










skutos.
Kiamaniere agi? Mi ricevis proponon

anonci en gazetoj, revuoj pri la agado.
Seke anonci minepovis kaj tiucele es-
tas skribita ĉi tiu artikolo.

Nun mia opiniopri la Kristana Misio
kaj misiistoj aŭ misiantoj. Kiu estas mi-
sianto? Ni pripensu la frazon „Iru do kaj
disĉipligu ĉiujn naciojn, baptanteilin en
la nomodela Patrokaj dela Filo kaj de
la Sankta Spirito; instruante ilin obse-
rvi ĉion, kion mi ordonis al vi” (Mateo
28:19-20). Al kiuestis diritaj tiuj ĉi vor-
toj? Ĉu nural apostoloj, aŭ episkopoj, pa-
stroj? Miaj karaj, mi pensas, keili estas
diritaj al ni ĉiuj. Al ĉiu kristano. Ĉiu kri-
stano devas instrui siajn proprajn infa-
nojnkajbapti. Instrui ne nur proprajn in-
fanojn, sed ankaŭ helpial aliaj lerni. Tio
estas la devo de ĉiu serioza kristano. Do
praktike, mi opinias, ke nia revuo „Dia
Regno” devasesti uzata por tiu celo. Do
tiu revuo devasesti nia helpilo porler-
ni, por instrui kaj ankaŭ por propagandi.
Verŝajnevi diros: bone, tia ĝi estu. Sed
tiam ne preteriru preter novaj demandoj
sed respondu, pridiskutu ilin.

Mi pardonpetas pro miaj tre malnovaj
citaĵoj kaj revenojal la revuo, sed tion mi
bezonas por esprimi mian opinion. Pli
frue mi estis nur komencanto enla Kri-
stana Esperanta movado kajskribis, sed
ne alsendisal la redakcio pri la mencio-
taj demandoj.

Leland Bryant Ross proponas (Dia Re-
gno Nr.9[78 1] 1996 p.3-7)) „...la eklezio
devus bonvenigi, subteni; kaj je iuj oka-
zoj geedzigi' gegejojn...”. Tiu propono es-
tas kontraŭla Biblia instuo, Jesua instruo.
Kiu tiutempe kontraŭstaris? Neniu. Mi
ne trovis en „Dia Regno” respondon nek
de la episkopoj, la pastroj, la instruistoj
aŭ nurla simplaj kristanoj. Miaj karaj, ĉu
ni tiam ne pekis? Mi ne kredas, ke ne-

niu tralegis la artikolon „Disney, gejoj kaj
baptistoj”. Do ne preterlasu similajn oka-
zojn estonte. Esprimuviajn opiniojn, ĉar
se vi silentas, tiam vi subtenas la propo-
non. Dotio ankaŭ estas Misia laboro.

Nun iomprila lingvo Esperanto. Mi ne
povas diri, ke mi estas forta en la Esper-
anto-kono, sed mipenasparoli kaj skribi
kompreneble kajklare, ke komprenu ĉiu
esperantisto, ne nursciencisto. Mi volas
skribi pri la vorto „Kopirajtas”. Mi kla-
re komprenas, ketio signifas la rajton
kopii, ĉar estas uzataj du vortoj : „ko-
pii” kaj „rajtas”. Se „ne rajtas”, tiam espe-
rantisto skribas „ne rajtas” aŭ „Kopii es-
tas malpermesate”, aŭ pli mallonge „Ko-
pii malpermesate”. Ĉu tiu esprimo es-
tas nekomprenebla? Kial uzi dubindan
esprimonen Esperanto lingvo?

En mia artikolo vi vidas uzatajn mul-
tajn citilojn. Ĉu ilin ni bezonas? Mi dirus
— nepre uzu. Mi denovevolas reveni al
pasinta tempo. Mi miris, kiam mi trale-
gis artikolon de Mervyn Jackson: „Kiom
da kompatoal malbonuloj?” Por la arti-
kolo estis uzita parto de la parabolo (Lu-
ko 20:9-16) (Dia Regno Nr.12. 1996, pa-
go 3[91]).

Jesuo parabolon finas per la vortoj
»».Li venos kaj pereigosĉi tiujn kultivi-
stojn kaj donosla vinberejonal aliaj”. La
versiklo pertiuj vortoj ne finiĝas. „Kaj
aŭdinte tion ili diras: “Netiel estu”. La
artikolo de la aŭtoro certigas, ke la la-
sta frazo estas dirita de Jesuo, sed fakte
ĝin diris „ili”, tio estas — la aŭskultantoj.
Tiamaniere la artikolo havus tute alian
finaĵon. Ĉiu,kiu ne bedaŭras prola pro-
praj pekoj, sed spite, intence pekas, es-
tos punita. Mi komprenas eraron dela
aŭtoro. Enla anglalingva Biblio ne estis
uzitaj citiloj. Same en la Esperantlingva
Biblio, sed germanojuzas, litovoj kajla-
tvoj ankaŭ uzas ilin. Internacia lingvo de-
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vasesti klara kaj plene komprenebla kaj
mi pensas, kecitilojn („”) ni devus uzi.
La leganto devas scii, kie komenciĝas la
citaĵo kajkieĝi finiĝas.

Mi proponas por tiuj, kiuj petas hel-
pondela „Kristana Misio” malfermi en la
revuo „Dia Regno”anguleton. Ili skribu,
kvankam netre perfekte prisiaj proble-
moj. Per tio ankaŭ aliaj povos ion lerni.

Nun estasvintra sezono. Mi pensas, ke
tiu ĉi artikoleto kaptos atenton de mul-
taj kaj mi esperas trovi en la „Dia Re-
gno” multajn opiniojn. Personajn lete-
rojn ni atendas laŭ adreso: Erikas La-
iconas, Auŝros takas 14, LT-3000, Kau-
nas, Litovio.

Tio estu la koresponda adreso deKri-
stana Misio de KELI.

Erikas LAICONAS

AMO NENIAM PASAS
La ŝtono estas forta,

sed ĝin disrompas la fero.
La fero estas forta,

sed ĝin knedigas la fajro.
La fajro estas forta,

sed ĝin estingas la akvo.
La akvo estas forta,

sed ĝin vaporigas la suno.
La suno estas forta,

sed ĝin mallumigas la nubo.
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,

sed pli forta ol la morto
Estas la amo.

La amo neniu nenio venkos!

La poemonde nekonata aŭtoro
tradukis Jacques TUINDER
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ADORU
Eldonita de IKUE kaj KELI, eldonejo PONTO-

VERLAG 2001 ISBN 3-9803793-5-3, 1472 paĝoj,
105 x 190 MM. Presita sur 33-g-fajna biblia pa-
perosolide bindita kun ruĝa lina kovraĵo.

Kristana kantlibro en Esperanto kun la tito-
lo ADORU aperis en junio 2001, produktita enla
presejo de la renoma eldonejo Herder en Fre-

iburg, Brisgovio (Germanio). Temaspri evento
komparebla kun la apero de Esperanto-tradu-
koj de la Sankta Biblio en 1926 kaj la Roma Me-
slibro en 1995.

Ĝi enhavas liturgiajn tekstojn el diversaj tradi-
cioj, rom-katolika, ortodoksa kaj reformacia. Pli
ol goo kantoj (kun muziknotoj) el pli ol 20 lingvoj
spegulas la tradicion de almenaŭ dek konfesioj.

Por Diservoj okaze de Esperanto-kongresoj ĝi
estas grava helpo, sed ankaŭ por persona uzo.
Kiel literatura verko poezia, ADORU varbas por
la intereso ankaŭ de esperantistoj ekster la kri-

stana medio.
Redaktis la tuton la pastroj Adolf BURKHARDT

(evangeliana) kaj Albrecht KRONENBERGER (katoli-
ka). Gitarajn akordojn reviziis kaj komponis reno-
ma fakulo, eklezia muzik-direktoro Ernst LEUZE.

La verko, sur plej alta profesia nivelo, tre
taŭgas varbo-cele por pruvial kristanoj kaj
eklezianoj, ke Esperanto vivas ankaŭ enla ekle-

zioj kaj utilas por interpopola kaj interkonfesia

kompreniĝo.
La libro kostas 19,80 EUR plus sendokostoj(").

Ĝi estas mendebla ĉe la libroservoj aŭ rekte ĉe:
Bernhard EICHKORN, Romausring 20, DE-78050 Vil-
lingen-Schwenningen, Germanio.

Luksa eldono ankaŭ haveblas: en nigra ledo
bindita, kun orumita tranĉ-rando, 48 EUR plus
sendokostoj(")

(7) Sendokostoj varias laŭ la lando al kiu ni sen-
dos la libron: Por ĉiu mendita libro: Eŭropo:3,62
EUR — Afriko, Azio, Ameriko: 3,88 EUR — Oce-

anio: 4,14 EUR.
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