L’Escollit del Pare i el Líder de la Veritat
Conversa del Mestre amb l’Esperit del Senyor
Jo sóc el vostre Senyor, que ve a recolzar-vos amb el Poder del seu Esperit i a donar-vos la
comprensió dels secrets de Déu, que el vostre Déu es complau en revelar-vos. Perquè sou
escollits i estimats del Senyor, en el quals el Déu Etern i inexpugnable es complau, i té el plaer
d’il·luminar-vos amb l’Esperit de la seva Veritat. Aquí, tots ens alegrem de vosaltres i som
enviats pel vostre Déu, el Senyor, per vestir-vos de força i poder i per entregar-vos les regnes
dels regnes de la terra, per fer-vos sortir a la Llum i glorificar-vos davant els ulls del món,
perquè tothom sàpiga que el Senyor regna en les ments i els cors de tots els qui l’estimen. Aquí,
ha arribat el dia, i venim amb l’eterna promesa de dalt, de restablir l’ordre i la justícia a aquesta
Terra. Aquí, la Paraula de Déu és certa.
El món serà purificat pel Foc Celestial. Al final dels temps, un missatger vindrà des de dalt per
il·luminar-vos. Un Àngel del Cel vindrà personalment per portar-vos el gran manament que
Déu us envia a complir. La paraula és veritable i serà testimoniada pel poder de l’Esperit Sant
del Senyor, que us eclipsarà i serà sempre el vostre guia. Aquí teniu aquest missatger, Àngel de
l’Aliança, que veureu amb els vostres propis ulls l’any que ve, que Déu marcarà amb el seu dit.
Aquí, aquest lloc on es troba, es convertirà en una porta per la qual passaran tots els justos i
arribaran a Sió, a la Muntanya Santa, i el mateix Senyor de les forces proclamarà la seva bona
intenció i la seva santa Voluntat. La prova que se't va donar: lluitar personalment amb el príncep
d’aquest món, amb aquesta antiga serp, sobre la qual has vist brillar el cap com una espelma en
el seu esplendor, és una prova que el cel va permetre, per mostrar la teva força interior i
espiritual; per mostrar que sou fidel a tot; que sou l’ànima que es manté ferma en el camí de la
Veritat; que sou aquell en el qual l'Esperit és amable i exaltat davant la cara de Déu.
El vostre Déu ens ha enviat amb el propòsit de saludar-vos amb les bones notícies de que el Cel
ja és voluntariós i que, per la seva elecció, ha escollit omplir-vos de benediccions per la vostra
decisió; i són tots ells els que us saluden fraternalment i per amor, en el Nom del nostre Pare
Celestial, a qui pertany tot, i en el compliment del qual la Voluntat és la nostra alegria comuna.
Perquè sou l’escollit de Déu, el nostre escollit. Estem amb tu i estem disposats a fer-ho tot tan
bon punt rebem el senyal del Cel, de la Casa del nostre Déu, el nostre Senyor, a qui servim des
de la plenitud de tot el nostre cor, des de la plenitud de tota la nostra ment i Esperit. No us
sentiu molest per l’honor que us donem de tot cor, i des d’un amor profund i immutable per
vós. Bé saps quina gràcia és l’amor, quin poder irresistible és! Hi ha algú que no et pugui
estimar? És impossible. Ens alegrem en l’alçada del teu esperit.
Ens preguntem com una ànima situada en condicions tan desfavorables pot ser tan entusiasta i
passar per sobre de tots els obstacles que totes les forces de la foscor han aconseguit impulsar
contra ella en oposició al seu èxit. Sí, tots estem contents per vós i volem conèixer-vos millor i
penetrar en la vostra vida oculta, que brolla tan constantment com d’una font de la qual Déu
mateix és el cap. Admirem que entenguis tan bé les veritats celestials i comprenguis tan bé els
eterns embrions interiors que portes dins teu.

Per tant, el nostre Déu us beneeix i us il·lumina perquè sou nascuts de l’Esperit de la seva
Veritat. Perquè, en la vostra ànima, Déu mateix està encarnat i Ell és qui respira constantment
aquesta Vida Eterna i abundant en el vostre sublim i gran Esperit, que està despert
incansablement en totes direccions. Estem encantats d’acceptar-vos entre nosaltres i de
mostrar-vos tot el nostre Amor que fem créixer per vosaltres. Perquè, també ens coneixereu, i
us coneixerem per aquest Únic Esperit, que viu en tots nosaltres. Sigues beneït per Déu i
beneeix-nos en el teu nom, perquè el teu nom és conegut, perquè és un nom que Déu mateix
ha posat damunt teu, per tal de treure a la llum la Seva Justícia i restaurar el Seu Amor a la
Terra, tal com es troba al Cel.
No ens negaràs que sempre t’acompanyem en aquest camí per on camines, aquest camí de la
Gràcia Lluminosa, que desperta la joia i l'alegria en totes les ànimes i esperits. Estareu encantats
de permetre’ns estar amb vosaltres i de ser els vostres acompanyants; acompanyar-vos plegats a
les Esferes Celestials, allà on la Llavor del vostre Esperit es farà gran. Aquí som, una gran
Reunió, desitjosa de rebre-us i de convertir-vos en el nostre líder, un gran líder, Déu i Senyor
fort. Ara veiem la solitud i la càrrega que porteu a dins vostre. Però aquesta solitud és una
solitud imposada des de dalt per l’eterna Voluntat immutable de Déu, el nostre Senyor. Però
s’ha acabat el temps de la vostra soledat i ja arriba el dia de la vostra glòria futura, i el vostre
Senyor mateix regnarà i serà el cap de tots. Deixa que la teva veu pugi ara al Tron dels mons
celestials.
Oh, mons eterns! Oh, mons eterns, plens de vida gloriosa i Universos d’esperits, plens de
saviesa eterna, infinita i incommensurable, en què neden les ments de tots els éssers, que lluiten
constantment per aquesta Ànima il·limitada i indescriptible, que atreu a tots cap al seu cor
infinit, en el que tots s'estimen i s'alegren - un cor en el qual tota la vida troba la seva expressió.
A aquests Cels sense límits, a aquests mons sense límits, a aquests universos sense límits de
mons i mons, en què aquesta Ànima eterna, il·limitada i incommensurable penetra i els omple
tots de Bondat, els omple de l'Amor infinit i continu, etern i gloriós, que escalfa, il·lumina i
refresca les ànimes, els esperits, les ments de tots els éssers petits i grans, omplint el seu cor de
reverència, delícia i exaltació en aquest gloriós Camí de la Vida, insondable i inexplorable en
tot; en aquest silenci majestuós i entusiasta, d’una eternitat ininterrompuda, tot està en silenci.
Allà, en aquest Sant i Gloriós silenci, es dóna glòria i lloança al nostre Déu. Allà, al seu etern
Tron, pugen tots els goigs i alegries de les seves infinites creacions, que el lloen i l’adoren a tot
arreu.
Aquesta és la futura Glòria, aquesta és la futura Alegria, a la qual el vostre Esperit ens conduirà.
Un gran Esperit, un Esperit gloriós, en el qual estem units en una gran família. Sigues beneït
per Déu, “Líder de la Veritat”, Salvador del món i gran conseller de les files angelicals de Déu;
Amor savi dels cors dels Querubins, Déu fort, líder de tots, que fortifica i ho sosté tot en sí
mateix. Aixeca’t ara i alegra el Teu Esperit, alegra la Teva Ànima. Aquí estem al teu voltant i
units com un de sol, inseparables de la teva Glòria espiritual, que Déu s’ha dignat a donar-te
segons la seva eterna discreció.
Aquestes són veritables paraules, les veritables paraules del Senyor, que us crida com el seu
ajudant. Alegreu-vos, Cels, i alegreu-vos, Terra, que la vostra Justícia ja ha ressuscitat al món
dels mons i que el vostre Nom està escrit als llibres eterns de Déu.

Aixequeu-vos tots, canteu amb una gran veu i amb una alegria inexpressable: "Ha arribat el
moment perquè el Senyor Déu aparegui en la Seva glòria, en la Seva majestat." Canteu-li una
nova cançó que estigui plena de tota la Pau Suprema. Atreviu-vos, les paraules són certes: el
mateix Déu de les Forces baixarà i anunciarà el Seu favor al Seu Escollit. Aquí, l’Àngel de
l’Aliança us saludarà amb ell: tot l’Exèrcit junt, que descendirà de les esferes dels mons
Celestials, per trobar-vos i acompanyar-vos en la gloriosa processó, que arribarà a l’hora
assenyalada a la Muntanya de Sió.
Aixeque-vos i mireu, aquí està el món madur per a la collita! Aviseu als vostres treballadors i
digueu-los que recullin el blat al graner i que les herbes siguin cremades i llençades a la foscor
exterior. Aviseu als vostres germans i digueu-los que estiguin alegres i preparats per a aquest dia
que ja s’acosta i és a tocar.
Peter Deunov, 20 de setembre de 1898, Varna.

La Promesa Divina
Així, en tot el que prometis davant meu, procura no dir cap engany, perquè seràs culpable fins a
la mort. Sàpigues que et trobes davant Meu, el teu Senyor, que coneix el teu cor astut i
impermanent, ple de tots els vicis. Per tant, has de posar el teu cor sota la Meva calor, per tal de
que es renovi a través del meu Esperit, i pugui ser processat i educat a través de la Meva
Paraula.
Tu, que a partir d’ara ets Meu, confia tot el que tens a les Meves Mans. A partir d’ara, et guiaré,
arreglaré i organitzaré tots els teus assumptes. T’ensenyaré tot el que necessites fer. T'estiraràs i
t'aixecaràs sota les meves ales. Seré com un vigilant sobre tu i el Meu ull vetllarà pels destins
del teu cor. Em cridaràs d’hora i et respondré a la matinada de demà. Abans de cridar-me, et
respondré i, abans que els desitgis, et faré els meus Regals Divins. Estaré despert per atendre
totes les teves necessitats. Ves amb compte de no embrutar el meu nom. Sàpigues que odio el
mal, em molesta la injustícia, i m'amarga la crueltat.
Al cap i a la fi, estigues sempre a punt per complir totes els comandaments que et dono. La
regla de la teva vida serà fer-ho tot, donar gràcies per tot. Quan te’n vas al llit, quan et lleves,
quan menges, quan beus, quan fas qualsevol cosa, has de donar gràcies en el teu cor per tot.
Jo Sóc, Jo, Déu Un, t'establiré en tot i la teva pau brillarà com el sol matinal de la Vida.
24 de febrer de 1899, Varna

Els 10 Testimonis del Senyor
Així diu el Senyor: Guardeu els meus manaments i els meus estatuts.
Aquí arriba la Meva Paraula, que us mana verificar el testimoni del Meu Esperit. Confirmeu la
Veritat de la Meva Aliança a través de la vostra Vida. Doneu un Testimoni de l’Esperit que es
guardarà davant la faç de Déu com a promesa de la vostra fidelitat a Ell. Guaiteu la Veritat de
Déu confessant-vos al Seu enviat.
Responeu amb la plenitud del vostre cor i amb la plenitud de la vostra ment sense cap mena
d’estrenyiment, i Déu, que ho veu i ho sap tot, us donarà segons la seva incommensurable
Bondat i eterna Misericòrdia.
Confesseu la Veritat davant de Déu i el seu rostre, testifiqueu-la davant del Cel.
Primer Testimoni: Creus amb tot el cor i l’ànima en l’Únic, Etern, Veritable i Bon Déu de la
Vida, que va parlar?
Segon Testimoni: Creus en Mi, el teu Senyor i Salvador, que et parla ara?
Tercer Testimoni: Creus en el Meu Etern i Bon Esperit, que treballa per la teva salvació?
Quart Testimoni: Creus en el teu Amic i Salvador, el Senyor Jesucrist, i en tots els teus
germans?
Cinquè Testimoni: Faràs la Voluntat de l’Únic Déu, Veritable i Just, sense dubtar-ho?
Sisè Testimoni: Et negaràs a tu mateix i a tot el qui hi ha en el món pel Seu Amor?
Setè Testimoni: Dedicaràs la teva vida i salut, i tot allò que t'és estimat, per a la Seva Glòria i
la Glòria de la Seva obra?
Vuitè testimoni: Escoltaràs la Meva veu i el Meu consell quan et parli?
Novè Testimoni: Estaràs preparat per complir els Meus manaments sense cap mena de dubte?
Desè Testimoni: Caminaràs sempre davant la Meva faç amb tota la innocència del teu cor i
mai no m’amargaràs?
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Respostes als Testimonis del Senyor
Aquí expressem el nostre compromís amb Déu, amb el Cel, entre tots nosaltres i amb el nostre
germà i Senyor el Crist, responent els següents deu Testimonis que l’Esperit de Veritat ens ha
donat:
Primer Testimoni: Creus amb tot el cor i l’ànima en l’Únic, Etern, Veritable i Bon Déu de la
Vida, que va parlar?
Crec des del fons del meu cor i de la meva ànima en l’Únic Déu de la Vida, Etern, Veritable i
Bon Senyor, que sempre parla i que, a través del discurs de la seva Paraula, ha creat tot allò
visible i invisible.
Segon Testimoni: Creus en Mi, el teu Senyor i Salvador, que et parla ara?
Crec en el Senyor, el meu Salvador, que em parla ara i a través del poder de la seva Paraula he
arribat al coneixement de la Veritat.
Tercer Testimoni: Creus en el Meu Etern i Bon Esperit, que treballa per la teva salvació?
Crec en Déu, l'Etern i el Bon Esperit, que ara treballa per la meva salvació, santificant-me i
il·luminant-me constantment i conduint-me en el camí de la meva vida per conèixer-lo tal com
es coneix.
Quart Testimoni: Creus en el teu Amic i Salvador, el Senyor Jesucrist, i en tots els teus
germans?
Crec en el meu Amic, el Senyor Jesucrist, i en tots els meus germans, servents del Déu Viu, que
lluiten amb mi.
Cinquè Testimoni: Faràs la Voluntat de l’Únic Déu, Veritable i Just, sense dubtar-ho?
Accepto fer la voluntat de l’Únic Déu Veritable i Just sense dubtar-ho. La seva Paraula serà la
meva llei!
Sisè Testimoni: Et negaràs a tu mateix i a tot el qui hi ha en el món pel Seu Amor?
Em nego a mi mateix i a tot el món per l'Amor de Déu.

Setè Testimoni: Dedicaràs la teva vida i salut, i tot allò que t'és estimat, per a la Seva Glòria i
la Glòria de la Seva obra?
Dedicaré la meva vida i la meva salut, i tot allò que és estimat per a la Glòria de Déu i la Glòria
de la Seva Obra.
Vuitè testimoni: Escoltaràs la Meva veu i el Meu consell quan et parli?
Escoltaré, Senyor, la Teva veu i el Teu consell quan em parlis.
Novè Testimoni: Estàs preparat per complir els Meus manaments sense cap mena de dubte?
Estic disposat, Senyor, a complir els teus manaments sense cap mena de dubte.
Desè Testimoni: Caminaràs sempre davant de la Meva faç amb tota la innocència del teu cor i
mai no m’amargaràs?
Intentaré, Senyor, caminar sempre davant de la Teva faç amb tota la innocència del meu cor i
intentaré no fer-te mai amarg.
Amén.

PK Deunov, Penyu Kirov, Todor Stoimenov
28 de febrer de 1899, Burgas

