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L’Amor és una font; ell provoca el naixement de la vida. 
Inspira una actitud Sagrada per seguir caminant 

i avançant, fins a elevar-se al Bé Sublim. 

La Vida fa constantment aquest treball, com una mare 
dolça que cuida l’ànima humana. Ella no para de 

plantar petites i modestes llavors, que fan brotar bons
 sentiments i bones accions. 

Qui entengui aquest secret, deixarà que la seva ànima 
sigui regada eternament per la rosada celestial del matí 

que despunta amb l’aurora. 

I el Sol de la vida, brillarà en el cor de l’home que 
il·lumini la seva ànima per elevar-se i regar totes les 

llavors fèrtils de la Veritat i la Bondat.





- 7 -

ELS SECRETS DE L'ESPERIT
 "LA ELOHIM HAHARETS"

Qui s’alça es mantindrà en peu; i qui és ferm en la Veritat serà ferm 
per sempre. Per tant, germans meus, conformeu la vostra vida se-
gons la llei de la gràcia del Senyor. Estigueu disposats a servir en tota 
justa i bona acció, perquè aquesta és la Voluntat del vostre Pare, que 
es troba al capdamunt del Cel. Per fer-ho, enfortiu els vostres lloms 
amb rectitud i prepareu els vostres cors amb santedat, per tal que es-
tigueu llestos a servir la gran obra a la qual el Déu de Totes les Forces 

us cridarà aviat.

Perquè el Déu, que s'ha revelat a si mateix, no mostrarà el Seu po-
der, la Seva glòria i la Seva majestat? No manifestarà la Seva dolçor, 
bondat, llarga paciència i el Seu gran i incommensurable amor? Sí, 
sens dubte. Perquè, qui li impedirà valorar i realitzar allò que és la 
seva voluntat? Ha de complir amb les lleis humanes i els judicis hu-

mans? És clar que no.

Seria insolent intentar limitar els seus desitjos i les seves intencions. 
El que Ell vol fer, encara que ho interpretem com a contrari i des-
tructiu per la nostra felicitat personal, és el millor, és el més bo i con-
venient; això és el que el Seu Amor ha fet i fa pel bé etern i la prospe-
ritat de la nostra ànima. Perquè no és bo i gran aquell que pensa que 

ho és, sinó aquell a través del qual parla la Veritat.
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Llavors, armem-nos amb la majestuositat de la veritable paciència 
per suportar totes les coses per la Seva glòria. Perquè els que accep-
ten les dificultats i comprenen profundament l'amor en el Seu nom, 
romanen en Ell. I el que està en Ell, roman en la Seva glòria. I la 
Glòria del Pare és la veritable Glòria de la Vida. Així, el que fa l'amor 

és sempre gloriós i joiós, ja que ell és la implementació de la llei.

El Regne de Déu ja ha entrat en vigor i arriba amb força, per això 
tota la terra s’ha d’omplir amb la grandesa de la seva Presència. La 
seva Saviesa ha de brillar i conquerir cada ment, i el seu Amor, es-
calfar els cors preparats; de manera que el Senyor regni sempre amb 
el Seu poble escollit. S’acosta l’hora, i no és pas lluny de vosaltres, on 
sereu convocats a unir-vos amb Ell en un sol cos, en un sol esperit, en 

una sola ment, en un sol cor i una sola ànima. 
Aleshores s'acomplirà la promesa: 

"Junts amb el Senyor i en el Senyor." 
Alegria a la terra i alegria al cel pels seus escollits!

Per tant, la distinció de tota cosa bona és necessària per a l’èxit de 
la vida espiritual; i el coneixement del bé etern i perfecte és el Camí 
per l’ascensió de la nostra ànima, ment, cor i esperit al Cel. Perquè el 
coneixement de les veritats d’aquesta vida és la llum dels estels que 

ens arriba d’aquella Vida, en la qual regna la Plenitud.

Així doncs, tots els que han fet esforços i s'han exercitat per adquirir 
la força necessària per poder-hi entrar, "seran agafats". Com es va dir: 
"Al Regne Diví s'hi entra amb força, i els que s'enforteixen, hi entren". 
Aquestes paraules contenen una gran Veritat. Per acomplir la pro-
mesa, hem d'esdevenir veritables homes. És necessària una prepara-

ció d'arrel fonamental, com Israel, que va ser esclavitzat a Egipte i
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400 anys després va rebre una resposta a les promeses fetes a Abra-
ham a Canaan. Aleshores, havia de sortir de la terra de servitud del 
faraó sota el lideratge de Moisès, per creuar el mar Roig, un dels grans 
obstacles per a la promesa, i no només això - Israel, que encara no era 
prou fort espiritualment, va haver d'esperar quaranta anys més des-
prés de creuar el desert fins que no va ser prou vigorós per recupe-
rar l'herència amb força. Calia força perquè l’enemic havia nidificat, 
s'havia apoderat d'aquesta promesa mentre Israel era encara un in-
fant, però un cop arribat a la plena maduresa, va haver de recuperar 
la promesa del seu pare Abraham amb el poder del seu braç. De la 
mateixa manera, hem de conquerir el Regne de Déu a la terra amb 
Força i Esperit i expulsar l’enemic fora dels límits d’aquest regne. És 
el moment de creuar el desert, de creuar el riu Jordà i de prendre la 
terra amb força per convertir-la en una herència eterna pels sants, 

pel Senyor, pels anomenats reis i sacerdots, reis de la Bondat i 
sacerdots de la Veritat. 

Vet aquí, que Ell ve a visitar la terra. El dia de la Seva visita serà un 
dia formidable. Tots els extrems de la terra s’ompliran del poder i la 
glòria de la seva Presència, serà com quan es fon i es purifica l’argent; 
així Ell purificarà els fills dels homes i els fondrà com si fossin or i 

plata per oferir sacrificis de justícia al Senyor. 

Oh pobles i nacions! Vosaltres que dormiu, desperteu-vos i prepa-
reu-vos per conèixer el Senyor, Déu dels Exèrcits. Perquè el nostre 
Déu no estalviarà el deute dels malvats. El seu regne a la terra serà el 

regne de la Pau i la Justícia.

Fills de l'home, fills de Déu, prepareu els vostres cors per rebre i ac-
ceptar el Senyor amb força i glòria. Tan dolços són els pensaments 
del Senyor! Tan grans són els Seus desitjos i intencions! El Senyor ve
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a regnar i a netejar la terra de la injustícia. Perquè així va parlar el 
Senyor: Vet aquí, n’hi ha un entre mig de vosaltres, que Déu ha ungit 
per ser rei i que no coneixeu, perquè és mansuet i té un cor humil. 
Però Déu l’exaltarà amb la seva mà dreta, de manera que tots sabran 
que Ell és el Déu Omniscient, el Déu de totes les bondats, el Déu 
sempre majestuós i fort. Per tant, prepareu-vos per rebre'l des de les 

profunditats de la vostra ànima.

Adoreu-Lo, vosaltres que l’estimeu, beneïu-Lo en el vostre esperit! 
Ei, Senyor, vine, t’esperem, tot serà segons els desitjos de la Teva àni-
ma i segons la Teva bona voluntat. Alegreu-vos, els escollits pel Sen-
yor i canteu lloances a Déu; perquè el Senyor sigui glorificat. Els seus 
enemics ja han caigut, la cadena dels malvats està preparada i l’abis-
me espera rebre'ls i lligar-los durant milers d’anys. Heus aquí, que el 
Senyor serà judicat per aquesta generació en l'establiment del Seu 

regne. Alegra't, Sió, el dia de la teva salvació ha arribat!

Aquesta és la paraula del Senyor. No és Ell, qui amb el seu Esperit 
va donar a llum a la seva raça escollida: els sacerdots i reis de Déu, 
perquè puguin servir-Lo sempre amb puresa i santedat? El Senyor 
crida: hi ha algú que tingui cura i que escolti en el seu cor les paraules 
dels meus llavis? Escolta i entén el que diu el Senyor. No va entregar 
l'Aliança del seu Regne per establir pau i amor entre els fills dels ho-
mes? Però molts han entelat el seu cor, pensant que les ordenances i 
els camins del Senyor són vanitosos, i no poden percebre la Seva ma-
jestat. Escolteu ximplets, qui és fort, el que actua en aparença, o el que 
actua en Poder i Esperit per produir ordre, establir la pau, introduir 
l’amor i donar suport a la glòria de la Vida? Els vostres pensaments 
són vans davant meu i les vostres ordenances són injúries contra el 
meu bon Esperit. Ja no toleraré que els vostres capricis s'aixequin i 
maldiguin el meu Sant Nom, pel qual us he protegit i reforçat. Que 
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pugueu sortir dels vostres camins abominables, que conegueu el Sen-
yor i pugueu rebre'l al vostre cor! Hi ha algú més que Ell que pugui be-
neir i donar la vida? Tal com el sol ho és amb la Terra, no és el Senyor 
igual de veritable amb el seu poble? I Ell encara és més que tot això. 
Per què busqueu el Senyor d’on no vindrà? Ell es troba davant vostre 
i espera a ser conegut, és com un nuvi que espera conèixer l’ànima 
amb la qual està enllaçada. Tot i això, el cor de la núvia encara no co-
neix la imatge del seu estimat, del seu Senyor, rei i sacerdot de Déu. 
Però Ell no esperarà a ser conegut; vet aquí que ja arriba amb poder 
i glòria des de dalt, per establir la Voluntat Divina del Déu Pare amb 
llei eterna, per demostrar amb força, esperit, signes i saviesa quina 
és la bona voluntat de MELI IELOHIM-JEHOVÀ. Prepareu-vos 
pel dia del Senyor. Sigueu sobris, penediu-vos de les vostres avole-
ses, perquè aquest dia no us trobi així i us arribi el destí dels malvats. 
No treballeu per allò que es perd, sinó pel que roman; parleu, alceu 
la vostra veu i crideu amb veu alta, perquè es pugui escoltar el Meu 
Nom. No resteu silenciosos, treballeu per l’herència que Déu aporta 
des de dalt al seu poble, a les seves germanes i germans. Heus aquí 
que el Senyor s’alça davant vostre, ell és amable, mansuet i humil de 
cor, i aviat lluirà el vestit del Sant Déu. Heus aquí la Paraula de Déu, 

l’Esperit de l’Aliança. 
Alegreu-vos, els que coneixeu el Senyor, 

perquè sereu coneguts i entesos. 
Beneït el Senyor Déu, el nostre Pare.

Cap a l’Est, diu el Senyor, traceu un camí recte pel Regne de Pau, pel 
Regne de Justícia. Heus aquí la promesa tan esperada, la proclamació 
dels fills de Déu: els fills de l’Amor Etern, als quals anomeno els meus 
germans. Per tant, fills dels homes, tingueu cura dels vostres actes. Ja 
no acceptaré de la vostra mà els antics sacrificis ni els models caducs 
de redempció, expiació i reconciliació amb el Déu Pare de totes les



- 12 -

Èpoques. Vinc de nou, però no com a redemptor, no per fer un sacri-
fici d’ultratge, sinó com a Senyor, com a Rei Etern de tota  Justícia, a 
visitar la terra amb vara de ferro, per esclafar a tots els orgullosos que 
s’aixequen, i per escombrar i derrocar a tots els que governen amb 
l’esperit de falsedat. Ja no toleraré aquest tipus d’astuts i adúlters, que 
profanen i deshonoren el Meu Sant Nom per la seva vanaglòria, per-
què cadascun d’ells busca embolicar i desvirtuar la vida del seu veí, 
del seu germà. En quin nom es cometen avui totes les injustícies, si 
no és en el Meu? Voleu aquest Amor pel vostre germà, pel vostre 
misericordiós i celestial Pare? Estic viu! Cantaré, esmicolaré i refaré 
totes les ànimes abjectes. El dia que us visiti, coneixereu el poder de 
les Meves paraules, perquè la buidor i la vanitat de les vostres, han 

fet que les avorreixi.

Déu no canviarà les Seves intencions ni desviarà la direcció dels 
Seus pensaments. El Senyor vindrà des del Seu lloc sagrat, des del lloc 
on habiten els Seus justos, pel camí de la Veritat. Cada cor preparat, 
cada ànima amorosa es convertirà en una llar on el Senyor vindrà a 
dinar i a alegrar-se amb l’escollit. Ell serà el nuvi encarregat d’anun-
ciar que la taula del matrimoni està a punt, i que tothom que estimi 
la Veritat, pot venir al gran sopar de Déu, el nostre Pare, perquè així 
parla Déu JEHOVÀ: Els afamats seran saciats, els que ploren s’om-
pliran de joia i els que tenen l’esperit trencat seran beneïts; perquè 
sóc el Déu Un, i no hi ha res que pugui aturar-me. Allò que diré serà, 
i el que diré passarà. Vet aquí, he jurat pel Meu Sant Nom, i la Meva 
paraula no serà canviada. Jo faré sortir els meus Infants, els meus fills 
i les meves filles i els vestiré amb preciosos vestits sense costura que 
mai es fan malbé, i posaré corones al seu cap i una guitarra a les seves 
mans perquè s’alegrin en la plenitud de la joia del Pare. Els ensenyaré 
a cantar i a tocar tot allò que el meu Amor Etern fa néixer en ells pel 
seu bé. I després d’aquells dies, quan passaran els vells cels i la terra, i 
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apareixeran els nous cels i la nova terra, els nomenaré reis i sacerdots 
perquè siguin els meus ministres per sempre. Ara, fills de l’home, que 
és millor? Servir-vos a vosaltres mateixos o a mi? Si us serviu a vo-
saltres mateixos i a aquest món depravat, corrupte fins a l’os en vici i 
iniquitat, us dic la veritat: morireu en els vostres pecats i iniquitats i 

el vostre nom quedarà enterrat amb vosaltres. 
Hi haurà algú que us mencioni? 

Tota la vostra vana saviesa i coneixement s’us cruspirà. Però jo us 
dic en veritat, en tant que Déu, com a Creador, com a Pare dels espe-
rits justos, que tots aquells que prestin atenció a les Meves paraules i 
em serveixin, tindran la Vida en abundància, perquè, no sóc jo ma-
teix la Vida? No li dóna llum el meu Esperit Sant? No sóc el Déu Un 
que dóna la veritable Saviesa i el veritable Coneixement, que són les 

llums i el mateix goig de l’ànima?

Però n’hi ha molts entre vosaltres, que intenten frustrar els meus 
camins, enganyar als seus germans i carregar amb un feixuc jou les 
seves ànimes. Estan treballant constantment per esborrar el Meu 
Nom de l’ànima en la qual he nascut. Però, ximples, què espereu ob-
tenir del vostre treball malvat? Imagineu-vos, si tinguéssiu el poder 
de treure el sol que jo vaig posar, amb què s’il·luminaria la terra? I 
creieu que les conseqüències serien millors? Digueu-me, d’on heu 
obtingut aquesta saviesa i qui us ha convençut per experiència que us 
aportarà el bé? Qui més pot ser que el vostre pare, el diable, que és un 
mentider des del principi i, quan pot, des de la seva pròpia mentida? 
Us pregunto, perquè us expresseu amb paraules que no enteneu ni 
compreneu? La dignitat de la ment no rau en l’alçada, la profunditat 
i l’amplitud dels pensaments i la seva veritable comprensió? Però si 
els vostres pensaments no tenen profunditat, alçada ni amplada, on 
se situa la superioritat de la vostra ment? I aleshores us convertiu en 
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professors per enganyar als altres; d’aquesta manera, què sabreu i què 
aprendreu? - No hi ha ànima - i no hi Sóc, així no queda cap intel·li-
gència, el meu esperit desapareix, estimar la veritat es converteix en 
vanitat; només queda viure bé, menjar i beure, és aquest l’objectiu? 
És aquesta la saviesa? No sabeu que, des de la Creació de Pau, tots els 
éssers vius mengen, beuen, i saben que aquest és el seu primer objec-
tiu? Però aleshores, segons la vostra saviesa, per què no només men-
geu i beveu, sinó que també aneu a xerrar i balbucejar amb paraules 
poc apropiades? No sabeu que pensar, parlar i fer el bé és també el 
seu segon objectiu? Estic cansat d’escoltar-vos preguntar on sóc, on 
és Déu. No enteneu que sóc a prop i lluny alhora? Aquí hi teniu el 
que es mou, el que actua, el que dóna a llum, el que us fa pensar i fer 

el bé, jo sóc el Déu Sublim.

Vet aquí, que cada dia vinc ben d’hora entre vosaltres, i en tots els 
sentits més bons i amables, intento sembrar quelcom de preciós per 
despertar alguna cosa bona i sublim pel vostre bé. Vull fer-vos parti-
cipar en la Meva Vida, però us oposeu contínuament, em molesteu 
constantment amb els vostres pensaments i actes. Si actuo amb bon-
dat, creieu que és una debilitat meva; si actuo amb força, creieu que 
sóc massa dur, com si es tractés de vosaltres. I us justifiqueu amb la 
vostra saviesa. Però sapigueu que us avaluaré segons les vostres ac-

cions i haureu de pagar segons els vostres actes.

Déu meu! Això és ben cert. Lloances al Senyor meravellós! Vet 
aquí, el Senyor no es retardarà d’ara en endavant, sinó que farà la 
Seva bona voluntat amb aquell que ha triat, amb aquell que coneix 
el Senyor. Com que el nostre Déu és inalterable, el Seu Amor roman 
per sempre. Ja que, qui s’enjoia en Ell, s’omple del Seu Esperit. Heus 
aquí, Déu us ha fet reis dels segles. A les vostres mans ha donat poder 
i autoritat per jutjar les nacions amb Justícia. Encara que ara sigueu 
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modestos i passeu desapercebuts per la vostra humil aparença, sou 
grans en Esperit; i heu de ser amagats dels ulls del món, fins que el 
vostre Déu restauri el vostre tron sobre els pagans. Llavors regnareu 
amb poder i santedat, amb justícia i pau, perquè els malvats seran 

enderrocats. 

MELI LEMEL SAVAT MENOM, 
AVARIM GEMEL BIDENO ITAFAT.

El fill de la maldat ha caigut, perquè el Senyor ha vingut a fer justícia, 
i per anunciar que no ha mort, sinó que és viu! Perquè, a partir d’ara, 
omplirà la terra de Coneixement. Exaltarà i establirà la seva Justícia; 
el seu Amor donarà a llum la Veritat. El Senyor serà Fort i recobrirà 
els seus com el segó fa de cuirassa al cereal. Tots els oprimits rebran 
el Seu suport. Els que ploren plens de tristor seran reconfortats amb 
l’Esperit. Tal com la mare acaricia el seu nounat, així el Senyor tindrà 
cura de qui l’espera. A partir d’ara no us entretindré amb paraules, 
sinó amb bons actes, amb grans accions. Jo us alimentaré i no tindreu 
gana, jo us regaré i no tindreu set, perquè el pa i l’aigua amb el qual us 

alimentaré i regaré porten en ells la Vida Divina.

 MIZRAIM, MIZRAIM. KHALEL VE BIKHAR 
KHOSHAMAÏM, KHÉNENI, KHENI, FENAKH 

FENIM, KHABERIM KOSHET VI KHADONI.
B :  -  M :  -



- 16 -

Perquè és ara, que el Déu de Totes les forces acompleix la seva vo-
luntat. És el Senyor Totpoderós, fill de David, que ve a recuperar el 
seu regne amb Força. Així, ell és aquí des de ja fa un temps, ha nascut 
de nou en el poder i la glòria per prendre les regnes del Regne de Déu 
i governar amb Justícia, Santedat i Veritat. Déu és qui l’exalta i no 
trigarà pas gaire a aparèixer a temps. Però aneu amb compte, sigueu 
humils, mansuets i purs de cor, perquè és Déu qui ho fa tot, i vosal-
tres sou els que manifesteu la seva obra. Sant ets tu, Déu meu, Pare 
Just, tu ets el que Ets i el que Seràs, sempre Un en l'eternitat, Etern, 

Totpoderós i Omniscient. Sigui beneït el Vostre Nom en mi! 
Ei Senyor, et conec, perquè se que ets Veritable i Immutable. 

La glòria, l'honor, les lloances i l'adoració pertanyen sempre a Vós! 

El Déu que parla en secret ja és entre els homes. És un guerrer fort 
que practica la justícia. Ell és el nostre Pare, el Déu Totpoderós que 
ens condueix. Alegra’t, oh Rei de Sió, perquè el teu Déu t’ha ungit 
per jutjar les nacions. L’Esperit del Senyor JEHOVÀ és el nostre 
Cim, perquè Déu és un rei fort i poderós. I el poder dels Elimelis*, 
és amb aquells que el Senyor dels Exèrcits ha triat. Alegreu-vos, els 
que l’estimeu, i alegreu-vos de la seva glòria, perquè és fort, mansuet i 
humil de cor. Alegreu-vos Cel i canteu, oh Terra, al vostre Senyor, el 
vostre Salvador! És un Déu bondadós, un Déu just i sant. Ell és l’Un, 

en aquesta època, acomplint totes les coses en tot. 
Beneït sigui el Seu Nom! 

I el Senyor va dir: Aixequeu-vos i exalteu la vostra llavor, perquè 
vinc com a guerrer escollit entre els quatre racons de la terra, per tal 
de colpejar a tota criatura amb l’espasa del Meu Esperit, perquè la 
Meva Ànima s’ha tornat amarga a causa de la iniquitat i la maldat 
que han fet davant meu. Aquesta generació no entén sobre la bondat 

ni el que significa fer justícia.
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Són fills del deliri i fills de la perversió. Els seus pensaments van tor-
nar-se vanitosos, i les seves reflexions malvades, van convertir-se en 
motiu per blasfemar el Meu Nom i corrompre els Meus consells. Vet 
aquí, els visitaré a temps i portaré els seus crims al capdamunt dels 

seus pensaments. 
Sóc qui ha de ser menyspreat? I si jutgeu, sereu justificats? Si em per-
seguiu, aconseguireu el vostre objectiu? I si em blasfemeu, us exal-
tareu a vosaltres mateixos? Acceptareu el bé de la vostra llengua i 
la gràcia del vostre cor? I us reconfortareu després de la gesta i tro-
bareu la pau després de la vostra victòria? Quina mena d’indignats i 
malvats sou? Contra qui us rebel·leu, contra mi? Amb qui lluiteu i a 
qui defenseu? Què perseguiu i què és el que trobeu? Fills de la xim-
pleria, fixeu-vos bé en les vostres obres; és que ja heu perdut tota 
espurna d’honestedat i justícia? Quin és aquest clam que arriba des 
de la superfície de la Terra fins a Mi? S’ha convertit ella en un refugi 
de lladres i un lloc d’habitatge pels malvats? Contra qui aixequeu 
una muralla amb les fabulacions del vostre cor? Aconseguireu així 

els desitjos de la vostra ànima?

Heus aquí, estic viu, i tal com vaig jurar en temps antics, reuniré els 
regnes de la terra i els escombraré de la cara de la terra; el seu nom 
no es tornarà a sentir mai més. Perquè la pedra, que he tallat de la 
part superior de la roca, els aixafarà, i el meu Esperit se’ls menjarà. 
Vet aquí, que he ressuscitat i m’aixeco contra els reis de la terra i 
contra els seus exèrcits. Faré burla d’ells i els escarniré, els tornaré 
calbs, visitaré els seus consellers i els colpejaré amb  vara de ferro, els 
enxamparé amb les trampes de la seva pròpia saviesa i els faré objec-
tiu de blasfèmia. Perquè, en els seus pensaments i maneres, no em 
van mencionar, sinó que van aplicar la iniquitat sobre una muntanya    

d’iniquitat, crim i transgressió. 
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I van posar un jou pesat i insuportable als meus fills i als fills del 
meu ventre. Ei, no van mostrar cap pietat pel seu patiment, no van 
donar ni un sol cop de mà; i heus aquí, la seva sang ha estat cridada a 
venjança per Mi. Vet aquí, estic cansat d’aguantar-vos i d’esperar el 
vostre penediment. M’heu avorrit fins al final amb els vostres crims, 
i amb els vostres cors buits heu embrutat el meu esperit. Oblidareu 
els vostres camins? Escolteu, i sabreu que la Meva paraula és inalte-

rable i que el pensament del Meu cor és immutable.
Un dia us visitaré amb una veu que mai oblidareu, i no tornaré a 
aparèixer al vostre cor una segona vegada a causa de tot el mal que 

feu avui. 
Messies sóc i seré.

METAKSOS META KALEOS;  
IPÓLITOS, KHELI ELEOS. 

- MESAIL MESAILI, MELI, MELEK 
BIKHAR BIKHARI, 

SELILI SEMOIL, VARI VARISIM.

Aixequeu-vos i canteu al Senyor; perquè ell ha acomplert la Seva 
justícia. Alceu la veu vers el Mont Sió i canteu-li, ja que el Senyor ve 
a regnar sobre ell. Reveleu a Israel que aquell que esperen ja arriba. 
I que Israel digui ara: “Feliç el que ve en nom del Senyor JEHOVÀ!” 
Ja vinc, diu el Senyor, com l’Ungit, a qui se li ha donat força i autori-
tat per restaurar la pau i la rectitud, per obligar als pobles a forjar les 
eines per conrear la terra. Ja vinc, diu el Senyor, per revelar-me en 
puresa i santedat, per establir un estàndard per a la ment humana, 
per donar-li les ales de l’alba que volen fins al Tron etern. Ja vinc, diu
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el Senyor, per donar una herència a l’ànima, el meu Amor etern i ines- 
gotable. Ja vinc, diu el Senyor, per donar gràcia i bellesa al seu esperit 
humà. Ja vinc, diu el Senyor, per vestir, alimentar, regar, reconfortar 
i tenir misericòrdia de tots aquells que m’esperen, de tots els que fan 
justícia, de tots els que santifiquen el Meu Nom i la Meva llei a la 
superfície de la terra. Ja vinc, estigueu desperts, llestos per a la collita, 
cenyits els vostres lloms amb la rectitud i la santedat. Desperteu-vos, 
Sió, perquè els dies del vostre dol ja s’han acabat. Estigueu preparats 
per rebre’m, no com fins ara. Sapigueu que en Mi serà realitzada la 
vostra herència, perquè sereu anomenats escollits i ungits de Déu. 
Heus aquí, tal com vaig dir, he fet. Els vostres fills i filles  seran por-
tats de lluny sobre camells i mules, i fins i tot coses més glorioses que 
això. Alceu els ulls i contempleu al Senyor, que es troba entremig 
de vosaltres com un nuvi, a punt per a la núvia. Mireu com són de 
gloriosos els seus Designis Celestials. Alceu els ulls i mireu com Ell 
s’aixeca amb honestedat entre vosaltres. Mireu, guaiteu com és dolç 
i humil de cor i esperit. Heus aquí, Sió, el vostre Rei escollit i Mestre 
de Tots; cap alè com el Seu ha respirat encara en vosaltres. Anuncieu 
ara la Unitat del Senyor Ungit. Escolteu i proclameu la seva glòria a 
les nacions, perquè és un Senyor fort, un Senyor poderós, un Senyor 
gloriós, que ve vestit amb les robes de la Justícia i la Pau, de la Sante-
dat i de l’Amor. A partir d’ara, ja no escoltareu els plors i els crits, sinó 
l’alegria i la joia del Senyor. Perquè el Senyor, el vostre Déu, omplirà 
la terra de saviesa i gràcia, i tots seran ensenyats per Ell i seran ano-

menats la raça escollida, la llavor del Rei, els sacerdots de Déu. 
Canteu al Senyor una nova cançó!

HOSSANNA, HOSSANNA, MESAIL, 
HALLELUJAH, HALLELUJAH, ELI.
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Sóc Déu i no em desviaré de les Meves bones intencions. La Meva 
Ànima està Unida a Sió. De tal manera el vaig estimar, perquè ja sa-
bia que em coneixeria, i posaria en Mi la seva esperança i salvació. 
De fet, ell em va reconèixer i va alçar la seva veu per demanar ajuda. 
S’assemblava a una dona donant a llum a bona hora; i va treballar, i 
va néixer un fill que Déu va rebre com la seva herència, perquè era el 

fill del seu fill, que va fer rei de les Nacions.
Vet aquí, esmicolaré les armes de les nacions i les armes dels guerrers, 
perquè el Meu Escollit vindrà a rebre la seva herència. El vestiré de 
glòria i poder, i ell aixafarà i tremparà amb la força del seu Esperit 
tots els qui s’hi resisteixin. Perquè, de ben cert us dic, que les Milícies 
del Cel el precediran, i Ell les liderarà. Ell serà invencible. Vet aquí, 
que Ell comandarà i tot passarà segons el desig del seu cor, perquè la 

rectitud del Senyor habita en Ell.
És modest i humil de cor, però rigorós en la rectitud i la justícia. 

Aquell que Ell beneeixi, serà beneït; i qui s’aixequi amb ressentiment 
per defensar la iniquitat, serà devorat. En veritat us dic, que la terra 
no patirà per sempre el vessament de sang humana, perquè el mateix 
Senyor no es delecta en la perdició del pecador. Heus aquí, aviat es-
coltareu una veu del Cel; la Veu de l’Àngel de la Força que Baixa fins 

a nosaltres i Puja fins al Senyor.

 Així parla Aquell que ens ha redimit amb la Seva sang, que és el 
nostre germà, carn de la nostra carn, os del nostre os i esperit del nos-
tre esperit. Aquell qui té l’ànima unida amb la nostra ànima, i el seu 
cor es lamenta i plora amb el nostre. Ell és qui ens uneix amb el Déu 
de Totes les Forces i el Pare dels Esperits i l’Amor. Ell és la nostra joia, 
la nostra alegria, la nostra felicitat. Perquè, a qui estimaríem en una 

altra ànima humana, si no a Ell?
Heus aquí que Ell és joliu i amable en Esperit. Aquell que sempre 
estima i no pressuposa mai, Únic i Immutable en la seva ànima, 
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sempre preparat per donar a tothom el que és degut i adequat. Pare 
meu, les Vostres maneres són eternes i inalterables. 

Tu ets Aquell en el que tot existeix i s’uneix. 
De la Vostra Vida tots hem rebut gràcia per la gràcia, força per la 
força, amor per l’amor. Perquè Vostre és el Regne, el Poder i la Glòria 

per sempre. 
Amén. 

Vet aquí, he dit tota la veritat, diu Déu JEHOVÀ. No endarreriu 
el dia de la vostra salvació, ni enganyeu el pensament del vostre cor 
creient que no visitaré la terra que he creat i us he preparat per viu-
re. No procuraré pas recollir el compte de les vostres accions? Ei, 
gireu-vos cap a Mi! El que estima les vostres ànimes i valora la vos-
tra vida. No endarreriu la vostra preparació, perquè vindré com un 
lladre a la nit. Escolteu la Meva veu mentre us convido al Camí de la 
Vida. Estigueu atents, un bon dia deixaré de cridar-vos perquè us gi-
reu cap a Mi, ja que el dia de la Meva Gràcia té certs límits, més enllà 
dels quals arribarà el dia de la Justícia, del veritable judici. Deixeu 
d’enganyar-vos. Jo sóc el Camí i la Vida. Si algú menja d’aquest pa i 

beu d’aquesta aigua, sempre viurà, igual que Jo visc. 

Atureu-vos ara i penseu en el vostre futur. Quantes vegades vaig 
venir a visitar-vos i no em vau reconèixer? Menyspreareu encara la 
meva paraula? Perseverareu incomplint la meva llei? Vet aquí, aviat 
sentireu la Meva veu i sabreu que Jo us parlo, el Déu Gran i Terrible 
en força i poder. Observeu ara les Meves paraules i fugiu del camí 
dels malvats. Cada dia, dirigiu el vostre cor cap al Meu Esperit, per 
tal de trobar la Pau i la salvació de la vostra ànima. Jo sóc i seré fidel i 
no us deixaré, us aixecaré amb la Meva mà dreta i posaré els vostres 
enemics sota els vostres peus; us faré Reis i Sacerdots i sereu a casa 
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meva una Llàntia que mai no s’apagarà. El Senyor regnarà en vosal-
tres i per a ell serà el Regne, el Poder i la Glòria per sempre.

 Jo sóc Jesús, el Rei de Sió, qui va patir pels pecats del món, el Salva-
dor de la Pau. Del Déu Totpoderós us vaig parlar a través dels meus 
servents, que us van donar la Meva paraula com a testimoni. La 
Meva paraula és Esperit i Veritat. Jo sé qui ets, però els camins de 
Déu són insondables. Déu és el gran Déu del Misteri. Rep ara el meu 
Esperit i sigues beneït, perquè he de beneir-te. El meu Esperit Sant 
es condensa en tu. Ell sempre et porta i et protegeix. Ell t’estima i 
s’enjoia en tu. Plens de gràcia són els pensaments que té per tu! Ell et 
cuida dia i nit. Com rega la teva ànima amb la rosada celestial, com 
l’esclareix, l’il·lumina i la guia cada dia! Inclús si tots els que odien la 
teva vida s’unissin per fer-te caure, no triomfarien en els seus plans. 

El que lluita contra tu, fes-li saber que lluita contra l’Esperit Sant.

Tu ets el meu Déu, ungit per sempre, que s’acompleixi la teva vo-
luntat! Tu ets el meu Déu, el que tot ho sap; heus aquí, no hi ha res 
amagat davant dels teus ulls. Les Teves mans són plenes de força i 
poder i tot és possible per a tu. Tots els genolls s’inclinaran davant 
teu. El vostre tron serà un tron etern i la vostra casa s’anomenarà 

Casa d’Oració. Adoreu el Senyor en Esperit i Veritat. 

Canteu i lloeu en la vostra ànima tots els qui L’estimeu. Beneït sigui 
el nostre Senyor, Pare dels Justos. Glòria i honor a Ell, 

ara i per sempre. 
Amén.

Això és el que el mateix Senyor diu, i la Veritat ha de ser inamovi-
ble; qui pot explorar els seus camins? Heus aquí que la meva ànima 
es troba agitada. No hi ha justícia i no hi habita la santedat sense el 
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Seu Esperit. La meva ànima desitja la pau del Senyor, però encara no 
ha arribat a la seva plenitud. Oh Déu meu, que els Teus pensaments 
siguin vencedors i que la Teva gràcia triomfi en el cor d’aquests ger-
mans meus. Heus aquí que has parlat i he cregut. Les Teves paraules 
són Vida Eterna. T’esperaré fins que superis els teus enemics i fins 
que les forces de l’infern tremolin des del seu fonament, i Tu siguis 
exaltat i regnis per sempre. Que cadascuna de les Teves criatures per 
sobre del Cel o per sota de l’infern s’agenollin davant del Teu tron; 

perquè ets sant i just. Oh Déu, que vingui el teu Regne! 
Pare, que la teva voluntat es faci tant al Cel com a la terra. 

I el Senyor va dir al meu Senyor: Jo sóc una llum que santifica la teva 
ànima, perquè sóc veritable, brillant a les tenebres. De l’abundàn-
cia de la Meva Vida et vaig donar a llum per la Meva Glòria, i de la 
plenitud del Meu Amor et vaig criar, et vaig unir en força i poder i 
saviesa, santificant-te, per tal de realitzar la Meva Voluntat. I tota la 
Meva gràcia es vessa sobre tu, perquè sóc el Déu Etern que t’ha cri-
dat, segons la voluntat del Meu Esperit Sant, des de les profunditats 

de la teva ànima; t’he mirat i he dit: 
Ets el meu fill, avui t’he engendrat.

Et vaig donar a llum al món, per multiplicar-te i fer-te gran, per ser 
com Jo. Des que us vaig fer néixer al món, us he cridat a través del 
Meu Esperit, perquè em conegueu, el Déu Etern, el que abraça tot 
l’Univers, el que és i crea i mou, del qual tot surt en origen i retorna 
en primer lloc. Aquesta veritat sóc Jo, el vostre Pare, pels segles dels 
segles. Tot el que creo és per a tu, i a tu et creo per al Tot; seràs acollit 

per tothom com a Senyor, rei i el seu germà, que jo, Déu Etern,
 ELIKHI JEHOVÀ, envia per revelar a tots que en el Meu Amor 
etern tot viu, tot creix, tot dóna fruits i s’omple sempre d’alegria. Per-
què, amb la forta mà dreta recolzo, i amb la Saviesa i el Coneixement
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ho redreço tot; per això cada criatura es dirigeix cap a mi, per tal 
de rebre la força per aixecar-se; vet aquí, els crido pel seu nom, i ells 
escoltaran la Meva veu i s’alegraran. Perquè jo sóc el seu Déu Etern, 
que és present a tot arreu pel seu poder. Per tant, no dubteu en el 
vostre cor, les Meves paraules són certes. Vet aquí, sóc qui us parla: 
moltes vegades us he parlat amb Amabilitat i Amor. Per tant, glori-
fiqueu-me i jo us glorificaré. Beneïu-me i sereu beneïts. Santifiqueu 
el Meu Nom en la vostra ànima, exalteu la Meva Justícia amb rec-
titud, i el Meu Amor, per a la vostra salvació. Jo sóc Déu, el vostre 
Esperit Sant, del qual donaré testimoni. Vet aquí, us conec, conec 
les tribulacions de la vostra ànima, i els vostres dolors son coneguts 
per Mi. Els desitjos del vostre esperit són dignes, i els pensaments del 

vostre cor estan plens de la bondat que emana de Déu.

Per tant, enfortiu el vostre cor, santifiqueu la vostra ment i prepareu 
la vostra ànima per a Déu; contempleu el món i sapigueu amb fe que 
Déu fa tot això per vosaltres. Mireu els Seus treballadors que tre-
ballen amb Ell: cadascun d’ells, des del seu nivell, aporta bons fruits 
com a regals plens de gràcia per l’Altar comú de l’Amor. Heus aquí, 
són ells les trompetes de la Veritat, els que treballen per la Veritat; 
que siguin beneïts per acceptar el seu salari gràcies al treball honest. 

Així, germans meus, treballadors bons i honestos de totes les bran-
ques de la causa comuna del Regne de la Veritat, que us esforceu per 
la il·luminació del món i la millora del destí de tots els que pateixen, 
rebeu la Benedicció de Déu. Que la seva Pau i Alegria, que sobrepas-
sen totes les ments, omplin el vostre cor, i que el Déu de la Veritat 
beneeixi la Seva obra per tota l’eternitat. Veniu ara, tots els que es-
timeu el Senyor, que l’adorarem en Esperit i Veritat! Perquè Ell és el 

nostre Déu i el nostre Pare per sempre.
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Aquell qui acull la Paraula del Senyor, ha de tenir cura amb tot el cor 
i tota la ment per comprendre els Seus camins. Ara, el meu esperit 
està agitat; no hi ha cap altra opció que acceptar el camí de la Nova 
Vida. Perquè Déu em va fer burla i menyspreu per a tothom. Amb 
les seves burles i els seus crims em va carregar. Em va ferir i aixafar 
l’ànima perquè ells trobessin la seva pau. Em va amagar la Seva cara, 
com si estigués avorrit del meu crit. Em vaig convertir en motiu de 
mofa per a la meva família. Estic esperant la Llum Divina, però se 
n’ha anat. Qui pot apaivagar el Senyor, si ho ha decidit, qui l’aturarà? 
La meva pau i la meva alegria s’han enfosquit dins meu. I conec el 
motiu de tot això, però es pot vomitar i eliminar el que s’ha fet? Des 
de la infantesa he estat buscant el meu Déu, Senyor, Rei i Pare, però 
sembla que la meva esperança es veu frustrada constantment. Pot un 
home just fer la Seva Voluntat quan està carregat i conjurat amb la 
maldat? Que infeliç és la meva ànima! El meu coneixement ha desa-
paregut, la meva dignitat s’ha perdut, la meva justícia s’ha enfosquit i 
la meva voluntat ha estat forçada, i sóc com aquell que s’ha convertit 
en una burla del destí. Però tot això és just per a mi, perquè segons 
el mèrit – es rep el sou, segons l’obediència – es rep la benedicció i 
segons l’Amor – la resposta. Té alguna cosa a veure l’amor egoista 
amb Déu? No! Déu menysprea tot el que funciona així en el món. 
Trigaràs molt a venir, Senyor? - No! Heus aquí, us visitaré a temps 
per beneir-vos. Seré fidel, tal com vaig jurar en el Meu Sant Nom, 
que si tots ells s’aixequen contra vosaltres, no tindran cap èxit, per-
què jo sóc Déu, qui us enforteix i us guia. Si penseu que trigo massa, 
és per donar-vos temps. Sóc la mateixa Veritat, avui i demà. Perquè 
aviat vessaré el Meu Esperit amb abundància. El temps és proper 
per al Regne de Déu. Guardeu el Meu pacte, perquè només vosaltres 
sou una Llum que no s’apagarà. Per vosaltres beneiré, per vosaltres 
tindré pietat de tots. Pregueu els uns pels altres, no deixeu de pregar, 
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el Meu Esperit sempre està amb vosaltres. Els esperits impurs no us 
podran tocar l’ànima. El que Jo santifico, pot ser impur? No sóc jo 
qui compleix la llei? Si actuo, qui m’exposarà per haver comès un 
pecat? No sóc la Mesura, l’Escala, el Camí Sant, la Justícia, la Veri-
tat, la Misericòrdia, l’Amor, la Fe, l’Esperança i la Bondat? Sapigueu, 
que la Meva Veritat és una Virtut real, el Meu Amor és inamovible 
i la Meva Bondat dura tota l’eternitat: la Meva Pau romandrà ara 
en vosaltres i la presència del Meu Esperit us eclipsarà. Accepteu la 
meva benedicció. Sóc Déu! Senyor dels Exèrcits, Déu Immutable, 
Etern, que sóc de sempre i per sempre; el que És Un i crea segons 
la bondat del Seu Esperit. Jo sóc el vostre Esperit, que us esclareix i 
il·lumina, que us ensenya el coneixement i la saviesa, que crea el Seu 
Regne, que us consola i us dóna suport, que us parla sempre. El Meu 
ull està despert. La Meva mà està preparada per ajudar-vos. Beneïm 
ara el Senyor en el nostre cor i santifiquem-Lo. En això Déu s’alegra: 
estimar-Lo i servir-Lo des del cor i l’ànima. Ei, Senyor, que d’ara en 

endavant siguem beneïts i que el Teu Nom sigui 
glorificat per sempre!

Heus aquí, escolteu, el Senyor us parla. No espereu bondats i be-
nediccions en el camí de la vostra vida? No és per això que treballeu 
constantment per guanyar força i esperit, per poder viure adequa-
dament? No us preocupeu a tothora pel menjar i la roba? I de què 
neixen tots els vostres patiments, si no del vostre desig desorbitat? 
Això passa perquè no agraïu allò que podeu anar adquirint a poc a 
poc i treballant amb paciència. Voleu la felicitat, però heu de pagar 
per ella. No esteu preparats per servir els altres en les seves necessi-
tats? Apreneu llavors el que Déu us demana: que feu el bé, però no a 
cegues, sinó amb la Plenitud del vostre cor, amb el Coneixement de 
la vostra ment, amb l’Amor de la vostra ànima. No que us esforceu 
simplement com un bou ho fa per menjar palla, o com un tigre per-
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segueix la seva presa, o com una guineu que s’atipa al galliner del seu 
veí; ni picar com un escorpí amb la cua, ni mossegar com una serp. 

Perquè, si enverineu el vostre veí, com beneficiareu del vostre 
treball? O si devoreu el vostre germà, què aconseguireu? La vida del 
vostre germà mai es convertirà en el vostre entossudiment, de cap 
manera. Viure bé, treballar bé, comportar-se bé: això és el que us de-
mana la Vida. Heu de donar tot allò que heu rebut d’ella. Qui llaura 
prepara el terreny per sembrar, i qui sembra, reunirà. La llei és: tot 
el que un home sembri, ho collirà. Que res intimidi el vostre esperit, 
confieu en el Senyor, perquè Ell ja està molt a prop. Sentireu la Seva 
veu i us alegrareu. Us farà un gran senyal, donarà testimoni de que és 
fidel i lleial. Vet aquí, que us revelarà el secret. Aquesta càrrega que 
pesa a la vostra ànima serà eliminada. L’Esperit de Déu us elevarà, 
Déu us ressuscitarà d’entre els morts. Llavors, haureu de començar 

la gran feina de la qual us he parlat sempre.

Jo sóc Déu en vosaltres. Déu Secret, Inexplorable, Etern, que habita 
en la Justícia i la Veritat. Jo sóc la Veritat, la que parla sempre, la que 

ensenya la Saviesa.

Sóc Qui sempre ha estat amb tu. Sóc aquell de qui has escoltat la 
veu, jo sóc el Déu-Amor. Els camins del Senyor són immutables, de 
manera que Déu s’enjoiarà i mostrarà misericòrdia. Déu vindrà, us 
farà lliures i us enfortirà com un ferm pilar. Farà tot el que ha dit i 
tot el que ha promès. Venen dies en què els justos s’alegraran que el 
Senyor sigui el seu Pastor. Mantingueu-vos ferms, com mai ho heu 
estat! Sigueu fidels en totes les proves, perquè els enemics de Déu no 
us enterrin. Santifiqueu el Nom del Senyor. Beneïu el Senyor en la 
vostra ànima. En això Ell s’enjoia, quan exaltem la lloança i l’oració 
davant del Seu tron. Les misericòrdies i les bondats de Déu són me-

ravelloses. Déu és la Gràcia, la Misericòrdia i la Compassió. 
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Alegreu-vos en el Senyor! 

Feu-ho tot segons els consells de l’Esperit Sant.

Així parla l’Esperit del Senyor: al tercer campament hi haurà una 
resurrecció, i al quart una expiació, i en la integritat del tres i el qua-
tre, set ministeris. Cada vegada que em crideu, us escoltaré, perquè 

sóc Déu Sant, Esperit proper, fort per ajudar.

Justícia, puresa, fe, esperança, amor; Ell no tolera cap dualitat, ambi-
güitat ni hipocresia, ni accepta cap ira. Déu no és el Déu de la ira, sinó 
de la Bondat. Ell és qui manté la Seva gràcia sobre milers de famílies. 
No accepta l’estupidesa ni la ingratitud. Tingueu total confiança en 
Ell, tan immutable i constant en les Seves promeses. I llavors Déu us 
enviarà una benedicció, perquè Ell sap el motiu pel qual us ha enviat 
a vosaltres, i els seus plans i intencions, ningú no els pot aturar ni 
frustrar. Déu és fort en tot. El Rei escollit de Déu i sacerdot Crist, 

Senyor dels Senyors. Vinc avui, vinc a beneir-vos. 

Jo sóc el que sóc des del Principi. Déu Sant. 

El Regne del meu Pare ja arriba. 

Faré la voluntat del Déu Etern, JEHOVÀ. 
Pare de les èpoques futures, Senyor de l’Amor en tot temps. 

Feliços els qui L’estimen i s’estimen, 
perquè ells són la Vida, el Regne, la Pau i la Joia.
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Desperta, tu que dorms encara! “Ja és l’Hora!” Ressuscita de les 
baixes passions, tu que vas morir! I pensa en la teva vida: D’on pro-
vé? Perquè és ella així? Cap a on et dirigeixes? La càrrega que et van 

donar a portar pel benefici del teu germà, on la vas deixar?

Aquí, estic esperant una resposta a la porta secreta del teu cor! 

*Elimelis: Són els Àngels de Foc que vessen la Força del Crist, portadora de 
la Flama de l’Amor Diví.

- Les lletres “KH” en les paraules sagrades es pronuncien amb la lletra “h” 
de l’anglès, com a la paraula “happy”.

Les paraules de Hio-Eli-Meli-Mesail van ser escrites pel Mestre Beinsa 
Douno a Varna (Bulgaria), el 1899 i publicades en un llibre separat el 

1912 a la impremta Napredak, Stara Zagora (Casa Blanca).
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