kaj renovigante per
Sia amo, estante Imanuelo, Dio-kun-ni. Tial la unua postulo de
Kristanismo estas : kiu volas perdi sian vivon trovas ĝin. La unua
postulo estas ĉi tie f ormortado tiam nur post la ma1plen i ĝ o
tutega (ne sole laŭ la homo se n t a m a, sed tutege ankaŭ la
homo s p i r i t a) en Dio, venas la fruktportanta malfaldiĝo.
Unue la tombo de Jono (Mat. 12) unue la formortado de la
tritikgreno (Joh. 12) unue la konverto, tiam nur la renoviĝo, tiam
nur la e v o 1 u a d o de fruktdonateco tridek- sesdek-centnoble. Ni
n e a s n e n i e•1 la evolucion, kiel ĉi supre estas supozata, ni tamen
ĝin rigardas kiel d u a. Unue konvertado, pacigado, renaskiĝo,
vivanta enteriĝo en Dio (Rom. 6) tiam nur malfaldo kiel la tritikgreno.
Do ni ŝatas la S a n k t u 1 o n super la S a ĝ u 1 o, kvankam la
unua estas ankaŭ la lasta. Kaj nun ni ne povas sekvi paŝon post
paŝo la seriozan vorton de ŝi, kiu parolas al ni. Ni povas tre
bone lasi tion al niaj legantoj. Ĉar ni kalkulas nur je la mempensantoj kaj mem vivantoj !

i4
Sed ni estas konvinkitaj pri tia : ĉiu, kiu sen antaŭjuĝo sciiĝas
pri tio, kio antaŭiras al nia respondo, li aŭ ŝi ĉiufoje sentos ke nia
estimata kontraŭulino, — same kiel Sinjorino B 1 a v a t s k y en
ŝia ŝlosilo — parolas instinkte kaj tre konscie antaŭ do el la Dia
povo en la kreatulo, el la frateco de la homaro, el la evolucio de
la konsciiĝo.
Kaj al ĉiu, kiu pripensas estas tial klare, ke ŝi kaj ni paroladas el diversa principo. Por ŝi la akcento kuŝas en la supreniranta
lineo de kio estas n o m a t e nature bone; por ni la akcento
kuŝas en la natura emeco malami Dion kaj aliulon, kaj
tial kiel unua postulo : paĉigo kaj konverto, tiam nur malfaldo.
Tio ĉi ne estas alprenita dogma, tio ĉi estas mia v i v d o k t r i n o.
Ni paroladas el s p e r t o. Ni komprenas ĉ io n, kion la
teosofiano enstruas kaj devas deklari : multe sed n e s u f i ĉ e.
Kaj tiel ni elektas por la ortodoksa kristanismo —
Ni estas konvinkitaj kiel ni el parolis buŝe, ke ne la „Kristanismo
solviĝas en la „Teosofio" (oni atentas pri la krampetoj) sed ke
kontraŭe ĉiu teosofio devas finíĝi en la u n i v e r s a la krista
konfeso: Dio la Sanktulo, la Supera estas paciĝinta kun la mondo,
kaj paciginta la mondon kun Si mem en la Filo, la Imananta,
Imanuelo.
Harlemo
Dr° A. H. DE HARTOG.
Utreĥto
TRADUKIS E. W. G.
Holandujo.
Aĉeteblaj en HOLANDA LINGVO ĉe la sama eldonisto
P. Dz. VEEN, Amersfoort Holandujo, Verkoj de DRO A. H. DE
HARTOG, Pastro Protestanta en Harlemo.
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Aĉeteblaj en HOLANDA LINGVO ĉe la sama eldonisto
P. Dz. VEEN, Amersfoort Holandujo, verkoj de
E. WEGGEMAN GULDEMONT

Juda Kortegano
2 volumoj 3.5 fl. — bind. 4.5 fl.
Romano el la religia kaj politika vivo de la mezepoko.
Tiu ĉ i karaktera romano enhavas kortuŝantajn scenojn el la
sangaj persekutoj de la mezepoka Kristanaro.

Katarino de Siëno
1.5 fl. — bind. 1.9 fl.
Romano el la epoko, kiam en la koro de la Eklezio floriĝis
la mistiko, kiel dum sekvanta tempa ĝi neniam reviviĝis.

Romo kaj Utrehto
2.9 fl. — bind. 3.5 fl.
Varmega kaj sciensa defendo de la Malnova-K atolicismo.
Tiu ĉi libro estas la rezulto de seriozaj, gravaj esploradoj, kaj
montras taŭgan sciadon pri la Eklezia historio.

1.25 fl. — bind. 1.65 fl.
ENHAVO : La Kreo ; la Falo ; la Homo natura kaj spirita ; la
Inkarnacio de la Vorto; la Saviga morto, la Reviviĝo ; la Ĉieliro;
la Elŝutado de la Sankta Spirito.

La Akceptebleco de la Religio
2.25 fl. — bind. 2.90 fl.
ENHAVO: I. Enkonduko. — II. Sienco fizika. — III. Sienco

de ]'animo. IV. La lernado de la scio. — V. Historio kaj filozofio.

La Kastelo de la Animo
1.— fl. — bind. 1.35 fl.
DE SANKTA TEREZO.
cMater Spiritualium».
La animo komparita kun grandioza palaco, kiu konsistas el
diversaj ĉambroj kaj en kiu Dio staradas.

Teosofia Esperantista Ligo.
I.

II.

La celoj de la Teosofia Esperantista Ligo estas la jenaj :
te Konigi Esperanton al Teosofiistoj ;
2e Konigi Teosofion el Esperantistoj ;
3e Konigi Esperanton al la Teosofia Ligo kiel ĝia
internacia lingvo.
La laboron de la Teosofia Esperantista Ligo, por antaŭenpuŝi ĝiajn diversajn celojn, faras tri komitatoj, ĉiu el kiuj
klopodas pri unu el la celoj de la ligo.
Jen estas skizo de la laboro :
LA KOMITATO PRI LA UNUA CELO

I. Aranĝas klasojn por studi Esperanton.
II. Aranĝas paroladojn pri la subjekto.
III. Dissendas propagandilojn, klarigantajn de la idealista kaj
realista vidpunkto, la utilecon de Esperanto, ĝian historion,
kaj ĝian progreson en la mondo.
IV. Instruas Esperanton per korespondado.
V. Skribas artikolojn pri Esperanto, celante sendi ilin al teosofiaj
ĵurnaloj por publikado.
LA KOMITATO PRI LA DUA CELO
I.
II.
III.

Ellaboras teosofian vortaron por enmetiĝi en la grandaj
Esperantistaj vortlibroj.
Tradukas aŭ tradukigas artikolojn pri nia filosofio, celante
sendi ilin al Esperantistaj ĵurnaloj por publikado.
Tradukas aŭ tradukigas kaj publikigas teosofiajn librojn.
LA KOMITATO PRI LA TRIA CELO

I.
II.
III.

Enkondukas la subjekton en teosofiajn ĵurnalojn, klarigante
ĝin de la idealista kaj realista vidpunkto.
Korespondadas kun individuaj membroj de la Teosofia Societo
en ĉiuj landoj.
Proponas la subjekton al la diversaj sekciaj Kunvenoj, per
helpo de membroj en tiaj specialaj sekcioj.
La prezo de l' aliĝo estas 2 fr. 50 (t Sm) la unuan jaron,
kaj i fr. 25 la sekvantajn jarojn.
Sino DIOU-TROUILLON
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