
LES PARAULES DEL SENYOR
Paraula donada el 17.11.1911,

Veliko Tarnovo

Sigueu fidels a la seva crida. El meu Pare ho transformarà tot pel vostre bé. Tingueu fe completa i 
perfecta en el Pare de la Llum, del qual brollen tots els béns de la terra.

El Pare, que us ha enviat a la terra per aprendre obediència, desitja que creixeu en la Seva Veritat. 
Aquesta Veritat us farà lliures, en aquesta Veritat jo habito; així que vosaltres també, feu com jo.

Recordeu, les penes que patiu són la mà de Déu que us eleva.

Les dificultats són les benediccions que Déu us envia. El meu Pare us estima, sigueu com Ell. 
És amable i pacient amb tothom.

Intenteu també seguir els Seus passos.

L'Amor és vida. És la connexió interior amb el Cel la que dóna llum a la salut, a la felicitat i la joia.

La voluntat del Pare és que estigueu saludables d’esperit, que sigueu feliços de cor, que adquiriu la 
felicitat de la vida.

Els vostres cossos són el temple de Déu.

Les vostres ànimes són les pedres que formen el Cel.

Els vostres esperits són els Raigs Divins, que s’envien per a la redempció i el bé del món.

Sigueu diligents i treballadors en la vostra vida, es necessita perseverança i treball dur a la terra. 
Els treballs us poden semblar desagradables, però els seus fruits són dolços.

Que visqui la pau a les vostres ànimes, no la pau del món, sinó la Pau Divina! El camí pel que 
avanceu és estret i difícil de pujar. Només en ell hi ha tots els béns que Déu ha invertit.

Recordeu que no us pertanyeu a vosaltres mateixos, sou parts del Déu Pare i, si acompliu la Seva 
voluntat, jo restaré en vosaltres i us revelaré a Mi mateix; només llavors em coneixereu tal com jo 
us conec. Ara encara hi ha una gran foscor a les vostres ments, però l’Esperit del Pare, que us 
enviaré perquè habiti en vosaltres, farà que tot esdevingui lluminós i us mostrarà el camí del futur.

Recordeu les paraules que es van dir: "Sense fe no es pot plaure a Déu". No escolteu els murmuris 
del maligne, en el seu murmurar hi ha el verí del mal. Sigueu valents i decidits, perquè jo estic amb 
vosaltres. El món pot estar alterat, les tempestes de la vida us poden molestar i fer-vos sentir com 
si el vaixell en què viatgeu s'enfonsarà; recordeu, aquest vaixell no s’enfonsa.

Hi poden haver molts canvis, molts canvis al món, però el Pare que tot ho dirigeix segueix sent el 
mateix. Pau a totes les ànimes!



Us donaré aquesta pau que el món no us pot donar. Quan completeu el vostre treball al camp de la
terra, el Pare mateix esborrarà totes les llàgrimes dels vostres ulls i us donarà la joia i l'alegria.

Pregueu pel triomf de la Virtut de Déu, pel triomf de la Justícia Divina, pel triomf de l’Amor de Déu,
pel triomf de la Saviesa de Déu i perquè el Senyor sigui glorificat en les seves obres.

Que triomfi la Veritat de Déu i que a través d’ella el Senyor il·lumini el món! 
Que triomfi la Vida Divina i que a través d’ella rebeu totes les benediccions.

Que triomfi l’Esperit del meu Pare i del vostre Pare, que regni, que sigui Tot en Tot!

Fills, tingueu amor els uns pels altres. L’amor perdura durant molt de temps. Sempre és benèvol, 
no pensa el mal de ningú, s’alegra de tot, ho aixeca tot, ho consola tot, ho salva tot i fa que tot 
resideixi a la Casa del Pare.

Escolteu la Veu de l’Amor, deixeu-vos guiar per ella durant tota la vostra vida, només ella té el 
poder d’eliminar el mal inextingible que destrueix la vida humana. No caigueu en la temptació del 
mal, no intenteu convertir les pedres en pa. No demaneu al Senyor el que és contrari a la seva 
naturalesa, no el tempteu per imprudència; i tot i que us vulgui donar el món sencer, rebutgeu-lo, 
perquè el bé de la vida és el mateix Senyor i, quan Ell romangui en vosaltres, sereu forts per 
merèixer tot allò que Li és bo i agradable.

I el mateix Senyor us protegirà de tota malvada plaga, de qualsevol mal pensament i us donarà 
coneixement i saviesa, mitjançant el Seu Esperit, per superar-ho tot.

Atreviu-vos! Jo he conquerit el món. Se m'ha donat tota l'autoritat al Cel i a la terra; no s'acomplirà
la voluntat del món i la del maligne, sinó la Meva voluntat i la del meu Pare!

La reunió anual d’aquest any dura del 10 al 15 d’agost. Hi ha trenta-dos participants.
L’esdeveniment més important és la distribució del Pentagrama i algunes explicacions que s’hi

donen. L'objectiu és estudiar-lo: "Volem que feu a casa vostra una Llar de Foc, un Altar al Senyor";
 i que els elevats pensaments i desitjos que en surtin arribin a tots els germans i germanes.
A cada participant a la reunió, el Mestre distribueix una còpia impresa de la imatge amb un

Pentagrama de mig metre. Crist està representat a la part superior del Pentagrama. Però a la
propera reunió anual, el Mestre diu que el Pentagrama ja no es distribuirà perquè alguns no l’han

utilitzat correctament i s’han causat desgràcia.

Una de les tasques dels deixebles durant l’any és fer cada dia una bona acció i emetre un bon
pensament. Es remarca que poden projectar molt bons pensaments, pensaments elevats que a la
terra són els garants dels búlgars, per beneir a Déu i el seu poble. El Mestre crida l’atenció sobre el

servei i que, per servir amb fe, han d’eliminar el dubte.

El 27 d’octubre de 1911, en presència del Mestre, es va comprar una casa fraterna i un jardí al
poble d’Arbanassi. El 17 de novembre, el Mestre va pronunciar el present discurs: "Paraules 

del Senyor". Podeu llegir més informació a les notes de Dimitar Golov publicades al llibre 
“The World Teacher Beinsa Douno and Veliko Tarnovo - Volume 1” (1900-1913).


