
SENNAClULO 363

SENNACluLA LleERPENSULA DA O
N-o6 REDAKTAS LlBERPENSULA SEKClO DE SAT
lanuskriptojn sendu aI: KURT HUBR|CHT, Lelpzig 0 30, Mariannenstrasse 22. Sekretario de la

jEsuo BARABBAS
En sveda lingvo ne aperas liberpens-

ula gazeto, anka  ne multe da liberpensa
literaturo. Nur la komunista gazetaro
enhavas kontra religiajn artikolojn.
Dum la lasta tempo aperis multe da

, religia literaturo, kaj multaj pastroj
pledas por kun1aboro _inter  tateklezio
kaj socialdem0krati0. Cetpastro Thysell
skribis libron: "Kristanismo kaj la labor-
ista movado", en'kiu li montras per
ekzemploj, kiel socialdemokrataj gvid 
ant0j svedaj pli kaj pli komencis vere
interesi i pri religio kaj kiel ili per siaj
agoj helpas la eklezion. Sed pri tio alian
fojon mi parol0s.

Aliaj teologoj nnn treege diskutas la
problemon pri Jesuo. Kelkaj teol0goj
ankora  diras, ke' Jesuo ne estis nature
naskita, dum aliaj pledas por lia natura
naski o. Kelkaj predikas ankora  pri lia
revivi o, dum aliaj diras, ke li nur estis
 ajne mortinta kaj aliaj tute neas pri iia
revivi 0.

Dum la pastroj diskutas pri la plej
certa v0io al la  ielo. dum  iuj predik-
antoj, al kiu ajn religio ili apartenas,

'

savas homojn por bona monsumo, tamen
aperas homoj, kiuj  ercas tre akre kun
la trompuloj, en iormo de satiro mokas
la malsa on.

Sveda a toro Hjalmarf S derberg
aperigis libr0n sub la titolo: "Jesuo
Barabbas", en kiu li citas kelkajn tre
gravajn fontojn, kiuj kontra diras al la

' predikoj de la pastroj. La  efpersono
de la libro estas maljuna le tenanto, ri-
belanto kontra  la religiaj kredoj. Li
lo as en K0penhago kaj havas kamarad-
rondon el aliaj  iuspecaj pekuloj, tre
iiiteligentaj homoj, "kiel ekzemple an-
tikva vendisto Marin, sperta en teo-
logio, konante diversajn font0librojn en
greka kaj aramea lingvoj. En sama
domo lo as Kasper, artisto. Tiuj tri
homoj kaj kelkaj aliaj ofte drinkas
kelkajn glasojn da brando kune en vin-
domo "La granda marserpento".  e la
glasoj oni volonte diskutas religiajn
temojn. Ni povas a di diskutojn tiajn:

"    Por la diablo, kion vi diris,
Kasper,  u oni aliformigas 1a biblion?"   Jes, respondas Marim oni  iam
aliformigis kaj  an is la enhavon de la
biblio kaj tion oni ankora  faras. En la
biblio de via patro, se li havis tian, estis
skribita. ke Jesuo respondis al sia pa 
trino. dum la geedzi a festo en Kana,
kiam  i volis montri sin lerta kaj petis
Jesuon mirakle havigi kelkajn bote1ojn:
"Virino, kion mi havas kun vi?" Sed
en la ple  nova hiblio, la biblio de re 0
Gustavo V, estas pli boneduka tono,  ar
tie estas 'skribite, ke Jesuo diris: "Lasu
min. patrino".

 Sed, estas plej kredeble nur'tra-
duka eraro, iii korektis,    diris Kasper

_

demandante.
  Ne. ma1e. estas nova erartraduko,

ili faris al  iuj a]iaj tekstoj, respondis
Marin."

Le tenanto Jaegerstam vizitis la

lokojn, kiuj estas priparolitaj en Nova
Testamento kaj  ajnis al li, ke li rekonis
la lokojn, kaj li ekmemoras kaj rakontas
al sia amikaro, ke lia animo en pli frua
tempo estis enl0kita en tajlorokorpo en
Galileo, kie li estis filo de tajloro. (En
tiu  i okazo la a t0ro do uzas la religion
pri renaski o por pruvi, ki0n li diras.
Vere bona  erca met0do. Se la religi-
uloj neas pri lia rakont0, ili same bone
devas nei pri la ebleco renaski i.) El
sia infaneco tie  . 190O jarojn pli frue
ol ni vivas, ii memoris junan vir0n kun
la nomo Je uo a  Jesu0, fil0 de mason 
isto Josefo. Jesuo estis inteligenta
knabo; tia] li venis kiel tajlorlernanto al
mia patro, fakontas le tenanto Jaeger-
stam, kaj da rigas: "Mi memoras, ke
mia patro ne trovis lin sufi e diligenta
kaj lian karakteron  anceli anta. Tamen,
por la tajlora metio li ne havis talenton."
Estis je la tempo. kiam unu Mesio kun
nom0 Juda-Juda de Galileo organizis
ribelojn en Gali1eo, kaj kiam Jesuo dum
kelkaj tagoj estis for, liaj frat0j timis, ke
ii ali is al la ribelantoj. Sed balda  oni
eksciis, ke Jesuo mem vagadis predik-
ante. Li legis libr0n, kiu dum tiu tempo
estis tre  atata plezurlega o, nome: "La
aperajo de Daniel". Tiu libr0 aperis
anka  en aramea lingv0, kiun la mal-
ri a klaso konis. La libro pri Daniel
profetis pri Mesi0,' kiu alvenos por savi
la judan popolon el la premo de la ro-
manoj. Tion Jesuo legis, kaj nun li pre-
dikis la samon.

' Balda  li e  imagis sin
mem esti la ""Homofilo", la vera Mesio.

  Dum tiu tempo ja estis multaj, kiuj
trompis la popolon, asertante, ke ili estas
la anta  anoncita Mesio. Al tiuj falsaj
mesioj la judoj donis la nom0n "Ba-
rabha". La a tor0 pr0vas pruvi, ke la
vort0 ""Barabbas" devenas de la vortoj
"bar" : filo kaj "abba" :: patro, kaj ke
en la biblio priparolitaj Jesu0 kaj Ba 
rabbas estas la samaj personoj,  ar
iaioje oni parolas pri Jesuo, aliam pri
Barabbas kaj pri Jesuo Barahbas.

Dum la pask0tempo estis en Jerusa-
lemo grandaj fest0j de la judoj. Okazis,
ke Jesuo alvenis tien dum paskotesto.
Jaegerstam rakontas. ke dum tiu tempo
li vizitis Pilat0n pro ia oficiala task0.
Okazis ribeloi 4sur la Temploplaco.
R0ma militistaro alvenis kaj estis grava
interpu i o. La anoj de Jesuo, kiuj ne
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havis armilojn, f0rkuris, sed multaj
vundi is kaj multaj mortigitoj restis
sur la placo. Kelkajn oni arestis, kaj
unu el la arestitoj sciigis, ke Jesuo, kiun
la roman0j suspektis kiel ribelgvidant0n,
dum 1a lastaj n0ktoj lo is en malplena
oie0bare1o en Getzemane,  e l" 01iv-
mont0. Kaj tie la soldat0j tr0vis lin.
La ka zo, kial li ne forkuris, diras Jae-
gerstam, dependas de tio, ke li memkredis pri help0soldatoj de la Ciel0. Dum
la ju oproceso la anoj de Jesuo ne  e-
estis. Pilato ju is: "Vi nomis vin la
re o de la hebreoj. Vi aran is ribelon.
Vi devas m0rti sur la kruco"   tre or 
dinara puno por ribeluloj. Sed Antipas
volis vidi Jesuon, kaj kiam oni gvidis
lin al Antipas, tiu treege  ercis kun li.
moke ii vestis lin kiel re 0n. Antipas
pritraktis Jesuon kiel konkuranton, kaj
nun li  ojis, ke  i tiu konkuranto devus
morti.

Oni ree kondukis Jesuon al Pilato kaj
la p0polo kriis: "Liberigu al ni Jesuon.
D0nu al ni Jesuon Barabbas!"

Kaj  ar Pilato a dis. ke Antipas  ercis
kun Jesuo, li decidis liberigi Jesuon por
m0ki Antipason. Kaj Pilato sciigis...
"Jud0j, 0kaze de via solena festo mi
tiun  i fojon v0las montri min humana
Jesuo Barabbas estu liberal"

Kien Jesuo poste migris, mi ne scias,
rakontas Jaegerstam. Sed kiam mi du
jarojn poste .estis en Tiberio, mi eka dis,
ke inter la malnovaj amikoj de Jesu0
kaj liaj anoj en Galileo estis vera, sen-
duba kred0, ke 0ni krucumis lin. Kiam
mi pripensis, mi trovis ilian kred0n tute
natura, mi komprenis. kiamaniere la
kredo aperis. Neniu el la plej proksimaj
amik0j de Jesuo, neniu el liaj nunaj lern-
ant0j kaj apost0l0j  eestis la ju ej0n.
Kaj ili ne povis scii kaj tute ne kredi, ke
Pilato liberigis lin. La fi kaptist0 Si-
mono ka is sin en la proksimo de ia
urbo, ne kura is sin montri. Tiel anka 
same okazis kun la aliaj. Sed el la
ekstera o de la urbo ili vidis, kiel oni
starigis krucojn sur Pendigilmonteto,
altajeto norde de la urbo, kaj ili vidis.
kiel malliberigit0j ju ataj pro m0rtigoj
ktp. dum la ribelo estis pendigataj. E 
ne momenton ili povis ne kredi, ke
Jesuo ne estis inter la pendigit0j. lll
vere povis. en bona kredo, diri, ke ili
per propraj okuloj vidis kiel oni kru-
cumis Jesu0n.

Sed la fi kaptist0 Simono renkontis
lin kelkajn tagojn poste. Simon0 povis
 uri, ke ii vidis lin tute vivanta, kia li
estis anta  la krucumo, kaj Jesuo e 
man is du rostitajn ii ojn, p0r kiuj Si 
mono lin invitis, kaj du religie kredantaj
virinoj same lin vidis. Kaj p0ste multaj
aliaj ne volis esti malpli bone inf0rmitaj.
Balda  estis multaj, kiuj diris, ke ili vidis
la krucum0n sur la Pendigilmonteto kaj
ke ili poste vidis Jesuon vivanta. Tiel.
tidindaj personoj, kiel Simono, povis
garantii, ke li revivi is el la morto. 0ni
kredis tion. kaj per tia kredo la reviv-
i o valoris kiel pruvita.

En tia tormo la le tenanto Jaegerstam


