
Taikos akcija

Robertas Baden – Powell’is, skautų judėjimo įkūrėjas

Pietų jūroje dirba milijonai mažyčių vabzdžių - stato koralinius rifus tol, kol išauga didžiulė sala.
Tai rodo, kas įmanoma, kai daug žmonių susiburia turėdami bendrą tikslą – tai daryti bando skautai: dirbdami
kartu jie išsiugdo draugiškumą ir gerą valią, - taip vieną dieną visų tautų žmonės gali tapti draugais.

Didžiulis taikos ilgesys…

… slypi giliai mumyse. Mes ilgimės saugumo ir šilumos, vilties ir šviesos. Deja, mūsų pasaulis dažnai mums
rodo kitą veidą.
Teroras Amerikoje, konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos, Talibano režimas ir kitos fundamentalistinės grupės -
tai tik keletas pavyzdžių.
Drąsos ir vilties trūkumas, rezignacija ir baimė sparčiai plinta.
Mes, jauni žmonės, norime kovoti už teisybę ir taiką, už toleranciją ir bendradarbiavimą.
Taip gyvendami mes turėtume vienas kitą padrąsinti, vienas už kitą melstis…
Tik taip įmanoma taika – tarp tautų ir nacijų, pasaulėžiūrų ir religijų. Jei aš savo artimą – jį ar ją, kad ir koks
jis būtų, - nelaikau priešu, bet tuo, kuris ieško gyvenime to paties kelio, tada nereikia man jo ar jos nugalėti,
mes galime eiti kartu.
Tai yra viso pasaulio skautų judėjimo pagrindinė mintis. Per susitikimus mes susipažįstame, bendraujant
atsiranda supratimas, pasitikėjimas, draugystė. Draugystė be ribų. Taip gimsta taika!
Mes negalime prarasti drąsos, kai prievarta žaloja viso pasaulio taikos viltį ir viso pasaulio teisingumo siekį.
Būtent dabar turime leisti savo balsams prabilti, turime išdrįsti eiti toliau savo keliu.

Taikos šviesos akcija

1986 – ųjų metų viduryje Austrijoje prasidėjo akcija “Betliejaus Šviesa”. Nuo to laiko Kalėdinės šventės akcija,
kuri visų pirma buvo puoselėjama viso pasaulio skautų, paliko savo šviesius pėdsakus visose Europos šalyse.
Taip pat ir šiemet vienas vaikas iš Austrijos uždegs Betliejuje, Jėzaus Kristaus gimimo grotoje, žvakę, kurią
nugabens visų pirma į Vieną. Iš ten traukiniais, autobusais, mašinomis, rogėmis ir pėsčiomis taikos šviesos
kelias bus tęsiamas geros valios žmonių pagalba į šeimas, bažnyčių bendruomenes, draugijas, mokyklas ir
darželius, į visuomenines institucijas, ligonines, senelių prieglaudas, nakvynės namus, pas tuos žmones, kurie
yra ant gyvenimo slenksčio krašto, tiems, kurie liūdi, ir tiems, kurie nusivylę. Šventąją naktį degs Betliejaus
taikos šviesa bažnyčiose ir žmonių butuose.

Taikos šviesos reikšmė

Betliejaus taikos šviesa nėra joks magiškas ženklas, kuris galėtų išburti taiką. Ji primena mums mūsų užduotį
kaip simbolis, kad mes prisidėtume prie taikos. Taip kaip šviesa iš rankų į rankas bus perduodama, taip ir mes
vienas kitam perduoti taiką. Taip, kaip mes mažą liepsnelę rūpestingai saugome, taip turime saugoti taiką.
Todėl mūsų aktyvumas yra būtinas: būtent šiais metais, kai taikai daugelyje pasaulio šalių gresia pavojus ir
kai bet kuriuo momentu gali kilti karas, mes esame kviečiami saugoti. Todėl norime akcentuoti tai, kad mes
rimtai įsipareigojame nešti taikos šviesą būtent tiems žmonėms, kuriems šis vilties ženklas ypač reikalingas.

Pasaulio vestibiulį užpildyti šviesa

Filipinuose pasakoja žmonės tokią istoriją:
Karalius turėjo du sūnus. Kai jis paseno, vieną iš sūnų norėjo paskirti paveldėtoju. Karalius surinko savo šalies
išminčius ir pakvietė abu savo sūnus. Kiekvienam iš sūnų davė jis po 5 auksinius ir tarė: “Jūs turite už šiuos
pinigus iki vakaro užpildyti mūsų pilies vestibiulį. Kuo, tai jūsų reikalas”. Išminčiai pasakė: “Tai gera užduotis”.
Vyresnysis sūnus išėjo. Jis priėjo lauką, kur darbininkai nuiminėjo cukranendres ir malūne jas sunkė.
Išsunktos cukranendrės nereikalingos mėtėsi aplink. Vyresnysis sūnus pagalvojo: “Gera proga šiuo
nereikalingu šlamštu pripildyti vestibiulį.” Jis sutarė su darbininkų prižiūrėtoju ir iki vėlyvos popietės sutempė
išsunktas cukranendres į vestibiulį. Kai šis buvo pripildytas, nuėjo sūnus pas tėvą ir tarė: “Aš išpildžiau tavo
užduotį. Mano brolio nebereikia tau daugiau laukti. Paskelbk mane paveldėtoju”. Tėvas atsakė: “Dar ne karas.
Aš palauksiu”.
Tuoj po to atėjo ir jaunesnysis sūnus. Jis paliko vestibiulį tuščią, pastatė viduryje vieną žvakę ir uždegė ją. Jos
šviesa užpildė vestibiulį iki paskutinio kampelio. Tėvas pasakė: “Tu turi būti mano paveldėtojas. Tavo brolis
išleido 5 ausinius, kad užpildytų vestibiulį nereikalingu šlamštu. Tau nereikėjo nė vieno auksinio, o tu užpildei
jį šviesa. Tu užpildei jį tuo, ko žmonėms reikia.

Taikos šviesos malda

Dieve,
Tu esi šviesos ir taikos Dievas.
Tu - meilės ir vilties Dievas.



Pasaulyje, kur šalta,
dažnai tamsoje, be taikos
be meilės ir nusilenkę likimui
ateiname mes pas Tave su šia maža šviesa.
Taip, kaip ji dega tamsoje,
Taip uždek mūsų širdis,
kad būtų šilta ir šviesu mumyse ir per mus.
Padaryk mus šios šviesos ir savo taikos valtimis.
Leisk mums siekti teisingumo ir solidarumo,
kad smurto aukos ir kaltininkai rastų naujus kelius,
kad priešiškos šalys ir religijos rastų naujus kelius,
kad netekę vilties ir gyvenimo išvarginti rastų naujus kelius,
kad mes visi rastume naujus kelius.
Rastume Tavo kelius,
šviesos ir taikos Dieve!

Taikos šviesos malda

Palaiminti tie, kurie gerbia kitų interesus kaip savo - jie parems taiką ir vienybę.
Palaiminti tie, kurie visada pasiruošę žengti pirmą žingsnį - jie supras, kad kitas daug atviresnis yra nei jis
galėjo tai parodyti.
Palaiminti tie, kurie niekada nesako “Dabar jau galas!” - jie ras naują pradžią.
Palaiminti tie, kurie kiekviename diskutuojamajame pranešime išgirsta karčią tiesą - jie galės jungtis ir
dalintis.
Palaiminti tie, kurie niekada nesinaudoja savo pareigomis - juos pastebės.
Palaiminti tie, kurie nebijo prarasti bei pralaimėti - nes tada gali laimėti Viešpats.

Vyskupas Klaus Hemmerle

Taikos šviesos akcija

Per praėjusius metus dalyvavo vis daugiau žmonių perduodant taikos šviesą. Fantazijos pilnos akcijos galėtų
būti kaip paspirtis ieškant naujų taikos šviesos plitimo kelių:

! Dortmunde skautės ir skautai surengė atvirlaiškių akciją, kurios moto buvo: “MES KVIEČIAME GYVENTI
TAIKOJE”.
ATVIRLAIŠKIAI SU PALESTINIEČIŲ PREZIDENTU Arafatu ir tuometiniu Izraelio ministru pirmininku kvietė
politikus atgaivinti taikos procesą ir ardomą gynybinę sistemą sustabdyti.
! Kad taikos šviesos akcija būtų praplėsta, “Dienos temos” moderatorius Ulrich Nickert laimėjo Hamburge
skėčio pono akciją.
Taip daugelis kitų miestų perėmė šią vietinę ar regioninę akciją.
! Augustdorfe, kur jau nuo 1999m. dega bažnyčioje taikos žvakė, jauni žmonės prie rotušės suorganizavo
nuotaikingą taikos šokį, tuo atsigręždami prieš dešiniųjų radikalias tendencijas Vokietijoje.
! Mepėje ir kituose miestuose buvo organizuojamos šviesos procesijos, kuriose buvo dalijama praeiviams
ugnies liepsna.
! Viselhiorende - kaip ir eilėje kitų Vokietijos vietų – katalikų ir evangelikų jaunimas organizavo bendras
pamaldas ir kalbėdavo apie ekumeninį bendradarbiavimą.
! Fiurte, miške, tamsoje buvo suorganizuota linksmą dalijimo šventė suorganizavo, kuri turėjo pasisekimą.
! Grevenbroiche taikos šviesą nešė jaunimas į vietinius piliečių biurus, kuri galėtų pasiekti net tuos žmones,
kurie negali dalyvauti šv. Mišiose. Ir kitų miestų rotušėse bei bendruomenėse buvo galima pasiimti šviesos.
! Tumsenreute taikos šviesa buvo tema “gyvojo adventinio kalendoriaus”, kuris ten kuriamas kiekvienais
metais.


