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Postmorta mondo    u?
0ni  iam a das en religiaj rondoj la

frazon: "Ciuj estas egalaj anta  dio";
tamen tio ne malhe1pis subteni  iuspec-
ajn distingojn sur la tero. La sklavo kaj
la sklavtenanto eble estas egalaj anta 
la okuloj de dio; sed tio ne malhelpis
al la sklthenanto havi la rajton "baston-
adi sian propran nigrulon", kvankam
egalaj anta  la okuloj de dio, ili ne estas
egalaj en la ceremonio de enterig0, nek
en la speco de  erko, en kiuj ili ripozas.
Kaj, kompreneble, ili ne estas egalaj enla estonta mondo. Por distingi ilin,
ekzistas paradizo kaj infero. "Egalec0
en 'la morto". " iuj homoj estas fratoj",
"la laboristo meritas rekompenc0n" ktp..
estas nur kelke da 13 taj frazoj, Der kiuj
la eklezio stultiga  la kategorion de
h0moj. kiuj  atas sonon Dli ol,sencon.

Kompreneble, ni pensas, ke neegaleco
post la morto ne estas pli abomena ol
neegaleco en  i tiu vivo. La individu-
ista kristano bildigas la est0ntan viVon
kiel lokon, kie socialismo estas mal 
Dermesata. La socialista kristano imag 
as  in esti loko, kie klasdistingoj ne
estas konatai. Unu estonta mondo
ta gas al la Kajzero, alia al Ramsi
Makdonald. En la alia mondo la lum 
kron0 estos, certe, pli gracie portata, ni
diru, de Caro Nik0lao rekte de la trono.
ol de mizera karbministo. La kantistino
Melba. sendube. estos Dli dezirata Dor
kanti en la  ie1a  oro ol Roza Luksem-
burg. Kortegano pli gracie flirtos anta 
la  iela trono ol Lenin. Tie tuta aro da
homoj superos unu la alian pro iui kva-
litoj. Se estas postmorta viv0, kaj tiuj.
kiuj venos tien. estas la samaj homoj.
kiui estas  i tie, ili nature havos kun si
siain personajn kaj klasajn distingoin.
Sed, se ni poste ne estas la samaj
h0moj kiel  i tie. tiam tiuj tute ne estas
NI. Kaj kio okazos al ili,,ne rilatas al
ni. Tie maskludos nur spiritaj friponoj
sub nia nomo.

Ni ne vidas ian avanta on vivi eterne.
Estas mal ojige pensi. ke oni devas
eterne vivi. La perspektivo eterne kanti
la dojn al egoista dio, rakontante al li,
ke li estas granda kaj glora, tio   a on
post a o   estas bildo tute ne  armiga.
Anka  ni tute ne  atus resti eterne kun
homoj. kies sola merit0 por esti en tiu
glora loko, estas. ke ili atingis la idealon
esti nomataj bonaj kristan0j. La lastai
tute ne Densas,  u tio estas komforta
Dor aliaj. Ni ne volas eterne vivi,  ni ne povas imagi kvin a  ses mil0jn da
iaroj da iu ain ekzisto. kiu ne fari us
monotona, kaj ni protestas tiel longe
vivi kune kun multaj homoj, kiujn ni
konas en nuna mond0. Estas homoj,
kun kiuj ni ne tolerus vivi e  unu se-
majnon. Ili dolorigus niajn nervojn, kaj
se al la an eloj ne estus permesote sen 
 ese fiparoli kontra  ili, 1a  irka flugado
kun iuj homoj fari us enuiga kai abo-
mena_ lmagu  ielon. en kiu s-ro Kuk
(Cook) devus '+udi harD0n kune kun
s ro Brian (Briand), kie Hindenburg
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devus fr0ti sian 1umkron0n kun Trocki,
a  kie la Papo de Romo devus frapeti
siajn flugilojn kun tiuj de la redaktoro
de "Liberpensulo". lu ajn el tiuj spiritoj
certe preferus ekskursi al la infero kaj
ne reveni. Ni konsentus eksperimenti
viVi eterne, se niaj malamiko  tion ri-
iuzus, a  se oni sendus ilin en alian
lokon. kie ni ne povus renkonti i.

La fundamenta absurdeco pri est0nta
vivo estas, ke ekzistos ia personeco en
005tmorta vivo. La patrino, kiu sopiras
al sia infaneto, renkontos  in post tridek
jaro , kiam  i est0s kreskinta  is ne-
rek0neblo. Gepatroj estos reunuigataj
kun siaj familianoj en m0nd0, kie ne
estas seksoi kai ne estas familioj. La
"animo" ekzistos sen korpo; funkcioj
estos sen organoj; viroj kaj virinoj, kiuj
kutime rekonas unu la alian pro iu
I'0rmo, malsimila al  iuj a1iaj formoj,
estos rekoneblaj,kiam formo ne ekzistos.
En m0ndo, kie  io estas renversita, kiu
povas diri, kio okazos? Kie prudento
estas senp0va, ekzistas eblec0 Dor  iaj
absurdajoj. Sed kial oni turmenti u pri
estonta vivo, pri kio nenio estas konata?
Ni neniam a dis pri homoj, e  kristan0j,
Dlorantaj Dro tio, ke ili ne sciis, kion
iliaj animoj faris. anta  ol ili naski is.
Krome, se ni vere D0sedas animon sen-
mortan, ni ne povos ne vivi denove,
sendeDende de tio  u ni  atus tion a 
ne. Plie,  u morto ne estas perfekta
ripozo? La dormo en morto. tiom kiom
lll scias, ne estas maltrankviligata de
son 0j. Do, kial timi? La liberpensulo
estos egala kun la kristano e  en la
morto. Capman Kohen.

Religia reiormado   religia ruzo
en Svedio

La religiu1oj   precipe iliaj gvidant0j.
pastroj kaj predikistoj   estas  iam tre 
ege ruzai.

En Svedio ili sukcesis, eble Dli ol en
multaj aliaj landoj. sklavigi la popolon
sub la religiaj d0gmoj kaj tradicioj.  ar
la p1ej granda Dartio   la socialdemo 
krata, anka  i is plitolerema rilate al la
eklezio, kaj la religiaj sektoj anka  tion
multe helpis, la religiuloj kaj precipe la
pastraro de la protestanta  tateklezio
komprenis la gravecon ricevi influon en
soc. dem. partio kai sukcesis. Multe da
pastroj apartenas al soc. dem. partio kaj
e  tiu parti0 havas la plej multajn pastr 
ojn kie1 reprezentantojn   D01' la labor-
istaro   en la parlamento.

Tamen oni devas konfesi, ke la labor-
istoj ne multe kredas al la religiuloj; al
la protestanta ek1ezio ili ne havas
grandan fidon, ne multaj iras al la  tatai
pre ejoj. 0kazas, ke pastr0j parolas al
25  50 personoj en grandaj pre eioi.
Tamen la diversa  sekt0i   pentekostaj
amikoj, Savarme0. la baptist0j ktp.  logas la publikon per pli gajaj program 
oi. Ne  ar la publik0 tute konsentas.
sed pro scivolemo, pro sensacio ktp.
Certe la lab0ristaro kaj kamparanaro
donas tro multe da intereso al la religiaj
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movadoi. kaj e  tro multe subordi as
a1 iliaj dogm0i, e  se oni devas konfesi,
ke ilia kredo al la religio ne estas tro
forta. La eklezio kaj la sektoj tamen
multe gvidas ilian pensmanieron. multe
malhelpas al la klasbatalo.

Sed sciante, ke la lab0rista movado
tamen estas granda kaj ke granda Darto
de la laboristoj   e  se ili ne estas
liberpensuloj   tamen ignoras la reli 
gi0n, la pastroj mu1te diskutas pri eblo
aktivigi 1a intereson al la eklezio kaj al
la religio  enerale_

P0r tr0mpi la laboristojn kaj malri -
ulojn, kiuj ne estas interesataj pri reli 
giaj spektakloj kaj kiuj pli kaj pli ior-
turnas -sin de la religio, estas f0ndita
"La religia reform-asocio", gvidata de
Drofesoro Emanuel Linderholm. Inter la
fondintoj estas 3O pastroj kaj kelkaj
religiinstruistoj. Anka  soc. dem. pro 
testantaj pastroj, ekzemple,  efpastro
Karl Sandegard, kiu diras, ke pli pr0-funda spirita liberi o estas necesa kaj
ke la religio deVas krei vivan socian
respondec0n.   Eble li pensas pri tio.
ke dum la lasta tempo kelkaj svedaj
pastroj estis aktivaj en gravaj ekonomiaj
spekulad0j. Unu  efpastro estas en mal-
liberejo,  ar li dum multaj jaroj  telis
la monon alm0zpetitan en sia pre ejo
kaj anka  forigis 30 mil svedajn kronoin
el la kaso de la komunumo, kie li estis
fama persono. Unu  efpastro en Gote 
b0rg estis prezidanto en banko, kiu
ruini is per spekulaci0j, kaj tial la  Dar-
e_muloj inter la laboristoj nun riskas ner1cevi siajn monojn deponitajn  e la
banko.

La estro de la religia reiorm-asocio
diras, ke oni volas havi membr0jn e1  iuj
politikaj partioj: "Ni volas havi membr-
0jn el inter la aristokrataro same kiel
el la vic0j de laboristoj kaj ni v0las
labori je vasta demokrata fronto." P0r
interesi la amasojn por la religio, oni
volas esti toleremaj kontra  diversaj
religiaj opinioj. Do,  iu povas havi sian
specialan dion. La  efafero estas, ke 1a
religi0 regas ideologie. La profesoro
konstatas, ke oni, por aktualigi la reli 
gion, devas havi "pli liberajn religiajn
konturojn" kaj li da rigas: "Estas
kultura malri eco. ke ni  is nun ne havis
religian asocion kun pli liberaj formoj.
N1a spirita vivo tamen estas tre ri a
kaj la nun veki antaj religiaj interesoj
estas tiel fortaj anka  inter la mal 
dekstruloj   svedaj socialdemokratoj  ke ni devas uzi la tempon al kolektiva
kunlaboro."

_0ni klarigas, ke estas "multaj homoj.
kiuj ne povas simpatii kun la jam
ekzistantaj religiaj sekt0i, kiuj havas
malnovajn tradiciajn formojn" kaj tial
estas necese krei "pli modernan religian
koncepton", kiu p0vas allogi la popolon
al 1a religio.

La religiul0j estas agemaj. lli estas
ruzaj. Ili ser as novajn formojn, ali 
formigas la religion por per  i havi in-
fluon.  iam ili tamen servas al la eks-


