
ADĂUGARE LA CELE 613 STATUTE

1-Dumnezeu
Oricine care nu crede în Mine nu va putea fi salvat, nu pentru că nu a
avut o dovadă clară a atingerii Duhului Sfânt, ci pentru că a avut-o și a
respins-o. Fiind Eu unicul Avocat în acest ceas, este necesar ca tot
genunchiul să se plece înaintea Mea cu teamă și cutremur, în umilință și
cu rugăciune, pentru iertarea păcatelor voastre, pentru că timpul lucrării
Mele este aproape terminat pentru cel care cunoaște și înțelege acest
adevăr și a avut o experiență minunată cu Mine, dar a refuzat-o.

2-Legea
Memorați-o și fiecare care își dorește mântuirea să pună mâna pe hărtie
și cu mare iubire și constanță să transcrie o carte a legii pentru el însuși,
așa va rămâne aceasta scrisă în mintea și inima sa, pentru că, cu
certitudine cel care nu îndeplinește nu va putea obține viața eternă și
aceasta nu prin voi înșivă pentru că este darul lui Dumnezeu.

3-Semne și Simboluri
Deci ce puneți pe pereții caselor voastre, decât ceea ce vreți să vă
amintiți? Oare ceea ce ai acolo este necesar pentru mântuire? Dacă Mă
iubiți păziți poruncile Mele. Așadar, aceasta să fie prioritatea voastră în
casele voastre și le veți citi când vă ridicați și când vă culcați și ficare
care dorește să-Mi slujească să le internalizeze pe acestea și să trăiască
prin ele.

4-Rugăciuni și Simboluri
Rugați-vă de 12 ori pe zi, pentru că Daniel se ruga de 3 ori pe zi și a fost
aruncat în groapa cu lei din care Eu l-am eliberat pentru credincioșia lui
către Mine, cu atât mai mult va fi proba finală ce va veni peste voi. Așa
că nu dormiți și fiți cumpătați.

5-Dragoste și Frăție
Dragostea filială până ce se transformă prin puterea Mea în Agape
trebuie să existe între toți, ajutând pe fiecare a ridica standardul credinței
și fiind atenți ca acesta să nu sufere din cauza voastră, slujind, așa cum
Eu vă fac vouă. Dar fiți pregătiți pentru că dușmanul sufletelor v-a cerut



să vă cearnă, așa că aveți grijă să nu treceţi de linia dragostei filiale
către dragostea şerpească, erros, care cu mare subtilitate și
perspicacitate introduce morbiditatea în ființa voastră și o subjugă pentru
ca astfel să vă facă captivi ai morții. Evitați cu orice preţ familiarităţile
între bărbatul și femeia care nu au fost binecuvântați în sfânta căsătorie
(pereche căsătorită), din dragoste pentru propriile voastre suflete, pentru
că cel care nu va face astfel, cu certitudine va cădea. Așadar, femeile
pioase vor ajuta pe cele slabe și bărbații pioşi pe cei slabi, pentru că
dușmanul a ieșit cu mare furie împotriva voastră și vă va cita un ”stă
scris” și vă va da înțelegeri subtile și inclusiv vă va face să vedeți în
mințile voastre imagini de pioşenie și acestea sub mantia înșelăriii ca să
vă facă să pieriți.

6-Relația cu cei străini
Iubiți filial până ce se transformă în dragostea Agape prin puterea Mea și
așa îngrijiți și fiți drepți cu străinul, este legea Mea. Ce trece peste
aceasta vine din rău, căci a se căsători cu cel necredincios este un laț și
o plasă pentru cel credincios și cu siguranță va cădea. Mai mult, vă zic
că fiecare om ales de Dumnezeu pentru slujba Sa, nu va intra în pat cu o
femeie impură, aceasta fiind femeie al cărui obicei fiind ca fără a fi
căsătorită, merge în pat cu bărbat, pentru că dezonoarea ei este mare și
chiar dacă o să se pocăiască și va găsi aceasta salvare, slujitorii Mei
trebuie să stea departe de o astfel de contaminare și nu trebuie să
atingeți nici hainele lor.

7-Căsătorie, divorț și familie
Bun și onorabil în totul fie matrimoniul ce împlinește legea Mea și așa îl
voi putea binecuvânta. Am pus darul dragostei în voi ca o floare
parfumată pe câmpii verzi, fiți așadar loiali în toate unii față de ceilalți,
pentru că durerea unei cărni este durerea celeilalte cărni, pentru că
ambii sunt făcuți una doar. Fie ca dragostea voastră să fie duiasă, pură
și loială, aceasta vă va înălța într-o atmosferă sfântă unde patul vostru
nu va fi pângărit convertindu-se într-o anatemă pentru Mine. Onorabil în
toată căsătoria bună, pentru că cel ce urmează legile Mele va avea viață
deplină și fericită și îngeri vor păzi casa sa și nu vor vedea răul. Dar vai
celor ce practicând păcatul secret înaintea oamenilor și căutând practici
animalice, atrag șarpele mortifer în patul lor. La început le va fi dulce, dar
după aceea o mare amărăciune de nefericire îi va ajunge. Nemulțumirea
va bate la ușa lor ca o armă mortiferă infernală și va cădea pradă
șarpelui cel vechi, care, cu lingușiri și oferte vrăjeşte inima omului ca să-l
înjosească în praf și cenușă după cum va fi soarta lui viitoare. De aceea
îndepărtează-te de falsitate. Nu atinge femeie/bărbat separat(ă) sau
divorțat(ă) până ce ai constatarea că într-adevăr este acceptată de Mine



și aceasta este pentru cauza adulterului sau a morții celui care i-a fost
partener. Astfel pentru bărbat ca şi pentru femeie femeie este aceeași
lege. Dar din ceruri sunt copii celui care și-a umplut casa de ei și i-a
îndepărtat de rău prin bun exemplu de abnegație și dreptate, va fi
binecuvântat. Condu bine casa ta și îți va fi bine. Dar vai de cele ce
cresc și cele ce nasc în aceste zile pentru că mare durere va ajunge în
ființa lor, pentru că sămânța voastră va fi în mare măsură cernută și doar
alipiți de Mine fără a privi înapoi ve-ți putea învinge.

8-Relații Sexuale interzise
Ferește-te de perversiunile sodomite, care alterează cursul natural și
crează decăderea duhului. Nu privi la rudele tale cu ochi înclinați spre
rău, pentru că Cel care vede totul, veghează pașii tăi și aceasta, înaintea
Mea este abominație. Ferește-te să atingi impuritățile lunare și
păstrează-te să nu atingi animal cu carnea ta pentru că nu voi considera
inocent pe cel vinovat. Toate aberațiile sexuale nu trebuie sa fie între voi,
pentru ca din cauza furiei Mele sa nu fiți consumați.

9-Sărbători Solemne
Ai grijă să nu ignori Sărbătorile Mele, pentru că Eu guvernez timpurile și
evenimentele după acestea și sunt gelos și doresc să stau cu poporul
Meu învățându-l și acesta învățând din legea Mea de guvernare, și
minunile Mele pentru voi. Cel ce astfel va face, cu certitudine va avea
mare binecuvântare, și tot ce atinge, va prospera în Mine.

10-Legi dietetice
Eu, Cel Etern duc pe poporul Meu adevărat la planul original, ai grijă dar,
să avansezi în aceasta, pentru că toți care doresc să stea neclintiți în
minte și corp ca în acest fel să umble în Duhul, trebuie să fie cumpătat în
toate, separado de necurăție și de toate acelea care trebuiesc ucise ca
să se mănânce, la fel ca și tot ceea ce iese din ele, pentru că un sânge
impur va întuneca mintea unde este lobul frontal unde Duhul Sfânt vă
cheamă la libertate.

11-Afaceri
Ai grijă în toate afacerile pe care le faci ca să îți meargă bine și să ai
binecuvântarea Mea, pentru că îți va fi mai de folos decât orice traistă
plină.



12-Angajați, Servitori și Sclavi
Tratează-i cu onoare pe cel ce te slujeşte și nu schimba salariul lui, nici
nu i-l reține, pentru că sufletul lui îşi găseşte odihna în el și vei întrista
duhul lui și vei aduce durere casei lui. Mai bine desfată-te în ziua plății lui
și dacă a făcut bine pentru multe zile pentru tine, dă-i puțin mai mult
decât așteaptă. Astfel vei fi câștigat nu doar pe unul care te slujește bine,
ci şi un bun prieten.

13-Vot, promisiuni și jurăminte
Votul pe care l-ai făcut, împlinește-l pentru ca așa cuvântul tău să poată
fi auzit cu o dreaptă greutate înaintea tuturor. Îndeplinește-ți zilnicile tale
promisiuni ca nu cumva să vină fiscalul și să te acuze cu judecătorul și
să nu existe avocat să iasă în apărarea ta; există jurăminte bune și care
nu sunt bune. Cel bun jură a fi credinicios unicului său Dumnezeu și se
conduce prin legea Sa, dar cel rău depune jurământ că se va pune
garant pentru aproapele său când aceasta este o violare a legii Mele.
Vot-Voia lui Dumnezeu, a unei persoane sau a unei adunări. Promisiune-
A se oferi o persoană în mod solemn că va îndeplini cu strictețe și
credincioșie o datorie determinată. Jurământ- A se oferi o persoană în
mod solemn că va îndeplini cu corectitudine și credincioșie o datorie
determinată, folosind o formulă fixă (un act și o expresie prin care o
persoană jură un lucru solemn).

14 - Curtea și procesul judiciar.
Nu judecați înainte de a asculta ambele părți și de a avea dovada, căci
mărturia falsă este o abominație pentru urechile Mele, căci mincinosul nu
va moșteni viața veșnică. Tot adevărul pe jumătate, este o minciună și
acela va fi judecat; și nu-l lua pe fratele tău în credință înaintea
tribunalului acelora care nu Mă onorează. Dar oare nu se vor găsi
oameni cu înțelegere în poporul Meu? Ceea ce înțeleptul va decide, se
va face, dar dacă nu se va executa acordul decis, mâna Mea va fi
asupra lui ridicată. Așa va cunoaște poporul Meu că Eu am pus înţelepţi
în poporul Meu.

15 - Daune și prejudecăți.
Ai grijă ca să fii drept în toate, și ca aproapele tău să nu fie vătămat de
indolența ta. Moștenirea ta trebuie să fie sigură pentru toți cei care pun
piciorul în ea. Nu-l vorbi de rău pe cel nevinovat, și nu-l apăra pe cel
vinovat, căci cel Drept al celor drepți veghează asupra pașilor tăi, și cu
siguranță vei secera ceea ce ai semănat.



16 - Proprietate și Drepturi de proprietate
Păzește-te să nu falsifici ceea ce ți-am permis să achiziționezi și nu
încerca să scoți profit de pe urma aproapelui tău, mai bine îți este
necesar ție să pierzi și el să câștige, în acest fel binecuvântarea Mea va
fi peste amândoi.

17 - Legi pentru crime.
Știți deja că s-a spus să nu ucizi, dar EU vă spun că cel ce poftește, își
ucide sufletul său și își distruge inima sa. Cel ce își consolează gândul
său cu răutatea și ochii săi se desfată în ea, cu siguranță va pieri.

18 - Pedeapsă și Restituire.
Veniți la Mine cu o inimă pocăită și umilită și EU vă voi ierta păcatele
voastre, dar dreptatea Mea nu se va opri. Dar pentru sufletul pocăit,
aceasta va fi pentru mântuire. Dar sufletul care este mustrat și nu ascultă
de vocea Mea, dreptatea Mea va fi pentru distrugere, căci răzvrătirea
este sămânța potrivnicului Meu și legea guvernării Mele neschimbătoare.

19 - Profeția.
Iată, Eu vorbesc prin slujitorii Mei profeții; cel ce ascultă va trăi și îi va fi
bine, dar cel ce se desfată în profetizarea de speranțe false în
neascultare, cu siguranță va pieri. Cei care se înalță și se îngrașă din
turmă, care strigă după pace când se apropie sabia, ochiul Meu i-a
numărat și cu siguranță ei vor fi ca și paiele și turma lor va rămâne în
derivă.

20 - Idolatria, idolatrii și locurile de idolatrie.
Orice idolatrie care se va găsi în poporul Meu, cel care o practică va
pieri, fie idolatrie proprie exterioară sau interioară (aproapele, proprietate
sau gând). Cel ce cercetează inima și cunoaște părțile cele mai ascunse
ale ființei voastre, o va şti și vă va chema la socoteală, căci idolatria este
ca vrăjitoria și aceasta ca și ghicitul; acestea trei sunt închinare la
demoni și cel ce astfel face, nu se va găsi printre cei vii.

21 - Agricultura si ingrijirea animalelor.
Ia seama, de aceea, ca să nu amesteci ceea ce este natural cu ceea ce
este amalgamat, ca să-ți meargă bine și să te bucuri de o sănătate bună
și ca animalele tale să-ți fie de un mare beneficiu laboral, căci amestecul
acestora îți va fi de mare necaz în ceasul final. Fiecare pom fructifer este



un dar dat de Mine pentru voi. Fiți așadar grijulii și recunoscători cu darul
Cerului.

22 - Îmbrăcăminte.
Urâciune este înaintea Mea haina de bărbat pe trup de femeie și haina
de femeie pe corp de bărbat. Cel ce așa face, va fi stârpit din poporul
Meu. Nu utiliza țesături de fire amestecate pentru ca boala să nu bată la
ușa ta. Simplitatea în acesta vă va fi de mare beneficiu.

23 - Întâiul născut.
Fiecare întâi născut este al Meu, atât al animalelor, cât și al oamenilor:
pus deoparte pentru Mine. Fiecare întâi născut al animalelor să fie spre
binecuvântarea celorlalți; și al oamenilor care sunt consacrați Mie, fie ca
legea Mea să nu se depărteze de pe buzele lor, ca Duhul Sfânt să se
odihnească peste ei.

24 - Preoți și Leviți.
Nici un preot (cap de familie) care oficiază înaintea lui Dumnezeu,
înaintea familiei sale și a fraților, să nu expună Cuvintele Mele și legea
Mea cu haine murdare și urât mirositoare. Ci mai degrabă fiți bine spălați
și îmbrăcați demni de a expune Cuvintele Mele. Nu se va îmbrăca cu
haine peticite. Acesta nu va atinge femeie înainte de a expune Cuvântul
Meu, se va consacra în rugăciune și cereri înaintea Mea ca Duhul Sfânt
să se odihnească peste el. Alesul lui Iehova nu se va căsători cu o
femeie repudiată sau cu o prostituată. Repudiere înseamnă abandonare,
concediere, a da drumul și a separa, indică respingerea unui lucru sau
neacceptarea acestuia. "Şi vă spun: Oricine divorţează de soţia lui (o
repudiază), în afară de motiv de curvie şi se va căsători cu alta, comite
adulter; şi cine se căsătoreşte cu cea divorţată, comite adulter." Matei
19:9; Luca 16:18 Prostituată - curvă; prostituată.

25 - Daruri, zecimi și impozite.
Aduceți zeciuielile Mele în hambar și va fi hrană în casa Mea și astfel vă
voi binecuvânta până ce vor abunda peste măsură. Dați cu generozitate
pentru a ajuta pe copiii Mei care au nevoie să cunoască acest adevăr
care vă va elibera. Ajutați-vă să ajungeți în locurile Mele de refugiu din
munți și predicațile cu aceasta Evanghelia adevăratei pioşenii. Căci vă
spun, aceasta va fi o mărturie pentru toate națiunile, atunci va veni
sfârșitul. Ajutați pe sărac și întăriți mâna văduvei. Îngrijiți de orfan și



vindecați pe cel îndurerat, așa lucrarea Mea va fi mare și cu putere
completată.

26 - Templul, sanctuarul și obiectele consacrate.
Tot ce este pus deoparte pentru uz sacru, nu-l amestecați cu cel secular,
pentru că veți fi lepădați din prezența Mea. Amintiți-vă sanctuarul și când
Beltșațar a trimis să caute ustensilele sacre, în aceeași noapte a fost
sfărșitul lui. Intrați în mod demn în casa Mea, fie că este din lemn sau din
paie, dar dacă este pusă deoparte pentru Mine și acolo este invocat
Sfântul Meu Nume, Eu voi fi printre voi, și cine va fi în dezordine și rău
îmbrăcat înaintea Regelui său?

27 - Sacrificii și ofrande.
Mergeți deci repede la Mine, în post, rugăciune, umilință și pocăinţă a
duhului pentru iertarea păcatelor voastre, și Eu vă voi examina, voi
vedea dacă jertfa voastră este sinceră și voi pune sângele Meu peste voi
și vă voi curăța și nu-Mi voi mai aminti de rebeliunile voastre și veți fi
înălbiți în Mine și Eu voi ierta păcatele voastre. Cine ar putea fi meritoriu
de aceasta? Cel care lasă ca Duhul Sfânt să facă apel la inima lui și nu i
se opune; acesta deci îl va convinge de păcat și judecată și astfel cu
frică și cutremur va ajunge înaintea prezenței Mele și va mărturisi păcatul
său, și astfel, convins și hotărât să se îndepărteze de el, va putea fi
iertat, dacă ochiul Meu recunoaște că este cu sinceritate pocăit.

28 - Ritul purității și impurității.
Nu atingeți lucru mort, fie de om sau de animal. Orice boală care are
scurgere, vă va fi necurată, la fel ca secrețiile, menstruația femeii, de
asemenea bărbatul cu secreții, toți aceștia se vor abține de a intra în
locul Meu de închinare și oricine va avea contact cu acesta în mai puțin
de o zi, înainte de a oficia, nu îl voi accepta. Așadar, depărtați-vă de ce
este necurat, și intrați în curțile Mele cu curățenie, sfințenie și reverență.

29 - Lepros și lepră.
Cu siguranță lepra este un lucru de blestem și de mare amărăciune celui
ce o poartă, dar există una, și anume lepra spirituală care mănâncă
sufletul și este contagios de mortală. Aceasta parcurge prin întreaga
ființă care hrănește cu bună știință păcatul și se desfată în a naște și a
crește copii în propria lor stare care vor contamina tot ceea ce ating.
Depărtează-te deci de păcatul pe care îl îndrăgești în inima ta, ca să nu-
ți amorțească simțurile și să te desensibilizeze până în punctul în care
ești pradă celui rău sub consimțământul tău însuți, căci așa, cine te va



elibera de la moarte? Lasă-Mă să intru înainte ca să fie mușcate și
otrăvite simțurile tale și să rămâi cauterizat și să nu fie pentru tine
salvare.

30 - Regele.
Ai grijă să nu faci nici o insultă celui care te primește în moștenirea lui,
pe care Eu i-am dat-o. Ai grija de moștenirea lui si îți va merge bine,
pentru ca tot ce este al său, l-a pus la dispoziția ta. Dacă te temi de
Mine, nu-l defăima, nici nu-ți bate joc de modul lui de a guverna, pentru
că tu erai străin și pribeag și de vocea Mea el a ascultat și te-a primit în
moștenirea lui. Cel care primind binele, își umple gura cu răutate
împotriva celui ce îl binecuvântează, cu siguranță îl voi vizita și va avea
răsplata lui dreaptă.

31 - Nazarineanul.
Nimeni care se consacră lui Dumnezeu prin vot şi jurământ pentru o
anumită perioadă specifică de timp, nu va putea atinge necurăție sau
lucru mort, nici nu se va hrăni cu alimente vechi sau descompuse, să nu
bea nimic care provoacă fermentaţie în sângele său, care să adoarmă
simțurile sale și să nu discearnă vocea Mea, căci cu siguranță în zadar
va fi votul său și jurământul, și neplăcerea Mea va cădea asupra lui.

32 - Războaie.
Evitați certurile între voi, pentru că la nimic nu folosesc. Certurile,
neînțelegerile și luptele ies doar din inima înălțată și cu un orgoliu rănit.
Oare nu sunteți toți vinovați de judecată? Atunci, cum îndrăznești să
vorbești nerespectuos fratelui tău? Dacă trebuie să-l mustrați, să fie cu
Duhul Meu și cu Cuvintele Mele, ca să fie răscumpărat pentru mântuire
și să nu fie separat pentru blestem, căci cu siguranță dacă este separat
pentru blestem din cauza ta, ai pierdut viața sa și pe a ta. Celui certăreț
dă-i scrisoare de ieşire din moștenirea ta, după ce l-ai avertizat și acesta
neacceptând avertizarea și revenind la ceartă, cu siguranță, buna voință
să nu fie cu tine. Cel ce maltratează pe un familiar al său și îl face ca și
slujitor pentru că acesta nu are resurse să-i fie de folos celui ce-l
primește, ochiul Meu îl va vedea și cu siguranță voi pune justiţia Mea
asupra asupritorului; pentru că nu ți-ai amintit că părinții tăi au fost străini
pe un pământ străin și cu putere am pedepsit pe asupritorii lor și am luat
de la cei care îi oprima și am dat o mare bogăție poporului Meu asuprit și
l-am adus într-o țară care curge lapte și miere. În curând vă spun că
timpul este aproape când fiecare va avea drapta sa răsplată.


