IV- LEGEA, DRAGOSTEA LUI DZEU si OMUL MURITOR
CAP.16: LEGEA DIVINA
Puterea legii divine.
1. Exista multi interpreti ai Cuvantului Meu, care judeca Doctrina Mea in afara
timpului ei, si asta din cauza ca, natura lor fizica si inclinatia spre materialism, nu
le permite sa intrevada, sa descopere si sa inteleaga, aspectul etern al lectiilor
Mele.
2. Legea Mea este imuabila, doar omul este trecator, impreuna cu legile create de
el, cultura pe care o adopta si civilizatia pe care o construieste, toate acestea
trec, precum apele, lasand in urma lor doar pietrele, adica doar ceea ce spiritul a
realizat, prin munca lui, din dragoste caritabila, doar aceasta are greutate si
valoare in fata timpului. Spiritul este cel care, dupa fiecare zi de munca si
incercare, in urma consultarii Treimei Sfinte, construieste pe piatra de neclintit a
Legii Mele, ceea ce dainuieste si ramane inregistrat etern in cartea deschisa a
doctrinei SPIRITULUI.(104. 31-32)
3. Eu am revarsat lumina cunoasterii Mele asupra tuturor oamenilor,
descoperindu-le singurul Adevar, care exista perpetuu, dar fiecare individ,
precum si fiecare popor, l-au interpretat diferit, in concordanta cu felul lor de a
gandi, simti si crede.
4. Aceste moduri diferite de gandire ale oamenilor stau la baza diviziei si separarii
dintre ei, intrucat fiecare rasa sau popor, urmeaza cai diferite si nutresc idealuri
diverse.
5. Majoritatea a deviat de la calea iluminarii adevarate. Ei cred ca implinirea Legii
Divine cere sacrificii, negari si eforturi supraomenesti, si de aceea prefera sa
creeze in schimb religii, si secte, ale caror reguli si practici sunt “mai usor” de
urmat si implinit, sperand sa calmeze, in felul acesta, macar partial, nevoia de
lumina, elevare si de perfectiune a spiritului.
6. Multe secole si chiar ere au trecut, fara ca oamenii sa realizeze faptul ca,
implinirea Legii Mele nu este un sacrificiu pentru ei, ci ca, dimpotriva, ei sacrifica
atat nevoile spiritului, cat si fericirea fizica, ignorand si negand Legea Mea. Ei nu
si-au dat seama, nici nu au incercat sa inteleaga faptul ca, numai prin
respectarea Legii Mele, omul poate sa gaseasca pacea, fericirea adevarata,
intelepciunea si renumele, toate aceste dorinte si impliniri fiind privite intr-un mod
atat de diferit de omul materialistic…
7 . Chiar si lumea “morala” si stiintifica din jurul tau, este rezultatul muncii omului
materialistic, a celui care a cautat progresul material al omenirii, iar Eu i-am permis sa-si
desfasoare munca, sa-si duca cercetarea pana la limita maxim posibila, sa descopere
rezultatele muncii lui si sa se bucure de roadele ei, pentru a acumula, prin acestea,

experienta. Caci in lumina acestei experiente, dreptatea Mea se va manifesta in toata
splendoarea ei, iar Legea Mea, care este Dragostea, va straluci!(313, 60-64)
8 . Daca Eu ti-as ingadui sa aplici Doctrina Mea in viata ta, in conformitate cu vointa ta
proprie in loc de Voia Mea, cu adevarat iti spun ca nu vei reusi sa depasesti stagnarea
si blocajul in care te afli, nici nu vei progresa spiritual, nici nu vei atinge dezvoltarea si
perfectiunea necesara!
9 .Si iata astfel umanitatea, ratacind orbeste prin religiile ei, nefacand nici macar un
pas spre adevarata lumina, din cauza ca nu s-a predat ordinii aratate de Legea Divina,
ci a incercat sa ajusteze Legea la vointa sa proprie, incarcand-o cu mituri si erori.
10 . Pentru multi oameni din era aceasta, a fost necesar sa se elibereze de toate
religiile cu scopul de a Ma gasi, cu spiritul lor, pentru a-si dezvolta toate darurile si
atributele cu care i-am inzestrat, pentru a functiona la maximul potentialului divin pe
care l-am depus in ei si pe care il simteau pulsand in adancul fiintei lor.(205,6-8)
Comanda de a-L iubi pe Dzeu in lucrarea spirituala
11 . Este Dzeul tau cel care iti vorbeste acum, iar vocea Lui este Legea. Astazi o auzi
din nou, fara a fi necesara intiparirea ei in piatra, sau intruparea ei in forma umana,
pentru a locui printre voi. Este vocea Mea divina cea care ajunge pana la tine, in spirit,
si anunta inceputul unei noi ere, in care omul va fi justificat, purificat prin credinta, si
impacat cu Creatorul sau, dupa cum sta scris.(15,8)!
12 . Prin Isus ti-am dat lectia suprema de atingere a perfectiunii! Analizeaza trecerea
mea prin lume ca om, in persoana Lui, de la nastere pana la moarte si vei avea o
descriere perfecta a dragostei in forma ei umana, modelul si exemplul perfect de urmat
in viata fizica trecatoare.
13 . Eu nu L-am trimis pe Pamant ca sa iti cer sa fii egal cu El, pentru ca in El salasluia
ceea ce tu nu poti atinge, sau obtine prin puterile proprii, perfectiunea divina, caci Dzeu
insusi locuia in El, in forma sa fizica limitata, dar ti L-am trimis ca exemplu de urmat
pentru ca este imperios necesar ca tu sa Il imiti perfect in comportamentul tau.
14 . Legea Mea eterna ti-a vorbit mereu despre acea dragoste, aratata de El, de aceea
ti-am spus in primul rand: “iubeste-L pe Dzeu cu toata puterea inimii, cugetului si
spiritului tau, iar pe vecinul tau, ca pe tine insuti”!
15 . Ulterior, in completarea acestei porunci, am adaugat: iubeste-ti fratii in acelasi mod
in care Tatal tau ceresc te-a iubit prin persoana lui Isus(iarta-ti fratele de 7 ori cate
7,daca ti-o cere), apoi v-am spus: “iubiti-va unii pe ceilalti!”, fiindca dragostea voastra
trebuie sa fie universala, adresata intregii umanitati, caci daca ii iubiti doar pe cei care
va rasplatesc si apreciaza pentru asta, ce mare lucru faceti?

16 . In timpul acesta, v-am spus sa-L iubiti pe Dzeu mai presus de orice, apoi, sa-L

recunoasteti in tot ceea ce exista si in toata creatia Sa, in tot ceea ce exista in Dzeu:
adica sa practicati caritatea, compasiunea si intr-ajutorarea catre fratii vostri, ca sa-L
descoperiti pe Dzeu in toata splendoarea Lui, pentru ca altruismul este
dragostea.(167,15-19)
17 . Nu iti voi spune acum ca aceasta Doctrina a Spiritualitatii va deveni o religie
raspandita pretutindeni in lume, pentru ca Eu nu am lasat oamenilor o religie oarecare,
ci o LEGE UNIVERSALA. Deci o sa ma limitez doar la a-ti spune ca, LEGEA care va
triumfa pe PAMANT si care va fi stabilita pentru a ilumina si pune ordine in existenta
umana, va fi LEGEA DRAGOSTEI, pe care am explicat-o in doctrina Mea, pentru a fi
inteleasa pe deplin.
18 . Omenirea va practica in continuare multe acte false de dragoste si caritate, pana va
invata ce inseamna adevarata dragoste si mila, iar oamenii vor trece de la o religie la
alta in cautarea lor, pana cand spiritul lor va acumula suficienta cunoastere si elevare
pentru a intelege ca singura Lege este Legea Dragostei, Doctrina universala si eterna a
Spiritului, pe care toti o vor descoperi si practica la nivel de arta, intr-un final mai mult
sau mai putin indepartat.
19 . Toate religiile vor disparea si singura, doar lumina Templului lui Dzeu, va radia
inauntrul si in afara omului, iar sub stralucirea ei, toti vor aduce ofranda cuvenita lui
Dzeu, de adorare prin totala incredere, supunere in ascultare, dragoste altruista si
vointa de a face doar binele, in mod exclusiv.(12,63-65)
ESECUL omului DE A IMPLINI LEGEA DIVINA SI CONSECINTELE LUI
20 . In zorii acestei dimineti de comemorare te intreb: Ce a facut omenirea cu Legea
pe care i-am revelat-o prin MOISE? Oare nu cumva aceste porunci au fost oferite spre
implinire doar acelei generatii?
21 . Cu adevarat iti spun ca acea samanta sfanta nu se afla in inimile oamenilor, caci ei
nu Ma iubesc, nici nu se iubesc unii pe ceilalti, nu isi onoreaza parintii, nici nu respecta
proprietatea altuia, ci, dimpotriva, ei se ucid intre ei, isi tradeaza aproapele si se
acopera de rusine si dezonoare facand toate acestea.
22 . Nu auzi minciuna pe buzele tuturor? Nu vezi cum un popor atenteaza pe ascuns la
pacea(si prosperitatea) altuia rapindu-i linistea? Si totusi, omenirea pretinde ca Imi
cunoaste Legea si o respecta! Oare unde ar ajunge omenirea daca Legea Mea ar fi
complet ignorata?(15,1-3)
23 . In cea de-a doua era, intrand in Ierusalim, Isus a gasit Templul inchinat adorarii lui
Dzeu prin rugaciune si jetfe, transformat intr-un talcioc de negustori! Plin de o indignare
sfanta, Maestrul invatator i-a izgonit pe negustori zicandu-le: “Casa Tatalui Meu nu este
o pestera de tilhari! “ Dar cei care fusesera dati afara erau mai putin vinovati decat
preotii templului, cei care ii ghidau pe oameni in respectarea Legii! Ei erau aceia care
convertisera Templul intr-un loc in care domneau ambitiile si grandomania, de aceea a
si fost distrus ulterior!
24 . Astazi nu am luat un bici in mana, ca sa-i pedepsesc pe cei care nu respecta

poruncile Legii, ci am ingaduit ca ei sa sufere consecintele greselilor lor, ale
nerespectarii ei, tocmai pentru ca sa-si dea seama de forta si valoarea acesteia, de
faptul ca ea ramane inflexibila si de neschimbat in pofida incalcarii ei! I-am aratat omului
calea corecta pe care o are de urmat: daca se indeparteaza de ea, se expune singur la
a suferi consecintele incalcarii ei, caci doar in cadrul dreptatii Legii Mele, dragostea Mea
se face manifestata!(41, 55-56).
25 . Eu vin sa reconstruiesc Templul Meu, un templu fara ziduri sau turnuri, caci el se
afla in inima oamenilor.
26 .Turnul Babel inca produce diviziune intre oameni, dar fundatia lui are radacini adanci
in inimile lor si acolo trebuie distrusa.
27 . Idolatria si fanatismul religios si-au inaltat turnuri semete, dar ele se vor prabusi sub
propria greutate, pentru ca sunt putrede.
28 . Cu adevarat va spun ca Legile Mele, divina si umana, sunt sacre si ele insele vor
judeca lumea.
29 . Lumea nu crede ca este idolatra in stilul ei de a trai, totusi, cu adevarat va spun ca
ea inca, fara sa-si dea seama, adora vitelul de aur!(122,57)
30 . Haosul a revenit pe Pamant pentru ca nu exista virtute, iar in lipsa virtutii, adevarul
nu este practicat. Haosul nu a revenit din cauza ca Legea data oamenilor prin Moise nu
are nici o putere, nici din cauza ca doctrina lui Isus, predicata in urma cu 2000 de ani,
apartine trecutului si s-a “demodat”...Amandoua, in esenta lor, sunt legi eterne. Dar
amandoua sunt ca apele unei fantani, din care nimeni nu este obligat sa bea, caci sunt
oferite doar celor care, din dragoste, il cauta pe Dzeu, pana Il gasesc, si beau pentru ca
inseteaza dupa dragostea Lui, cea adevarata si fac aceasta prin propria lor vointa, din
proprie initiativa.(144,56)
31 . Interpreteaza corect invataturile Legii Mele! Nu considera ca Spiritul Meu se bucura
sa te vada suferind pe Pamant, sau ca am venit cu scopul de a te priva de toate
placerile vietii tale, ca sa ma amuz pe seama ta! Am venit ca sa te invat sa respecti
legea Mea, sa ii recunosti valoarea eterna, pentru ca doar prin aplicarea ei, vei gasi
fericirea, caci ea singura este demna de urmat!
32 .Ti-am spus sa dai Cezarului ceea ce este al Cezarului,(adica sa-ti achiti obligatiile
fata de societate), iar lui Dzeu, ceea ce i se cuvine Lui: adorarea in spirit, ascultarea in
plan fizic, respectul si recunostinta pentru viata ta! Dar pentru oamenii contemporani, nu
exista decat Cezar, caci lor nu le ramane nimic de oferit lui Dzeu dupa ce se achita de
obligatiile datorate lui!
Macar daca ai oferi lumii doar ceea ce i se cuvine ei, ai avea mai putin de suferit! Dar
Cezarul pe care l-ai pus in fruntea ta, ti-a dictat legi absurde, prin care tu i-ai dat dreptul
sa-ti fure viata in intregime, fara macar sa te alegi cu ceva in schimb, drept
compensatie pentru ea!
33 . Studiaza Legea Mea cu atentie, ca sa observi cat de diferita este, caci nu obliga sau

subjuga nici spiritul, nici trupul, ci incearca sa convinga cu dragoste, si sa ghideze cu
blandete: iti ofera totul fara interese ascunse sau egoism, si rasplateste si
compenseaza omul care face eforturi si sacrificii pentru a se mentine pe calea cea
dreapta! (155,14-16)
INDEPLINIREA PORUNCII SUPREME
34 . Daca Legea iti cere intai sa-L iubesti pe DOMNUL, DUMNEZEUL TAU, cu toata
puterea ta fizica, spirituala si mentala(a cugetului tau), iar apoi pe aproapele tau ca pe
tine insuti, iar daca Invatatorul trimis, ISUS, a predicat doctrina dragostei prin vestea
buna a iertarii prin jertfa Lui, cerandu-va sa va iertati unii pe altii, inseamna ca aceasta
voce spirituala, care iti vorbeste acum si care provine din aceeasi sursa, te indeamna
inca o data sa imbratisezi LEGEA DRAGOSTEI pentru ca DRAGOSTEA este o forta
care nu va fi egalata niciodata de nici o arma inventata de catre oricare din dusmanii tai
. Orice cucerire a ei va fi ferma si durabila, pentru ca tot ce construiesti pe fundatia
dragostei are viata eterna.(293,67)
35 . Eu iti arat adevarata viata a spiritului, pentru ca tu sa nu traiesti sub teroarea fricii
de un Dzeu atotputernic (care face ce vrea, si se indura de cine vrea), ca supus unei
amenintari nedrepte si permanente, pentru ca nu vreau sa implinesti poruncile Mele de
teama sa nu fii pedepsit de Dzeu, ci din dragoste fata de EL. Ti s-a spus despre
existenta pedepsei, de catre cei care, in nestiinta lor, nu au interpretat corect Cuvantul
Meu.
36 . Analizeaza Legea Mea: observa ca nu este nici complicata, nici dificil de inteles!
Oricine o cunoaste si se ghideaza in viata dupa ea, nu se va rataci in confuzie. Acela
care se bazeaza pe ea, nu va putea fi sedus nici de doctrinele false, nici de diferitele
interpretari gresite, nici de ideologiile eronate!
37 . Legea Mea este simpla! Iti arata intotdeauna calea pe care trebuie sa o urmezi!
Increde-te in Mine: Doar Eu sunt calea care duce la taramul promis, orasul de cristal al
libertatii, care asteapta sosirea ta victorioasa cu portile deschise, imbracat de
sarbatoare!(32,9)
38 . Cand iti vei da oare seama ca numai prin implinirea Legii Mele te vei putea bucura
de o sanatate perfecta, de fericire si de viata eterna?
39 . Cunosti foarte bine regulile din existenta fizica, materiala, dupa care trebuie sa te
ghidezi si pe care trebuie sa le urmezi ca sa supravietuiesti si sa iti asiguri comfortul si
siguranta necesare! Cu toate acestea, le neglijezi pe cele spirituale, care sunt cu atat
mai importante cu cat, nerespectarea lor te poate priva de scopul insusi al vietii terestre:
acela de a te bucura de viata eterna in Imparatia de vis a Raiului lui Dzeu, cea pentru
care ai fost creat si pe care nu ar fi trebuit sa o parasesti niciodata!!!(188,62)
40 . Aminteste-ti ca numai Eu Sunt si ca doar in Mine exista salvarea ta! In timpul
prezent, trecut si viitor, Legea Mea este singurul tau drum de urmat, si singurul tau ghid
demn de incredere!
41 . Binecuvantati vor fi cei care isi vor fi pus increderea in respectarea Legii mele, caci

ei nu se vor pierde in valtoarea schimbarilor! Ei vor ajunge in taramul promis si vor da
glas imnelor de bucurie pentru castigarea victoriei!(225,31-32)
42 . Iar odata ajuns acolo, cu cat mai mult Ma vei cunoaste, cu atat Ma vei iubi mai mult!
43 . Stii oare la ce ma refer cand spun ca ma vei iubi din ce in ce mai mult? Ce vreau sa
intelegi prin asta? A Ma iubi pe Mine inseamna a iubi adevarul, a iubi si proteja viata,
inseamna a iubi iluminarea intelepciunii si bunatatea iertarii, inseamna a va iubi unii pe
ceilalti si a iubi viata eterna, adica libertatea si perfectiunea spiritului, mantuirea
omului!(297,57-58)
44 . Eu doresc ca voi sa va iubiti unii pe altii asa cum va iubesc Eu, dar asta inseamna
de asemenea sa va iubiti pe voi insiva ca o prima indatorire fata de Mine, caci trebuie
sa va purtati de grija voua insiva intai, ca apoi sa fiti in stare sa iubiti(ajutati spiritual)pe
altul...Caci nu v-am incredintat o ghidare partiala si o directie de mers intr-un sens unic,
ci, ca vecini “crestini”, pastori de suflete, intercesori sau preoti-predicatori, trebuie ca voi
insiva sa fiti mentori si exemple demne de urmat si sa va pastrati neintinati de lume!
Trebuie sa va iubiti pe voi insiva in calitatea voastra de reprezentanti ai lui Dzeu pe
Terra, caci voi sunteti imaginea Lui in plan fizic, atunci cand atingeti maturitatea in
credinta, plinatatea staturii lui Cristos! (133,72)
45 . Misiunea pe care am incredintat-o poporului Meu pe Terra este in acelasi timp
delicata si grandioasa, de aceea, in fiecare Era, i-am cautat, ca sa le aduc inspiratie prin
Cuvantul Meu si sa le dezvalui inca ceva din profunzimea Legii Mele.
46 . Legea dragostei, a dreptatii si a binelui a fost mostenirea spirituala a omenirii,
oferita in fiecare era. De la o lectie la alta, am aratat omului ca Legea poate fi rezumata
la un singur percept: dragostea. Iubeste-L pe Dzeu, caci El este creatorul vietii,
iubeste-ti aproapele, caci el este o particica din Tatal creator si fratele tau, si de
asemenea, iubeste tot ceea ce Dzeu a creat si tot ceea ce a incredintat omului sa faca
si felul in care sa se comporte pe care i L-a aratat!
47 . Dragostea este principiul si cauza vietii, samanta intelepciunii si a maretiei umane,
a adevaratei puteri, a nobletei de caracter, a virtutii si a vietii eterne. Acesta este drumul
trasat de Creator pentru om, astfel incat spiritul lui sa evolueze pas cu pas, odata cu
fiecare intrupare terestra, pentru a se apropia din ce in ce mai mult in asemanare cu
Creatorul sau, pana la identificarea perfecta cu El, pana la atingerea sfinteniei.
48 . Daca de la inceputul vietii umane pe Terra, omenirea ar fi creat un cult al iubirii
spirituale, in locul idolatriei si al fanatismului religios, pamantul ar fi devenit o scoala
inalta a pacii, pentru spiritele intrupate din dorinta de a acumula meritele necesare
accesarii spatiilor celeste in urma mortii trupului fizic, in loc de o vale a razboiului si
plangerii, o jungla a mizeriei umane, niciodata predestinata lui de catre Marele Tata
Creator.(184,35-38)
Pacea Mea fie cu voi toti!

