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La vida és una música sublim. Feliç el qui sap tocar el gloriós himne de la vida! La vida és llum. 
Feliç aquell a qui la llum il·lumina! Tothom pot viure sota les Ales de l'Infinit, perquè en Ell regna i
canta la plenitud de l'Amor diví.

En la ment del deixeble poden sorgir nombroses contradiccions, de les quals sorgeixen moltes 
decepcions. Sense una veritable comprensió de les coses, pot tenir la vida algun sentit interior? 
Poden la gerra buida i la font assecada satisfer el viatger assedegat? Poden els fars apagats mostrar
el camí al vaixell que navega per les aigües? Pel deixeble que passa per contradiccions, la llum és 
necessària. Molta gent avui viu en coves profundes on no hi penetra la llum. És bo per a tu trobar-
te davant del sol que dóna vida, estar connectat amb els raigs fulgurants i vivificants de la llum 
interior.

És mil vegades preferible escoltar la veu dolça i suau de Déu que ressona en la natura, en els seus 
racons més menuts, i fins i tot en els petits rierols, que escoltar el rugit cruel i cobdiciós del món 
enfosquit en les profundes coves. 
A tot arreu l'Esperit de Déu es manifesta i parla! Vessa pau, alegria i Amor a les ànimes i a tot el 
que és viu. Allà on miri, la Veritat viu, la Llum treballa i la Puresa adorna el cor. 
Els raigs del Sol Vivificant arriben de la mateixa manera als justos i als pecadors, i això es renova 
una infinitat de vegades. Quan reconegueu la Seva Paraula, l'Amor florirà en la vostra ànima. 

Només Déu és Amor, i només el reconeix aquell a qui aquesta llum il·lumina. Aleshores, 
coneixereu la vostra missió a la Terra. Perquè cada ànima ha vingut a aquest món per oferir 
alguna cosa. Ella ve a la Terra per viure experiències i aportar alguna cosa al món. L'ànima ha de 
ser conscient de la seva tasca i la seva missió! Salvaguarda la Flama Divina dins teu com la 
possessió més preuada de l'esperit humà. És en aquesta flama on creixen tots els bons pensaments 
i tots els bons sentiments. Hi creixen i floreixen, maduren i donen fruit. Només en aquesta flama 
l'ànima humana pot rebre allò que és noble i sublim: l'Amor i la Saviesa en la seva manifestació 
divina. 

La natura i tot l'univers són una manifestació externa de la ciència divina que aporta el bé sublim 
a les ànimes escollides. Aquestes paren bé l'orella per escoltar la veu de l'Esperit. Revelacions, 
manifestacions, coneixements, reconciliacions, són processos vius del Diví que ara es manifesta en
vosaltres i us convida a un treball noble i honest. 

Escolteu amb cura i atenció aquesta veu. Compreneu les seves instruccions correctament, amb la 
joia i l'alegria de l'ànima. Com les abelles treballadores, colliu el dolç nèctar de la vida de les flors 
divines, les que han escollit l'harmonia, la puresa i l'ordre de la cultura sublim de l'Amor. Cerqueu 
la llum amb la qual podreu llegir. Cerqueu la calor que no crema i a prop de la qual maduren els 
fruits; ells són el que és agradable a la vida; són portadors de la Veritat. I la Veritat mateixa és el 
fonament del que és raonable en cada ànima.
L'Amor és el primer fruit de l'Esperit; La Saviesa és la força organitzadora. L'Amor no dorm mai. 
No s'adorm mai, sempre es manté despert en la Veritat. 
L'home d'Amor està en la Veritat. No el que parla d'Amor, sinó el que el porta a l'ànima. L'home de
la Saviesa està en la Llum. No el que parla de la Saviesa, sinó el que la porta a la ment. L'home de 
la Virtut està en la voluntat creadora de l'univers. No el que parla de la Virtut, sinó el que la porta 
en el seu cor. 



On és la Veritat? On l'ànima, la ment i el cor són lliures!

L'Amor brolla de Déu i dóna vida. Ho aporta tot amb ell. Tot el que és valuós a la vida és el seu 
resultat. En l'Amor manifestat que aporta pau, alegria, llum, coneixement, calidesa, puresa, veritat 
i vida, hi ha l'Amor diví. Tots els pensaments, tots els sentiments i totes les accions concebudes en 
ell tenen un significat. Visqueu en ell, per entendre el pensament diví. És només a través del 
patiment que l'home es purifica i que l'Amor es manifesta en ell.

L'Amor que es manifesta, que roman per sempre i que, en totes les circumstàncies, perdura 
interiorment, és l'Amor veritable. Quan escoltis la veu de l'Amor, t'aixecaràs, tornaràs a viure, 
ressuscitaràs i coneixeràs la Veritat. 
L'Amor mai s'equivoca i no enganya ningú. Del cor d'aquest Amor brolla l'aigua més pura. De la 
seva ànima brolla la llum més dolça. No hi ha cap mentida en Ell. Porta la pau que sobrepassa tot 
coneixement, així com l'alegria que ningú encara ha tastat ni conegut. Quant podries contemplar 
si estiguessis sempre despert! Allà rau la sublim aspiració, el sublim bé que tot ho dóna.

Beneït el qui es manté famolenc i assedegat d'aquest Amor! Perquè en Ell viu l'Incommensurable. 
Aquest Amor és la Llum de totes les llums i porta la vida de la Veritat eterna que mai canvia. La 
llei sublim de la vida canvia sense canviar mai. Es manifesta amb tota discreció. 
Que un raig d'aquest Amor arribi a la teva ànima, al teu cor, que t'arribi a tu i a tots! Què millor 
que l'aigua pura de la Vida, que la llum pura de la Saviesa, que la puresa de l'Amor d'essència 
divina? L'home ha de desenvolupar la seva receptivitat a aquest Amor. Perquè la Llum és per a qui
té orelles, l'Amor és per a aquell que té el cor receptiu, la Vida és per a aquell que té l'ànima 
desperta. L'esperança sosté la vida, la fe sosté la raó i l'Amor manté la veritat eterna en el fons de 
l'ànima.

L'Amor exigeix manifestar-se, la Saviesa exigeix aplicar-se, la Veritat exigeix la realització. Només 
l'Amor diví fa les ànimes perfectes. “Els purs de cor veuran a Déu”. El sublim i l'infinitesimal 
només estan en harmonia en l'Amor on Déu es manifesta. L'Amor parla a l'ànima de les alegries i 
de les penes. El seu discurs és breu, però ric en contingut. L'Amor està ple de pau i d'una fe que 
supera tota intel·ligència. Déu és Amor Il·limitat i Sagrat. Aquest Amor és absolutament raonable, 
d'una puresa desproveïda de qualsevol barreja. 
Puresa i Amor són sinònims de raó i noblesa. Però tot el que un home pot declarar no és pas 
l'Amor. L'Amor només reconeix aquell que viu i creix en Ell. 

En la vida del deixeble, la seguretat resideix en l’estudi de l’Amor raonable que no falla mai i 
sempre creix. Tot el que falla no és l'Amor, sinó l'ombra de la vida. Hi ha una fe viva, immutable, 
constant, un Amor il·limitat que no s'afebleix. L'Amor que no creix constantment, es debilita. 
Aquell en qui l'Amor creix constantment és un dels que han nascut de nou. Només l'home nascut 
de nou ja no s'equivoca. Viu en l'alegria en la qual Déu habita. I l'alegria de Déu porta en ella la 
vida eterna. L'Amor no es contamina mai. En l'Amor etern, les lleis de la vida actuen de manera 
diferent.  

L'home d'Amor està envoltat d'una Llum Viva. La benedicció de tot el Cel es manifesta en l'Amor. 
Sapigueu que dos camins porten a Déu: el camí de l'Amor i el camí de la Saviesa. El camí de 
l'Amor és agradable de caminar; sobre ell també hi passegen els nens. Però el camí de la Saviesa és
costerut, pedregós i ple d'obstacles. Travessa altes muntanyes on regna la tempesta. El deixeble 
només pot passar per aquest camí acompanyat del seu Mestre. Qui ha passat pel camí de l'Amor 
està disposat a acceptar la gran Saviesa divina. L'Amor és la millor preparació per a l'acceptació de
la Saviesa. Per això es diu que: "L'Amor aporta la Llum". 

Apliqueu el Foc viu de l'Amor, la Llum viva de la Saviesa i la Força viva de la Veritat! 



L'Amor del qual brolla la vida és l'Amor Veritable. La Saviesa de la qual brolla la llum és la 
Veritable Saviesa. La Veritat de la qual prové la Llibertat és la Veritat mateixa. 
On hi ha Llum, on hi ha puresa espiritual, regna l'Esperit. 
On hi ha Llum, on hi ha puresa espiritual i llibertat divina, l'Esperit es manifesta. 

En l'Amor diví manifestat i realitzat, l'ànima expressa els seus trets més nobles. Que la vida i 
l'Amor estiguin en la vostra ànima, que la Llum i la saviesa estiguin al vostre intel·lecte, que la 
puresa estigui al vostre cor, que la llibertat i la Veritat estiguin en el vostre esperit! Aleshores, 
l'embolcall congelat de l'ànima es fondrà, l'intel·lecte s'il·luminarà d'una Llum radiant i es poblarà 
de pensaments. A la font del cor florirà la verdor i la vida. 

Accepteu la calor divina de l'Amor, la llum angelical de la Saviesa, la puresa del cor, la força de 
l'Esperit i entrareu en el camí del creixement i l'elevació.
Feliç l'ànima que camina pel camí lluminós del bé etern, de la vida eterna!
Poseu la Veritat a la vostra ànima i guanyareu la llibertat.
Feu entrar la llum al vostre intel·lecte i la Saviesa us aportarà el coneixement.
Accepteu la puresa en el vostre cor, i l'Amor hi trobarà la seva plenitud.

Poseu l'Amor al vostre cor i aportarà puresa i noblesa als vostres sentiments.
Poseu la Saviesa al vostre intel·lecte i aportarà llum als vostres pensaments.
Poseu la Veritat al vostre Esperit i us aportarà la llibertat a la vostra voluntat.
Poseu la Justícia a la vostra vida i aportarà claredat a les vostres decisions.
Poseu la Virtut a la vostra força, i ella dipositarà en vosaltres la Veritat immutable, i l'Esperit de 
Déu habitarà en vosaltres. I així, estareu sota les seves ales, sota la mirada de la seva misericòrdia. 

De l'Amor resulta la vida. De la Saviesa en resulta un alt coneixement. De la Veritat resulta la 
llibertat espiritual. De la Justícia en resulta el just compartir. De la Virtut resulta el fruit. Que 
l'Amor testifiqui com són purs els vostres cors. Que la Saviesa testifiqui com irradien els vostres 
intel·lectes. Que la Veritat testifiqui com són lliures les vostres ànimes.

La llum no es pot agafar amb la mà, però és percebuda pels ulls i s'entén amb la raó. Aquesta Llum
guia l'ànima caiguda a través de la foscor. Quan en la nit més fosca de la vida, una petita llum 
apareix davant l'ànima, fa que s'ompli d'alegria. Aquesta Llum comença a augmentar gradualment 
i aviat s'il·lumina tot al seu voltant. En aquesta Llum, escolteu la veu d'Aquell que us guia. La mà 
només pot agafar el fruit de la Llum, l'ull pot veure el servent que el porta, i l'intel·lecte pot llegir 
la carta de qui el porta. El fruit sagrat de la vida s'ha de copsar amb la puresa absoluta. L'ànima del
deixeble ha de ser abraçada pel sentiment sagrat de l'Esperit Diví. Només amb aquesta puresa i 
disposició pot acostar-se el deixeble a contemplar la cara sagrada de la Veritat i entendre el camí 
ascendent de l'Amor. Les grans idees viuen en les ànimes nobles; els pensaments lluminosos en els
intel·lectes il·luminats; i els desitjos purs en els cors purs. Déu és la llum en què maduren els fruits 
de la Virtut. 

Només Déu és Amor. El Mestre és portador d'aquesta veritat. Ha vingut per restaurar la puresa 
perduda. L'Amor Diví ho resisteix tot; és en Ell que confia el Mestre. En l'amor humà, tot 
s'extingeix. 
Supereu bé l'examen del cor, de l'ànima i de l'esperit; llavors les portes reials de la Veritat divina 
s'obriran per a vosaltres! I l'Amor mateix us acollirà al llindar de la Nova Vida que Crist aporta al 
món! Aleshores la vostra ànima s'alegrarà i s'omplirà de la Gràcia divina. Durant l'examen, 
digueu: “Sense por i sense foscor! Amb vida i llum, endavant amb l'Amor Infinit!”

Estudieu les lleis amb les quals podreu superar les proves que han vingut a trobar-vos. Elles 
generen nous impulsos, desperten noves forces i tracen així el futur lluminós previst per l'immens 
Amor de l'Etern. A cada ànima aporten creixement. 



Els sofriments expressen els dolors del naixement d'una vida sublim en l'ànima. La desperten per 
introduir-la en un nou entorn, noves condicions i una nova activitat. L'ànima entra en un nou 
món. Sotmès a altes temperatures i altes pressions, el carboni adquireix la bellesa i la puresa del 
diamant que refracta els raigs del sol amb una brillantor viva i els reflecteix en milers de colors. És
en els exàmens superats que rau la força de cada home, així com en les proves i sofriments 
reeixits. Sapigueu que sortireu dels dolors i dels sofriments mitjançant la Saviesa i l'Amor. Pot ser 
que us calgui passar per alguns dolors i penes perquè la vostra ànima s'enforteixi. Per a l'home 
raonable, les tristeses són un privilegi i les alegries una benedicció. Van de la mà. 

Supera bé els teus exàmens, en tots els aspectes. Tingues fe! La fe és una expressió de l'Amor. Els 
justos cauen i s'aixequen set vegades. Qui ha caigut no té més amic que Déu. En les proves més 
grans, saps que mai estàs sol ni abandonat. El deixeble ha de ser un heroi que, després de caure i 
aixecar-se moltes vegades, segueix caminant pel camí, cap amunt, on el crida la Veritat. Déu ha 
aixecat a milers d'ànimes caigudes que han confiat en Ell. És en la prova on es reconeix la força 
del deixeble. No perdis l'oportunitat de superar el teu examen. Que la Llum, la Pau i l'Amor et 
donin suport, et protegeixin i et portin a la victòria.

El Perfecte està més enllà de tota seducció. Les baixes manifestacions humanes li són alienes. La 
seva ànima està plena d'Amor, Saviesa i Veritat. L'Amor del Mestre ha estat provat. En el seu 
Amor no hi ha excepcions. L'Amor del deixeble es posa a prova. Si canvia de Mestre, no ha 
reconegut el seu Mestre; el seu cor no té l'agudesa de l'Amor, encara es troba al llindar. El 
coneixement del deixeble es posa a prova. El coneixement del Mestre ha estat provat. El cor i la 
voluntat del deixeble són posats a prova: poden resistir la temptació? Si resisteixen, el deixeble 
s'haurà guanyat l'Amor del Mestre. L'Esperit del Mestre s'alegrarà. S'alegra que el deixeble estigui 
en la Llum del camí ascendent, i no en la mentida de la il·lusió, “maya”. 

Quan esteu en la Llum del Mestre manifestat, sou deixebles de l'Amor diví manifestat, en el qual 
no hi ha traïció, ni mentida, ni engany. En ell hi ha l'alegria eterna, la felicitat i la Llum que mai 
s'enfosqueix, sinó que perdura en una dolça carícia divina per a l'ànima. Qui et guia és fidel i veraç
en tots els seus camins. És Mestre de la Llum eterna, de l'Amor infinit manifestat. En la seva vida, 
el deixeble haurà de demostrar tot sol, fins a quin punt aprecia el Testament de la Veritat eterna. 
El deixeble ha de posseir dues virtuts: la dignitat i la humilitat. El deixeble ha de jutjar-se a si 
mateix abans que el judici vingui de fora. No hauria de treure conclusions sobre allò que no 
coneix bé. Ha de conèixer cada ànima, allà on ella es troba. Perquè sota la Llum algunes coses 
creixen, altres floreixen, preparen els seus fruits i maduren.

En el camí sublim de la Llum, el deixeble troba la seva inspiració en allò que és més alt que el 
pensament humà. Ha de demostrar que l'Infinit ha dipositat alguna cosa bona en ell. El seu esperit
no s'ha d'apagar. El que distingeix l'home és ser sempre fidel i veraç. Ha de viure la vida sublim on
regnen l'Amor, la Saviesa i la Veritat. 
Aprendràs, t'ompliràs de paciència i t'alegraràs; pensaràs, treballaràs i donaràs gràcies. És la 
voluntat de l'Infinit. El Mestre sempre està al costat dels bons deixebles. El Mestre sempre és 
absolutament verídic amb el seu deixeble. El deixeble ha de saber qui és el seu Mestre i tenir una 
fe absoluta en ell. El Mestre ha conegut el deixeble des de l'eternitat, durant tota la seva evolució i 
al llarg del seu viatge. El deixeble sap i està absolutament convençut que el Mestre desitja i 
treballa pel seu bé suprem així com pel seu creixement. L'única preocupació del Mestre és el 
progrés del seu deixeble. Perquè l'únic propòsit del Mestre és glorificar Déu en l'ànima humana. 
Per això el Mestre va venir tot sol. Dubtar del Mestre és una desgràcia per al deixeble, i dubtar de 
Déu és malgastar la seva vida. 

És vida eterna conèixer a Déu i al Mestre. Les meves paraules són per als deixebles treballadors. És
especialment a ells a qui ens adrecem amb els Raigs Radiants de Llum espiritual, en presència de 
l'Amor, la Saviesa i la Veritat: “Jo i el meu Pare vindrem a fer la nostra llar en vosaltres”. Donaré 



tota la meva ajuda als meus deixebles, que caminen pel camí de la mansuetud i la bondat.
Que l'Amor, la Saviesa i la Veritat siguin amb vosaltres ara i pels segles dels segles. 
Que escalfin i il·luminin tot el que és bo i sublim a dins vostre. Aquestes són les paraules de la 
vida. El deixeble que estudia bé pot comptar sempre amb l'Amor del seu Mestre. 

Benaurats els qui Estimen, perquè tindran una Vida abundant!
Benaurats els qui caminen amb Saviesa, perquè habitaran en la Llum!
Benaurats els qui viuen en la Veritat, perquè seran Alliberats de totes les cadenes que els limiten! 

Aquesta és l'eterna Missiva de l'Esperit. Que l'Amor sigui amb vosaltres, l'Amor que porta pau, 
puresa, raó i paciència divina. 

Que l'Amor de l'Esperit Sant us il·lumini!
Alegreu-vos en l'Esperit; sigueu alegres espiritualment!
El sol de la vida brilla per sempre i és resplendor etern!
Que la meva pau sigui amb tots vosaltres, que porteu la puresa divina!
Que la meva Llum i el meu Amor infinit visquin eternament amb tots vosaltres, deixebles de la 
vida!

Missatge als deixebles donat pel Mestre Peter Deunov el 22 de març de 1939.
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