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Instruis Jesuo, la Ekumena Kristo, la 
Dia Ŝtatestro★: 
“13:34 Novan Ordonon Mi donas al vi: 
vi amu unu alian, kiel Mi vin amis. 

Traktaĵo pri la Nova 
Ordono de Jesuo,  

aranĝita de Paiva Netto, akorde kun la 
Evangelio de la Kristo de Dio laŭ Johano, 

13:34 kaj 35; kaj 15:7, 8, 10 ĝis 17 kaj 9.

Ni legu ĉi tiujn valorajn instruojn de 
Jesuo kun niaj gepatroj:

Iru al la 
sekva paĝo4



13:35 Nur per tio ĉiuj homoj scios, ke vi 
estas miaj disĉiploj, se vi havos Amon 
unu al alia.
15:7 Se vi restadas en mi, kaj miaj 

vortoj restadas en vi, petu kion 
ajn vi volos, kaj tio estos farita 

por vi. 15:8 En tio mia Patro estas 
glorata, ke vi donas multe da frukto; 
kaj vi estos miaj disĉiploj.
15:10 Se vi observos miajn ordonojn, vi 
restados en mia Amo tiel 
same, kiel Mi observis la 
ordonojn de mia Patro 
kaj restadas en Lia 
Amo.
15:11 Tion Mi parolis 
al vi, por ke mia ĝojo 
en vi restadu, kaj via ĝojo 
estu plena.

Iru al la 
sekva paĝo5



15:12 Jen estas mia Ordono: 
ke vi amu unu 
alian tiel same, 
kiel Mi vin 
amas. 15:13 Neniu 
havas Amon pli grandan ol 
tio, ke iu demetus sian vivon 
por siaj amikoj.
15:14 Vi estas miaj amikoj, se vi faras 
tion, kion Mi al vi ordonas. 15:17 Kaj 
Mi tion ordonas: vi amu unu alian, 
kiel Mi vin amis.
15:15 Mi jam ne nomas vin sklavoj, 
ĉar la sklavo ne scias, kion lia
sinjoro faras; sed Mi nomis vin 
amikoj, ĉar ĉion, kion Mi lernis de 
mia Patro, Mi sciigis al vi.

Iru al la 
sekva paĝo6



15:16 Vi ne elektis min, sed Mi 
elektis vin, kaj starigis vin, por ke 
vi iru kaj donu bonan frukton, 
kaj ke via frukto daŭru; por ke la 
Patro donu al vi ĉion ajn, kion vi 
petos de Li en mia nomo.
15:17 Tion Mi ordonas al vi: ke vi 
amu unu la alian, kiel Mi amas 
vin. 15:9 Kiel la Patro min amas, 
tiel Mi ankaŭ vin amas. Restadu 
en mia Amo”.

★ Jesuo, la 
Ekumena Kristo, 
la Dia Ŝtatestro — 
Legu pli pri tiu temo 
en la paĝo 40.
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Rakonto laŭ inspiro je la Sankta 
Evangelio de Jesuo laŭ Mateo, 

12:46 ĝis 50; Marko, 3:31 ĝis 35; 
kaj Luko, 8:19 ĝis 21.
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Kiam JeSuo alveniS en 
iun aJn urBon, vilaĝon 
aŭ vilaĝeton, ĉiuJ 
alKuriS Por aŭSKulti 
liaJn inStruoJn.



la Benata Parolado de la dia 
inStruanto ĉion tranSformiS 
ĉirKaŭ li. multaJ homoJ SentiS 
Sian Koron varmigita KaJ 
envolvita Per feliĉo, Kiu neniam 
Plu eStingiĝoS el la animo. 
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infanoJ ĉiam KloPodiS reSti tre 
ProKSimaJ al JeSuo Por ricevi 
liaJn BenoJn KaJ lerni de li.



la etuloJ eĉ ne PalPeBrumiS, 
Por ne maltrafi unu 
SeKundon de tiu uniKa 
renKonto.



SanktEga Maria

unu tagon, dum JeSuo 
inStruiS al la homamaSo lin 
aKomPananta, lia Kara Patrino, 
la virgulino maria, Kune Kun 
liaJ fratoJ★ alveniS al la loKo, 
Kie la KriSto troviĝiS.



★la Karmemora frato 
alziro zarur (1914-1979) 
inStruiS, Ke tiutemPe oni 
ordinare nomiS fratoJ 
la KuzoJn, KaJ eĉ Pli 
malProKSimaJn ParencoJn. 
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ĉar tiu loKo eStiS PlenPlena de 
homoJ, ili ne PoviS alProKSimiĝi al 
la dia amiKo. SeKve, KelKaJ homoJ, 
KiuJ troviĝiS aPud JeSuo, diriS:
— Majstro, Via patrino kaj Viaj 
fratoj staras ekstere. ili Volas 
paroli al Vi.
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aŭdinte tion, Kion ili diriS, JeSuo, 
Kiu ĉiam eStiS Bona filo KaJ modelo 
de zorgemo KaJ reSPondeco Pri la 
familio, demandiS:
— kiu estas Mia patrino? kaj kiuj 
estas Miaj fratoj? 



KaJ li rigardiS ĉiuJn, KiuJ SidiS ĉirKaŭ li, 
KaJ diriS:
— jen ĉi tie estas Mia patrino kaj Miaj 
fratoj! ĉar kiu plenuMas la Volon de 
dio, tiu estas Mia frato, Mia fratino 
kaj Mia patrino. 
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granda eStiS la ĝoJo de ĉiuJ, 
KiuJ vere SeKviS JeSuon, ĉar ili 
KomPreniS, Ke anKaŭ ili eStaS 
Parto de lia dia familio. 

jESuo, la dia rEganto dE 
la planEdo tEro, kaj lia 

patrino, SanktEga Maria, 
la univErSala patrino dE 

la hoMaro.



KaraJ SoldatetoJ de dio, la 
volo de la ĉiela Patro eStaS, 
Ke ni PraKtiKu la dian amon 
inStruitan de JeSuo Per niaJ 
BonaJ agoJ, KaJ travivu Per la 
tuta Koro KaJ en ĉiuJ momentoJ 
dum nia vivo la inStruoJn 
de la eKumena KriSto, la dia 
ŜtateStro.
frato Paiva inStruiS al ni, Ke 
“kiaM jesuo asertis, ke lia 
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koMEnto
WilliaM luz

iru al la 
SeKva Paĝo



patrino kaj liaj fratoj estas 
tiuj, kiuj plenuMas la parolon 
aŭ la Volon de la 
patro, kiu estas 
en la ĉielo, tiaM 
li transdonis 
al ni unu el 
la plej graVaj 
instruoj por frata 
kunViVado inter 
la hoMoj, ĉar ĝi Montras, ke 
ni estas parto de la granda 
hoMa faMilio (...)”. SeKve, ni 
ĉiam PraKtiKu Bonon Kun Bona 
volo, Por Ke ni meritu aParteni 
al tiu granda familio: la 
FaMilio dE jESuo!
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trovu la 
vojon

Kajero de 
ekzercoj
Kajero de 
ekzercoj
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco

rESpondo:  a.
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kioM da Floroj 
troviĝaS ĉi-MalSuprE?
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco

rESpondo: 20.
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kiu El la dEtaloj 
rESpondaS al la 

ElStarigita Figuro?

ELSTARIGO

3

1 2
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco

rESpondo: 3.



a

B

c

kiu El la Figuroj 
rESpondaS al la 

ElStarigo?
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco

rESpondo: B.
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trovu la 5 Erarojn
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco



trovu la oMBrojn

1 a

a

B

B

B

c

c

c

2

3

a
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1-a 
2-c  
3-B
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco



kiu El la Figuroj 
rESpondaS al la 

ElStarigo?

a

B

c
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco

rESpondo: a.
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trovu la 5 Erarojn
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Respondo Respondo 

Sekva ekzercoSekva ekzerco



a

B

c

kiu El la Figuroj 
rESpondaS al la 

ElStarigo?
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Respondo Respondo 
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rESpondo: B.



Por fari pli da 
ekzercoj, vizitu: 

www.ReligiodeDio.org/
SoldatetojdeDioLBV
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Jesuo, la Ekumena 
Kristo, la Dia 

Ŝtatestro
Al gepatroj, respondeculoj kaj 
edukistoj, ni prezentas ĉi tiun 
koncepton kreitan de la Prezidanto-
Predikanto de la Religio de Dio, de 
la Kristo kaj de la Sankta Spirito, 
José de Paiva Netto, okaze de 
historia intervjuo, kiun li donis 
en la jaro 1989, al la produktanto 
de dokumentaj filmoj por la pola 
televido, tiutempe Vicprezidanto 
de Universala Esperanto-Asocio, 
ĵurnalisto Roman Dobrzyński. 
Tiuokaze, Roman analizis la mision 
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de la Templo de Bona Volo (TBV), 
la Templon de la Dia Ekumenismo, 
kiun Paiva Netto estis inaŭguronta 
je la 21-a de Oktobro tiujara, en 
la urbo Braziljo/DF, en Brazilo, 
kaj demandis la estron de la 
Religio de la Universala Amo pri 
tio, kiel li povas prediki Senliman 
Ekumenismon, parolante pri Jesuo. 
Tiam, Paiva Netto parolis pri tiu 
temo, kaj resumis jardekojn de sia 
predikado pri tiu fundamenta temo 
en la doktrino de la Religio de la 
Tria Jarmilo: “Unu el la grandaj taskoj 
de la Religio de Dio, de la Kristo kaj 
de la Sankta Spirito, kara Roman, 
estas malsektigi Lin, ĉar Jesuo estas 
la Ekumena Kristo, do universala. (...) 
La Dia Majstro ne estas limigita. Li 
estas la Ĉiela Idealo de Homeco, Amo, 
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Solidareco, Justeco kaj Kompatemo al 
ĉiuj estuloj spiritaj kaj homaj. Jesuo 
estas ĉiutaga konkerado por tiuj, 
kiuj soifas pri Scio, Mizerikordo, 
Frateco, Grandanimeco, Libereco 
kaj Egaleco, laŭ la Universala 
Leĝo de Reenkarniĝo. Jesuo, en 
Si mem, ne konsistigas faktorojn 
de rankoro kaj militoj. Li predikis, 
en Sia Nova Ordono — ‘Vi amu 
unu alian, kiel Mi vin amis. Nur 
per tio ĉiuj homoj scios, ke vi 
estas miaj disĉiploj’ (Evangelio laŭ 
Johano, 13:34 kaj 35) —, Amon je 
senlima potenco. Tio, kion la surteraj 
estuloj faris al Lia Mesaĝo, estis krei 
reduktan version de ĝi (...). Riveli la 
altan signifon de Lia Evangelio kaj 
de Lia Apokalipso, sen malamema 
maltoleremo, tio estas, laŭ Spirito kaj 
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Vero, sub la lumo de Lia Nova Ordono 
de Frata Amo, jen estas la elstara 
servo, kiun la Religio de Dio, de la 
Kristo kaj de la Sankta Spirito faras al 
la monda socio (...)”. Indas substreki, 
ke Roman fariĝis admiranto kaj 
diskoniganto de tiu Idealo de 
Bona Volo, kaj li konstante sendis 
al la Religio de la Universala Amo 
historiojn kaj spertojn travivitajn 
okaze de liaj prelegoj kaj instruoj 
en diversaj lokoj tra la mondo, 
interalie tiuj, kiujn li prezentis en la 
Universitato de 
Pekino, en Ĉinujo.
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Vortareto de la 
historio

Beno: Donitaĵo de Dio; 
feliĉa okazaĵo. 
Bonaj Agoj: Unu el la 
Sep Kampanjoj de LBV: 
1-a) Kampanjo de la Bona 
Penso; 2-a) Kampanjo 
de la Bona Parolo; 3-a) 
Kampanjo de la Bona Ago; 
4-a) Kampanjo de la Bona 
Novaĵo; 5-a) Kampanjo 
de la Bona Amuzaĵo; 
6-a) Kampanjo de la 
Bona Najbareco; kaj 7-a) 
Kampanjo de la Monda 
Bona Volo.
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Dia Ŝtatestro: Esprimo 
kreita de Paiva Netto, kiu 
indikas, ke Jesuo estas la Dia 
Reganto de niaj vivoj kaj de 
la planedo Tero. 
Ekumena: Universala; rilata 
al la tuta Universo kaj al ĉiuj 
estuloj.
Evangelio: Bona Mesaĝo, 
Bona Novaĵo.
Frateco: Sincera, 
respektoplena Amo, same 
kiel estas la amo inter fratoj.
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