EL TESTAMENT
DELS
RAIGS DE COLOR
DE
LA LLUM

El fruit de l'Esperit és amor, goig, pau,
paciència, benvolença, bondat, fidelitat,
dolcesa i domini d'un mateix; contra això,
no hi ha cap llei. Ga 5:22-23
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"Sempre seré un veritable servidor del Senyor Jesús, Crist, el Fill de Déu."
15 agost 1912,
Tarnovo, Bulgària.

Cerqueu les Escriptures. Jn 5:39

Tot el que fou escrit en altres temps, va ser escrit per a instruir-nos;
així, gràcies a la constància i al consol que ens donen les Escriptures,
mantenim l'esperança. Rm 15:4
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LA PARAULA DE DÉU Ap. 19:13
DÉU ÉS ESPERIT Jn 4:24
ESPERIT ETERN He 9:14
Que té els set Esperits
de Déu i les set estrelles. Ap 3:1
Els Raigs
de Llum

L'Esperit d'Amor.
L'Esperit de Vida.
L'Esperit de Santedat.
L'Esperit de l'Ànima.
L'Esperit de Saviesa.
L'Esperit de Veritat.
L'Esperit de Poder.
L'Esperit de Gràcia.
L'Esperit de Crist. 1Pe 1:11
L'Esperit Sant. Ef 1:13

Que són els set Esperits de Déu, enviats per tota la terra. Ap 5:6
Sigueu perfectes, tal com el vostre Pare Celestial és perfecte. Mt 5:48
Perquè el qui és home de Déu arribi a la perfecció. 2Tm 3:17
¿No sabeu que sou temple de Déu i que l'Esperit de Déu habita en vosaltres?
1Co 3:16

Hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos. 1Co 12:13
Els dons son diversos, però l'Esperit és un de sol. 1Co 12:4
Tot això és obra de l'únic i mateix Esperit, que distribueix els seus dons a
cadascú tal com ell vol. 1Co 12:11

-4-

Anheleu, però, els dons més grans! 1Co 12:31
Per l'amor entranyable del nostre Déu, ens visitarà el Sol Naixent que ve del
cel. Lc 1:78
I la llum del sol serà set vegades més brillant, com si concentrés en un sol
dia la llum d'una setmana. Is 30:26
Cerqueu el qui ha fet les Plèiades i Orió. El Senyor és el seu nom. Am 5:6-8
El Pare de les llums. Jm 1:17
Alça't, radiant; que arriba la teva llum. Is 60:1
Posa tot això en pràctica, mostrat-hi sol·lícit; que tothom vegi com
progresses. 1Tm 4:15
Obre'm els ulls i podré contemplar les meravelles de la teva Llei. Sl 119:18
L'àngel que parlava amb mi em va tornar a despertar com desperten a un
home quan dorm. Em va preguntar: “Què veus?” Li vaig respondre: “Veig
un canelobre tot d'or, i a dalt, un recipient per a l'oli.” Za 4:1-2
I l'alè de vida retornarà a Déu, ell que l'havia donat. Coh 12:7
El canelobre té set gresols. Za 4:2
I el tron era nimbat per un cercle de llum. Ap 4:3
I el tron de Déu. Ap 22:3
Davant del tron cremaven set torxes enceses, que són els set esperits de Déu,
enviats per a tota la terra. Ap 4:5
I Déu va dir: “Posaré el meu arc-iris en els núvols com a signe de la meva
aliança amb la terra.” Gn 9:12-13
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L’ESPERIT D'AMOR
I enarbora sobre mi la senyera de l’amor. Ct 2:4
Els Rajos
Vermells

Déu és amor. 1Jn 4:8
Jo sóc el Senyor, el teu Déu. Dt 5:6
Jo sóc un narcís de la plana de Saron. Ct 2:1

Amor
Amb el cor a les mans, supliquem al Déu que és al cel. Lm 3:41
Estima el Senyor, el teu Déu. Dt 11:1
Perquè l’amor és fort com la mort. Ct 8:6
Estimeu-vos els uns als altres intensament i amb un cor pur. 1Pe 1:22
Qui estima, no fa cap mal als altres. Rm 13:10
L’amor és pacient i bondadós. 1Co 13:4
Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic. Jn 3:16
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.
Jn 15:13

L’amor no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni interessat, no
s'irrita ni es venja; no s'alegra de fer el mal, sinó que troba el goig en la
veritat. Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. L'amor mai
falla. 1Co 13:4-8
Estimeu-vos afectuosament amb amor fratern. Rm 12:10
Amic hi ha, més unit que un germà. Pr 18:24
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Perdó
Perdoneu-vos els uns als altres. Col 3:13
I sigueu bondadosos i afectuosos els uns amb els altres, amb cor tendre, i
perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist. Ef 4:32
Els mars profunds no podran apagar l’amor. Ct 8:7
Digna't perdonar el nostre crim, ja que som servidors del Déu del teu pare.
Gn 50:17

Arrelats i fonamentats en l’amor. Ef 3:17
Confort
És per això que ploro, els ulls se’m fonen en llàgrimes; perquè el Defensor
que hauria de revifar la meva ànima està lluny de mi. Lm 1:16
Mira, Senyor, quina angoixa: se'm remouen les entranyes! Lm 1:20
Eixampla el meu cor oprimit, treu-me de la meva aflicció. Sl 25:17
Un somriure forçat amaga el meu dolor, el meu cor està malalt. Jr 8:18
Si passo entre perills, em guardes la vida, detures amb la mà el furor de
l'enemic, la teva mà dreta em salva. Sl 138:7
De fet, ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els nostres
dolors. Is 53:4
Oh, pobre afligit, batut pel temporal, sense ningú que et consoli! Heus aquí:
jo t'ajuntaré les pedres amb ungüent preciós i et donaré fonaments de safir.
Is: 54:11

Estigues quiet, i coneix que jo sóc Déu. Sl 46:10
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Déu de tot consol. 2Co 1:3
Estic al teu costat per salvar-te i alliberar-te. Jr 15:20
L'Esperit de consolació.
Sóc jo qui us consola. Is 51:12
A consolar tots els qui ploren; a posar una diadema en lloc de cendra, oli de
goig en lloc de dol; a donar-los perfums de festa en lloc de penes, vestits de
triomf en lloc del desconsol. Is 61:2-3
Que els vostres cors s'asserenin. Jn 14:1
Heus aquí, jo sóc amb vosaltres. Mt 28:20
S'acabaran els teus dies de dol. Is 60:20
I Déu eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls. Ap 21:4
Podràs donar ànims als abatuts. Quan algú sigui enderrocat, tu diràs: "Hi ha
aixecament". Jb 22:29
La vostra tristesa es convertirà en alegria. Jn 16:20
Consoleu, consoleu el meu poble! Is 40:1
Perquè tots aprenguin i tots siguin consolats. 1Co 14:31
Jo el curaré, el guiaré i l'ompliré de consol, a ell i als qui ploren amb ell.
Is 57:18

I Ell us donarà un altre Defensor, perquè es quedi amb vosaltres per sempre.
Jn 14:16

Ell ens conforta en totes les nostres adversitats, perquè nosaltres mateixos,
gràcies al consol que rebem de Déu, sapiguem confortar els qui passen
alguna pena. 2Co 1:4
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L'ESPERIT DE VIDA
Jo sóc la vida. Jn 14:6
Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir. Jn 10:10
Vida Eterna
I la vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable. Jn 17:3
Ell preserva la vida de la nostra ànima. Sl 66:9
L'Esperit de Déu m'ha creat, i l'alè del Totpoderós em dóna vida. Jb 33:4
M'has vestit de pell i carn, m'has teixit d'ossos i nervis. M'has infós vida i
amor. Jb 10:11-12
Força
Sigueu ferms. Dt 31:6
Em veig capaç de tot gràcies al Crist que em fa fort. Fl 4:13
Llancem-nos a córrer sense defallir en la prova que ens és proposada. He 12:1
I li prego que, per la riquesa de la seva glòria, consolidi amb la força del seu
Esperit allò que sou en el vostre interior. Ef 3:16
Els qui confien en el Senyor recobren les forces, alcen el vol com les àguiles,
caminen sense cansar-se, corren sense defallir. Is 40:31
Confieu sempre en el Senyor, que és la Roca eterna. Is 26:4
El teu Déu referma la teva força. Sl 68:28
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Ell ha reforçat les barres de les teves portes. Sl 147:13
La meva mà el reforçarà i el sostindrà per sempre. Sl 89:21
Enrobustiu les mans cansades, afermeu els genolls vacil·lants. Is 35:3
Ells van de fortalesa en fortalesa. Sl 84:8
Has enfortit la meva ànima. Sl 138:3
No tingueu por! Is 35:4
Sigueu forts i decidits. Dt 31:6
No tingueu por ni us acovardiu! Sigueu ferms i decidits! Així prosperareu.
Js 10:25

Jo sóc amb tu, en unitat. Ex 3:12
No et deixaré ni t'abandonaré. Js 1:5
No tinguis por, no t'acovardeixis! Dt 31:8
Les proves que heu hagut de suportar no eren sobrehumanes; Déu és fidel i
no permetrà que sigueu temptats per damunt de les vostres forces. I,
juntament amb la prova, us donarà el mitjà de sortir-ne i poder-la suportar.
1Co 10:13

I et mantindràs ferm, res no et farà por. Jb 11:15
Feliç l'home que es manté ferm en les proves! Un cop les haurà superades,
rebrà la corona de la vida, que el Senyor ha promès als qui l'estimen. Jm 1:12
Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures. Ga 5:1
Sigueu homes. 1Sa 4:9
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Per la força de Déu farem proeses. Sl 60:14
Victòria – Superació
La seva dreta i el seu braç sagrat li han donat la victòria. Sl 98:1
Fiant-me de tu, escometo els adversaris, fiant-me del meu Déu, assalto la
muralla. Sl 18:30
El qui surti vencedor ho rebrà tot en herència. Ap 21:7
Quan l'enemic arribarà com la riuada, l'Esperit del Senyor s'aixecarà i es
mantindrà ferm. Is 59:19
No tinguis por de les seves cares. Jo seré al teu costat per alliberar-te. Jr 1:8
I un servent del Senyor no s'ha de barallar. 2Tm 2:24
Mai més no es parlarà de violència en el teu país. Is 60:18
Però donem gràcies a Déu, que ens concedeix la victòria. 1Co 15:57
Oh mort, on és ara la teva victòria? 1Co 15:55
La victòria ha engolit la mort. 1Co 15:54
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L'ESPERIT DE SANTEDAT
L'Esperit de Promesa.

Els Raigs
Taronges

L'Esperit Sant. Mt 3:11
Els qui viuen en Crist són una creació nova. 2Co 5:17

Regeneració
Vindran damunt teu totes aquestes benediccions i et curullaran. Dt 28:2
Salut
Jo et posaré bo. 2Re 20:5
Perquè en el cos no hi hagi divisions. 1Co 12:25
Unitat
Un sol cos i un sol Esperit. Ef 4:4
I així, reconciliant els dos, ha creat en ell mateix un home nou. Ef 2:15
I les teves ferides es clouran en un moment. Is 58:8
Jo sóc amb tu per salvar-te. Et curaré de les teves nafres. Jr 30:11-17
No us enviaré les malalties que he enviat als egipcis, perquè jo, el Senyor, us
guareixo. Ex 15:26
Ho vull, queda pur. Mt 8:3
Déu meu, sigues-me propici, que sóc un pecador. Lc 18:13
Senyor, guareix la meva ànima i tingues misericòrdia de mi. Sl 41:5

- 12 -

Per peresa, s'enfonsa el sostre; per deixadesa, la casa té goteres. Coh 10:18
Esforceu-vos a ser sol·lícits; sigueu fervents d'Esperit. Rm 12:11
No sabeu que sou temple de Déu i que l'Esperit de Déu habita en vosaltres?
1Co 3:16

Jo tancaré la teva ferida i et restauraré la salut. Jr 30:17
Fill meu, escolta les meves paraules; qui les acull, troba la vida, són remei
per a tothom. Pr 4:20-22
El Senyor, el Déu que dóna l'alè a tots els vivents. Nm 27:16
Hi ha quelcom d'impossible per mi? Jr 32:17
Pregueu els uns pels altres, perquè sigueu guarits. Jm 5:16
La pregària feta amb fe, salvarà el malalt. Jm 5:15
No tinguis por, que jo sóc amb tu. Is 41:10
Que presenteu els vostres cossos com un sacrifici vivent, sant i agradable a
Déu. Rm 12:1
Un Cos. Ef 4:4
Encara en la meva carn, jo contemplaré Déu. Jb 19:26
Una Ment. 2Co 13:11
Ell restaura la meva ànima. Sl 23:3
Un Esperit. Ef 4:4
A les teves mans confio el meu esperit. Sl 31:6
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Iniciació
Sant, sant, sant és el Senyor de l'Univers. Is 6:3
És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se'n meravellen. Sl 118:23
Però, per a mi, és bo d'estar prop de Déu. Sl 73:28
M'ha fet bé haver sofert tantes penes. Sl 119:71
Beneeix el Senyor, ànima meva, no t'oblidis dels seus favors:
Ell et perdona les culpes i et guareix de tota malaltia; rescata de la mort la
teva vida. Sl 103:2-4
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L'ESPERIT DE SAVIESA
Els Raigs
Grocs

Esperit de saviesa i enteniment. Is 11:2
Venerar el Senyor és primícia de saviesa. Pr 9:10

Saviesa
El Senyor dóna saviesa. Pr 2:6
Val més que les pedres precioses, ultrapassa tot el que pots desitjar. Pr 3:15
Estima-la i t'ennoblirà, com una diadema t'adornarà el front de gràcia;
t'engalanarà amb una gloriosa corona resplendent. Pr 4:8-9
El qui confia en el Senyor allarga la vida. Pr 10:27
Coneixement
La llengua del savi fa deliciós el saber. Pr 15:2
Val més tenir saviesa que or fi. Pr 16:16
Val més que l'or i el cristall. Jb 28:17
Et donaré tresors secrets, riqueses amagades a la fosca. Is 45:3
Així el coneixement de la saviesa serà per a la teva ànima. Pr 24.14
Doncs la saviesa és una defensa. Coh 7:12
Indulgència
No judiqueu, i no sereu judicats. Mt 7:1
No heu de judicar segons les aparences. El vostre judici ha de ser just. Jn 7:24
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Per vestit em posava la justícia, el dret em feia de mantell i diadema. Jb 29:14
L'Esperit del Senyor reposarà damunt d'ell: Esperit de saviesa i enteniment,
Esperit de consell i de fortalesa, Esperit de coneixement i de reverencia pel
Senyor. Is 11:2
Compassió
L'home generós troba en la seva ànima la recompensa. Pr 11:17
Judiqueu amb veritable justícia, tingueu els uns amb els altres un tracte lleial
i compassiu. Za 7:9
Reflexió
La prudència et preservarà. Pr 2:11
Disposarà els seus afers amb consciència. Sl 112:5
Conserva la discreció i la prudència. Pr 3:21
Rebre la formació de la saviesa, que porti a ser just, recte i honrat;
proporcionar sagacitat als inexperts, i als joves, coneixement i prudència.
Pr 1:3-4

Il·luminació
Jo, que sóc la llum, he vingut al món. Jn 12:46
Envia'm la teva llum. Sl 43:3
Tu, Senyor, faràs resplendir la meva llàntia. Sl 18:29
Veig un canelobre tot d'or. Za 4:2
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Quan brillava damunt meu la Seva llum i la Seva claror em guiava en la
fosca. Jb 29:3
Que brilli igualment la vostra llum davant dels homes. Mt 5:16
El Senyor Déu desentenebrarà la meva fosca. Sl 18:29
Orientació
Acabo d'arribar per donar-te capacitat per entendre. Dn 9:22
Els meus ulls vetllaran per tu. Sl 32:8
I els guià per una pista segura. Sl 107:7
Llavors brillarà com l'alba la teva llum. Is 58:8
La llum interior dels justos és una joia que s'aviva. Pr 13:9
Joia – Revitalització
Viviu sempre contents. 1Te 5:16
Has posat el goig al meu cor. Sl 4:7
Obtindran la joia i l'alegria. Is 35:10
Canteu amb joia, oh cels, i celebra-ho, oh terra! Is 49:13
I la meva ànima celebrarà amb joia el Senyor. Sl 35:9
Presentem-nos davant del seu rostre per lloar-lo, aclamem-lo amb cants de
goig. Sl 95:2
I la vostra alegria serà completa. Jn 16:24
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I seran coronats d'una joia sense fi. Is 35:10
Feliç el poble que t'aclama, oh Senyor, coneixent el teu joiós cant; caminarà
a la llum de la teva mirada. Sl 89:15
Tots criden de joia, tots canten. Sl 65:13
Som servents del Déu del cel. Esd 5:11
Estimats, ara som fills de Déu. 1Jn 3:2
Canteu al nostre Déu, canteu lloances al seu nom. Sl 68:5
Feliç l'home que se n'omple el buirac. Sl 127:5
Beneeix el Senyor, ànima meva. Sl 104:1
Que tothom beneeixi el Seu sant nom per sempre més. Sl 145:21
Glorificació
Beneeix el Senyor, ànima meva, no t'oblidis dels seus favors. Sl 103:2
Que tot el que respira lloï el Senyor. Sl 150:6
Al·leluia!
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L'ESPERIT D'ETERNITAT
L'Esperit de l'Ànima
Raigs
Verds

T'he cridat pel teu nom. Is 43:1
El Senyor coneix els qui són seus. 2Tm 2:19

L'Únic

I li posaràs el nom de Jesús. Lc 1:31

Conreu
Allò que un sembra és allò que recull. Ga 6:7
Per produir
El Senyor plantà un jardí paradisíac a l'Edèn. Gn 2:8
I el Senyor-Déu va prendre l'home i el va posar al jardí de l'Edèn perquè el
conreés i el guardés. Gn 2.15
Causa
Al mig del jardí hi feu néixer l'arbre de la vida.
Efecte
I l'arbre del coneixement del bé i el mal. Gn 2:9
Mireu com el camperol espera el fruit preciós de la terra, esperant-lo
pacientment. Jm 5:7
L'arbre frondós plantat a la solana cobreix el jardí amb el seu brancatge.
Jb 8:16

Sembren els camps, planten les vinyes i en cullen fruits abundosos. Sl 107:37
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El fruit de la justícia és sembrat en esperit de pau. Jm 3.18
Els anomenaran “Roures magnífics”, arbres de justícia. Is 61:3
Com la terra fa créixer la brotada i el jardí fa germinar la llavor, el Senyor
Déu farà germinar la justícia i la lloança davant de tots els pobles. Is 61:11
Et portaran la riquesa del Líban, xiprers, boixos i savines, per ennoblir el
meu santuari. Is 60:13
Una vinya vas portar d'Egipte. Sl 80:9
Creixement
La seva ombra cobria les muntanyes. Sl 80:11
Fructificació
Jo sóc el cep vertader i vosaltres les sarments. El qui està en mi i jo en ell,
dóna molt de fruit. Jn 15:5
Si no defallim, quan arribi el temps recollirem. Ga 6:9
L'Arbre de la Vida
Jo sóc com una olivera frondosa creixent a la casa de Déu. Sl 52:8
Una olivera verda, plena de fruits bonics. Jr 11:16
Els justos creixeran com les palmeres. Sl 92:13
El Senyor donarà la felicitat; i la nostra terra donarà el seu fruit. Sl 85:12
I nosaltres, poble teu, ramat que pastures, et donarem gràcies per sempre
més. Sl 79:13
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Entreu als seus portals donant-li gràcies, canteu lloances als seus atris. Sl 100:4
Dóna'm un senyal de la teva bondat. Sl 86:17
Enriquiment
És el Senyor qui dóna pobresa o riquesa. 1Sa 2:7
Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i la seva justícia, i tot això us ho
donarà de més a més. Mt 6:33
No tinguis por, petit ramat; que el vostre Pare es complau a donar-vos el
Regne. Lc 12:32
Oh Sants, venereu i estimeu el Senyor; estimeu-lo i no us mancarà res. Sl 34:9
El Senyor és el meu pastor: no em manca res. Sl 23:1
Les insondables riqueses de Crist. Ef 3.8
Tu ets el meu Fill; avui jo t'he engendrat. He 1:5
Demana-m, i et donaré. Sl 2:8
Demaneu, i us donaran. Mt 7:7
Que el Senyor et respongui el dia del perill; que et concedeixi el que desitja
el teu cor i dugui a terme tot el que et proposes. Sl 20:2-5
L'or i la plata són meus. Ag 2:8
Llavors el Totpoderós serà el teu tresor; l'or i l'argent que més apreciïs. Jb 22:25
Que sigui el Senyor la teva delícia: ell et donarà el que desitja el teu cor.
Sl 37:4
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Cada dia en té prou amb els seus maldecaps. Mt 6:34
Doneu, i us donaran: us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda,
sacsejada i curulla fins a vessar. Lc 6:38
Prosperitat
Feu seure a tothom a l'herba. Jn 6:10
Que els camps de blat abundin per tota la terra, i pels cims onegin les
espigues. Sl 72:16
I reviuran com l'herba els vostres ossos. Is 66:14
Obres la mà, i se sacien de béns. Sl 104:28
Va fer sortir el seu poble, carregat d'or i plata. Sl 105:37
Ell baixarà com la pluja que amara l'herbei. Sl 72:6
En els seus dies florirà la justícia. Sl 72:7
Demaneu al Senyor les pluges de primavera. Ell, que llança llampecs i
congria tempestes, fa créixer per als homes l'herba del camp. Za 10:1
El Senyor t'omplirà de prosperitat. Dt 28:11
El guardes en perfecte pau, perquè el seu pensament s'ha quedat a prop teu i
confia en tu, Senyor. Is 26:3
Les idees de l'home diligent porten guanys i condueixen a la plenitud. Pr 21:5
Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Lc 15:31
Oh profunditat de la riquesa, de la saviesa i del coneixement de Déu! Rm 11:33
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D'aquí a molt poc temps, els boscos del Líban es tornaran un fruiterar. Is 29:17
Record
El Senyor es recorda de nosaltres. Sl 115:12
I van sentir la veu del Senyor-Déu, que es passejava pel jardí a l'aire fresc de
la tarda. Gn 3:8
El vostre fruit perdurarà. Jn 15.16
Però el Defensor, l'Esperit Sant, que el Pare enviarà en nom meu, us farà
recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà entendre. Jn 14:26
Recorda't del teu creador. Coh 12:1
Renoveu espiritualment el vostre interior. Ef 4:23
Mobilització
La meva ànima té set de tu; per tu es desviu el meu cor en terra eixuta,
assedegada sense aigua. Sl 63:2
Refrescar
Abocaré aigua sobre aquell que estigui assedegat. Is 44:3
L'aigua que jo li donaré es convertirà dins d'ell en una font d'on brollarà la
vida eterna. Jn 4:14
Nutrició
Dóna'm l'aliment que necessito. Pr 30:8
Jo sóc el pa de vida. Jn 6:48
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Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Jn 6:51
Beveu, perquè del seu interior brollaran rius d'aigua viva. Jn 7:37-38
Creixement
Com infants tot just nats, deliu-vos per la llet pura de la Paraula. 1Pe 2:2
La copa que el meu Pare m'ha donat. Jn 18:11
La Paraula era Déu. Jn 1:1
L'aliment sòlid, en canvi, és propi de la gent adulta. He 5:14
La teva vida lluirà més que el migdia. Jb 11:17
Regeneració
L'arbre conserva una esperança: si el tallen, torna a brotar, no para de treure
llucs. Jb 14:7
Renaixement
I tu, com l'àguila, recobres la joventut. Sl 103:5
Encara donaran fruit a la vellesa. Sl 92:15
I Tu renoves la faç de la terra. Sl 104:30
Us rescabalaré de les anyades devorades per llagostes. Jl 2:25
Que s'alegrin el desert i la terra eixuta, i s'omplin de flors primerenques; que
l'estepa floreixi abundantment! Is 35:1-2
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Sigues bo amb el teu servent. Sl 119:17
Per amarar terres desolades, i fer-hi germinar l'herbei. Jb 38:27
Faré néixer rius en els tossals més àrids, i fonts al mig de les valls.
Transformaré en estanys el desert. Is 41:18
Seràs més brillant; i si estiguessis en la fosca, tornaràs a ser com l'alba. Jb 11:17
Esperança
Espera en Déu. Sl 43:5
Aquesta esperança, que posseïm com a àncora segura i ferma de la nostra
ànima. He 6:19
Viuràs segur i ple d'esperança. Jb 11:18
I l'esperança no enganya. Rm 5:5
Tot ho espera. I ara, es mantenen la fe, l'esperança i l'amor, tots tres.
1Co 13:7-13

Reposa en el Senyor i espera en ell. Sl 37:7
Descans
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Mt 11:28
Fins el meu cos reposa confiat. Sl 16:9
Sota l'ombra del Totpoderós: no et farà por la basarda de la nit, ni la fletxa
que vola de dia. Sl 91:1-5
El Senyor et fa ombra a la teva dreta. El Senyor et guardarà de tota desgràcia.
Sl 121:5-7
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Ell calma la tempesta, s'apaivaguen les onades de la mar. Sl 107:29
Que les muntanyes duguin pau al poble. Sl 72:3
Els lotus espinosos li fan ombra. Jb 40:22
Els extenuats hi troben repòs. Jb 3:17
I la vostra ànima trobarà repòs. Mt 11:29
Pau
Pau, assossega't. Mc 4:39
Us dono la meva pau. Jn 14:27
Que hi hagi pau en els teus murs. Sl 122:7
Guarda en el cor els meus preceptes; gaudiràs en pau de llarga vida, dies i
anys de prosperitat. Pr 3:1-2
Aquí trobareu el repòs adient per fer reposar els cansats. Is 28:12
M'adormo en pau i reposo, perquè només tu, Senyor, em fas viure segur.
Sl 4:8

Finalment, germans, estigueu contents. Sigueu perfectes, enrobustiu-vos,
exhorteu-vos, tingueu uns mateixos sentiments, viviu en pau. 2Co 13:11
I aquest és un recer tranquil i refrescant. Is 28:12
Em fa descansar en prats deliciosos, em mena al repòs vora l'aigua. Ell
restaura la meva ànima. Sl 23:2-3
Jo sóc la resurrecció i la vida. Jn 11:25
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La resurrecció d'entre els morts. Rm 1:4
Se sembra un cos sense honor, i ressuscita gloriós. 1Co 15:43
I l'Esperit, l'alè de vida, retornarà a Déu que el va donar. Coh 12:7
Pels segles dels segles. Ap 22:5
Amen.
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L'ESPERIT DE VERITAT
Els Raigs
Blaus

Jo sóc la veritat. Jn 14:26
El cim de la Teva paraula és la veritat. Sl 119:160

Veritat
Les seves fundacions es troben a les muntanyes santes. Sl 87:1
El Senyor ha establert el seu tron al cel. Sl 103:19
Ell ha estès el cel com tela fina. Is 40:22
Veniu, pugem a la muntanya del Senyor. Ell ens ensenyarà els seus camins, i
nosaltres seguirem les seves rutes. Is 2:3
Harmonia
Les seves vies son delitoses, i tots els seus camins són tranquils. Pr 3:17
Bellesa
Quina bellesa! Quina felicitat! Za 9:17
Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritable, autèntic,
respectable, just, pur, amable, lloable, tot allò que sigui virtuós i digne
d'elogi. Fl 4:8
Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones
noves que anuncia la pau i la felicitat. Is 52:7
Desvetlla't, desvetlla't; vesteix-te de les millors gales! Is 52:1
Els teus ulls veuran el rei en la seva esplendor. Is 33:17
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Unitat
Que n'és, de bo i agradable, viure tots junts els germans! Sl 133:1
Procurant de conservar la unitat de l'Esperit amb el lligam de la pau. Ef 4:3
Justícia
Feliços els qui treballen per la pau. Mt 5:9
Manteniu-vos arrelats en ell, edificats sobre aquest fonament. Col 2:7
Et donaré fonaments de safir. Faré de brillants els teus portals, i tota la
muralla de perles precioses. Is 54:11-12
Cim admirable; el goig de tota la terra és la Muntanya Santa de Sió. Sl 48:2
Alço els ulls a les muntanyes, allà d'on em vindrà l'ajuda. L'ajuda em vindrà
del Senyor, que ha fet el cel i la terra. Sl 121:1-2
M'encaminaré en la teva veritat. Sl 86:11
Comportem-nos dignament. Rm 13:13
Ensenya'm, Senyor, la teva ruta. Sl 27:11
Envia'm la teva llum i la teva veritat; que elles em guiïn. Sl 43:3
Qui podrà estar-se a casa teva? Qui podrà viure a la teva santa muntanya?
El qui obra honradament i practica la justícia; el qui diu la veritat tal com la
sent el seu cor. Sl 15:1-2
La teva veritat és per sempre.
Els teus consells, decidits de fa molt de temps, són fidels i veritables. Is 25:1
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Estigueu a punt, doncs! Poseu-vos el cinturó de la veritat. Ef 6:14
Fe
Preneu el casc de la salvació, i l'espasa de l'Esperit, que és la paraula de Déu.
Ef 6:17

Són justes i eternes totes les teves decisions. Sl 119:160
Al principi existia la Paraula, i la Paraula estava amb Déu. Jn 1:1
Has donat un estendard a aquells que t'estimen, per aixecar-lo en nom de la
veritat. Sl 60:6
He escollit el camí de la veritat. Sl 119:30
Augmenta'ns la fe. Lc 17:5
Senyor, jo crec. Mc 9:24
La meva fidelitat i el meu amor seran amb ell. Sl 89:24
Fidelitat
Sigues fidel fins a la mort i et donaré la corona de vida. Ap 2:10
Fidel i veraç. Ap 19:11
Molt bé, servent bo i fidel! Entra al goig del teu Senyor. Mt 25:23
Les paraules que has sentit són certes i veritables. Ap 22:6
La justícia guaitarà des del cel i la fidelitat germinarà de la terra. Sl 85:11
El Déu de la veritat, és bo i és recte. Dt 32:4

- 30 -

L'ESPERIT DE PODER
Els Raigs
Violetes

Per la força de l'Esperit de Déu. Rm 15:19
El Senyor ha establert el seu tron en el cel, i el seu regnat
s'estén per tot l'Univers. Sl 103:19

Poder
El Regne de Déu no consisteix en paraules, sinó en poder. 1Co 4:20
El Regne de Déu és a dins vostre. Lc 17:21
Dolçor – Mansuetud
La teva dolçor em fa gran. 2Sa 22:36
Deixeu treballar la paciència; manteniu-la plenament fins a la fi. Jm 1:4
Humil d'esperit. Is 57:15
Qui riu ara dels inicis insignificants? Za 4:10
Ni per la força, ni per les armes; només compta el meu Esperit. Ho dic jo, el
Senyor de l'Univers. Za 4:6
El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre servidor. Mt 23:11
Aneu a anunciar als meus germans que vagin a Galilea. Allà em veuran.
Mt 28:10

Em guies amb el teu consell, i després em rebràs a la glòria. Sl 73.24
Respecte
Doneu a cadascú allò que li deveu; respecteu a qui heu de respectar. Rm 13:7
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Proclamaré l'esplendor gloriosa de la teva majestat, i contemplaré els teus
prodigis. Sl 145:5
És plena d'honor i majestat la seva gesta. Sl 111:3
Doneu al Senyor, fills de Déu, la glòria del Seu nom. Sl 29:1-2
Amor a Déu
El Seu nom és sant i venerable. Sl 111:9
Reverencieu a Déu. Honoreu el rei. 1Pe 2:17
Aquell dia, els homes giraran els ulls al seu creador, miraran cap al Sant
d'Israel. Is 17:7
Generositat – Compassió
Feliç el qui s'interessa pels febles: en temps difícils, el Senyor el salvarà. Sl 41:1
Ell preserva la nostra ànima en vida i no deixa que vacil·lin els nostres peus.
Sl 66:9

Força
Jo, fort per salvar. Is 63:1
Rebem de Déu la força. 2Co 10:4
Consolidant amb la força del seu Esperit allò que sou en el vostre interior.
Ef 3:16

Finalment, germans meus, deixeu-vos enrobustir pel Senyor i per la seva
força poderosa. Ef 6:10
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L'ESPERIT DE GRÀCIA
Els Raigs
Ametistes

La gràcia del nostre Senyor Jesucrist. Ap 22:21

Salvació
Déu vol que tots els homes se salvin. 1Tm 2:3-4
I tots els que no eren inscrits en el Llibre de la Vida foren llançats a l'estany
de foc. Ap 20:15
Per això, ja que rebem la possessió d'un Regne incommovible, no deixem
perdre aquesta gràcia i servim a Déu de manera que li sigui agradable, amb
temor i submissió. Perquè el nostre Déu és un foc que devora. He 12:28-29
Jo refinaré i purificaré aquests supervivents com l'or i la plata que es passen
pel foc. Za 13:9
Purificat set vegades. Sl 12:6
No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del maligne.
Jn 17:15

El Senyor de l'Univers diu: “Seran meus el dia que ara preparo, els prendré
com la meva heretat preferida. Ml 3:17
Resplendiran com les pedres precioses d'una corona, alçades sobre la Seva
terra. Za 9:16
El Senyor s'apareixerà damunt d'ells. Za 9:14
I jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré a tothom cap a mi. Jn 12:32
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Mansuetud
Mira, el teu Rei que ve cap a tu, sigues humil. Mt 21:5
Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de
cor, i la vostra ànima trobarà repòs. Mt 11:29
No ens donis a nosaltres la glòria, no ens la donis a nosaltres, Senyor; dóna
la glòria al Teu nom. Sl 115:1
Feliços els humils. Mt 5:5
Perfecció
Sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial és perfecte. Mt 5:48
El Regne de Déu és a dins vostre. Lc 17:21
Santedat
Perquè jo sóc Déu i no un home, sóc el Sant, present enmig teu. Os 11:9
El Senyor té el seu tron en el cel. Sl 11:4
Adoració
En veure'l, el van adorar. Mt 28:17
Els Cinc Sentits
Aquell dia es parlarà la llengua hebrea en cinc ciutats d'Egipte, i totes cinc
estaran lligades per jurament al Senyor de l'Univers. Is 19:18
Quan se sentirà el setè àngel que comença a tocar la trompeta, aquells dies
s'acomplirà el misteri de Déu. Ap 10:7
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Pregària – Recolliment
En canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi amb
pany i clau i prega al teu Pare, present en els llocs més secrets; i el Pare, que
veu el que és secret, t'ho recompensarà. Mt 6:6
Bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat. Mt 6:8
Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i la seva justícia, i tot això us ho
donarà de més a més. Mt 6:33
El Senyor el cridà de la bardissa estant, i li respongué: “Sóc aquí.” Llavors
Déu li digué: “Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat.” Ex 3:4-5
¹L'Home Físic
Aquell dia una ruta unirà ¹Egipte amb ²Assíria.
²L'Home Mental
Els assiris aniran a Egipte i els egipcis viatjaran a Assíria. Els uns i els altres
adoraran el Senyor.
³L'Home Espiritual
Aquell dia, al costat d'Egipte i Assíria hi haurà ³Israel, com una benedicció
en el cor de la terra. El Senyor de l'Univers els beneirà amb aquestes
paraules: “Beneït sigui Egipte, el meu poble; beneïda sigui Assíria, obra de
les meves mans; beneït sigui Israel, la meva possessió.” Is 19:23-25
Jo us salvaré i sereu motiu de benedicció; no patiu, reforceu les vostres
mans. Za 8:13
El Poble Sant. Is 62:12
Santedat del Senyor. Za 14:20
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Jo els he donat la glòria que tu m'has donat, perquè siguin u com nosaltres
som u. Que Jo estigui en ells i Tu en Mi, perquè siguin perfectament u.
Jn 17:22-23

Acompliment
Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols. El setè dia,
Déu havia acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l'obra
que havia fet. Déu va beneir el dia setè i el va santificar. Gn 2:1-3
Déu veié que tot això era bo. Gn 1:10
Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu, per obtenir
misericòrdia i perquè ens concedeixi la gràcia per ajudar quan sigui l'hora.
He 4:16

Jo t'he glorificat a la terra, duent a terme l'obra que m'havies encomanat.
Jn 17:4

Ara és l'hora de la salvació, la força i el regnat del nostre Déu, l'hora del
poder del Seu Crist. Ap 12:10
Si guardeu els Meus manaments, us mantindreu en el Meu amor, tal com jo
guardo els manaments del Meu Pare i habito en el Seu amor. Jn 15:10
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L'ESPERIT DE CRIST
Els Raigs
Blancs
Diamant
Plenitud

El que obre els set segells.
Ell obre els set ulls;
Fa créixer les set banyes;
Empara les set esglésies;
Forma les set estrelles;
Encén les set llànties;
Santifica els set dies.

Envia els set esperits; ho uneix tot en un sol Tot; crea l'harmonia Divina dels
mons grans i petits; distribueix les benediccions assignades, guia cap al Cor
Diví de l'Amor.
Dóna la vida i crea; produeix i fructifica; enriqueix i embelleix, acaricia i
conforta; beneeix i il·lumina. Aporta la joia a totes les criatures vivents;
santifica i omple de saviesa. Reuneix el coneixement; fa germinar i manifesta
plenament l'Amor, la Saviesa i la Veritat de Déu.
El Senyor s'ha complagut en el qui ell havia triturat i afligit. Quan haurà
ofert la Seva ànima en sacrifici per expiar les culpes, veurà la Seva llavor,
viurà llargament: per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Is 53:10
Després de les proves, veurà la llum del treball de la seva ànima i quedarà
satisfet.
Pel seu coneixement, ell, que és just, farà justos tots els altres; perquè ha pres
damunt seu les culpes d'ells. Per això li donaré tota una multitud i dividirà
el botí entre els forts, perquè s'ha despullat de la pròpia vida fins a la mort i
ha estat comptat entre els malfactors. Ell ha portat damunt seu els pecats de
tots i ha intercedit per les seves infidelitats. Is 53:11-12
Crist – la Llum del món. Jn 8:12
Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres
bones obres i glorificaran el vostre Pare Celestial. Mt 5:16
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Vaig veure que hi havia una multitud tan gran que ningú no l'hauria pogut
comptar. Eren gent de totes les nacions, tribus, pobles i llengües. S'estaven
drets davant del tron i davant l'Anyell, i portaven vestits blancs i palmes a les
mans. Ap 7:9
Mireu, un tron s'ha establert al cel i n'hi ha Un que s'hi ha assegut. Ap 4:2
I em va mostrar el riu pur de l'Aigua de la Vida, transparent com el cristall,
que naixia del tron de Déu i de l'Anyell. Ap 22:1
Aleshores vaig veure al mig, en el tron, envoltat dels quatre vivents i dels
vint-i-quatre ancians, un Anyell dret. Ap 5:6
Mireu l'Anyell de Déu! Jn 1:36
Jo us envio el “Germen”, el Meu servent.
Poso aquesta pedra davant de Jeixua, una Pedra blanca amb set ulls; “heus
aquí, hi gravaré una inscripció,” diu el Senyor de l'Univers. Za 3:8-9
No heu llegit allò que diu l'Escriptura? “La pedra rebutjada pels
constructors, ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet, i els
nostres ulls se'n meravellen.” Mc 12:10-11
Escolteu què diu el Senyor Déu: “Poso a Sió una pedra de fundació, una
pedra de toc, una pedra angular, preciosa, ben assentada perquè serveixi de
fonament: el qui cregui no s'esfondrarà. Poso el dret com a plomada, la
justícia per cordill.” Is 28:16-17
Així, doncs, els que vulgueu apropar-vos a aquesta Pedra, havent renunciat a
tota maldat, a tot engany i a tota mena d'hipocresies, enveges i
maledicències, com infants tot just nats, deliu-vos per la llet pura de la
Paraula, que us farà créixer i us durà a la salvació. Vosaltres ja heu tastat que
n'és, de bo, el Senyor. Acosteu-vos a Ell, que és la Pedra Viva, rebutjada pels
homes, però escollida i preciosa als ulls de Déu. També vosaltres, com
pedres vives, sou edificats com a temple de l'Esperit perquè formeu una
santa comunitat sacerdotal que ofereixi sacrificis espirituals agradables a
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Déu per Jesucrist. 1Pe 2:1-5
I vaig sentir una veu forta que proclamava des del tron: “Heus aquí, el
Tabernacle de Déu és amb els homes, i habitarà entre ells. Ells seran el seu
poble i el seu Déu serà ‘Déu que és amb ells’.” Ap 21:3
I Déu va dir: “Poso el meu arc-iris en els núvols com a signe de la meva
Aliança amb la terra. Recordaré l'Aliança perpètua, la que hi ha entre Déu i
tots els vivents, tots els qui viuen a la terra.” Gn 9:12-16
Jo sóc el Senyor, el Déu de tots els vivents. Jr 32:27
El Regne del Cel és a prop. Mt 3:2
Llavors, en plena visió, vaig sentir les veus d'una multitud d'àngels que
envoltaven el tron, i les veus dels vivents i dels ancians. Eren milers de
milers i miríades de miríades, que exclamaven amb veu forta: “Digne és
l'Anyell que ha estat degollat de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força,
honor, glòria i lloança!”
¹Superconsciència – ²Consciència – ³Subconsciència
Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel¹, a la terra, sota la
terra² i al mar³, totes les que hi ha en aquests llocs, que proclamaven: “Al qui
seu al tron i a l'Anyell siguin donats la lloança, l'honor, la glòria i el poder
pels segles dels segles!” Ap 5:11-13
“Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'Univers, el qui era, el qui és i el qui
ve!” Ap 4.8
És el mateix ahir, avui i per sempre. He 13:8
Et donem gràcies, Senyor, oh Déu Totpoderós, El qui és i el qui era i el qui
arriba, perquè ja has pres el teu gran poder i has instaurat el teu Regne.
Ap 11:17
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Tot seguit vaig veure com en el cel s'obria el temple, el Tabernacle de
l'Aliança. Ap 15:5
Em va transportar en Esperit dalt d'una muntanya gran i alta i em feu veure
la ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel, venint de Déu i envoltada
de la seva glòria. La seva llum resplendia com la pedra més preciosa, com un
jaspi transparent i cristal·lí. Ap 21:10-11
La ciutat era tota d'or pur semblant al cristall més transparent. Els
fonaments de la muralla de la ciutat estaven adornats amb dotze pedres
precioses de tota mena: el primer fonament era jaspi; el segon, safir; el
tercer, calcedònia; el quart, maragda; el cinquè, sardònix; el sisè, sarda; el
setè, crisòlit; el vuitè, beril; el novè, topazi; el desè, àgata; l'onzè, jacint; el
dotzè, ametista.
I les dotze portes eren dotze perles.
De temple no n'hi vaig veure, perquè el seu temple és el Senyor, Déu de
l'Univers, juntament amb l'Anyell.
I la ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de
Déu l'omple de claror, i l'Anyell és la seva Llum. Ap 21:18-23
Feliços els qui renten els seus vestits per poder tenir accés a l'Arbre de la
Vida i poder entrar a la ciutat per les seves portes! Ap 22:14
Una cosa he demanat al Senyor i la desitjo amb tota l'ànima: poder viure a
la Casa del Senyor tots els dies de la meva vida. Sl 27:4
Aspergeix-me amb hisop, que quedi pur; renta'm, i seré més blanc que la
neu. Sl 51:7
El qui surti vencedor anirà, doncs, amb vestits blancs. Ap 3:5
Al qui surti vencedor, li donaré el Mannà amagat per menjar. Ap 2:17
Jo, per menjar, tinc un aliment que vosaltres no coneixeu. Jn 4:32
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Si algú escolta la Meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb
ell, i ell amb Mi. Ap 3:20
Li donaré una pedra blanca amb un nom nou inscrit que ningú coneix, fora
del qui el rep. Ap 2:17
Alçat radiant; perquè ja arriba la teva llum i la glòria del Senyor clareja com
l'alba damunt teu. Is 60:1
Desvetlla't, desvetlla't, vesteix-te de les millors gales! Is 52:1
Consagra't al Senyor! Za 14:20
Ell m'ha mudat amb vestits de salvació, m'ha cobert amb un mantell de
justícia. Is 61:10
Però la paciència l'heu de mantenir fins a la fi; així sereu perfectes i íntegres i
no us mancarà res. Jm 1:4
I et posaré una resplendent vestit de festa. Za 3:4
I seré alliberat per la puresa de les teves mans. Jb 22:30
Obriu-me els portals dels justos: entraré a donar gràcies i lloances al Senyor.
Sl 118:19

Obriu les seves portes i hi entrarà el poble just que guarda fidelment la
veritat. Is 26:2
Els nostres peus ja han arribat als teus portals. Sl 122:2
Portals, alceu les llindes, engrandiu-vos, portalades eternes, que ha d'entrar
el Rei de la glòria! Qui és aquest Rei de la glòria? És el Senyor de l'Univers,
ell és el Rei de la Glòria. Sl 24:9-10
El Senyor habita en el Seu Sant palau. Sl 11:4
- 41 -

Estigueu en silenci davant meu. Is 41:1
No sabeu que sou temple de Déu i que l'Esperit de Déu habita en vosaltres?
1Co 3:16

Caminaré a l'interior de casa meva amb la innocència del meu cor. Sl 101:2
Fes que esclati la teva meravellosa misericòrdia, oh tu, que amb la Teva dreta
salves dels adversaris els qui es confien a les teves mans. Sl 17:7
Jo veuré la Teva faç en tota justícia. Seré complert quan em desvetlli
contemplant la Teva imatge. Sl 17:25
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EL PARE DE LES LLUMS

Els Raigs
de Llum

Crist és l'Esplendor de la glòria de Déu i la representació
exacta del Seu ésser; ell sosté tot l'univers amb el Poder de
la seva paraula. He 1:3

Ell fa dels Seus àngels esperits; dels Seus ministres, flames de foc. He 1:7
Esperits, enviats per a fer un servei als qui han d'heretar la salvació. He 1:14
Les manifestacions de l'Esperit que rep cadascú són en bé de tots. 1Co 12:7

Raigs
Vermells

Jo, que sóc la llum, he vingut al món. Jn 12:46
Per il·luminar els qui viuen a la fosca. Lc 1:79

Vida
En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes. Jn 1:4
Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i la tinguin en abundància.
Jn 10:10

I la vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable. Jn 17:3
Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot
aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. Jn 11:25-26
Perquè així com el Pare té vida en ell mateix, també ha concedit al Fill que
tingui vida en ell mateix. Jn 5:26
Les obres del seu braç són potents. Lc 1:51
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Raigs
Roses

Però Déu, que és ric en misericòrdia, ens ha estimat amb
un amor tan gran que ens ha donat la vida juntament amb
Crist, a nosaltres que érem morts pels nostres pecats. Ef 2:4-5

Amor
Però el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom Meu, us farà
recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà entendre. Jn 14:26
Que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Jn 15:12
Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo a vosaltres; habiteu en el Meu
amor. Jn 15:9
No et dic set vegades, sinó setanta vegades set. Mt 18:22
Segueix-me. Jn 21:19
Raigs
Taronges

Perquè, si tot el teu cos està il·luminat i no hi ha cap racó
fosc, serà tot ell tan resplendent com quan una llàntia
t'il·lumina amb la seva claror. Lc 11:36

Salut
El metge, no el necessiten els qui estan sans, sinó els qui estan malalts. Lc 5:31
I molta gent s'aplegava per escoltar-lo i fer-se curar de les seves malalties.
Lc 5:15

Harmonia
Sortia d'ell una Força que guaria a tothom. Lc 6:19
Però Jesús ho va sentir i li respongué: “No tinguis por; tingues només fe, i
ella se salvarà.” Lc 8:50
- 44 -

Pel poder del Senyor, guaria els malalts. Lc 5:17
Justícia
I els envià a anunciar el Regne de Déu i a curar els malalts. Lc 9:2
Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom
meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, agafaran serps
amb les mans i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les
mans als malalts, i es posaran bons. Mc 16:17-18
Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin, cureu els
malalts que hi hagi i digueu a la gent: “El Regne de Déu és a prop vostre.”
Lc 10:8-9

I tots els qui van tocar el seu mantell quedaren curats. Mt 14:36
Jesús se'n va anar d'allí i arribà vora el llac de Galilea, pujà a la muntanya i
s'assegué. Llavors se li acostà molta gent que portava coixos, cecs, esguerrats,
muts i molts altres malalts. Els van deixar als seus peus, i ell els va curar. La
gent, en veure que els muts parlaven, que els esguerrats quedaven curats, els
coixos caminaven i els cecs hi veien, se'n meravellava i glorificava el Déu
d'Israel. Mt 15:29-31
Raigs
Grocs

La Saviesa que ve de dalt, primer de tot és pura; després,
pacífica, amable, dòcil, plena de misericòrdia i de bons
fruits, sense parcialitat ni hipocresia. Jm 3:17

Saviesa
Claredat
Llavors els obrí l'enteniment perquè comprenguessin el sentit de les
Escriptures. Lc 24:45
Però els fills de la saviesa acrediten tots que és justa. Lc 7:35
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Creieu en la llum, mentre la teniu, i sereu fills de la llum. Jn 12:36
Acord
Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres
bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel. Mt 5:16
Compassió
Feliços els compassius, perquè seran compadits. Mt 5:7
Joia
En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de l'Esperit Sant, digué:
“T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills
tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de ferho.” Lc 10:21
Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Mt 5:12

Us he dit tot això perquè la Meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia
sigui completa. Jn 15:11
I de mostrar a plena llum davant de tothom com Déu realitza el seu misteri,
que des de sempre ha estat amagat en ell mateix, que és el creador de totes
les coses a través del Crist. Així, ara, valent-se de l'Església, ha volgut fer
conèixer les múltiples manifestacions de la seva saviesa a les potències i a les
autoritats que són a les regions celestials. Ef 3:9-10
Així, doncs, també nosaltres, d'ençà que hem sentit a dir tot això, no ens
cansem de pregar a favor vostre demanant a Déu que arribeu al ple
coneixement de la seva voluntat, amb tota saviesa i amb la intel·ligència que
ve de l'Esperit. Col 1:9
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Comporteu-vos assenyadament amb els qui no creuen, procurant de treure
partit dels moments favorables. Col 4:5
Que la vostra paraula estigui sempre plena de gràcia, i amanida amb sal,
perquè sapigueu com heu de respondre a cadascú. Col 4:6
Si a algun de vosaltres li manca saviesa, que la demani a Déu, i Déu, que
dóna generosament a tothom, sense retreure res, la hi concedirà. Jm 1:5
Però que demani amb fe, sense dubtar, perquè el qui dubta és com una ona
del mar, remoguda i sacsejada pel vent. Una persona així, que no es pensi
pas que el Senyor donarà res a qui té el cor dividit. Jm 1:6-7
Demano al Déu del nostre Senyor Jesucrist, el Pare Gloriós, que us
concedeixi l'Esperit de saviesa per comprendre la seva revelació, perquè el
conegueu de veritat. Li demano que il·lumini els ulls del vostre cor perquè
conegueu a quina esperança ens ha cridat, i quines riqueses de glòria ens té
reservades en l'herència que Ell dóna als sants. Ef 1:17-18
Segueix-me. Jn 21:19
Raigs
Verds

Demaneu, i us donaran; cerqueu, i trobareu;
truqueu, i us obriran. Mt 7:7

Fecunditat
Perquè el qui demana, rep; el qui cerca, troba, i a qui truca, li obren.

Mt 7:8

Doneu, i us donaran: us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda,
sacsejada i curulla fins a vessar. Lc 6:38
Simó li respongué: "Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem
agafat res; però, d'acord amb la teva paraula, calaré les xarxes per pescar."
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Abundància
Ho feren així, i van arreplegar una quantitat tan gran de peix que les xarxes
se'ls esquinçaven. Lc 5:4-6
Omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res. Lc 1:53
Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell té per just, i tot
això us ho donarà de més a més. No us preocupeu, doncs, pel demà, que el
demà ja es preocuparà d'ell mateix. Mt 6:33-34
El vostre Pare ja sap prou que en teniu necessitat. Lc 12:30
Però Jesús, en sentir aquestes paraules, digué al cap de la sinagoga: "No
tinguis por; tingues només fe." Mc 5:36
Calma
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Mt 11:28
Mentre parlaven d'això, Jesús es presentà enmig d'ells i els va dir: "Pau a
vosaltres." Lc 24:36
Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor.
Lc 2:14

Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jn 14:27
Descans
Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica. Mc 6:31
Us he dit tot això perquè en mi trobeu la pau. En el món passareu
tribulacions, però tingueu confiança: jo he vençut el món. Jn 16:33
Segueix-me. Jn 21:19
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Raigs
Blaus

Jo sóc la veritat. Jn 14:6
Perquè la llei fou donada per Moisès, però la gràcia i la
veritat han vingut per Jesucrist. Jn 1:17

Veritat
Quan vingui l'Esperit de la Veritat, us conduirà cap a la Veritat sencera.
Jn 16:13

Quan vingui el Defensor, l'Esperit de la veritat que procedeix del Pare i que
jo us enviaré des del Pare, ell donarà testimoni de mi. Jn 15:26
Per això teniu posades en Déu la fe i l'esperança. 1Pe 1:21
Vosaltres heu purificat la vostra ànima obeint la veritat a través de l'Esperit, i
ara podeu practicar un amor fratern sense hipocresia. Estimeu-vos els uns als
altres intensament i amb un cor net. 1Pe 1:22
Que Déu us faci dignes de la vocació que heu rebut; que amb el seu poder
afermi la vostra voluntat d'obrar el bé i encengui la vostra fe. 2Te 1: 11
Però nosaltres, tal com ell ens ho ha promès, esperem un cel nou i una terra
nova, on regnarà la justícia. 2Pe 3:13
Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és autèntic, respectable,
just, pur, amable, lloable, tot allò que sigui virtuós i digne d'elogi. Fl 4:8
Els dons són diversos, però l'Esperit és un de sol. Són diversos els ministeris,
però el Senyor és un de sol. 1Co 12:4-5
Santifica'ls en la teva veritat; la teva Paraula és veritat. Jn 17:17
Jo en ells, i Tu en Mi; perquè siguin plenament u. Jn 17:23
Segueix-me. Jn 21:19
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Raigs
Violeta

Us he donat autoritat; el poder de trepitjar serps i
escorpins i de vèncer tota la potència de l'enemic, i res no
us farà mal. Lc 10:19

Poder
En veritat us dic que alguns dels qui són aquí no moriran sense haver vist
arribar amb Poder el Regne de Déu. Mc 9:1
La gent estava admirada de la seva doctrina perquè parlava amb poder. Lc 4:32
Autoritat
Què son aquestes paraules? Dóna ordres amb autoritat i amb poder als
esperits malignes i els fa sortir! Lc 4:36
Quedeu-vos a la ciutat de Jerusalem fins que sigueu revestits de la força que
us vindrà de dalt. Lc 24:49
Però des d'ara, el Fill de l'home estarà assegut a la dreta del Poder de Déu.
Lc 22:69

Força
Perquè el Totpoderós obra en mi meravelles; el seu Nom és sant. Lc 1:49
Jesús s'acostà i els va dir: “He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu,
doncs, a tots els pobles, instruïu-los i feu-los deixebles meus, batejant-los en
el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant.” Mt 28:18-20
Raigs
Ametista

El més petit de tots vosaltres, aquest és el més gran. Lc 9:48

Salvació
El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre servidor. Mt 23:11
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Humilitat
El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humiliï serà enaltit. Mt 23:12
Va anar, doncs, al temple, guiat per l'Esperit. Lc 2:27
Els meus ulls han vist la Teva salvació. Lc 2:30
Només hi ha una cosa necessària, i Maria ha escollit aquesta bona part, i no
li serà presa. Lc 10:42
Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a reclinar. I va
entrar per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué
el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls
i el van reconèixer. Lc 24:29-31
Revestiu-vos de l'amor, que tot ho lliga i perfecciona. Col 3:14
Segueix-me. Jn 21:19
Raigs
Blancs

La religió pura i sense taca als ulls de Déu, el nostre Pare,
consisteix en això: ajudar els orfes i les viudes en les seves
necessitats i guardar-se de la malícia del món. Jm 1:27

Puresa
De la seva plenitud, tots nosaltres n'hem rebut gràcia rere-gràcia. Jn 1:16
Comencem amb l'ensenyament bàsic del Crist, i encaminem-nos cap a la
perfecció. He 6:1
Us heu acostat a la Muntanya de Sió, a la ciutat del Déu Viu, la Jerusalem
Celestial, a miríades d'àngels, a l'aplec festiu, a l'assemblea dels Primogènits
que tenen el nom escrit en el cel; us heu acostat a Déu, Jutge de tots, als
esperits dels justos que ja han arribat a la plenitud. He 12:22-23
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Perfecció
La llei no va fer res perfecte; d'altra banda, és introduïda una esperança
millor per la qual ens acostem a Déu. He 7.19
La paraula del jurament, que ve després de la llei, fa gran sacerdot el Fill,
que ha arribat a la perfecció per sempre. He 7:28
El bany regenerador i el poder renovador de l'Esperit Sant, que Ell ha vessat
abundosament sobre nosaltres mitjançant Jesucrist, el nostre Salvador. Tt 3:5-6
Estic segur d'una cosa: el qui ha començat en vosaltres una obra tan
excel·lent, l'anirà duent a terme fins el dia que vingui el Crist. Fl 1:6
Que la gràcia del nostre Senyor Jesús, el Crist, sigui amb tothom. Ap 22:21
Amen
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EL FRUIT DE L'ESPERIT
El Raig
Blanc

Plenament U. Jn 17:3
La Llum del món – Crist. Jn 8:12
Ell tanca amb pany i clau les estrelles. Jb 9:7

Els Set
Esperits

Les insondables riqueses de Crist. Ef 3:8

1. Vermell-Rosa

Jo sóc la Vida. Jn 14:6
Jo sóc un narcís de la plana de Sharon. Ct 2:1
L'Amor ve de Déu. 1Jn 4:7

2. Taronja

Sóc el Sant, present enmig teu. Os 11:9
Una criatura nova. 2Cor 5:17

3. Groc

La Saviesa s'ha construït un palau. Pr 9:1

4. Verd

El Seu Nom és Germen. Za 6:12
Jo sóc el cep. Jn 15:5

5. Blau

Jo sóc la Veritat. Jn 14:6
Purificant els seus cors per la fe. Ac 15:9

6. Violeta

El Totpoderós obra en mi meravelles. Lc 1:49
El Regne del Senyor no consisteix en paraules, sinó
en poder. 1Cor 4:20

7. Ametista

Jo en ells, i Tu en Mi. Jn 17:23
Mansuet i humil de cor. Mt 11:29

8. Diamant

Una pedra blanca amb set ulls. Za 3:9
Veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i
baixant sobre el Fill de l'home. Jn 1:51
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Llum
Gloriosa

Els Set Esperits.
Els Set Raigs.
Les Set Harmonies.
En la perfecció de la unitat de Déu.
Purificat set vegades. Sl 12:6
Estimats, ara som fills de Déu. 1Jn 3:2
Participants de la naturalesa Divina. 2Pe 1:4

EL MANAMENT DEL MESTRE:
Estimeu el camí perfecte de la Veritat i la Vida.
Poseu la Bondat com a fonament de la vostra casa.
La Justícia com a mesura.
L'Amor com a bellesa.
La Saviesa com a muralla protectora.
La Veritat com a Llum.
Només llavors Em coneixereu, i Em podré revelar a vosaltres.
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EPÍLEG
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“El Mestre Peter Deunov ha escrit un llibre que no comparteix pas amb tot el món.
En aquest llibre parla de tots els colors. Explica que hi ha àngels que s'ocupen dels colors de la
natura, perquè tot el que passa a la natura es realitza mitjançant els colors. Són ells els qui
treballen sobre les plantes, els animals i els homes. He llegit moltes coses extraordinàries en aquest
llibre, per exemple, que a la Bíblia hi ha versets preparats especialment.
Quan els pronuncieu, creeu certs colors al vostre voltant. Gràcies a aquest fenomen, podeu guarir
malalties tot llegint els versets a prop dels malalts. Sabeu que els savis turcs poden curar les
malalties llegint certs passatges de l'Alcorà? Jo vaig assistir-hi i vaig comprovar com es produïen
miracles.
Doncs, si a l'Alcorà existeixen paraules poderoses, per què no n'hi hauria a la Bíblia i als
Evangelis? Podem elevar-nos a través de l'escala de colors amb aquests versets.”

“El Mestre Peter Deunov ha buscat i trobat a la Bíblia i els Evangelis molts versets que ha
reagrupat per esperits i pels colors corresponents; cosa que fa que al pronunciar-los es forma el
color. Amb aquests versets treballem la Bíblia i els Evangelis i també els set Esperits de la llum;
pronunciant els versets, els set Esperits de Déu us visitaran de mica en mica.
Passa quelcom al nostre interior, perquè entrem a dins la Bíblia, a dins de les coses sagrades i
santes, i llavors, tots els profetes i tots els apòstols estan amb nosaltres.
No digueu pas que ja heu llegit tots aquests versets, que ja els coneixeu. La novetat és despertar
una nova consciència d'aquestes correspondències extraordinàries.
És l'obra d'un gran mestre i ens podem refiar totalment del Mestre Peter Deunov quan diu que
tal verset produeix tal color. Ell era clarivident, comunicava amb els àngels. Ell ho coneixia tot, jo
en sóc el testimoni, ell m'ho ha predit tot.
Feliços els qui s'identifiquen a l'Esperit!”

Mestre Omraam Mikhaël Aïvanhov
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EL MÈTODE DELS RAIGS DE COLOR DE LA LLUM
El Testament dels Raigs de Color de la Llum és la pura Paraula de Déu, transmesa,
parlada i experimentada durant milers d’anys. Es tracta de versos de la Santa Bíblia,
extrets i ordenats de manera sistemàtica que, quan es llegeixen amb cura i reverència,
produeixen tots els colors necessaris per a l’elevació i la millora espiritual; avançant així
en el Camí del Senyor: “Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida.” Jn 14:6
Llegiré ara tot el que l’Esperit us ha preparat; i el que llegiré aquí es publicarà en un
llibret especial que us serà donat per a la pràctica. En aquest llibret, no només els versos
s’ordenaran amb detall i claredat, sinó també els colors amb les diverses virtuts i
vibracions que provoquen i generen.
Vull formar una forta onada dels set colors guiats pel Crist, que és proper al pla físic i
assisteix al Consell d'aquest any. Tots aquests versos s'han extret sota la seva guia, de
manera que, sempre que els feu servir, el Senyor us ajudarà. Tots aquests versets són
paraules seves, i quan comenceu a treballar amb ells, la força de l'Esperit vindrà, però
primer us heu de purificar. El Senyor Crist mai no ha estat present tal com ho està
aquest any; ell m'ha ajudat a superar els diversos obstacles abans del Consell, sobretot
quan rebia els versos del Llibre del Senyor, que amb les seves vibracions formen els
Raigs necessaris per a tothom. Els esperits fins i tot van intentar tocar-me la salut, però
Déu és qui ho supera tot.
Bé, tots ho sabeu: Crist és amb nosaltres aquest any. Diu que ara ve a posar ordre i a
regular-ho tot. Tothom a fora en el món és lliure de provar la llei kàrmica, però per a
vosaltres, vull que sigueu realment lliures i visqueu sota la llei del Crist. L’Esperit
d'Eternitat implica la immortalitat, a la qual tots aspirem. Es diu a l'Escriptura: "Sigues
perfecte", tal com Déu és perfecte amb nosaltres en misericòrdia, bondat i indulgència.
Reconcilieu-vos amb tothom i no permeteu cap odi entre vosaltres. Perdoneu-vos els
uns als altres en el nom de Déu, ja que el Crist actua ara en el pla físic i ho podreu
comprovar.
El primer regal que heu de manifestar és la compassió. Amb la vinguda del Crist, el seu
poder serà set vegades més gran que en el passat i, per tant, el progrés de la humanitat
serà també magnificat. "El Canelobre d'Or" simbolitza l'ensenyament del Crist que ara
busca el món i que arriba. La majoria de la gent encara dorm, però els Set Esperits
treballen ara, l'última trompeta està sonant, així que hauríeu d'intentar, ràpidament i
incansablement, entendre-ho i aplicar-ho tot, si no ho heu fet abans.
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L’èxit depèn del color verd com també en depèn l'alleujament. La falta del color verd
provoca la pobresa i, quan és excessiu, es desenvolupa la curiositat i l’avarícia. Per tant,
quan el color verd es fa massa abundant, hem de recórrer al vermell per equilibrar-lo.
Els desitjos excessius en aquest món formen el color verd. “Negar-se a si mateix”
significa no voler allò que no necessitem. Combinant els versos llegits amb certs Raigs
Solars, s’obté un gran benefici. I és cert, que tan bon punt ens unim amb els Raigs de
Color de la Llum, comencem a crear.
La Terra és una escola i hem d'aprendre les nostres lliçons en ella. La falta o l'excés de
colors provoca diferents problemes. Els conflictes en general s'originen per una manca
de colors. L'odi, per exemple, és provocat per la manca de vermell. Per altra banda, la
raó per la qual busquem estimar, és un excés d'aquest. Per això, quan algú diu que no
pot estimar i ser estimat, indica que hi ha escassetat de color vermell i, per tant, ha de
trobar una persona amb color verd. Hem d'utilitzar sovint el color verd. Per exemple, si
necessiteu diners, apliqueu el color verd. En el color verd hi ha els gèrmens de
desenvolupament i creixement; si volem créixer, hem d'aplicar i experimentar aquest
color en tots els seus graus. El verd és també el color de l'Ànima.
Ara, Crist vol que feu servir els colors d’una manera molt senzilla. Suposem que un de
vosaltres odia a algú, aleshores haurà de llegir els versos relacionats amb el color vermell
que l'ompliran d’Amor. Però hem de saber utilitzar aquests versos i colors amb
coneixement i atenció. En el passat vam intentar entendre i aplicar la humilitat moltes
vegades, però no havíem tingut cap llei que ens guiés. Així que ara el Crist ve a
ensenyar-nos com combinar les coses i beneficiar-nos d'aquesta simple llei.
Treballem amb la Llum, perquè és el més essencial per a la Vida i tot depèn d'ella. I
després que hàgim aplicat i inclòs tots els colors en la nostra vida, els Set Esperits
s'uniran en l'ésser humà i podrà retornar al seu origen, esdevenint u amb la Font
Divina. Per això Jesucrist va venir, per ensenyar a la humanitat com fer-ho.
De la Llum surten tots els bons esperits. Els esperits Divins també vénen amb la Llum:
baixen al matí i retornen al vespre cap a Déu. Tots els vostres desitjos i pensaments són
processats al vespre, d'aquesta manera al Cel saben si heu de prendre o donar. Així és
com hem d’entendre l’Ensenyament del Crist: el Crist bufa i el seu alè es converteix en
Llum, i la Llum en Vida.
El vermell fosc imparteix activitat. En la vida espiritual sempre hem de llaurar i sembrar
per tal de rebre i recollir. Hem d’utilitzar les oportunitats que se'ns presenten cada dia,
perquè els atributs Divins es manifestin més sovint.
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El Crist ve a mostrar-nos aquesta manera senzilla d’aplicar els Raigs de Color de la
Llum per obrir-nos la via. Ve al món per portar una Nova Llum i il·luminar les ments
humanes; de fet, els homes li deuen a ell tota l’educació i la cultura.
El número set preval a tot arreu i sempre és Diví. La Bíblia és un llibre, aparentment
desordenat, però com a cap altre llibre hi trobem els set colors de l'espectre de la Llum
(vermell, taronja, groc, verd, blau, violeta i ametista). Aquests colors els trobareu en el
llibret que us prepararé i fins i tot contindrà tres colors addicionals (blanc, blanc
diamant i rosa).
Algú diu: "No puc estimar", però quan li donem el color vermell, veiem que el seu estat
canvia immediatament. Això explica el fet que, mentre llegim aquest llibret, els nostres
anhels i aspiracions quedin miraculosament satisfets.
Per exemple, al llibre de Job, capítol 11, verset 17, es diu: “I la teva edat lluirà més que el
migdia; i si estàs fosc, tornaràs a ser com l’alba.” Les edats, que s’impliquen en aquest vers,
són èpoques que es divideixen en períodes: or, plata, coure i ferro. L’edat del ferro és la
més llunyana. Però ara ve un altre temps en què arribarà l'Època Daurada, en la qual
viurem. És precisament el nostre desig de convertir el ferro en or, l'emblema del
guariment i la transformació, perquè el ferro és el que correspon a la vida aspra i la
plata correspon al que l’home ja ha utilitzat. Quan comprenguem correctament totes
aquestes veritats, es restablirà l'harmonia entre nosaltres. Perquè no és cap secret que hi
ha persones amb raigs que intentem evitar perquè són insuportables. De la mateixa
manera, les persones modernes fugen del Crist perquè Ell els il·lumina, i es revelen les
seves taques.
Si pensem que tot és desordre, brutalitat i no trobem el sentit de les coses, hem de
moure'ns del visible a l’invisible. Sovint alguns parlen del cos astral, però jo els hi
pregunto si realment comprenen el seu cos físic. Si no entenen bé el seu cos físic, com
poden entendre el cos astral? Tenim totes les coses en el cos físic, per què ens
n'hauríem de voler desfer? El cos espiritual que ara s’està formant ha de fer ús de tot el
que li està disponible. El cos físic està connectat amb tota la matèria i és la clau per
entrar i gaudir de la Natura visible. Ningú ha d’entrar en conflicte amb el seu cos físic
ni desvalorar-lo, passi el que passi.
Algú diu "Sóc estúpid", però quan li donem el color groc, veiem que es torna més
intel·ligent. Per tant, a aquesta persona li faltava el color que necessitava.
Utilitzant aquests versos tal com els dóna el Crist, podrem treballar també el nostre cor.
Per exemple, què és la por? És un excés de color taronja. Llavors, sovint plorem per algú
proper que ha mort, però si ens analitzem amb més deteniment, veurem que no plorem
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perquè hagi marxat, sinó perquè la seva existència ens procurava confort. La pèrdua del
confort és la veritable raó del nostre plor.
Aquests versos extrets de la Bíblia presenten els Raigs de la Llum que ara utilitzarem.
Començarem amb la ment i després treballarem el cos. Aquesta és la Llei del Crist, i
l’Esperit us guiarà; us revelarà els misteris més profunds de la Vida, que no es diuen,
sinó que es revelen directament per l'Esperit. De fet, les coses bàsiques explicades a la
Bíblia estan amagades a la Natura i a la nostra ànima. L'ànima humana és un tresor
Diví. I us ho torno a repetir, la Vida en si mateixa és senzilla, així que fàcilment la
podem adquirir. Tots hem d’obrir les finestres de la nostra ànima perquè la Llum del
sol pugui entrar-hi i il·luminar-la. Són aquestes coses les que el Crist vol establir; el seu
mètode (utilitzar la Paraula combinada amb els Raigs de Color de la Llum), us
alliberarà.
Alguns de vosaltres sou rics en color vermell, però d’altres no en tenen. Passa el mateix
amb tots els colors. El color vermell és un emblema de l’Amor i vibra a una
determinada freqüència. Tots els altres colors es construeixen sobre la base del vermell:
d’una banda, actua positivament i, de l’altra, les seves influències poden ser negatives.
Si el Crist és amb nosaltres, no hem de tenir por.
Si el Crist no es converteix en el to principal de les nostres vides, altres coses El
substituiran. Totes les nostres accions s'haurien d’ajustar freqüentment al to bàsic del
color vermell, és a dir, a l’Amor. Sí, l'Amor és un color, i qui no l'ha vist, no sap ni pot
saber què és l'Amor.
Què és la fe? És com una guia pels qui s’equivoquen. Però quan ens reconciliem amb
Déu, caminarem amb els ulls oberts i, aleshores, coneixerem el color rosa en el qual viu
Crist. És el Crist qui espera mostrar-nos els principis bàsics que engloben la Vida i que
tenen una naturalesa pràctica molt essencial. Però el més important, és trobar el to
bàsic en què viuen tots els Esperits, i llavors no hi haurà cap divisió ni separació. Es
requereix un sacrifici per part nostra: hem d'entregar els nostres cors, els nostres cossos,
les nostres ments. Cor, ment i cos, són les riqueses que hem de donar a Déu. Així, el
Senyor vindrà a llaurar la nostra terra perquè puguem treballar dignament. Quan no
tenim aquestes riqueses, a dins sentim el buit i el desànim.
El Testament se us dóna ara perquè tots els que vulguin treballar i desenvolupar-se
espiritualment puguin aplicar aquests mètodes. Jesucrist vol que utilitzeu els Raigs de
Color de la Llum, i aquesta és la primera lliçó que us ensenya. Els que acceptin aplicarlos rebran el llibret i els hi diré què han de llegir exactament en funció de les seves
necessitats. Però aneu amb compte, perquè si se'n fa un mal ús, provocaran justament
la força contrària.
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Crist us ha donat un mètode molt senzill i heu d’aplicar-lo. Els ioguis, per exemple,
tenen un mètode més complex. No trobareu cap mètode com el del Crist enlloc,
perquè l’última porta és el Crist.
El Senyor és entre nosaltres! Ens escolta i se n'alegra. Ell ens estima – és Ell qui dóna
aquest mètode, no pas jo. Penseu en el seu Amor i sapigueu veure'l en totes les cares.
El Senyor et posa a prova - escolta la seva veu!
El color blau és el de l’Esperit de Veritat. La gent encara no està preparada per a ell i
només l'utilitza quan té problemes. Tan sols el color blau ens pot donar una idea del
que és la justícia i els que el posseeixen estimen les coses bones. Només a través del
color blau podreu aplicar aquest vers: "Interesseu-vos per tot allò que és veritable, autèntic,
respectable, just, pur, amable, lloable, tot allò que sigui virtuós i digne d'elogi." (Fl 4:8). Hi ha
coses positives en el món que heu de mirar i mantenir. Jo entenc la paraula "realitat" en
el sentit d'allò que és immutable; per tant, tot el que canvia no és real. La realitat està
darrere de la variabilitat i, per tant, no es pot afirmar que la realitat sigui una ombra.
L’ombra és quelcom temporal.
Som els portadors dels desitjos de la natura. Quan estem en conflicte amb la Natura,
també ho estem amb nosaltres mateixos i el mal sempre deixa males traces. És
impossible tenir mals sentiments i esperar ser bell i bonic. Per ser bells, heu de tenir els
sentiments i la disposició més nobles.
Aquí, per exemple, llegim: "Els teus ulls veuran el Rei en la seva esplendor" (Is 33:17).
Per què patim en aquest món? Perquè confiem en les persones que canvien i són
inestables, com nosaltres. Mentre que si confiem en el Senyor, Ell donarà una ordre als
seus servents, que faran la seva voluntat i ens donaran suport. Qui tingui una fe feble,
que treballi amb el color blau per reforçar-la.
A continuació, tenim el color violeta pel qual es realitza la Salvació de la humanitat. El
Poder i la Força provenen del color violeta. L’amabilitat pertany també al color violeta i
sense ell no es pot ser amable. La generositat i el respecte també se li poden atribuir.
Ametista és el color de l’Esperit de Gràcia. Té vibracions més altes que el violeta i és el
color de la Humilitat. L’alegria és un fruit del color ametista; la Santedat també li
pertany. I quan aquest color sigui predominant en nosaltres, unificarà els nostres cinc
sentits, que ara estan en clara contradicció. Des de la perspectiva mística, Egipte, del
qual es parla als versos, representa el món físic; Assíria representa el món mental i
Israel l’home purament espiritual.
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Us he de dir que els dos darrers colors (violeta i ametista), són els més difícils de
treballar. Per poder treballar amb els dos darrers colors, hem de tenir una organització
interior superior. Començareu doncs amb els cinc primers colors, perquè tenim cinc
dits. L’Esperit sempre intenta utilitzar la vida inferior per impregnar-la de les vibracions
superiors. Espiritualment, els homes també donen a llum com les dones, de manera
que tots dos conceben i conceben d'una manera ben noble. Si algú no es concep
espiritualment, se sentirà infeliç. Aquests secrets són coneguts des de fa milers d’anys,
però la societat moderna està espiritualment endarrerida. No obstant això, cada cultura
s'està transformant, i la cultura actual prepara el futur per a la següent. Per tant, hem de
reconsiderar la idea que el món no és bo; al contrari, per a Déu, tot és bo. Pel que fa a
nosaltres, que aspirem a aprendre i desenvolupar-nos en la perfecció, en el món hi ha la
dualitat del bé i el mal. De totes maneres, no ens hem de comprometre amb la dualitat,
sinó prendre partit, ja sigui del costat del Bé o del costat del mal. Pel que fa a Déu,
aquests dos principis - el bé i el mal- es reconciliaran, però com passarà això, és un gran
misteri del qual ningú no en sap res.
Cada color conté en si mateix un ensenyament fantàstic i per això vull que entengueu
l’Esperit de les coses. L’ànima i el cor són d’un sol color (el verd); la ment (groc) és com
l'atmosfera del cor i per això el Senyor diu: "Fill meu, dóna'm el teu cor!" Quan veieu
algun color, no pregunteu mai: "És possible prescindir d'aquest color?" Per ser feliços,
hem d'estar sempre conscients i agraïts, perquè quan tot es desenvolupa segons certes
lleis no hi ha cap contradicció.
En el pla físic, "Cel" representa la superconsciència; "Terra" la consciència i "mar" la
subconsciència. Quan estigueu en harmonia amb tots aquests versos, es formarà en
vosaltres un nou poder i començareu a aplicar-lo; per descomptat, els que podran, ja
que hi ha versos sobre colors per als quals alguns no esteu preparats.
Ara us diré quin color correspon a cada dia, perquè pugueu fer un treball diari amb els
colors: dilluns - verd, dimarts - vermell, dimecres - groc, dijous - blau, divendres - rosa o
blau clar, dissabte - violeta, diumenge – taronja.
També podem utilitzar els colors per ajudar a altres persones. Per exemple, quan
vulguem ajudar a algú que pateix econòmicament, farem servir tots els versos del color
verd i els Éssers que tenen aquest color l'ajudaran. Quan vulguem ajudar algú que té la
seva salut inestable, citarem els versos que formen el color taronja. I quan hi hagi
malentesos i disputes en el cercle espiritual, utilitzarem el color groc, citant tots els
versos que fan referència a la Saviesa. La Saviesa pot solucionar disputes dogmàtiques o
d’altres tipus. Si hi ha una qüestió religiosa, utilitzarem tots els versos del color blau
que és el color de la Veritat, i així, l’Esperit de Veritat il·luminarà les ments perquè no
discuteixin i arribin a un acord.
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Quan no feu la Voluntat de Déu, adopteu una posició negativa, perquè la Virtut i la
Justícia només són a la terra, no hi ha contradiccions ni disputes al Cel. Per tant, si
porteu aquests dos principis al cel, hi portareu l'anarquia. Treballareu amb la Justícia i
la Virtut a la Terra utilitzant els colors taronja i verd. A mesura que canvieu els vostres
sentiments, les vostres intencions canviaran.
Els millors colors i els més naturals es troben a l’arc de Sant Martí, així que és una
bona pràctica observar-lo i contemplar els cinc colors principals. Fins i tot podeu
utilitzar un prisma, de manera que, quan hi hagi sol, podeu projectar l’arc-iris sobre un
fons blanc. D’aquesta manera podeu observar, estudiar, memoritzar i assimilar els cinc
colors bàsics.
Si us sentiu malament abans de començar a treballar amb els Raigs de Color de la
Llum, llegiu els versos del color rosa per harmonitzar-vos. Només quan haureu restaurat
la vostra pau i equilibri podreu procedir i actuar correctament. Així, doncs, farem el
primer experiment amb el mètode més segur i senzill donat pel Crist; ja que hi ha
molts altres mètodes costosos que, un cop provats, no els tornarem a repetir. Com que
aquest és el mètode del Crist, és simple, sense costos, fructificador i gratificador. Tot i
ser senzill a simple vista, us procurarà resultats meravellosos.
Veig que voleu ser útils i fer una gran feina, però per tal de reeixir, heu d'esdevenir U
amb el Crist. Deixeu que el Crist visqui en vosaltres i que es manifesti a través de la
Justícia, la Veritat i la Vida. Guardeu aquest pensament sagrat i desitgeu ser una terra
fèrtil pel Crist.
El Testament dels Raigs de Color de la Llum és un mètode d'harmonització i connexió
amb els Éssers de Llum que ens donen el seu suport.
El Crist ve ara a reconciliar la humanitat amb els Poders de la Llum, la Fraternitat de la
Llum Blanca, la Fraternitat de Llum i Amor.
El Crist ens vol recordar que el Camí es troba al nostre interior: en la unitat del cos,
l'ànima i l'Esperit.
El Crist vol que el nostre cos sigui guarit, que la nostra ànima s'expandeixi i que
l'Esperit rebi tota la força per acceptar la Veritat.

Resum de les conferències del Mestre Peter Deunov (Beinsa Douno), del 15 al 18 d'agost de 1912
a Veliko Tarnovo. Segons els protocols del germà Dimitar Golov.
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MÈTODE DE TREBALL
El “Testament dels Raigs de Color de la Llum” ens permet assolir la plenitud i la integritat
adquirint les virtuts i les qualitats que ens falten o que tenim subdesenvolupades.
Si no sabem el color que ens manca o el que tenim en excés per compensar-lo,
utilitzarem els colors que corresponen al dia de la setmana:
Dilluns: verd
Dimarts: vermell
Dimecres: groc
Dijous: blau
Divendres: rosa o blau clar
Dissabte: violeta
Diumenge: taronja
Si hi ha una qualitat que sabem que ens falta i la volem adquirir, treballarem
específicament amb el raig corresponent. Es recomana treballar com a màxim amb un
o dos raigs de colors durant un període de temps determinat. En paral·lel, si es vol,
podem utilitzar el color corresponent al dia de la setmana.
Els raigs ametista i el blanc i diamant tenen vibracions més altes i, per tant, s’utilitzen
els dies festius, quan l’energia és més elevada o quan nosaltres mateixos estem en un
estat d’energia superior. Per exemple, el diumenge, a més del color del dia, el taronja, és
bo treballar amb els dos anteriors.
Abans de treballar amb cada color, podeu llegir de la pàgina 1 a la 5:
• La primera pàgina del "Testament dels Raigs de Color de la Llum" és una connexió

amb Déu i els seus fruits.
• La segona pàgina és una connexió amb el Crist i amb els Tres Esperits que
governen la Creació.
• La tercera pàgina està en blanc, és a dir, el llibre no presenta cap de les
contradiccions i malentesos humans.
• Les pàgines quarta i cinquena són la Paraula de Déu i els Set Esperits, que estan
al tron de Déu.
Tots els raigs de colors es distribueixen en tres nivells, en tres llocs separats del llibre:
(la Paraula de Déu, el Pare de les Llums i el Fruit de l'Esperit).
Abans de llegir qualsevol raig, a cada nivell, llegirem primer els "Raigs de Llum".
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Els versos dels "Raigs de Llum" del nivell I es troben a les pàgines 4-5. Exemples:
• Dilluns: Raigs Verds

• Llegir de la pàgina 1 a la 3.
• Nivell I: La Paraula de Déu
• "Els Raigs de Llum": pàgines 4-5.
• "L'Esperit d'Eternitat" (Esperit de l'Ànima) : pàgines 19-27.
• Nivell II: El Pare de les Llums
• "Els Raigs de Llum" : pàgina 43.
• "Raigs Verds" : pàgines 47-48.
• Nivell III: El Fruit de l'Esperit
• "El Raig Blanc" : pàgina 53.
• "Verd" : pàgina 53.
• Acabar amb:
• "Llum Gloriosa" : pàgina 54.
• "Manament del Mestre" : pàgina 54.
• Dimecres: Raigs Grocs

• Llegir de la pàgina 1 a la 3.
• Nivell I: La Paraula de Déu
• "Els Raigs de Llum" : pàgines 4-5.
• "L'Esperit de Saviesa" : pàgines 15-18.
• Nivell II: El Pare de les Llums
• "Els Raigs de Llum" : pàgina 43.
• "Raigs Grocs" : pàgines 45-47.
• Nivell III: El Fruit de l'Esperit
• "El Raig Blanc" : pàgina 53.
• "Groc" : pàgina 53.
• Acabar amb:
• "Llum Gloriosa" : pàgina 54.
• "Manament del Mestre" : pàgina 54.
Mentre recitem els versos, visualitzarem en el nostre cor el color corresponent.
Sentirem com si tot el nostre cos, de cap a peus, pren un bany de llum.

Explicacions i exemples de l'"Ordre setmanal per a l'ús del Testament dels Raigs de Color de la
Llum" compilades per: Stefan J. Kirlashev.
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TAULA DELS COLORS
I LES SEVES CORRESPONDÈNCIES
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COLOR

PÀGINES
PÀG. 1-5
PÀG. 6-8

VERMELL

PÀG. 43
PÀG. 43
PÀG. 53-54
PÀG. 1-5
PÀG. 12-14

TARONJA

PÀG. 43
PÀG. 44-45
PÀG. 53-54
PÀG. 1-5
PÀG. 15-18

GROC

PÀG. 43
PÀG. 45-47
PÀG. 53-54
PÀG. 1-5
PÀG. 19-27

VERD

PÀG. 43
PÀG. 47-48
PÀG. 53-54
PÀG. 1-5

BLAU

PÀG. 28-30
PÀG. 43
PÀG. 49
PÀG. 53-54

ÚS
Utilitzat el dimarts (dia de Mart- metall ferro –
nota musical DO)
Principi Diví: Amor
Manifestacions: vida, força vital, energia, calor,
moviment
Virtuts: voluntat, força, activitat, coratge, victòria,
vitalitat
Paraules clau: llaurar, sembrar, superar, guanyar
Utilitzat el diumenge (dia del Sol- metall or –
nota musical RE) i per guarir
Principi Diví: Justícia
Manifestacions: unitat, salut, regeneració,
individualització, iniciació, nou ésser
Virtuts: santedat, dignitat, respecte a si mateix,
alegria, felicitat
Paraules clau: brillar, brotar, guarir
Utilitzat el dimecres (dia de Mercuri – metall
mercuri – nota musical MI)
Principi Diví: Saviesa
Manifestacions: intel·ligència, coneixement,
acord, discreció, indulgència, compassió
Virtuts: consciència, enfocament, concentració,
claredat, bona memòria, ment brillant,
confiança, simpatia, misericòrdia, reflexió
Paraules clau: pensar, aprendre, saber
Utilitzat el dilluns ( dia de la Lluna – metall plata
– nota musical FA)
Principi Diví: Bé
Manifestacions: ànima, abundància, prosperitat,
frescor, desenvolupament, renovació,
renaixement
Virtuts: creixement espiritual , esperança,
equilibri, descans, calma, fecunditat, èxit, bondat
Paraules clau: netejar, créixer, desenvolupar,
renovar
Utilitzat el dijous ( dia de Júpiter – metall estany
– nota musical LA)
Principi Diví: Veritat
Manifestacions: bellesa, harmonia, unitat, fe
Virtuts: fidelitat, veracitat, justícia
Paraules clau: donar, verolar, madurar, expandir
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PÀG. 1-5

ROSA /
BLAU CLAR

PÀG. 9-11
PÀG. 43
PÀG. 49
PÀG. 53-54
PÀG. 1-5
PÀG. 31-32

VIOLETA

PÀG. 43
PÀG. 50
PÀG. 53-54
PÀG. 1-5

AMETISTA

BLANC/
DIAMANT

PÀG. 33-36
PÀG. 43
PÀG. 50-51
PÀG. 53-54
PÀG. 1-5
PÀG. 37-42
PÀG. 43
PÀG. 51-52
PÀG. 53-54

Utilitzat el divendres ( dia de Venus – metall
coure, nota musical SOL)
Principi Diví: Vida Eterna, Eternitat
Manifestacions: amor, força, victòria, superació,
sintonització
Virtuts: pau interior, amor espiritual, compassió,
perdó
Paraules clau: estimar, emparar, acollir
Utilitzat el dissabte (dia de Saturn – metall plom
– nota musical SI)
Principi Diví: Poder
Manifestacions: força de voluntat, llum, treball,
poder, devoció
Virtuts: força interior, celsitud, respecte,
generositat, misericòrdia
Paraules clau: segar, collir
Utilitzat el diumenge (dia del Sol – metall or –
nota musical RE) i per a estats de consciència
superior
Principi Diví: Gràcia
Manifestacions: salvació, recolliment, relaxació,
pregària, reverència
Virtuts: mansuetud, humilitat, perfecció
Paraules clau: brillar, resplendir
Utilitzat en vacances o ocasions especials
Principi Diví: Consciència del Críst
Manifestacions: plenitud, absolutesa
Virtuts: perfecció, integritat, puresa, glòria,
santedat
Paraules clau: santificar, integrar
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LA BENEDICCIÓ DEL MESTRE:

Que l'Amor sigui amb vosaltres! Us donarà Pau, Joia i Gratitud.
Que l'Amor de l'Esperit Sant resplendeixi a dins vostre!
Estigueu contents en l'Esperit.
El Sol de la Vida és Resplendor Etern.
Que la meva Pau sigui amb tots
els que viuen en la Puresa Divina.
Que la meva Llum i el meu Amor
siguin sempre amb vosaltres,
deixebles de la Vida!
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Traduït per Silah Pere Sicart.

S'ha utilitzat la “Bíblia Catalana. Traducció Interconfessional.”
Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret, Barcelona 2010.
“The Testament of the Colors Rays of Light”, Byalo Bratstvo, Sofia, 1997.
Mestre Peter Deunov (Beinsa Douno), Bulgària, 1912.
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