
Departemento pri la
Infanaro kaj Junularo



Saluton 
geamikoj!

Ni estas anoj de 

Grupo de Paco kaj tre 

ŝatas lerni la bonajn 

lecionojn de la vivo!

Ĉu vi scias 
kio estas 

Spiritismo?
1. DIO estas nia Patro amema, justa kaj bona. Li estas la Kreinto de ĉio, kio 

ekzistas en la Universo!

2. JESUO estas nia Frato, reganto de nia planedo Tero. Li estas la plej perfekta 

modelo sendita de Dio al la Tero por instrui al ni gravajn lecionojn de amo kaj paco.

3. Ni estas SPIRITOJ kreitaj de Dio kaj ekzistados por ĉiam.

4. Naskiĝi estas komenci novan sperton en la korpa mondo. Nomiĝas 

REENKARNIĜO la periodo kiam ni estas en la fizika korpo, tio estas, ekde la 

ventro de nia patrino. La VIVO estas donaco de Dio kaj ĝi ĉiam devas esti 

respektata kaj valorigata.

5. Nia KORPO estis donita al ni de Dio por ke ni povu lerni novajn lecionojn en la 

vivo. Nutrado, higieno, dormo, bonaj pensoj kaj bonaj kondutoj gravas por ke la 

korpo teniĝu sana dum la tuta reenkarniĝo.

6. Ni ĉiuj reenkarniĝas por EVOLUI, tio estas, por fariĝi VIRTAJ homoj kaj grade 

pliboniĝi. Tio signifas, ke estas grave studi kaj kleriĝi (intelekta evoluado), tamen 

estas esence uzi nian inteligenton por la bono (morala evoluado).

7. La AMO estas la plej grava sento kiu ekzistas kaj estis praktikata kaj instruata 

de Jesuo: "Amu Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem".

8. Jesuo ankaŭ instruis al ni gravajn virtojn, por ke ni estu pli feliĉaj: PARDONON, 
AMIKECON, FIDON, HUMILECON, DANKEMON, JUSTECON kaj, precipe, KARITATON. 
Por ke ni praktiku tiujn virtojn, Jesuo donis al ni grandvaloran konsilon: "Fari al la 

homoj ĉion, kion ni deziras, ke ili faru al ni".

9. Ni respondecas pri la plibonigo de niaj pensoj, sentoj kaj kondutoj. Tiucele, ni 

havas la LIBERAN VOLON, tio estas, nian liberecon elekti kondutojn kaj vojojn, sed 

ni ĉiam respondecos pri la sekvoj de niaj elektoj, laŭ la LEĜO DE KAŬZO KAJ EFIKO .

10. Ni povas REENKARNIĜI, tio estas, naskiĝi multfoje, por lerni esti virtaj homoj, 

praktikante bonajn sentojn kaj plenumante bonajn agojn.

Ek al konado de kelkaj instruoj 
de la Spiritisma Doktrino!

11. La ELKARNIĜO okazas kiam la Spirito malligiĝas de la 

korpo kaj revenas al la Spirita Mondo. Tiuj homoj, kiuj faras la 

bonon, estas kondukitaj al belaj lokoj de la Spiritaj Regionoj, 

por plue lerni, labori kaj kunvivi kun amikoj kaj familianoj.

12. Ekzistas elkarniĝintaj spiritoj, tio estas, tiuj kiuj ne estas 

ligitaj al fizika korpo kaj loĝas en la Spirita Mondo. Multaj 

estas BONAJ SPIRITOJ, kiuj ĉiam pretas helpi kaj protekti 

nin. Aliaj ankoraŭ estas malfeliĉaj Spiritoj, kiuj elektis misajn 

vojojn kaj bezonas niajn preĝojn por pliboniĝi.

13. Ni povas komunikiĝi kun Dio, Jesuo kaj bonaj Spiritoj per la PREĜO. Per preĝo ni 

povas danki pro ĉio kion ni havas, peti ion specialan aŭ esprimi nian ĝojon pro 

aparteno al la Dia kreitaĵaro. Ĉiuj preĝoj, kiam estas sincere, elkore faritaj, estas 

aŭdataj kaj responditaj, eĉ se la respondo kelkfoje ne rilatas al tio, kion ni petis. Dio 

ĉiam faros tion, kio estas la plej bona por nia pliboniĝo!

14. Jesuo instruis al ni la preĝon PATRO NIA, kiu estas grava kaj bela preĝo. Ĉu vi 

volas koni ĝin?

15. MEDIUMECO estas la kapablo kiun ĉiuj homoj havas por komunikiĝi, precipe, kun 

la elkarniĝintoj. Ĉe kelkaj homoj tia kapablo estas pli disvolvita kaj devas esti bone 

studata, edukata, gvidata kaj prilaborata en la spiritismaj societoj.

16. La mineraloj, la vegetaĵoj, la bestoj, la homoj, la tuta naturo kaj la tuta universo 

estis kreitaj de Dio kaj estas indaj je nia zorgo kaj respekto.

17. La universo ne havas finon kaj ekzistas pluraj LOĜATAJ MONDOJ, en malsamaj 

evoluaj niveloj. Tio signifas ke ekzistas mondoj pli progresintaj kaj feliĉaj ol la Tero, kiel 

ankaŭ ekzistas mondoj pli primitivaj. La Tero estas klasifikita kiel "mondo por 

kulpelaĉetoj kaj provoj" kaj troviĝas en transiro por fariĝi "transiĝa mondo" aŭ 

"mondo por rebonigo". Ĉiuj ĝiaj loĝantoj povas helpi fari ĝin plibona kaj pli feliĉa 

planedo, kie superregu la BONO.

18. Nia FAMILIO konsistas el aro da Spiritoj kiuj ricevis nin en ĉi tiu vivo por ke ni 

lernu kunvivi kaj evolui kune. Ni povas koni niajn gepatrojn, gefratojn kaj familianojn 

de antaŭ tre longe, ekde antaŭaj reenkarniĝoj, kaj al ili estis ligitaj per ligoj de 

devontigo kaj amo.

19. Krom la korpa familio, ekzistas la SPIRITA FAMILIO, aro da amikoj kiuj ne necese 

naskiĝis en la sama familia rondo, sed kiuj estas ligitaj al ni per sentoj de amikeco, 

ĉu en la Fizika Mondo ĉu en la Spirita Mondo.

20. Spiritismo invitas nin al la REZONATA FIDO, tio estas, pripensi, taksi kaj studi la 

instruojn, strebante fari demandojn kaj trovi respondojn al niaj duboj kaj pripensadoj.



Ĉu vi volas 
lerni pli pri 

Spiritismo?

1. DIO estas nia Patro amema, justa kaj bona. Li estas la Kreinto de ĉio, kio 

ekzistas en la Universo!

2. JESUO estas nia Frato, reganto de nia planedo Tero. Li estas la plej perfekta 

modelo sendita de Dio al la Tero por instrui al ni gravajn lecionojn de amo kaj paco.

3. Ni estas SPIRITOJ kreitaj de Dio kaj ekzistados por ĉiam.

4. Naskiĝi estas komenci novan sperton en la korpa mondo. Nomiĝas 

REENKARNIĜO la periodo kiam ni estas en la fizika korpo, tio estas, ekde la 

ventro de nia patrino. La VIVO estas donaco de Dio kaj ĝi ĉiam devas esti 

respektata kaj valorigata.

5. Nia KORPO estis donita al ni de Dio por ke ni povu lerni novajn lecionojn en la 

vivo. Nutrado, higieno, dormo, bonaj pensoj kaj bonaj kondutoj gravas por ke la 

korpo teniĝu sana dum la tuta reenkarniĝo.

6. Ni ĉiuj reenkarniĝas por EVOLUI, tio estas, por fariĝi VIRTAJ homoj kaj grade 

pliboniĝi. Tio signifas, ke estas grave studi kaj kleriĝi (intelekta evoluado), tamen 

estas esence uzi nian inteligenton por la bono (morala evoluado).

7. La AMO estas la plej grava sento kiu ekzistas kaj estis praktikata kaj instruata 

de Jesuo: "Amu Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem".

8. Jesuo ankaŭ instruis al ni gravajn virtojn, por ke ni estu pli feliĉaj: PARDONON, 
AMIKECON, FIDON, HUMILECON, DANKEMON, JUSTECON kaj, precipe, KARITATON. 
Por ke ni praktiku tiujn virtojn, Jesuo donis al ni grandvaloran konsilon: "Fari al la 

homoj ĉion, kion ni deziras, ke ili faru al ni".

9. Ni respondecas pri la plibonigo de niaj pensoj, sentoj kaj kondutoj. Tiucele, ni 

havas la LIBERAN VOLON, tio estas, nian liberecon elekti kondutojn kaj vojojn, sed 

ni ĉiam respondecos pri la sekvoj de niaj elektoj, laŭ la LEĜO DE KAŬZO KAJ EFIKO .

10. Ni povas REENKARNIĜI, tio estas, naskiĝi multfoje, por lerni esti virtaj homoj, 

praktikante bonajn sentojn kaj plenumante bonajn agojn.

11. La ELKARNIĜO okazas kiam la Spirito malligiĝas de la 

korpo kaj revenas al la Spirita Mondo. Tiuj homoj, kiuj faras la 

bonon, estas kondukitaj al belaj lokoj de la Spiritaj Regionoj, 

por plue lerni, labori kaj kunvivi kun amikoj kaj familianoj.

12. Ekzistas elkarniĝintaj spiritoj, tio estas, tiuj kiuj ne estas 

ligitaj al fizika korpo kaj loĝas en la Spirita Mondo. Multaj 

estas BONAJ SPIRITOJ, kiuj ĉiam pretas helpi kaj protekti 

nin. Aliaj ankoraŭ estas malfeliĉaj Spiritoj, kiuj elektis misajn 

vojojn kaj bezonas niajn preĝojn por pliboniĝi.

13. Ni povas komunikiĝi kun Dio, Jesuo kaj bonaj Spiritoj per la PREĜO. Per preĝo ni 

povas danki pro ĉio kion ni havas, peti ion specialan aŭ esprimi nian ĝojon pro 

aparteno al la Dia kreitaĵaro. Ĉiuj preĝoj, kiam estas sincere, elkore faritaj, estas 

aŭdataj kaj responditaj, eĉ se la respondo kelkfoje ne rilatas al tio, kion ni petis. Dio 

ĉiam faros tion, kio estas la plej bona por nia pliboniĝo!

14. Jesuo instruis al ni la preĝon PATRO NIA, kiu estas grava kaj bela preĝo. Ĉu vi 

volas koni ĝin?

15. MEDIUMECO estas la kapablo kiun ĉiuj homoj havas por komunikiĝi, precipe, kun 

la elkarniĝintoj. Ĉe kelkaj homoj tia kapablo estas pli disvolvita kaj devas esti bone 

studata, edukata, gvidata kaj prilaborata en la spiritismaj societoj.

16. La mineraloj, la vegetaĵoj, la bestoj, la homoj, la tuta naturo kaj la tuta universo 

estis kreitaj de Dio kaj estas indaj je nia zorgo kaj respekto.

17. La universo ne havas finon kaj ekzistas pluraj LOĜATAJ MONDOJ, en malsamaj 

evoluaj niveloj. Tio signifas ke ekzistas mondoj pli progresintaj kaj feliĉaj ol la Tero, kiel 

ankaŭ ekzistas mondoj pli primitivaj. La Tero estas klasifikita kiel "mondo por 

kulpelaĉetoj kaj provoj" kaj troviĝas en transiro por fariĝi "transiĝa mondo" aŭ 

"mondo por rebonigo". Ĉiuj ĝiaj loĝantoj povas helpi fari ĝin plibona kaj pli feliĉa 

planedo, kie superregu la BONO.

18. Nia FAMILIO konsistas el aro da Spiritoj kiuj ricevis nin en ĉi tiu vivo por ke ni 

lernu kunvivi kaj evolui kune. Ni povas koni niajn gepatrojn, gefratojn kaj familianojn 

de antaŭ tre longe, ekde antaŭaj reenkarniĝoj, kaj al ili estis ligitaj per ligoj de 

devontigo kaj amo.

19. Krom la korpa familio, ekzistas la SPIRITA FAMILIO, aro da amikoj kiuj ne necese 

naskiĝis en la sama familia rondo, sed kiuj estas ligitaj al ni per sentoj de amikeco, 

ĉu en la Fizika Mondo ĉu en la Spirita Mondo.

20. Spiritismo invitas nin al la REZONATA FIDO, tio estas, pripensi, taksi kaj studi la 

instruojn, strebante fari demandojn kaj trovi respondojn al niaj duboj kaj pripensadoj.

Legu librojn, interparolu 
kun viaj familianoj kaj 

partoprenu en la aktivaĵoj 
de la Evangelizado en la 

Spiritisma Societo! Vi estas 
tre bonvena!

Jen kelkaj el la gravaj 

instruoj alportitaj de la 

superaj Spiritoj. 

Ni devas esti atentaj:
Spiritismo respektas ĉiujn religiojn 

kaj doktrinojn, alte taksas ĉiujn 
klopodojn por praktikado de bono kaj 

laboras por la interfratiĝo kaj por la paco 
inter la popoloj kaj inter la homoj, 

sendepende de la raso, haŭtkoloro, 
nacieco, kredo, kultura aŭ socia nivelo.

Ŭa!Ŭa!
Ŭa!Ŭa!
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