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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 paĝo3



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 paĝo4



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 paĝo5



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 50.
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UnU fojon okazis, ke 
homamaso aŭdis la instrUojn 

de jesUo, kiam grUpo da homoj 
kUn malmola koro, ĝenitaj pro 
la fakto, ke tie troviĝas mUltaj 

homoj, komencis paroli:
— Jesuo babilas kun pekuloJ 

kaJ eĉ manĝas kun ili. 
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rimarkinte tion, kio okazis, la 
dia majstro rakontis al ĉiUj la 
parabolon de la perdita ŝafo, 
por klarigi, ke dio egale amas 
ĉiUjn estUlojn sUr la tero, kaj 

nek forlasas, nek flankenlasas 
iUn ajn, neniam:



kiu inter vi, posedante 
cent ŝafoJn kaJ 

perdinte nur unu el 
ili, ne lasus en sekura 

loko la naŭdek 
naŭ sur la stepo 

kaJ irus serĉi tiun, 
kiu erarvagis, ĝis vi 

trovos ĝin?
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naŭdek sep, naŭdek 
ok, naŭdek naŭ... He! ĉu 

mankas unu ŝafeto?
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mi Jen lasos ĉiuJn ĉi tie, 
protektitaJ, kaJ mi iros por 

serĉi tiun, kiu perdiĝis... 
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... baldaŭ mi revenos. 
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mia ŝafeto!
14



meeeeeeeeee! 
(dankegon!)15



kiam vi ĝin 
trovas, 
vi metas 
la ŝafon 
sur viaJn 
ŝultroJn, 
plena de 

ĝoJo. 
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kaJ reveninte HeJmen, 
vi kunvenigos 

viaJn geamikoJn 
kaJ naJbaroJn kaJ 

diros: ĝoJu kun mi, 
ĉar mi trovis mian 

erarvagintan ŝafon.
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fine de la parabolo, jesUo 
klarigis:

— troviĝos pli da ĝoJo 
en la ĉielo pro pekulo, kiu 
pentas, ol pro naŭdek naŭ 
JustuloJ, kiuJ ne bezonas 

penti. 
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Komento
William luz

irU al la 
sekva paĝo20

FRATO PAIVA

karaj soldatetoj 
de dio, jesUo estas 

la dia paŝtisto, 
kiU tagnokte 

laboradas por 
kondUki ĉiUjn al 
la vojo de bono, 
ne eksklUdante 

iUn ajn. tiel ni 
devas agadi dUm nia vivo. sUb la 

inspiro de jesUo, frato paiva 
instrUis al ni, ke “oni devas 

ne rezigni pri HomoJ, 
kiuJn oni amas; eĉ se, 

pro ia kialo, oni ne 
plu amas lin aŭ oni 
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neniam amis lin. efektive, 
oni neniel raJtas rifuzi 

apogon al Homo, ĉar 
en profunda senco ni 

formas grandegan 
familion de dio. ni 

lernu kun Jesuo —, kiu 
estas la granda amiko, 
kiu ne forlasas amikon 
meze de la voJo —, ke 
la zorgema paŝtisto 

serĉas perditan ŝafon ie 
aJn, kie ĝi troviĝas.



la deK moneroj
bildstria rakonto sUb inspiro de la 

parabolo pri dek moneroj, kiUn jesUo 
instrUis en sia evangelio laŭ lUko,15:8 ĝis 
10, post kiam li prezentis la parabolon de 

la perdita ŝafo. 

fine, post longa 
laboro, mi 

sUkcesis kUnigi 
tiUjn monerojn, 

nUn mi havas dek 
drakmojn.

mi ĉi tie kaŝos 
ilin. 

ne rimarkinte 
tion, ŝi perdas 

UnU el la 
moneroj. 
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he! ĉU 
mankas 

UnU 
monereto?

post iom da 
tempo...
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ŝi serĉas... ŝi plU 
serĉadas...

jen vi estas 
ĉi tie!
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vidU... mi trovis 
mian perditan 

drakmon!
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jesUo finis tiUn parabolon 
dirante:

tiel ankaŭ mi diras al vi, ke same 
[kiel tiU virino fariĝis tre feliĉa, 

ke ŝi trovis la moneron], troviĝas 
ĝoJo inter la anĝeloJ de dio, 

kiam unu pekulo ekpentas [, ĉar ni 
ĉiUj reprezentas veran trezoron 

antaŭ dio].
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Neniu homo vivas en soleco!
En Feliĉo aŭ en doloro,

Tiu havas por si la Kreanton
Ardanta en la koro...

En plaĝo aŭ en dezerto,
Sur ebenaĵo au sur altebenaĵo,

Respektoplenaj, rigardante alten,
Ni vidas Jesuon tre proksima.

Geamikoj, miliardoj da astroj
Ĉiam postsekvas niajn spurojn,

Super Bono kaj malbono:

Foraj Homaroj,
Favore pensas pri ni, vibrantaj,

En universala brakumo!

Amikoj
Paiva Netto
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KonduKu la virinon al 
la perdita draKmo

Kajero de 
ekzercoj
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco

3
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Kiom da nuboj 
troviĝas ĉi-sube?
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco

8



trovu la ombron
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco

1-b; 2-a; 3-C;  
4-a; 5-ĉ.



34

trovu la bildon, Kiu 
estas malsama ol tiu, 
Kiu estas elstarigita

A B

ĈC
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco

a
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Helpu la paŝtiston 
alveni ĝis la ŝafeto
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco
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trovu 6 erarojn
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco
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Helpu la paŝtiston 
Kaj liajn ŝafojn 

alveni en la Hejmon
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco
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trovu la bildon 
egalan al tiu, Kiu 
estas elstarigita

A B

ĈC

D E
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco

ĉ



trovu 4 erarojn
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco
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ĉu ni trovu ĉiun 
personon, Kiu 

estas elstarigita?
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Respondo Respondo 

Sekva ekzerco
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trovu la vojon 
Kun la plej 
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blua vojo  
(10)

Respondo Respondo 



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 
rakonto

Dia Ŝtatestro: Esprimo kreita de Paiva 
Netto, kiu montras, ke Jesuo estas la Dia 
Reganto de niaj vivoj kaj de la planedo 
Tero.
Dia: Veninta de Dio; rilata al Dio, Nia 
Patro.
Drakmo: Greka, arĝenta monero, tre 
uzata en antikva tempo.
Ekumena: Universala; rilata al la tuta 
Universo kaj al ĉiuj estuloj. 
Erarvaginta: Irinta sencele, perdiĝinta.
Estulo: Io vivanta, ekzistanta. La samo kiel 
homoj.
Evangelio: Bona Mesaĝo, Bona Novaĵo.
Forlasi: Ne plu prizorgi, ne plu subteni.
Parabolo: Nelonga rakonto, kiu transdonas 
altmoralan mesaĝon aŭ instruon.
Zorgema: Kiu traktas ion aŭ iun kun 
granda sindediĉo.
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Ĉiuj rajtoj pri ĉi tiu eldono apartenas 
al Eldonejo Elevação.

Rua Doraci, 2-A, sala 103 – Bom Retiro
CEP 01134-050 – São Paulo/SP — Brasil [Brazilo] 

www.elevacao.com.br
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