


Cuprins
 

 
Testamentul Contemporan

Dedicație și mulțumiri

Aver�sment

Familia - baza societății

La serviciu

Alte subiecte

În căutarea demnității și ones�tății

Credința și nesiguranța zilei de mâine

Toleranța față de par�cularitățile celuilalt

Lupta pentru unitatea oamenilor

Provocarea de a trăi într-o lume a răului și a minciunilor

Violența rurală și urbană

Cine sunt?

Experiența durerii

Cele mai importante momente ale vieții mele

Urmând morala cea bună

Furt

Eș� fără speranță?

Materialismul versus Împărăția Domnului

Dualitatea

Mila umană și mila lui Dumnezeu

Ce reprezintă Dumnezeu în viața ta?

Invocarea morților

Sfârșitul trist al cuiva care manipulează puterea întunericului

De ce sunt permise atâtea lucruri rele în lume?

Lasă pe Dumnezeu

Cum să fii ca o furnică

Ce urăște Yahweh

Moștenirea omului

Păcatul omiterii

Plata omului



Disciplină

Cei corecți vor sta mereu drepți

Numărul anilor este măsurat de dreptate

Credința în Yahweh

Valoarea discreției

Rolul important al unui lider

Garanția

Valoarea frumuseții

Lupta pentru un scop nobil

Legea reîntoarcerii

Cum să progresezi în viață

Cine se scoală de dimineață departe ajunge

Cine îl va găsi pe Dumnezeu?

Cât de mult mă iubeș�?

Învățând din greșeli

Viața făcută din aparențe

O decizie foarte importantă

Spune-mi ce lucrezi

și îți voi spune cine eș�

Nu te păcăli

Copii buni și copii răi

Ce mă îndrumă să fac bine

Pericolul puterii

Cât de mult valorezi?

Copacul vieții

Răspunsul bun

Importanța planificării

Sfârșitul omului

Ziua judecății

Ce îmi place

Omul planifică, dar răspunsul vine de la Yahweh

Mă comport bine sau nu?

De ce nu merge nimic bine în viața mea?

Iată, Eu sunt Începutul, Mijlocul și Sfârșitul lucrurilor

Sufletul meu



Adevărata fericire

O analiză

Eu sunt ghidul tău

Privește

Ce îmi repugnă

Iată, chem pe Fiul Meu

Învață să împarți

Darul limbajului

Blândețea, bunătatea și generozitatea

Valoarea experienței

Stăpânirea de sine

Des�nul

Școala mea

Cărări către Dumnezeu

Ține-te bine

Sfaturi

Iată, Eu am făcut toate lucrurile

Învață să diferențiezi

Agresivitatea

Plătește cu bine

Te voi iubi mereu

Provocarea de a trăi cu rebeli

Slava lui Yahweh

Iată, te voi iubi pentru toată eternitatea

Rolul grupurilor

Înveselește-te

Mituirea

Promisiune

Învață să asculți

Sunt apă adâncă și învâltorată

Puterea mea vine de la Yahweh

Pentru inimile disperate

A oferi sau nu darul?

Noroc și soartă

Fă bine ca să fii bine



Eu sunt Fiul lui Dumnezeu

Un sfat

Nu este nimic rău în asta

Relațiile interumane

Rugăciune către Tată

Ce ar trebui să faci?

Bunăvoința celui puternic

Un tată bun își corectează fiul

Cine este cu mine?

Cum ș�u dacă Yahweh aprobă ceea ce fac?

Unde este omul credincios?

Nu există cineva mai mare decât mine

Pentru toți păcătoșii

Secrete

Naiba să te ia

Valoarea promisiunilor

Totul cu măsură

Eu sunt călăuza și puterea ta

Pâinea noastră

La școală

Prietenia este rară

Iubiri neîmpărtășite

Ceasul greu și reînvierea

Girantul

Cei bogați și cei săraci

Ce să cauți

Valoarea cunoașterii

Ziua morții

Viitorul celor drepți

Nu încurca lucrurile

Ei mint

Respectă-ți limitele

Săgeata trasă

Ține-ți promisiunile

Nu intra în bucluc



Pelerinii

Oriunde ai fi, eu voi fi cu �ne

Nicio despărțire nu este finală

Ce caut eu

Sunt un oraș împrejmuit de ziduri

Onoarea omului și a lui Yahweh

Blestemul nedrept

Nu intra în bucluc

Nu te juca cu ceea ce nu cunoș�

Masca răului

Mă iubeș�?

M-ai vândut cu un sărut

Nu te plânge de situația actuală

Prețuiește-ți rădăcinile

Cine este aproapele meu?

Frângerea unei inimi pure

Cum Mă poți găsi?

O analiză a vieții

Hrănește-te cu rodul muncii tale

Fii neînfricat ca un leu

Împărăția Mea

Nu te voi abandona niciodată

Eu sunt stăpânul a toată puterea și înțelepciunea

Legea lui Yahweh

Rugăciunea pe care o doresc

Vai de cei vicleni!

Îți voi da totul

Fii realist și simplu

Dobândă

Greutatea păcatului

Pregătește-te

Trăiește realitatea

Bani făcuți ușor

Cri�ci construc�ve

Părinții sunt sacrii



Recunoaște-i pe cei nevoiași

Evită abominațiile sexuale

Fii ferm

Controlul forțelor opuse

Asupritorul și asupritul

Încrederea mea vine de la Yahweh

Pomana și detașarea au limitele lor

Ca un vultur pe cer

Ca șerpii în piatră

Ca barca pe mare

Legătura dintre bărbatul tânăr și femeia tânără

Îți vreau binele

Inegalitatea socială în lume

Doar cei drepți vor rămâne

Îți voi oferi darul eternității

Disprețul

Să nu vrei să iei locul altcuiva

Furnicile Mele apostolice

Șobolani și pietre

Eu sunt Regele regilor și Conducătorul conducătorilor

Un mesaj pentru cei care folosesc artele oculte

Ai mei mă ș�u

Eu sunt leul lui David

Sfatul mamei pentru un rege (Proverbe 31: 1-9)

Relații

Nu te îngrijora cu privire la lucrurile goale

Fericirea vine de la Yahweh

Moartea trupească este sfârșitul a toate

Gândește-te numai la Împărăția Veșnică

Compe�ția excesivă

Unitatea este putere

Nu te mulțumi cu prea puțin

Supune-te

Pierderea averii

Un sfat înțelept



Rămâi serios

Nu te descuraja în fața imposibilului

Ce voi alege?

Cum diferențiezi lucrurile

Viitorul

Regulile de Aur

Nu blasfemia

Unde este fericirea mea?

Sunt nemăsurabil

Importanța vieții

Sunt îmblânzitorul de șerpi

Asuprirea omului și mila divină

Mântuirea divină în ceasul neașteptat

Condamnă omiterea

Promisiunea divină

Să ș�i să diferențiezi lucrurile

Misiunea mea

Încrede-te mai mult în Mine

Ciuma din Egipt

Exterminatorul

Din groapa adâncă a întunericului, chem pe Fiul Meu

Încrede-te mai mult în Mine

Israel ca exemplu pentru lume

Voi merge cu �ne până la capătul lumii

Ziua de sâmbătă

Sunt apă vie și hrană

Cu mâinile ridicate

Poruncile

Nu vreau sânge de om

Mă voi face cunoscut

Numele meu este dreptate

Adevărata faptă generoasă

Sacrificiul pentru păcat

Ce este impur?

Boala



Formalitățile ritualice

Probleme legate de sex

Fă totul cum trebuie

Homosexualitatea

Cei care sunt în întuneric

Trăind într-o milă permanentă

Tratează-i pe alții așa cum ai vrea să fii tratat

O relație fără condiții

Îmi ofer ajutorul

Cei drepți vor stăpâni pământul

Nu te voi abandona niciodată

Prac�că iertarea

Drepturi egale

Te iubesc

Încrederea duce la victorie

Te aleg pe �ne

Iată, mântuirea mea

Adevărata moștenire

Seriozitatea promisiunilor

Nu mai vreau războaie

Pericolul imaginilor

Ai grijă

Eu caut omul bun și credincios

Eu sunt Dumnezeu

Nu există cale de mijloc

Obediența

Aceasta este calea mântuirii

Nu uita de unde vii

Fii un exemplu

Respectă libertatea și credința altuia

Ajută-i pe cei săraci

Nu te alătura celor răi

Să ai un comportament pozi�v

Iată, sunt în mijlocul vostru

Respectă dreptul celuilalt



Pericolul limbajului

Un mesaj special

În fața păcatului, plâng

Dragostea trebuie trăită din plin

Fii amabil

Respectă bunurile celorlalți

Drepturi fundamentale

Dreptul la fericire

Prac�că dreptatea

Dreptul la pământ

Cinstește amin�rile

Nu-l lovi pe celălalt

Recompensele

Iubirea mea este mai presus de orice

Nu-ți face griji cu privire la neînțeles

Circumcizie în inimile noastre

Breșa adevărului

Lucrurile care îmi repugnă

Cine mă iubește?

Eu sunt sursa vieții

Nu te încrede în șarlatani

Nu te îndepărta prin religie

Eu nu sunt un Dumnezeu al războaielor

Fii rațional

Spiritul unității

Răzbunarea

Valoarea experienței

Eu Mă arăt în umilință

Intriga

Pericolul puterii

Pericolul unui prieten înșelător

Alegând persoana potrivită

Exemplul preoției

Modelul lui Dumnezeu

Yahweh este suveran



Te voi face să învingi

Nici tot iadul nu mă poate învinge

Iubirea nu este sex

Cel care iubește protejează și arată că-i pasă

Recuperarea este posibilă?

Misiunea omului

Nimeni nu-l înșală pe Yahweh

Nu va mai exista nedreptate

Cum să te porți?

Un semnal

Sfârșitul

Cine sunt eu

Scrisoare către fiul meu

Relația dintre credincios și Dumnezeul său

Rugăciunea Treimii

Un Dumnezeu iertător

Cum vrea Dumnezeu să ne purtăm

Sânge uman

Cele două pros�tuate și disputa lor pe băiat (1 Regi 3:16-28)

Un templu pentru Mine

Sacrificiile animale

Nu mai există cineva ca Mine

O promisiune

Eș� valoros

Unde este credința?

Rugăciunea dreptății

Din Egipt am chemat pe Fiul Meu

O explicație

Războaiele

Încă mai cred

Ai credință

Nimicnicia omului

Nu te lăsa prins de răutatea dușmanului

Leul lui David

Cei drepți nu pervertesc



Spune “nu” idolatriei

Dumnezeu va avea grijă

“Cum se va întâmpla asta?”

Ajută-mi oile în con�nuare

Ce înseamnă puțină lumină în întuneric

Oamenii culeg exact ce seamănă

Consultările spiritelor rele

Amin�rea mea va fi veșnică

Valoarea familiei

Îți voi schimba viața

Miracolul

Sănătatea

Avantajul în Numele Domnului

Des�n

Ucigașul

Către conducători

Iubirea poate deveni ură

Urmașul lui Hristos

Caută adevărata fericire

Crezi?

Vreau să mă rog pentru �ne

Nu fi nedrept

Adevărata lege

Jer�ele

Amintește-ți de Mine mereu

 

 

 

Avertisment
 

Numele meu este Yahweh, iar eu sunt începutul, mijlocul și sfârșitul
tuturor lucrurilor care există. Prin cuvântul meu, fundațiile și structurile
Universului au prins formă, transformând ceea ce era doar un vis în



realitate. Munca mea creatoare nu încetează niciodată, căci esența vieții este
eternă.

Pământul este una din cele mai frumoase planete populate din
Univers. La fel ca pe Kalenquer (prima planetă creată), am sădit în creaturi
un grad limitat de inteligență și obiectivul de a stăpâni planeta. Acestea se
numesc oameni, făcuți după chipul și asemănarea mea.

În timpul erei umane, am trimis mereu profeți în numele meu ca să
avertizeze, să organizeze și să-i conducă pe cei care cred. Totuși, de cele
mai multe ori au fost respinși în această lume în care domnește răul.

Aceasta este ultima mea încercare de împăcare cu umanitatea, care,
dacă rămâne rebelă, va suferi consecințele, scurtând astfel cu două treimi
timpul rămas până la apocalipsă.

Așadar, urmărește, roagă-te și ascultă de Fiul meu, care a binevoit a
vizita Pământul din nou. Arătați-i Lui toată gloria și adorația, acum și-n
vecii vecilor, amin!

 

Familia - baza societății
 

Toți ne tragem dintr-un bărbat și o femeie și suntem primiți în sânul
unei familii. Așa a fost încă de la începutul timpului. Importanța grupului
familiei se reflectă în viața personală a fiecăruia. Dacă avem o familie unită
cu valori solide, avem o șansă mare să fim părinți, copii, frați, colegi buni.
Pe scurt, oameni buni.

Cum poate fi definit grupul familiei actualmente? O familie este un
grup de oameni cu personalități și țeluri asemănătoare. Nu trebuie să existe
neapărat o legătură de sânge. Pe lângă grupurile heterosexuale, pot fi



incluse aici și cele homosexuale, familia formată dintr-un singur părinte,
rudele prin alianță și chiar comunitățile de prieteni. Familia este cea pe care
ne putem baza în momentele grele.

Copiii sunt o parte delicată a familiei. Adulții ar trebui să urmărească
să creeze în ei o legătură afectivă în așa fel încât aceștia să se supună ei. Ar
trebui să evite influențele negative asupra copiilor și să-i protejeze de
violență și infracțiuni. Această perpetuare are loc pe viață.

Crearea unor legături noi și întărirea celor deja existente cu oamenii
apropiați aduc mai multă fericire și siguranță omului. Asigură-te că știi
cine este lângă tine pentru tot restul vieții și treceți peste diferențele dintre
voi ca să aveți un trai liniștit. Fiți fericiți.

Familia biologică și familia de suflet. Există cazuri de abuz în familie și
de respingere. Adesea, despărțirea este inevitabilă și omul descoperă că are
sprijin în străini. Familia de suflet, cea care te acceptă așa cum ești, ar
trebui să fie valorificată drept familia de sânge. Dacă găsești acești îngeri
pe pământ, mulțumește-le.

Rolul membrilor familiei. Familia este un grup social care se definește
prin regulile sale dintre membri. Părinții și frații mai mari au obligația de a
asigura sprijin și ajutor celor mai mici, iar aceștia din urmă trebuie să fie
ascultători, de ajutor și dedicați studiului. Este un schimb mutual. Dacă
există o fisură în această legătură, lucrurile devin instabile.

Importanța unei orientări religioase. Încă din fașă, copiii ar trebui să fie
tratați ca o matrice religioasă. Faptul că părinții au o anume religie nu le dă
acestora dreptul de a-și impune voința asupra copiilor lor. Respectul
autonomiei și liberului arbitru al acestor ființe mai mici       este un
exercițiu esențial pentru o relație bună. Oricare ar fi decizia lor, iubirea nu
se va schimba.
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