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Kedves testvéreink,  

ezen dokumentummal meghírdetjük a 
 

„Jézus Krisztus világegyetemre 

kiterjedő Egyháza” 
létezését és küldetését. 

 

Ezekben az években könyvek, írások és beszédek által 
megismertettük mindazt, amit Isten és eszközei kinyilatkoztatva 
megismertettek velünk. Ezekben Istennek egy világegyetemet 
átjáró hatalmas üdvözítő tervéről van szó. Ezen az honlapon1 
mindent megtaláltok, ami szükséges van annak megértésére, 
amiről beszélünk. Most itt csak bizonyos alapvető pontjait 
foglaljuk össze mindannak, ami ennek az útnak és Jézus Krisztus 
Világegyetemre kiterjedő egyházának alapjait jelenti.. 
Íme az összefoglalása annak, amit nekünk kinyilatkoztattak: 
 

 Létezik a Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek; egy, igaz Isten, 
aki a világegyetemet teremtette. Kinyilatkoztatták nekünk az 
emberiség történelmének szakaszait és Isten gyermekei 
érdekében tett beavatkozásait az évezredek során. 
 

 Három univerzum létezik: a felső, a középső és az alsó 
univerzum. Mindegyiket olyan emberek lakják, akik testvéreink és 
hozzánk hasonlóan Isten képére és hasonlatosságára vannak 

                                                           
1
https://azujteremtesfele.com 
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teremtve. Egymástól különböző bolygokon élnek; a Föld pedig az 
alsó univerzumban található. 
 

 Elmagyarázták nekünk Lucifer és a lázadó angyalok árulását, 
majd az emberiség egy része által elkövetett ősbűnt is, amiknek 
beláthatatlanul ártalmas következményei lettek.  
 
Isten kezdetben nem csupán egy férfit és nőt teremtett, hanem 
különböző párok alkottak egy kezdeti kis népcsoportot, az 
emberiség első magját. Megmutatta nekik a gonosz létezését és 
mindegyiktől megkérdezte kinek akar szolgálni, Istennek vagy 
Lucifernek. Az ősszülők válasza erre nem volt egyforma. 
Egyesek elhatározták, hogy Istennek szolgálnak és hozzá lesznek 
hűségesek, így nem követték el az áteredő bűnt. Ezektől az 
ősszülőktől születtek a szeplőtelen emberiségek, akik a felső 
világegyetemet népesítik be. 
Mások bizonytalanok voltak és tőlük származnak a középső 
univerzum emberiségei, akik akkor is, ha nem lázadtak fel nyíltan 
Isten ellen, félrevonultak és bizonytalanok maradtak a jó és a rossz 
közötti választásban. 
Mások végül elutasították Isten szolgálatát és amellett 
döntöttek, hogy Lucifert szolgálják különböző formákban, így 
életre hozva az alsó univerzum lázadó emberiségeit. 
A földi ősszülök még ennél tovább is mentek, ugyanis 
elsőszülötteik felajánlásával, szövetséget is kötöttek Luciferrel. 
Ezért a Föld már kezdetektől az Isten iránt legellenségesebb és 
legkevésbé fejlett bolygó volt az egész teremtésből. Ezért pont itt 
a Földön volt a legerősebb a sötét erő hatalma. 
Az ősbűnt követően az emberiség megoszlott különböző 
bolygókon és univerzumokban, sokszor áthidalhatatlan 
távolságokra egymástól. Mindennek ellenére Isten Megváltót ígért 
az ősszülőknek.  
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 Ezen az Istentől legtávolabbi és vele szemben legellenségesebben 
viselkedő, Luciferhez pedig legközelebb álló bolygón született 
meg Jézus Krisztus, mint Isten Fia és Megváltó. Itt halt meg és 
támadt fel, hogy megszüntesse Lucifer művét és visszaállítsa az 
Isten és ember közt létrejövő új szövetséget. Az Isten Fia által 
véghezvitt megváltás kiterjedt a teljes világegyetemre, mert a 
teljes emberiséget vissza kell téríteni Istenhez Jézus Krisztus 
által. Ezért az univerzumban jelenlévő teljes emberiségnek 
választania kell Jézus Krisztus és Lucifer közt, az igaz Isten és a 
bálványok közt. Az idők végén pedig Jézus dicsőségesen visszatér 
ítélni élőket és elhunytakat, összegyűjtve maga körül az ő népét. 
Mindazok akik hozzá hűségesek voltak, bármelyik bolygók lakója 
is legyenek, be lesznek vezetve Jézus Krisztus által az ÚJ 
TEREMTÉSbe, ahol végleg felszabadítva a rossztól, örökre egy 
egységes emberiséget fognak alkotni, ahogyan annak kezdettől 
fogva kellett volna lennie. Ott Isten lesz a minden mindenben. 
(1Kor 15,28) 
 

 Jézus Krisztus Egyházát a Földön alapította meg az egész 
világegyetem javára. Amint Jézus a Földön született meg az egész 
univerzum megváltására, ugyanígy az Egyház megalapítása a 
Földön történt azért, hogy Isten országát kiterjessze az egész 
világegyetemre. Az Egyház Isten országának első sejtje, arra volt 
hívatva, hogy ne csupán a földi emberiségnek hirdesse az 
üdvösséget, hanem az egész univerzumnak. A kezdetektől 
Istenhez hűséges, szeplőtelen emberiségek kivételével valóban, 
minden emberi teremtmény a világegyetemben tudatlanságban 
élt a Jézus Krisztus által végbevitt megváltást illetően, 
sötétségben, szenvedtek a gonosz tevékenysége által elnyomott 
állapotban. Ez volt és most is ez Istennek azon nagyszabású 
terve, amiről Szent Pál apostol beszél az efezusiakhoz2 írt 
levelében: újra egyesíteni Krisztusban a teljes világegyetemet. 

                                                           
2
 Cfr. Ef 1,8-12 
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Jézus feltámadása előtt és után, nyíltan beszélt apostolainak a 
más testvérek létezéséről az univerzumban, felvilágosította őket 
egyértelműen erre vonatkozóan. A születő Egyház mellé azonnal 
oda álltak volna az Isten-hű emberiségek a felső univerzumból, 
akiknek megfelelő ismeretei és szükséges eszközei voltak arra, 
hogy hirdethessék az üdvösség örömhírét minden lakott 
bolygónak. Az Egyház arra volt hívva, hogy Isten tervének 
rendelkezésére álljon, s akkor az univerzális misszió hamar 
elkezdődött volna. 
Sajnos nem így történt: az akkori kulturális visszamaradottság, a 
kétségek és félelmek, az első megoszlások a kezdeti Egyházon 
belül, mind arra vezettek, hogy nem született egyértelmű válasz 
erre az egyetemes küldetésre. Isten tiszteletben tartotta az Egyház 
döntését, időt biztosítva neki arra, hogy eljusson az érettségre. Az 
évezredek során, Isten rendületlenül adta égi jeleit az Egyház 
képviselőinek, az egyéni lelkeknek az univerzumban található 
életet illetően. Magukat az apostolokat is meglátogatták a felső 
univerzumból való testvérek. Ennek ellenére az Egyház egyre 
jobban körülhatárolta működését, azt csupán a Földre 
vonatkoztatta, annak ellenére, hogy ismerte már kezdetektől az 
univerzum valóságát. 
 

 A XX. század eseményeivel és a 2000-es év nagy jubileumával 
Isten felgyorsította azon terveinek megvalósulását, amivel 
visszavezeti az egész emberiséget Jézus Krisztushoz. Sajátos 
eszközökhöz és eseményekhez folyamodott, kezdve Szűz Mária 
Fatimában és Medjugorjéban végbement nagy jelenéseivel, ahol 
utóbbi helyen mind a mai napig megjelenik. Folyamatosan 
meghívja a hivatalos egyházat különböző felekezeteiben, hogy 
hirdessék meg a világegyetem embereinek létezését, és azzal 
együtt arra is hívja őket, hogy Isten terveinek rendelkezésére 
álljanak, a világegyetem minden népe számára hirdetve az 
üdvösséget. Ez mind a mai napig nem történt meg és a hivatalos 
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egyház nem nyilatkozott e kérdésben. Ezért Isten más 
megoldáshoz folyamodott. 
 

 Ezért 2004-ben Isten három rendkívüli eszközt helyezett 
kilátásba: a Magközpontot, az angyalokat és a szeplőtelen 
testvéreket az univerzumban. Róluk beszéltünk több ízben is, 
ennek utána lehet nézni mindabban, amit ezen a honlapon 
nyilvánosságra hoztunk.3 Hozzá kell tennünk, hogy a rendkívüli 
eszközök, különösen a Magközpont teljesítik be azt, amit a földi 
egyháznak kellett volna beteljesítenie. Ezen eszközök körül egybe 
fognak gyűjteni mindenkit, akit Isten hív ebben az időben 
tanúságot tenni Krisztusról egészen a világegyetem legtávolabbi 
határáig. Az univerzum minden embere tudni fogja, hogy a 
Mennyei Atya gyermeke Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Isten 
úgy határozott, hogy ennek megvalósulását semmi nem fogja  
megakadályozni. 
 
Mindhárom rendkívüli isteni eszköz feje és vezetője Szent Mihály 
arkangyal, akit Krisztus második eljövetelének előhírnökeként 
mutattak be nekünk. Ő Isten népének vezetője, akinek feladata az 
univerzum minden részéról összegyűjteni és Jézushoz, az egyedüli 
Pásztorhoz vezetni őket. 
Ellentétei ezen eszközöknek Lucifer és szövetségesei, akiknek 
ellenállása egyidejűleg erősödik. 
 

 A 2012-es év egy sajátos esztendő volt melyben Isten megadta a 
földi emberiségnek elsősorban a földi egyháznak utolsó 
lehetőségként eldönteni azt, hogy elfogadja vagy nem az 
univerzum evangelizálásának feladatát. Isten azt várta, hogy a 
pápa hirdesse végre ki az univerzumban levő élet létezését és a 
keresztények ébredjenek végre fel és egyben annak tudatára, 

                                                           
3https://azujteremtesfele.com 
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hogy felelősek az egész világegyetem emberiségeiért. Erre utolsó 
lehetőségként egy évig várt. Végig 2012 során a Szentlélek 
szüntelenül cselekedett az Egyházban és az egyénekben, akiktől 
választ várt. Ez a válasz mindmáig várat magára. 
 

 2013-ban Isten az univerzum evangelizálását a szeplőtelen 
emberiségekre bízta. 2013-tól a felső világegyetem emberiségei 
végigjárták a középső és az alsó univerzumot, közvetítve 
mindenkinek a Jézus által beteljesített megváltás örömhírét, 
mialatt egész emberiségeket kereszteltek meg a Szentháromság 
nevében. Tevékenységüket segítségükkel kísérték az angyalok 
karai és a Lelki Magközpont is. Küldetésük 2017-ben fejeződött 
be. Így univerzumunkban egy olyan nép alakult ki, aki elismeri a 
Szentháromságot, mint egy és igaz Istent és elfogadja Jézust, Isten 
Fiaként és Megváltóként. Ez a nép él és működik. 
 

 2018-ban szentháromságos hatalommal elkezdődött a Föld 
evangelizálása. Azzal együtt elkezdődött a Krisztus dicsőséges 
visszatérését közvetlenül megelőző időszak is. 
Miért a Föld evangelizálása? Mert a legösszetettebb és 
legproblémásabb bolygója az egész univerzumnak. Valóban, annak 
ellenére, hogy Jézus által fizikailag meglátogatott bolygó, meg a 
keresztények jelen vannak rajta, lényegében a Föld ma is 
alapvetően pogány. Nagyobb része ezen emberiségnek 
elutasította és továbbra is elutasítja Jézus Krisztust, sok olyan 
bálványnak szolgálva, amelyek mögött a bolygónkat perverzióba 
hajtó démonok vannak. A hazugság, bálványimádás és a 
kegyetlenség kétségbeejtő mérteteket öltött. 
 

 Mindezek ellenére az utóbbi években a Földön is kialakult egy 
olyan nép, amely befogadta Istennek a teljes világegyetemet 
Krisztusban újraegyesítő tervét és amely szolgálatára akar lenni 
mindazoknak, akik készségesnek mutatkoznak végigjárni ezt az 
utat. Ez egy új nép, azaz nyitott Isten újdonságaira, amely túl akar 
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menni minden megosztottságon a keresztények és Isten minden 
gyermeke között. Ez egy nép Isten népén belül, amely szoros 
egységben van a három rendkívüli eszközzel és minden testvérrel, 
akik a Földön vagy a világegyetemben hisznek a Szentháromság 
Egy Istenben és őt hűségesen szolgálják. 
 

 2016 Pünkösdjén, a Szentlélek egyesítette e földi népet az 
univerzumban jelenlevővel, hogy egy népet alkosson, (Ján 
10,16), feloldva köztük a válaszfalakat és lelki megosztottságot. 
Ezt a Földön és univerzumban jelenlévő népet kifejezetten arra 
jelölte ki maga Jézus és Mária, hogy „JÉZUS KRISZTUS 
UNIVERZUMRA KITERJEDŐ EGYHÁZA” legyen. Mint a Lelki 
Magközpont tagjai meghirdetjük és tanúsítjuk nektek ezen Egyház 
létezését és működését.  
 
 
 
Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő egyháza: 
 

 Mária Szeplőtelen Szívének szenteli magát, azért, hogy az egész 
teremtett világ újra legyen egyesítve Krisztusban, a főben; 

 éli a kozmikus Pünkösdöt, vagyis Isten tekintélyének és a Lélek 
törvényeinek veti alá magát, hogy az egész világegyetem 
emberisége egyesítve legyen a Szentlélekben és egységes népet 
alkosson; 

 kisugározza a Szentháromság hatalmát az egész emberiségre és a 
teremtésre; 

 várja és előkészíti Krisztus dicsőséges eljövetelét, hogy vele 
együtt beléphessen az új teremtésbe; 

 elismeri és hirdeti Szentséges Szűz Máriát, mint a 
Világmindenség Királynőjét és Édesanyját, egyesülten élve az ő 
anyai szívével; 

 élő módon vesz részt az eukarisztikus áldozatban, hirdetve 
azáltal az Úr halálát és feltámadását; 
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 törekszik Isten Országának három sarkalatos pontja szerint élni:  
1) életfelajánlás Istennek Mária Szeplőtelen Szíve által;  
2) szeplőtelenség vagyis kiteljesedett élet megélése; 
3) egyetemes kommunió;  

 felismeri, elfogadja és egységben él a három rendkívűli 
eszközzel, ami szükséges az egyetemes kommunióhoz. 
 
 
 

Befejezésül 
 
Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő egyháza nem zárkózik 
magába. Ellenkezőleg, minden jóakaratú embert részesévé 
szeretne tenni annak a rendkívül hatékony kegyelemnek, amit 
Isten áraszt ki ebben az időben Isten minden népére a 
világegyetemben. 
Ez az Egyház nem száll szembe senkivel. A magyarázatot kérőknek 
mindig készen áll beszámolni arról a reményről, amelynek 
hordozója (1Pt 3, 15), de nem keveredik meddő vitákba. 
Békében él mindenkivel és mindenkit Krisztus szeretetével 
szeret. Állhatatosan imádkozik élőkért és elhunytakért, 
barátokért és ellenségekért, hogy mielőbb eljöhessen Isten 
Országa. 
 
Bárki, aki része szeretne lenni ezen Egyháznak és szeretné 
megismerni programját, ezen a honlapon4 megtalál minden  
szükséges információt. Meglátogathatja szentély-házainkat, ahol 
Isten gyermekei azért találkoznak, hogy egy egyszerű, testvéri 
életet megosszanak egymással és ezáltal közösen haladjanak az Új 
teremtés felé. 

                                                           
4https://azujteremtesfele.com 
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A magunk részéről biztosítunk titeket, hogy megosszuk veletek is 
mindazt, amit nekünk kinyilatkoztatnak. Szívből megáldunk 
titeket, életfelajánlásunkkal és testvéri szeretetünkkel kísérünk 
titeket. 
 
 
         
Tomislav Vlašić és Stefania Caterina 
 
2018 május 20-án, Pünkösd ünnepén 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


