skutos.

Kiamaniere agi?

Mi

ricevis proponon

anonci en gazetoj, revuoj pri la agado.
Seke anonci mi ne povis kaj tiucele estas skribita ĉi tiu artikolo.
Nun mia opinio
la Kristana Misio
kaj misiistoj aŭ misiantoj. Kiu estas misianto? Ni pripensu
frazon „Iru do kaj

pri

la

disĉipligu ĉiujn naciojn, baptante ilin en
de
la nomo de
Patro
Filo kaj de
la Sankta Spirito; instruante
observi ĉion, kion mi ordonis al vi” (Mateo
28:19-20). Al kiu estis diritaj tiuj ĉi vortoj? Ĉu nur al apostoloj, aŭ episkopoj, pastroj? Miaj karaj, mi pensas, ke
estas
diritaj al ni ĉiuj. Al ĉiu kristano. Ĉiu kristano devas instrui siajn proprajn infanojn kajbapti. Instrui ne nur proprajn infanojn, sed ankaŭ helpi al aliaj lerni. Tio
estas la devo
serioza kristano. Do
praktike, mi opinias, ke nia revuo „Dia
celo. Do
Regno” devas esti uzata por
tiu revuo devas esti nia helpilo por lerni, por instrui kaj ankaŭ por propagandi.
diros: bone, tia ĝi estu. Sed
Verŝajne
tiam preteriru preter novaj demandoj
sed respondu, pridiskutu ilin.
Mi pardonpetas
pro miaj tre malnovaj
la revuo, sed tion mi
citaĵoj kaj revenoj
bezonas por esprimi mian opinion. Pli
frue mi estis nur komencanto en
Kristana Esperanta movado kaj skribis, sed
la redakcio pri la mencione alsendis
taj demandoj.
Leland Bryant Ross proponas (Dia Regno Nr.9[78 1] 1996 p.3-7)) „...la eklezio
devus bonvenigi, subteni; kaj je iuj okazoj geedzigi' gegejojn...”. Tiu propono esBiblia instuo, Jesua instruo.
tas kontraŭ
Kiu tiutempe kontraŭstaris? Neniu. Mi
ne trovis en „Dia Regno” respondon nek
de la episkopoj,
pastroj,
instruistoj
aŭ nur
simplaj kristanoj. Miaj karaj, ĉu
ni tiam ne pekis? Mi ne kredas, ke ne-

la

kaj la

ilin

ili

de

ĉiu

tiu

ne

vi

al

la

al

la

la

34

la

la

tralegis la

artikolon „Disney, gejoj kaj
baptistoj”. Do ne preterlasu similajn okazojn estonte. Esprimu viajn opiniojn, ĉar
se vi silentas, tiam vi subtenas
propoankaŭ estas Misia laboro.
non. Do
Nun iom
la lingvo Esperanto. Mi ne
povas diri, ke mi estas forta en la Esperanto-kono, sed mi penas paroli kaj skribi
kompreneble kaj klare, ke komprenu ĉiu
esperantisto, ne nur sciencisto. Mi volas
skribi pri la vorto „Kopirajtas”. Mi klare komprenas, ke
signifas la rajton
kopii, ĉar estas uzataj du vortoj : „kopii” kaj „rajtas”. Se „ne rajtas”, tiam esperantisto skribas „ne rajtas” aŭ „Kopii estas malpermesate”, aŭ pli mallonge „Kopii malpermesate”. Ĉu tiu esprimo estas nekomprenebla? Kial uzi dubindan
niu

la

tio

pri

tio

esprimon

en Esperanto lingvo?

En mia artikolo vi vidas uzatajn multajn citilojn. Ĉu ilin ni bezonas? Mi dirus
— nepre uzu. Mi denove volas reveni
pasinta tempo. Mi miris, kiam mi tralegis artikolon de Mervyn Jackson: „Kiom
da kompato
artimalbonuloj?” Por
kolo estis uzita
parto de la parabolo (Luko 20:9-16) (Dia Regno Nr. 12. 1996, pago 3[91]).
Jesuo parabolon
per la vortoj
»».Li venos kaj pereigos
tiujn kultivistojn kaj donos
vinberejon
aliaj”. La
versiklo per
vortoj ne finiĝas. „Kaj
aŭdinte tion ili diras: “Ne
estu”. La
artikolo de la aŭtoro certigas, ke la lasta frazo estas dirita de Jesuo, sed fakte
ĝin diris „ili”, tio estas — la aŭskultantoj.
Tiamaniere
artikolo havus tute alian
finaĵon. Ĉiu, kiu ne bedaŭras pro
propraj pekoj, sed spite, intence pekas, estos punita. Mi komprenas eraron de
aŭtoro.
anglalingva Biblio ne estis
uzitaj citiloj. Same en la Esperantlingva
Biblio, sed germanoj uzas, litovoj kaj latvoj ankaŭ uzas ilin. Internacia lingvo de-
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al
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finas

la
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la
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la

la
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klara kaj plene komprenebla kaj
pensas, ke citilojn („”) ni devus uzi.
La leganto devas scii, kie komenciĝas
finiĝas.
citaĵo kaj kie
Mi proponas
por tiuj, kiuj petas helMisio” malfermi en la
„Kristana
de
pon
revuo „Dia Regno” anguleton. Ili skribu,
kvankam ne
perfekte pri siaj problemoj. Per tio ankaŭ aliaj povos ion lerni.
Nun estas vintra sezono. Mi pensas, ke
tiu ĉi artikoleto kaptos atenton de multaj kaj mi esperas trovi en la „Dia Regno” multajn opiniojn. Personajn leterojn ni atendas laŭ adreso: Erikas Laiconas, Auŝros takas 14, LT-3000, Kaunas, Litovio.
Tio estu la koresponda adreso de Kristana Misio de KELI.
Erikas LAICONAS

vas
mi

esti

la

ĝi

la

tre

AMO NENIAM PASAS
La ŝtono estas forta,
fero.
sed ĝin disrompas
La fero estas forta,
sed ĝin knedigas
fajro.
La fajro estas forta,
sed ĝin estingas la akvo.
La akvo estas forta,
sed ĝin vaporigas la suno.
La suno estas forta,
nubo.
sed ĝin mallumigas
La nubo estas forta,
sed ĝin dispelas la vento.
La vento estas forta,
sed ĝin rezistas la homo.
La homo estas forta,
sed lin teren batas la morto.
La morto estas forta,
ol la morto
forta
sed pli
Estas la amo.
La amo neniu nenio venkos!
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Por Diservoj okaze de Esperanto-kongresoj
estas grava helpo, sed ankaŭ por persona uzo.
Kiel literatura verko poezia, ADORU varbas por
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alta profesia nivelo, tre
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Esperanto
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por
kompreniĝo.
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