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JELENTKEZÉSI LAP   
JÉZUS KRISZTUS VILÁGEGYETEMRE KITERJEDŐ EGYHÁZA 

Egyesületbe  
Vezetéknév                                                                                                     Keresztnév 
Nem                                                                                                                Születési hely és idő  

Lakcím 
 
Személyi igazolványszám 
Adóazonosító 
Szakma 
Családi állapot 
Mobiltelefon                                                                                                           @ mail 
 
Megkaptam a keresztség keresztény szentségét igen  Nem  
Ha IGEN, milyen keresztény felekezetben 
 
 
Más keresztény szentségeket is kaptam. igen  Nem 
Ha IGEN határozza meg, hogy melyik és melyik keresztény felekezetnél 
 
 
 
Tagja voltam és/vagy tagja vagyok - csatlakoztam és/vagy csatlakoztam vallási közösségekhez vagy 
intézményekhez.   

igen  Nem 

Ha IGEN meg, hogy melyik: 
 
 
 
Tagja voltam és/vagy tagja vagyok - csatlakoztam és/vagy más  vallásokhoz:   igen  Nem 
Ha IGEN meg, melyikhez: 
Iszlamizmus igen  Nem 
Hinduizmus igen  Nem 
Judaizmus igen  Nem 
Sintó igen  Nem 
Szcientológia igen  Nem 
Jehova Tanúi igen  Nem 
Animizmus igen  Nem 

Nem Wicca  igen  

más... részletezd 
 
 
Tagja voltam és/vagy tagja vagyok - csatlakoztam és/vagy csatlakozom:    

Sátáni szekták igen  Nem 
Szabadkőművesség igen  Nem 
Maffia  igen  Nem 
Psycho szekták igen  Nem 

Ezoterikus csoportok és/vagy közösségek igen  Nem 
Medián és ezoterikus tevékenységek igen  Nem 
Új korcsoportok igen  Nem 
Reiki igen  Nem 
Pranoterápia igen  Nem 
Hipnózis igen  Nem 
Energiaaktivációs csoportok igen  Nem 
Paranormális tevékenységek igen  Nem 
Fehér mágia és fekete mágia igen  Nem 
Spiritizmus igen  Nem 
Sámánizmus igen  Nem 
Keleti filozófiák igen  Nem 
Helyreállítási közösség  igen  Nem 
Tovább ... meg kell adni 
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Elismerem és meg akarom élni az Egyesület célját. (lásd a "Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza" című füzetet) 
 
Az Egyesület célja, hogy bejelentse az Univerzumnak, hogy: 
 
1- A Szentháromság létezik: Atya, Fiú és Szentlélek, az egyetlen és igaz Isten, aki megteremtette az Univerzumot.  
 
2- Jézus Krisztus, Isten Fia és a Megváltó megtestesült a Földön, egy ellenséges bolygón, messze Istentől, és közel Luciferhez. Itt 
halt meg és támadt fel, hogy elpusztítsa Lucifer művét, és új szövetséget hozzon létre Isten és az emberiség között.  
 
3- Az Isten Fia által végrehajtott megváltás az egész világegyetemre kiterjedt, mert az egész emberiséget vissza kell vezetni 
Istenhez, Jézus Krisztus által. Ezért az egész emberiségnek választania kell Jézus Krisztus és Lucifer, az igaz Isten és a bálványok 
között. Az idők végezetével Jézus dicsőségesen tér majd vissza, hogy megítélje az élőket és holtakat, és összegyűjtse népét maga 
köré. 
 
4- Jézus Krisztus az egész univerzum javára megalapította egyházát a Földön.  
Az Egyház, Isten országának első sejtje, arra hivatott, hogy az üdvösséget hirdesse nemcsak a Föld emberiségének, hanem az 
egész világegyetemnek. Valójában, az Istenhez hű emberiségek kivételével a többi emberiségnek nem volt tudomása a Jézus 
Krisztus által végrehajtott üdvösségről; sötétségben és szenvedésben maradtak, a gonosz cselekedete által elnyomva. 
 
5 - Az egész Univerzum Krisztusban fog újraegyesülni Isten nagy terve szerint, amelyről Szent Pál apostol beszél az efezusiakhoz 
írt levelében. (vö. Ef. 1,8-12) 
 
6- Szent Mihály arkangyal Jézus Krisztus Földre való második eljövetelének az előfutára, ő Isten népének az élén áll, hogy 
összegyűjtse őket az univerzum minden részéről és elvezesse őket Jézus Krisztushoz, az egyetlen Pásztorhoz. 
 
7- Három világegyetem létezik: a Felső Univerzum; a Középső Univerzum; az Alsó Univerzum. Mindegyiküket olyan emberek 
lakják, akik a testvéreink, akik hozzánk hasonlóan Isten képmására és hasonlatosságára teremtettek. Egymástól különböző 
bolygókon élnek; A Föld az Alsó Univerzumban található. 
 
8- Mindazokat, akik hűségesek voltak Jézus Krisztushoz, bármilyen bolygóhoz is tartoznak, be kell vezetni az ÚJ TEREMTÉSBE, 
ahol végül megszabadulva a gonosztól, örökre egy emberiséget alkotnak, ahogy annak a kezdetektől fogva lennie kellett volna. 
Isten lesz minden mindenkiben. (1Kor 15,28) 
 
9- Három rendkívüli eszköz van: 

A Központi Magcsoport, az Univerzum angyalai és testvéreink, akik hűségesek Istenhez. A rendkívüli eszközök, 
különösen a Központi Magcsoport, valósítják meg azt, amit a Földi egyháznak kellett volna megvalósítani. Ezen 
eszközök körül egyesülnek mindazok, akiket Isten ebben az időben arra hív, hogy tanúsítsák Jézus Krisztust az 
Univerzum legszélsőbb sarkaiban is. 

 
10. Az elmúlt években olyan nép alakult ki a Földön, aki elfogadta Isten tervét, hogy Krisztusban újra egyesítse az egész 
Univerzumot, és akik elérhetővé tették magukat azok számára, akik ezen az úton akarnak haladni. Ez egy új nép, azaz nyitottak 
Isten újdonságára, akik arra törekszenek, hogy legyőzzék a keresztények és Isten gyermekei közötti minden megosztottságot. Ez 
egy nép Isten népében, szorosan egyesülve a három rendkívüli eszközzel, és az összes testvérrel a Földről és az Univerzumból, 
akik hisznek Szentháromság Egy Istenben és hűségesen szolgálják őt. 
 
11. Ez az Egyesület a Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához tartozik, amely Isten minden olyan gyermekeiből áll, 
akik jelen vannak egész világegyetemben és akik a következőt szeretnék: 

- Felajánlani magukat Istennek Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, hogy az egész teremtés Jézus Krisztusban 
újraegyesülhessen. 

- Megélni a  kozmikus pünkösdöt, azaz alávetni magukat Isten tekintélyének és a Lélek törvényeinek, hogy a világegyetem 
egész emberisége egyesüljön a Szentlélekben és egy népet alkosson. 

- a szentháromsági erőt tükrözni az emberiségre és az egész teremtésre. 
- Krisztus dicsőséges eljövetelét várni és előkészíteni, hogy beléphessenek vele az Új Teremtésbe. 
- Felismerni és hirdetni a Szűzanyát, mint Királynőt és az egész univerzum Anyját, és a Szívével egyesülve élni. 
- az Úr halálát és feltámadását hirdetni, az Eucharisztikus Áldozatban való élő részvétel által. 

 
12- Elkötelezi magát, hogy isten országának három sarokköve szerint éljen: 

1. Felajánlani az életet Istennek, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül. 
2. Szeplőtelenül vagy önazonosan élni. 
3. Egyetemes közösségben (kommunió) élni.  

 
13- Elismerni és befogadni a három rendkívüli eszközt, és megélni velük a közösséget, mint az egyetemes közösség szükséges 
feltételét. 
 
Vállalom az éves tagdíj megfizetését is. 
 
Felelősséget vállalok Isten előtt, az Igazgatótanács előtt és az Egyesület tagjai előtt az elhangzottakért. 
 

                                
                                  Hitben 

Dátum                               Hely 

 


