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NYILATKOZAT  

 

Miután az AAS 58 (1966) 118-ban VI. Pál pápa eltörölte a kánonjogi kódex 1399. 

és 2318. kánonját, az új jelenésekről, megnyilvánulásokról, csodákról stb.szóló 

írásokat terjeszthetik és elolvashatják a hívők, a sajtó kifejezett egyházi 

engedélye nélkül is, az általános keresztény erkölcs betartása mellett. 

A második vatikáni zsinat a "Lumen gentium"  dogmatikus alkotmány 1 n. A 4 

fejezetében  kimondja: "... Ő (a Szentlélek) bevezeti az egyházat az igazság 

teljességébe, (vö. Jn 16,13) egyesíti őt közösségben és szolgálatban, különféle 

hierarchikus és karizmatikus ajándékokkal látja el és irányítja, díszíti 

gyümölcseivel ". (Ef 4, 11-12; 1Kor 12, 4; Gal 5, 22) 

A lelkészi "Gaudium et spes" alkotmányban a 4 n. A 44 fejezetben ezt mondja: 

„az egyháznak is javára válik a múló századok sok tapasztalata, ... és a kultúra 

különféle formáiban rejlő gazdagság; így válik képessé minden egyes nemzet 

arra, hogy a maga módján fejezze ki Krisztus üzenetét, ...nem mintha a 

Krisztustól adott alkotmányból valami hiányozna, hanem hogy azt még jobban 

megismerje, kifejezze és szerencsésebben alkalmazza korunkban.” 

A katolikus egyház katekizmusa megerősíti: „… még ha a Jelenések teljesek is, 

mégsem teljesen egyértelműek; a keresztény hit feladata, hogy az évszázadok 

során fokozatosan felismerje teljes jelentőségét "(66. n.)  
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A Biblia könyveinek rövidítései 

 

Jel Jelenések könyve  

1Kor A Korintusiakhoz írt első levél 

Ef Efezusiakhoz írt levél 

Fil  Filippiekhez írt levél 

Lk Lukács evangéliuma 

Mk Márk evangéliuma 

Mt Máté evangéliuma 

Jn János evangéliuma 

Zsol Zsoltárok könyve 

 

 

 

A könyvben szereplő idézetek a következőkből származnak: 

A Szent Jeromos Katolikus Bibiliatársulat honlapja. 

Az egyéb kiadások bármilyen használatát a lábjegyzet jelzi. 
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Bevezetés

 

Miért ez a könyv? 

 

Ebben a könyvben szeretnénk bemutatni egy rövid összefoglalót az 

értékeinkről és az utunkról, melyek az Evangéliumon, a Katolikus Egyház 

tanításain és Assisi Szent Ferenc és Szent Klára tapasztalatain alapulnak. 

Ráadásként mindezekhez ott van minden, melyet az Úr kinyilatkoztatott 

számunkra sokféle módon és nem tudjuk figyelmen kívül hagyni őket, 

mert része a történelmünknek és az egész világegyetemet magába 

foglalja. Valójában ez Isten cselekedete, felfedve ebben az időben, 

mellyel az egész világegyetemet újra szeretné egyesíteni Krisztusban, 

hogy elvezesse az új teremtésbe. 

Nem akarunk propagandát folytatni vagy hittéríteni; még kevésbé áll 

szándékunkban bárkivel is vitatkozni. Nem tartjuk magunkat 

felsőbbrendűnek és nem ítélkezünk senki felett. Csak egyszerűen 

felelősnek érezzünk magunkat Isten és a mi lelkiismeretünk előtt, 

mindazért, ami ránk lett bízva, mint ahogy meg van írva: „Igazságodat 

nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és 

szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy 

gyülekezet előtt.” (Zsolt 39,11).1 Szeretnénk közvetíteni nektek 

mindazt, amit kaptunk, hogy lehetőséget adjunk, hogy Isten 

gyermekeinek szabadságában értékeljétek és értsétek meg, hogy 

felismerjétek a remény útját, mely megnyílik az egész emberiség előtt 

és hogy úgy dönthessetek, hogy részt vesztek Isten cselekedetében. 

  

 
1 Szentiras.hu 
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Első fejezet

 

Kik vagyunk 

1. A „Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány 

A „Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány 2005 február 22-én alakult. 

Néhány hívő vágyából született, akik vagyonuk egy részét egy program 

rendelkezésére kívánták bocsátani, egy program, melyet Isten műveként 

ismertek fel. Ez a program az Alapítvány célja, ahogy az Alapszabály 

második cikkelyében található: 

„Az Alapítvány célja, hogy támogassa az embert és a keresztény 

értékeket a Medjugorje-i Béke Királynője üzenetének szellemében és 

Tomislav Vlašić gondolatai és munkája alapján.” 

Az Alapítvány támogatáson és szervezésen keresztül törekszik célja 

elérésére, valamint a különféle szellemi, kulturális és kiadói természetű 

kezdeményezések által. Nonprofit jellegű és önkéntességen alapul. Az 

Alapítvány saját alapszabállyal rendelkezik, amely az olasz állam 

törvényei szerint szabályozza a szervezését és irányítását. 

Az alapításától mindmáig az Alapítvány sok támogatót gyűjtött maga 

köré, akik idővel egyre inkább részt vettek az Alapítvány életében és 

programjaiban. Megértették, hogy az Alapítvány célja nem csak 

bizonyos tevékenységek megvalósítása, hanem leginkább az, hogy egy 

olyan népet képezzen, mely élő és szerves résznek érzi magát Isten 

cselekedetében ezekben az időkben. Ezért megerősíthetjük, hogy egy 

nép képződött az Alapítvány körül. Tehát erre a népre utalunk, mikor 

az új népről beszélünk, amely olyan férfiakból és nőkből áll, akik 

nyitottak Isten újdonságára és ezért készek arra, hogy hagyják 

magukat általa megújítani és átformálni. 
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Tehát az Alapítvány nem egy egyszerű jogi eszköz, hanem egy 

referenciapont is azok számára, akik meg szeretnék ismerni, elmélyíteni 

és gyakorlatba helyezni azokat a keresztény értékeket, melyekre az 

Alapítvány törekszik. Ezek az értékek támogatják az embert, mint 

személyt és a testvéri kommunió útjára helyezik, ami által egy nép 

képződik. 

2. A gyökereink 

Az Alapítvány története messziről indul és egy számunkra alapvető 

eseményben gyökerezik: Boldogságos Szűz Mária Medjugorje-i (Bosznia-

Hercegovina) jelenéseiben. 

Mindannyian, - akik az Alapítvány tagjai vagyunk -, felismertünk egy 

kiinduló pontot a Medjugorje-i Mária jelenésekben az egyéni és közös 

utunkhoz. Mindannyian tudatában vagyunk, hogy Isten Anyja nemzett 

minket, egyénekként és népként, a hit felébresztésén keresztül, 

melyet Medjugorje-ban megtapasztaltunk. Az Szűzanya szerepének 

tekintetében az életünkben a zsoltár szavait használnánk: „Minden 

forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7). Valójában, a spirituális utunk a 

Szűzanya Szeplőtelen Szívéből indul, vele együtt és általa haladunk Jézus 

felé. Neki ajánlottuk az életünket és a művünket. 

Mind a mai napig a Katolikus Egyház még nem döntött hivatalosan a 

Medjugorje-i jelenésekről. Ez nem akadályoz meg minket abban, hogy 

felismerjük a nagyságukat; ellenkezőleg, arra kötelez minket, hogy 

tanúságot tegyünk mindarról, amit Medjugorje-ban kaptunk, az Egyház 

előtt is, hogy jobban értékelhesse a tényeket. A tanúságtétel tehát a 

kötelességünk. Tartozunk vele a Mennyei Édesanyánknak és tartozunk 

vele az igazságnak. 
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3. A mi történetünk 

Az Alapítvány története Medjugorje-ból indul, egy nagyon jól 

meghatározott, Isten által megjelölt módon bontakozott ki az évek 

során, Tomislav Vlašić és Stefania Caterina életén és munkásságán 

keresztül. Isten egy közös küldetés céljából egyesítette őket, mely Isten 

ezen idők tervének és cselekedetének kinyilvánítása, annak érdekében, 

hogy felkészítsék Isten népét, az Ő Egyházát Krisztus dicsőséges 

visszatértére, mely az új teremtés kezdetét fogja jelölni. 

Sok minden hangzott el Tomislav Vlašićról, pozitív és negatív dolgok is, 

sokszor személye és a rávonatkozó tények valódi ismerete nélkül. Mi 

férfiként és papként ismerjük őt, tanúi vagyunk a viselkedésmódjának és 

tanításainak. Nem szeretnénk itt elmondani a történetét, de helyesnek 

tűnik megemlíteni az életét, mivel az Alapítványunk nagyra becsüli a 

gondolatait és a munkáját, alapvetőnek tartja a céljai eléréséhez. 

Tomislav Vlašić Sovići-ben született, egy Bosznia-Hercegovinai faluban, 

1942. január 16-án, egy mélyen a keresztény értékekben gyökerező 

családban. 1962-ben csatlakozott a Ferences Rendhez és 1969. július 26-

án pappá avatták.  

A személyes és spirituális élete a kezdetektől elválaszthatatlanul 

kapcsolódnak a Medjugorje-i jelenésekhez. 1981. június 24-én, az első 

jelenés napján, Tomislav Atya egy fiatal ferences pap volt, aki egy 

faluban szolgált, nem messze Medjugorje-tól. 1981. június 29-én, azaz 4 

nappal később, meglátogatta a jelenések helyét és az mélyen 

megérintette őt. Később, 1981. augusztus 18-án arra kérték, hogy 

helyettesítsen egy papot Medjugorje-ban, akit azon idők kommunista 

rezsimje letartóztatott a Medjugorje-i jelenések miatt. Így a legközelebb 

álló személy lett a látnokokhoz, a spirituális kísérőjük és a közvetlen 

tanúja az eseményeknek, melyek a jelenések első hónapjaiban és 

éveiben történtek.  



 

12 

Az évek során, a Medjugorje-ban tapasztalt erős élmények, a papi 

elköteleződése és az imái hatására, eljutott ahhoz a döntéshez, hogy 

felajánlja életét Istennek, áldozatként, Mária Szeplőtelen Szívén 

keresztül, hogy a Béke Királynőjének jelenései kinyilvánítódhassanak 

az emberiségnek. A példája és a szavai számos embert vonzottak, akik 

szintén Istennek szerették volna ajánlani magukat. Következésképpen, 

egy spirituális család formálódott köré a „Béke Királynője, teljesen a 

tiéd-Márián keresztül Jézusnak” néven.  A Közösségből tevődött össze, 

azaz olyan fivérekből és nővérekből, akik zárdákban éltek és a 

testvériségekből, azaz laikus emberekből, akik a világban éltek; 

mindannyian osztoztak ugyanabban a vágyban, hogy felajánlják életüket 

Istennek, Szűz Márián keresztül, az emberiség megmentéséért. 

1994-ben Stefania Caterina is csatlakozott Tomislav Atya 

Közösségéhez. Gyermekkora óta olyan rendkívüli kegyelmeket élt meg, 

mint látomásokat és kifejezéseket; Jézus gyermekkora óta irányította és 

utasításokkal látta el őt. Miközben felnőtt és az élet különféle fázisain 

keresztülment, Stefania eljutott ahhoz a döntéshez, hogy teljesen 

felajánlja magát Istennek. Tomislav és Stefania 1992-i találkozása jelöli a 

közös küldetésük kezdetét, mely az évek során formát öltött és minden 

szempontból egyre világosabban körvonalazódott. 

Rajtuk keresztül egyre széleskörűbb és részletesebb kinyilatkoztatások 

érkeztek Isten nagy tervéről, melyet a teremtés kezdetén 

megtervezett és melynek be kell teljesülnie: A minden Krisztusban való 

újraegyesítésének terve. 2004-ben, Jézus elhívta Tomislav Atyát és 

Stefaniát, hogy részt vegyenek a Központi Magcsoportban, mely egy,  

az ezekre az időkre tervezett különleges eszközök közül. Később 

megfogjuk ezt magyarázni. Arra kérte őket, hogy bocsássák magukat 

teljesen ezen programok rendelkezésére és fogadják el az áldozatot, 

mellyel szembe kell majd nézniük, az egész emberiség érdekében. 

Mindketten nagylelkűen válaszoltak. Ezért egy széles hatókörű küldetést 

kaptak, mely szellemben az egész Világegyetem átöleli. 
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A Központi Magcsoporthoz való tartozás azzal a feladattal is járt 

Tomislav Atya és Stefania számára, hogy bejelentsék a létezését a Föld 

emberiségének és különösen az Egyháznak azt a tervet, hogy minden 

újra legyen egyesítve Krisztusan, és hogy felfedjék Isten cselekedetét 

ezekre az időkre. 

Ennek a küldetésnek és a kinyilatkoztatásoknak köszönhetően, az 

egyházi hatóság korlátozó intézkedései eltávolították Tomislav Atyát 

az általa alapított Közösségből. Ennek a fájdalmas próbákból álló 

periódusnak a végén, képtelenül arra, hogy végrehajtsa a Jézus által 

rábízott szolgálatot, Tomislav Atya úgy döntött, hogy elhagyja a 

Ferences rendet és visszavonul a papi rendből. Ezt mondta ennél a 

döntésnél: „Felajánlottam az életemet Istennek, Márián keresztül. Ő 

megmutatta a szolgálatot, melynek végrehajtására lettem kérve, az 

egész Világegyetem Krisztusban való újraegyesítésének programjában 

és nem tudok visszalépni. Tovább lépek, engedelmeskedem Neki, minden 

tisztelettel az Egyház hierarchiái felé.” Jézus közvetlenül a saját 

irányítása alá helyezte Tomislav Atyát, hogy lehetővé tegye számára 

küldetésének véghezvitelét a Központi Magcsoportban. 

Stefania is sok próbát élt meg az egyházi hatósággal való 

konfrontálódás során. Jézus, aki kezdetben azt kérte tőle, hogy legyen 

engedelmes és csendes az Egyház döntéseinek irányába, ezt mondta 

neki 2007-ben: „Mostanáig azt kértem, hogy légy engedelmes az 

érseknek. Megtetted és nekem ajánlottad a szenvedéseidet, ahogy azt 

kértem. Most felszabadítalak az alól a kötelék alól és közvetlen 

Hatalmam alá helyezlek. Azt szeretném, hogy a terv, melyet 

kinyilvánítottam neked, kerüljön kinyilatkoztatásra minden jóakaratú 

ember számára, mivel az Egyházi Hatalom nem fogadta el. Engedd, hogy 

a halottak eltemessék a halottakat; te gyere és kövess Engem.” Ezen 

szavak miatt, kommunióban Tomislav Atyával és a közös küldetésük 

tekintetében, Stefania  úgy döntött, hogy tovább lép és így elhagyja a 

Közösséget. 2007 február 14-én, Tomislav Atya Olaszországba ment 
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Stefaniával együtt, a Finale Ligure-i házhoz, mely az Alapítványunkhoz 

tartozik és ahol továbbra is élnek és dolgoznak.  

A megérkezésük után a Finale Ligure-i házunkba, a kapcsolatunk 

intenzívebbé vált Tomislav Atyával és Stefaniával. A kezdeti periodikus 

találkozások napi találkozásokká fejlődtek. Az Alapítványunk néhány 

tagja Finale Ligure-ba költözött, hogy segítse őket és megosszák a 

testvéri életet. Így megvolt e lehetőségünk, hogy jobban megismerjük 

őket és megfigyeljük életvitelüket. 

2008-ban kiadásra került Stefania első könyve „A Nagy Fénysorompón 

túl” címmel. Az egész Világegyetem Krisztusban való egybefoglalása 

tervének magyarázatát tartalmazza. Dinamikusan szemlélteti Isten 

cselekedetét a legfontosabb eszközökön keresztül, melyeket használ, 

hogy a beteljesedéshez vigye programját, a Szentháromsági élettől az új 

teremtésig. Ezért és minden könyv kiadásáért, melyek elkísérnek minket 

utunk során, megalapult a „Luci dell”Esodo” kiadóház.  

2010-ben elindítottuk a weboldalunkat: www.versolanuovacreazione.it 

(magyarul: www.azujteremtesfele.hu) és nem sokkal ezután 

elindítottunk egy angol blogot is, melyen minden, publikálva van, amely 

az utunkra utal, információt szolgáltatva az érdeklődőknek, egy új 

szellemiséget támogatva velük. 

Onnantól kezdve a jelen pillanatig, az Alapítványunk számos 

kezdeményezést vitt véghez, hogy közzétegye a világegyetem 

Krisztusban való újraegyesítésének tervét. Sok ember, nem csak 

Olaszországban, hanem más országokban is követi ezeket a 

programokat és Isten tervének szolgálatába szeretne állni. A könyveink 

és a weboldalaink különböző nyelvekre kerültek lefordításra és sok 

ember olvassa őket minden kontinensről. Az Alapítványunk segíteni 

szeretne ezeknek az embereknek ismereteik kiterjesztésében 

mindarról, melyet Isten kinyilatkoztatott és ránk bízott, hogy új 

élesztővé válhasson Isten népe között, amely az Ő Egyháza. 

http://www.versolanuovacreazione.it/
http://www.azujteremtesfele.hu/


Második fejezet

 

A kapott kinyilatkoztatások 

1. Minden dolog újraegyesítése Krisztusban 

A kinyilatkoztatások, melyek elkísértek az utunkon, valóban nagy 

számban vannak. Lehetetlen lenne mindegyiket felfedni ebben a 

könyvben, melynek az a célja, hogy áttekintést adjon a spirituális 

utunkról. Mindazonáltal, azok a kinyilatkoztatások, melyekről 

beszélünk, Isten pontos tervének megnyilvánítására irányulnak: az 

egész Világegyetem Krisztusban való újraegyesítés tervének. 

Ez a terv nem új, Szent Pál beszélt róla az Efezusiakhoz írt levelében, 

ahol elmagyarázza, hogy a program a kezdetektől jelen volt Isten 

elméjében. Isten meg akarta valósítani Jézus Krisztuson keresztül, az idő 

teljességében. Szent Pál azt is állítja, hogy Isten kinyilatkoztatta nekünk 

a Tervét, akaratának misztériumát, a kegyelmen keresztül, melyet Jézus 

Krisztusban adott nekünk. 

A kinyilatkoztatásokon keresztül, melyeket Stefania Caterinától 

kaptunk és Tomislav Vlašić prédikációin keresztül, ezt a tervet 

kinyilvánították és egyre részletesebben elmagyarázták nekünk. Azt 

mondhatjuk, hogy egy széles átfogó képet kaptunk Isten tervéről, az 

eszközökkel és eseményekkel együtt, melyeken keresztül meg fog 

valósulni. Ebben a könyvben egy rövid összefoglalót próbálunk adni. A 

könyveinkben, weboldalainkon további információkat találhattok, ahol 

minden téma részletesebben el vagy magyarázva. 

Hadd kezdjünk Stefania Caterina a „Nagy Fénysorompón túl” című könyv 

kezdő részével, ahol röviden összefoglalja Isten tervét úgy, ahogy az ki 

lett nyilatkoztatva neki: 
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„A rám bízott kinyilatkoztatásoknak a magját Szent Pál 
Efezusiakhoz írt levelében található Krisztológiai himnusz 
tartalmazza: 

„Ez Isten kegyelmének gazdagsága,  
Melyet bőséggel adott nekünk.  

Teljes tudást és  
teljes intelligenciát adott nekünk.  

Megismertette velünk  
akaratának titkos tervét: 

Azt, amelyet a kezdetektől fogva  
Nagyvonalúan eldöntött,  

hogy megvalósít  
Krisztus által. 

Így vezeti Isten beteljesedéshez a történelmet:  
Újraegyesít minden dolgot,  

a mennybélieket és a földieket,  
Krisztusban. 

És mi is, mivel Krisztussal egyesültünk,  
része vagyunk az Ő tervének.  

Isten minket is a kezdetektől választott. 
És Isten mindent megvalósít, amit megállapított” .2  

A Szentírásnak ezen részét, egy alap szövegként jelölték meg 
nekem, melyből kiindulva lehet belépni mindannak a 
megértésébe, melyet ki fogok nyilvánítani. 

A központi üzenet tehát a következő: az egész teremtett 
valóságnak vissza kell térnie Istenhez, Jézus Krisztuson 
keresztül. 

 A tervnek, miszerint mindennek egy személyben, Jézus 
Krisztusban kell egyesülnie, be kell teljesülnie. Ennek a 
tervnek a végrehajtása, magába foglalja a felkészülést Jézus 
Krisztus dicsőséges visszatértére is, melynek senki sem ismeri 
az időpontját, de mindegyikünknek fel kell készülnie rá, az 
életünk és az imáink felajánlása által. 

 
2 Ef 1,8-12 
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Isten erőteljesen munkában van ezen idők közepette, hogy 
végrehajtsa ezt a tervet, mely magába foglalja az élőket és a 
holtakat is és átöleli az egész teremtést. Jézus Krisztus 
mindent át fog nyújtani az Atyaistennek, az idők végeztén. 
Mindenki el van hívva, hogy részt vegyen ennek a tervnek a 
beteljesítésében: Legszentebb Szűz Mária, az angyalok, a 
szentek, a tisztítótűzbeli lelkek, az egész emberiség, minden 
teremtmény. Ez a Sátán, Jézus Krisztus erejének való teljes 
behódolásához is vezet…  

…Isten tervének sok szempontja van. A kiinduló- és a végpont 
a Szentháromság Egy Isten. Minden folyamatosan visszatér a 
központi alakhoz, Jézus Krisztushoz, az egyetlen 
Megmentőhöz és Közvetítőhöz és a húsvéti misztériumhoz, 
mint a helyettesíthetetlen kulcshoz, a spirituális dinamika 
megértéséhez, mely átölel és magába foglal mindent, ami 
létezik a világegyetemen belül, mind az élőket és a holtakat 
és minden teremtményt, hogy minden átadódhasson az 
Atyának, Jézus által”.3 

Elmondtuk, hogy a mindennek Krisztusban való újraegyesítésének terve 

a kezdetektől elindult. Ezen pont tekintetében azt mondták nekünk, 

hogy a földi mellett más emberiségek is léteznek a világegyetemben, 

akik különböző bolygókon élnek. Minden ember, - függetlenül attól, 

hogy melyik bolygóhoz tartozik, - Isten gyermeke, akit a saját Képmására 

és Hasonlatosságára teremtett. 

Minden bolygónak megvannak az felmenői és mindegyiküket próbára 

tette a Teremtő, aki meg akarta vizsgálni a hűségességüket a 

kezdetektől. Isten azt kérte, hogy működjenek együtt Vele a teremtés 

irányításában és vessék alá magukat az isteni Törvényeknek. Nem 

minden felmenő válaszolt egyformán. Kevesen voltak azok, akik „igent” 

mondtak, teljes hűséget mutatva Istennek; mások bizonytalanok 

maradtak; azonban a legtöbbjük nyíltan fellázadt Isten ellen. A földi 

 
3 A Nagy Fénysorompón túl - könyvrészlet 
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felmenők nemcsak, hogy fellázadtak ellene, hanem szövetséget is 

kötöttek Luciferrel, aki maximális hatalmat kapott a felmenőinktől. 

Az eredendő bűn, melyet az emberiség nagyon nagy része elkövetett, 

szörnyű következményekhez vezetett: halálhoz, betegségekhez, 

megosztottsághoz a különböző emberiségek között, a férfi és a nő 

közötti konfliktushoz, még mélyreható felfordulást is okozott a 

teremtésben. Ezt Isten újramodellezte a különböző emberiségek 

választásai szerint. Így az eredeti, korrumpálatlan és harmonikus 

világegyetemet három univerzum váltotta fel, melyek nagyban 

különböznek egymástól: A felső univerzum, melyben azok az 

emberiségek élnek, akik nem követték el az eredendő bűnt; a középső 

univerzum, a döntésképtelen emberiségek által benépesítve és az alsó 

univerzum, melyhez az Isten ellen lázadó emberiségek tartoznak. Itt 

található a Föld is. 

Az eredendő bűn után, sok gyermekének lázadása ellenére, Isten 

azonnal megígérte a felmenőknek, hogy elküld egy nőtől születendő 

Megmentőt, aki a Földön fog megtestesülni, mely a legtörékenyebb 

minden bolygó közül, és leginkább ki van téve Lucifer cselekedetének. 

Onnantól kezdve, a nagy terv, hogy újraegyesüljön a világegyetem 

Krisztusban, el kezdett kialakulni. 

Jézus Krisztus megszületett a Földön, ahol meghalt és feltámadt kivétel 

nélkül a világegyetem minden embere érdekében, senkit sem kizárva. 

Krisztusban, egy új emberiségtől eredve, megváltva a bűntől, a 

világegyetem minden embere újra fog egyesülni, hogy egy új 

emberiséget formáljon, egyetlen népet, megváltva a bűntől, 

felszabadítva a Gonosz erejétől és alávetve Istennek és az Ő 

Törvényeinek. Minden bolygó minden férfia és nője, akik szeretik 

Istent és minden teremtmény újra lesz egyesítve Krisztusban. Ő a 

beteljesedéshez fogja vinni a megváltás művét mindenben és minden 

emberben: vissza fog térni dicsőségben, hogy megítélje az élőket és az 

elhunytakat; össze fogja gyűjteni választottjait a világegyetem minden 
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sarkából. Egy néppé fogja tenni őket és elviszi őket az új teremtésbe, 

mely korrupciómentes lesz, Isten által teremtve a gyermekei számára. 

Lucifer és a követői örökre le lesznek választva Isten gyermekeiről és 

egy olyan dimenzióba helyezve, mely teljesen ellentéte az új 

teremtésnek, megfosztva Isten szeretetétől, melyet mindig 

visszautasítottak. Többé nem lesznek képesek Isten gyermekeinek 

ártani. Ez a téma is részletesebben el van magyarázva a könyveinkben. 

A történelem során, az egész világegyetem Krisztusban való 

újraegyesítésének terve sok fázison ment keresztül. Isten újra és újra 

közbeavatkozott sokféle módon, hogy segítse a lázadó emberiségeket, 

hogy újra megközelítsék Őt. 

Sokszor vette hasznát az angyaloknak és a világegyetembeli hozzá 

hűséges testvéreknek, akik nem követték el az eredendő bűnt, hogy 

segítsék a gyengébb emberiségeket. Elküldte  Fiát, Jézus Krisztust a 

Földre, az vele szemben leglázadóbb bolygóra, hogy kibékítse Magával a 

bűnös emberiséget és megadja minden embernek a lehetőséget, hogy 

megváltsa magát az eredendő bűntől. 

Isten cselekedete különösen erős volt a Földön, ahol a Megmentő, 

Jézus Krisztus megtestesült, hogy véghez vigye Megváltó művét. Jézus 

Krisztus eljövetelének tekintetében, Isten egy választott népet formált 

Izraelből, melyből Krisztusnak meg kellett születnie. Szintén a Földön 

Jézus megalapította az Egyházat, Isten Országának első sejtjét, mely arra 

lett hívva, hogy bejelentse a megváltást minden népnek. 

Mindabból, amit kinyilatkoztattak nekünk, különösen Szent Péter és Pál 

kinyilatkoztatásaiból4, úgy tűnik, hogy a földi Egyháznak kellett volna 

evangelizálnia a világegyetemet, bejelentve Jézus Krisztust és 

megkeresztelve nemcsak a Föld emberiségét, hanem más bolygókéit is. 

 
4 Szent Péter és Pál üzenete, „Az Egyház Egyetemes küldetése”; „Új idő Isten 
Egyházának” 
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Jézus, Maga oktatta az Apostolokat az élet létezéséről a 

világegyetemben. Hogyan tudott volna a Föld szembenézni egy ilyen 

messzire ható küldetéssel? Milyen eszközökkel? Az Istenhez hűséges 

testvérek segítségével a felső univerzumból, akik mindig is utaztak a 

világűrben. Ők a Világegyetem misszionárius Egyházának rendelkezésére 

bocsátották volna a tudományos és technológiai ismereteiket, ellátva 

őket erőteljes támogatásukkal. 

Isten sokféle módon megpróbálta megalapítani a testvéri kommuniót 

a földi Egyház és a hűséges testvérek között, a világegyetem 

evangelizációja érdekében. Kiderült számunkra, hogy különösen a 20. 

században, Isten különféle kegyelmeket adott, hogy felkészítse a földi 

Egyházat a küldetésre a világegyetemben.5 Elküldte a hűséges 

testvéreket, hogy meglátogassák az Egyház képviselőit; elküldte 

Édesanyját, aki Fatimában beszélt a világegyetem valóságáról a híres 

harmadik titokban, melyről sok mindent mondanak; sok jelt adott és fog 

adni a Föld keresztényeinek, a világegyetembeli élet jelenlétéről. 

Mindezek ellenére, az Egyház sosem kezdte meg küldetését a 

világegyetem érdekében. Emberi félelmek, óvatosság, kényelmesség és 

a Gonosz könyörtelen cselekedete, - amely minden módon ellenállt, -

lassította le ezt a küldetést a kezdetektől annyira, hogy fokozatosan az 

emléke is eltűnt. 

A Föld Egyházának passzivitása ellenére Isten nem mellőzte 

programját: Azt akarja, hogy a világegyetem evangelizálásának 

küldetése beteljesüljön. A hivatalos Egyházhoz intézett számtalan hívás 

után, hogy kinyilatkoztassák a világegyetembeli élet létezését, - melyek 

válasz nélkül maradtak -, 2013-ban megbízta a hűséges testvéreket a 

világegyetem evangelizálásának feladatával. Onnantól mostanáig, a 

hűséges testvérek befejezték a középső univerzum evangelizációját, 

remek eredményekkel. Isten utasítására várnak, hogy megkezdjék az 

 
5 S. Caterina, T. Vlasic, „Átírni a Történelmet- II. kötet - Az Univerzum és lakói”, 2014, Luci 
dell’Esodo  
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alsó univerzum evangelizációját. Tehát, ki lett rekesztve a Föld Egyháza? 

Nem, ellenkezőleg, arra lett hívva, hogy aktívan részt vegyen a hűséges 

testvérek cselekedetében: mindenekelőtt megélni Jézus tanításait, 

közzétéve a világegyetembeli élet létezését és a Föld evangelizálását, 

mely valóban el van merülve a pogányságban. 

2. A különleges és a fenséges eszközök 

A kapott kinyilatkoztatások egy alapvető szempontja a három 

különleges eszköz, melyeket Isten előre tervezett és melyek 

mellőzhetetlenek a cselekedeteiben ezekben az időkben. Ezek a 

következők: 1) az angyalok; 2) A Központi Magcsoport; 3) a 

világegyetembeli Istenhez hűséges testvérek.  Hogy elmagyarázzuk a 

cselekedeteiket, néhány részletet fogunk venni a könyveinkből, 

melyekben részletesebb információt találhattok. 

• Az Angyalok 

1998-ban, a hét Arkangyal, Szent Mihály vezetésével bemutatkozott 

Stefania Caterinának egy látomásban, ahogy azt elmagyarázza első 

könyvében: 

„A Szent Mihály Arkangyal kilencedtől kezdve, 1988-ban, a hét 
nagy Arkangyal fokozatosan bemutatkozott nekem, Szent 
Mihállyal az élen. Ez közvetlenül azelőtt történt, hogy 
komolyabb kinyilatkoztatásokat tapasztaltam volna meg. A hét 
Arkangyal úgy mutatkozott be, mint „Isten hét szelleme, akiket 
elküldött a világba”6 és elkezdtek különféle magyarázatokat 
adni nekem. 

A teremtés kezdetén, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, a hét 
Arkangyal, az összes angyalok közül lett kiválasztva, teljes 
hűségüknek köszönhetően. Bátorsággal töltötték el a többi 
angyalt, a Lucifer elleni nagy csatába vezetve őket. 

 
6 Jel 5,6-7 
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Alázatuknak és hűségességüknek köszönhetően, kiérdemelték 
annak kiváltságát, hogy Isten trónusa előtt legyenek, a 
legkülönlegesebb módon szolgálva Őt. Az angyali seregek élére 
helyezték őket és közvetlenül a Szentháromságot szolgálták. 
Minden angyalt, akik a kórusok tagjai, hét nagy sereggé 
osztottak szét, melyeket az egyik Arkangyal vezet. Minden 
sereghez tartoznak angyalok a különböző kórusok közül. 

Szent Mihály az Arkangyalok és minden angyali sereg vezetője. 
A hierarchia, amely a hét Arkangyal között létezik, minden 
hierarchiának a modellje és teljes kommunió jellemzi, a 
Szentlélekben.  

A hét Arkangyal neveit kinyilatkoztatták nekem: Szent Mihály, 
Szent Gábriel, Szent Rafael, Szent Uriel, Szent Sealtiel, Szent 
Jehudiel, Szent Barakiel. 

A hét Arkangyal legfőbb feladata, hogy felajánlják magukat 
minden angyalért; a legfiatalabbtól, a legidősebbig és hogy az 
Istenhez való teljes hűség példái legyenek számukra. Továbbá, 
mindegyiküknek van egy konkrét küldetése. Valójában Szent 
Mihály szolgálja az Atyát, Szent Gábriel a Fiút, Szent Rafael a 
Szentlelket, Szent Uriel Szűz Máriát. A másik három Arkangyal 
az emberiség szolgálatában áll. A hét Arkangyal különösen a 
hét fő bűn ellen küzd és a lelkeikben őrzik a Szentlélek hét szent 
ajándékát. Szemlélik Istent és véghez viszik az utasításait. Isten 
a világegyetem minden részébe elküldi őket bizonyos 
küldetések végrehajtására, még a Tisztítótűzbe és a Pokolba is. 
Hallottam a Tisztítótűz lelkeit utalni az Arkangyalokra „hét 
nagy Arkangyalnak” hívva őket, hogy megkülönböztessék őket 
a többiektől. 

A hét Arkangyal Isten népét is irányítja, ahogy az Izrael 
esetében is történt, láthatatlanul cselekednek, „Nézd, előtted 
küldöm angyalomat…”7. Ahogy az az Egyház esetében volt8, a 
segítségük nagyon fontos Isten népének, akik ezen a korszakon 

 
7 Kivonulás 23,20-23 
8 Apcsel 8,26;12,1-11 
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haladnak keresztül. Cselekedetük nem helyettesíti az ember 
felelőségteljes cselekedetét. Ez egy segítség mindaddig, míg a 
papság, - melyet Jézus alapított az Egyházban -, eléri 
világegyetemre kiterjedő teljességét és kommunióját. Imáik és 
cselekedeteik segítik Isten népét felemelkedni, hogy papi néppé 
váljon.9 

A hét Arkangyal mindig „a Legfensőbb papjaiként” mutatkozott 
be nekem. Fehér tunikát viselve láttam őket, egy arany övvel a 
derekukon és egy piros papi stólával. Elmondták nekem, hogy 
teljesen részt vesznek az egyetlen papságban, amely Jézus 
Krisztus papsága. Felügyelik az égi liturgiát, mely bensőségesen 
kapcsolódik a földivel. 

Elmagyarázták nekem, hogy az angyalok tiszta szellemek, 
fénylények. Az angyalokban Isten képmása fényen keresztül 
fejeződik ki. A fény, melyet minden angyal áraszt, közvetlen 
kifejeződése az identitásának és küldetésének. A felismerés jele 
is: valójában minden angyalnak megvan a saját, különleges 
fénye, amely eredeti és egyedi, a kiáradás erejének 
megfelelően.”10 

„Az Arkangyalok cselekedete spirituális szinten bontakozik ki, 
azaz olyan feladatokat visznek véghez, melyek nem igényelnek 
közvetlen beavatkozást az anyagba, vagy a testbe. Az angyalok 
jelenléte a teremtés kezdetétől már rendkívül fontos volt és 
Isten sokszor alkalmazta őket, rendkívüli küldetések során, 
olyan eseményeknél, mint például az Izrael népének kivonulása 
és az Angyali üdvözlet Máriának. Az angyalok által véghez vitt 
küldetések megszámlálhatatlanok, különösen a hét nagy 
Arkangyalé, akik Isten arcát szemlélik, utasításokat kapnak tőle 
és fénynyilakként sietnek, hogy véghez vigyék őket. Az 
univerzum minden dimenziójához van hozzáférésük, a Poklot is 
beleszámítva, ahogy azt láttuk; gyakran mennek le oda, hogy 
tájékoztassák Lucifert Isten utasításáról. 

 
9 Jel 5,10 
10 S. Caterina: „A Nagy Fénysorompón túl”, 3. fejezet, Luci dell’Esodo 
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Ebben az időben, a hét nagy Arkangyal és az angyali seregeik 
azt a különleges küldetést kapták, hogy elkísérjék Isten népét 
az új teremtés felé. A hét nagy Arkangyal különösen be van 
vonva a Központi Magcsoport működésébe: szorosan követik a 
hét csoportot, melyek a Magcsoportot képezik. Minden csoport 
egy Arkangyalra van bízva, melynek az őrzője és papja. 

A hét nagy Arkangyal között, Szent Mihálynak egy különleges 
szerepet adtak ebben az időben. Azt a feladatot kapta Istentől, 
hogy készítse elő az Úr Jézus dicsőséges eljövetelét; ő Krisztus 
dicsőséges visszatértének Előfutára. Ezért ő felelős Isten előtt, a 
minden Krisztusban való újraegyesítése tervének 
beteljesítéséért. Az ő cselekedete a legnagyobb jelentőségű: ő 
hozza össze Isten népét az egész univerzumból, hogy a 
visszatérése napján bemutassa őket Krisztusnak.  

Szent Mihály feladata, hogy Isten nevében irányítsa mind a 
három különleges eszközt, közvetítve nekik Isten akaratát. 
Megvédi őket különösen a gonosztól és mind a három eszköz 
hűségességéért felel Isten előtt.  

Szent Mihály felajánlja magát Istennek, nemcsak a különleges 
eszközökért, hanem a világegyetemben szétszórodott minden 
Isten népéért. Támogatja a halottak lelkét és elküldi az 
angyalokat a Tisztítótűzbe is, hogy segítsék és vigasztalják a 
tisztuló lelkeket. Minden angyal - a legkisebbtől a legnagyobbig 
- Szent Mihály parancsnoksága alatt áll, aki minden angyali 
seregek vezére. Körülötte helyezkedik el a másik hat Arkangyal: 
Gábriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel és Barachiel. Ők is Szent 
Mihálynak engedelmeskednek. Mindazonáltal, nincs valódi 
hierarchia közöttük: A spirituális dimenzióban - ahol az 
angyalok élnek -, nem létezik hierarchia, hanem a Szellem 
legfensőbb törvényeinek harmóniája uralkodik. A tiszta 
szellemek engedelmessége, elsősorban a Szellem törvényeinek 
betartása, így az engedelmességük Szent Mihálynak, az 
engedelmesség Isten Szellemének, Aki bennük cselekszik. Ez 
lehetetlenné tesz bármilyen irigységet vagy lázadást.  
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Minden angyal arra van hívva, hogy támogassa Isten népének 
útját ebben az időben. Különösen az őrangyalok fokozzák a 
jelenlétüket és tevékenységüket azok iránt, akik őszintén 
szeretnék Istent szolgálni; akik készek átformálni az életüket és 
párhuzamba helyezni azt Isten törvényeivel. Az angyalok ott 
vannak az igazi hívek mellett, imádkoznak értük és megvédik 
őket a gonosztól; a tevékenységük még mélyrehatóbbá teszi a 
Szentlélek cselekedetét, mind az egyénekben, mind Isten 
népében. Az angyalok a három különleges eszköz mellett is ott 
vannak, hogy segítsék őket küldetésükben.”11 

Az évek során az angyalok jelenléte és cselekedete állandó volt utunkon. 

Különösen a hét nagy Arkangyal kísért minket, magyarázataikkal és 

áldásaikkal; valóban éreztük, hogy ők voltak a papjaink és útmutatóink, 

mindig készen arra, hogy megmutassák a megteendő lépéseket és ezért 

hálát adunk Istennek. 

• A Központi Magcsoport 

Hogy elmagyarázzuk ennek a fontos eszköznek a természetét és 

cselekedetét, néhány részletet fogunk venni Jézus, Stefania Caterina 

számára adott üzenetéből: 

„A második eszköz egy csoportból áll, aki egy sajátos feladat 
megvalósítására van meghívva a világegyetem különböző 
emberiségei közül, beleértve a Földet is. 

Ezek a testvéreitek egységben vannak egymással a 
Szellememben és elsősorban szellemben hatnak. Ők egy 
kompakt magot alkotnak, ami a hét arkangyallal együtt hat, 
élen Szent Mihállyal, akik ennek a magnak a vezetője, ő a 
felelős érte Isten előtt. 

Tudjátok, hogy minden test megszámlálhatatlan mennyiségű 
sejtből áll, mindegyiknek működnie kell ahhoz, hogy a teljes 
szervezetet életben tartsa. Így van ez Isten népével is: minden 

 
11 S. Caterina, T. Vlasic, „Átírni a Történelmet II. kötet, Az Univerzum és lakói” 
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hívő, minden csoport, aki egyesül azért, hogy megélje velem a 
szellemközösséget, egy sejtet képez, ami életet ad az én 
Misztikus Testemnek. Ez a csoport, amiről beszélek, ki lett 
választva, hogy egy különösen aktív sejt legyen, ami képes több 
más sejtet aktiválni. Központi Magcsoportnak nevezem, mert 
egy alapvető összetevője az én jelen időbeni akciómnak és a 
középpontban bontakoztatja ki erejét, vagyis az én népem 
szívében.  

Nem egy nagy számú csoportról van szó, nem lép túl az 
ötvenen a tagok száma és nem érdemesebbek vagy 
tehetségesebbek, mint mások. Olyan személyekről van szó, akik 
késznek bizonyultak válaszolni a meghívásomra és elmenni a 
végletekig, a próbák ellenére, amiket le kellett győzzenek. Isten 
sosem nézi egy személy érdemeit, amikor hívja, hanem a lélek 
mélységeit vizsgálja. Ő az őszinteséget, tanulékonyságot, a 
Szellemnek való engedelmességet keresi, ami az első 
engedelmesség, szeretet és az abszolút hűség Iránta, amik 
elvezetnek, hogy mindenek felett Istent válaszd, minden emberi 
érdek felett is. A Központi Magcsoport épp ilyen személyekből 
lett képezve, akikre rá lehetett bízni egy különleges küldetést 
ebben az időben. 

Mi a Központi Magcsoport küldetése? Mindenekelőtt az, hogy 
felajánlják életüket Istennek, egyik a másikért, megképezve így 
az első magot a világegyetemben, ahol férfiak és nők 
különböző bolygókról, váll váll mellett dolgoznak Isten 
országáért és megélik az egyetemes szellemközösséget. 

Isten hatalma az, ami lehetségessé teszi ezt a kommuniót, 
minden fizikai távolságon túl, és intenzíven működővé teszi 
Isten egész népe érdekében. Egy napon majd így lesz 
mindenkivel, mert a sok bolygón szétszórt emberiségek össze 
kell gyűljenek és egyetlen népet képezzenek, Isten népét: egy 
nyáj és egy Pásztor.12 Egy fokozatos folyamatról van szó, 

 
12 Jn 10,16 
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amiben a Központi Magcsoport megnyitja az utat Isten 
népének az egyetemes kommunió felé. 

A Központi Magcsoport tagjai különös egységben vannak a hét 
nagy arkangyal papságával, mint ahogy az egész népemben be 
kell majd következzen: a híveim királyi papsága igazából nem 
lehet elvonatkoztatva a hét arkangyallal való lélekközösségtől, 
ami garantálja a teljes kommuniót a mennyei Liturgiával. 

A Központi Magcsoport körbejárja az egész világegyetemet és 
mindenfelé hordozza a megmentés hírét, amíg minden ember 
meg tud ismerni engem és hinni bennem, hogy meg legyen 
keresztelve az én nevemben és ismerje az én akcióm ebben az 
időben, valamint annak a szükségességét, hogy újra legyen 
egyesítve bennem. 

A Központi Magcsoport tagjai szellemben hatnak a 
világegyetemben, de fizikailag is, mert sokan közülük nagyon 
fejlett emberiségekhez tartoznak, akik mindig is képesek voltak 
lefedni a számotokra lehetetlen távolságokat, úgy, hogy ahova 
egy nem tud eljutni, oda eljut a másik. Az én kívánságom, hogy 
ezek a testvéreitek erővel hassanak bárhol, ahol szükség van 
rá. 

A Központi Magcsoport szellemben megérinti a világegyetem 
minden dimenzióját, élőket és holtakat és nyíltan szembeszáll a 
gonosz erejével, hogy megvédje Isten népét és megnyissa az 
utat minden jóindulatú embernek. A Központi Magcsoport 
küldetése finom és nagyon igényes, ezért egy nagyon sajátos 
védelmet élvez. 

A Központi Magcsoport minden tagja meg van hívva, hogy 
feltétel és kompromisszumok nélkül ajánlja fel életét Istennek 
Mária Szeplőtelen Szívén keresztül az egész nép érdekében. 
Meg vannak hívva, hogy az emberiség keresztjeit magukra 
vegyék, nem azért, hogy túl legyenek terhelve, hanem hogy 
felajánlják Istennek és a feltámadásom dicsőségévé alakítsák. 
Ezért folyamatosan újra kell járják az én utam, velem 
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egyesülve, hogy folyamatosan áthaladjanak a halálból az 
életbe. Ezzel ők közbenjárnak minden élőért és halottért.  

A Központi Magcsoport tagjai közt maximálisan él és működik 
a spirituális apaság, anyaság. Az emberiség atyái és anyái ők, 
mert közöttük erővel áramlik Isten élete és sok léleknek 
közvetítődik. Ezért egy sajátos szellemközösséget élnek 
Legszentebb Máriával és Szent Józseffel, meg vannak hívva, 
hogy kivétel nélkül szeressenek minden embert, faji vagy népi 
megkülönböztetés nélkül. Minden Isten gyermeke az ő 
apaságukra és anyaságukra van bízva. 

A Központi Magcsoport nem helyezi magát senki fölé, nem is 
helyettesíti az Egyházat, hanem egyszerűen csak meg van 
hívva, hogy felajánlja magát Istennek és parancsai szerint 
cselekedjen, hogy erőt és impulzust adjon az egész Egyház 
életének, egyre újabb tereket nyitva az én népem küldetésének. 

A Központi Magcsoport körbeveszi és védelmezi Isten népét, de 
nem egy hierarchikus intézmény, mert a Szellem legtisztább 
törvényei szerint él, melyek nem hierarchiákból, hanem 
szolgálatokból állnak. Szolgálatot teljesít, de nem ad parancsot 
senkinek, kivéve a gonosz erőit, akiknek térdet kell hajtaniuk a 
hatalom előtt, amit sugároznak. Ugyanakkor parancsot sem 
fogad el egyetlen emberi hierarchiától sem, mert az én 
közvetlen irányításom alatt áll és én a saját akaratom szerint 
vezetem. Talán nem tehetem meg? Nem Úrnak szólítotok? 
Hagyjátok akkor, hogy tegyem a dolgom.”13 

Mint ahogy azt már elmondtuk, Tomislav Vlašić-t és Stefania Caterinát 

arra hívta Isten 2004-ben, hogy legyenek a Központi Magcsoport tagjai. 

Ezért rajtuk keresztül közvetlen tanúságtételt kaptunk a Központi 

Magcsoporton belüli életről és munkáról. Hittünk a tanúságtételükben, 

mely nekünk a kegyelem és gazdagodás forrása volt és lesz is. Azt 

választottuk, hogy teljes kommunióban éljünk a Központi Magcsoporttal 

és más eszközökkel, melyeket Isten felkészített ezekre az időkre. 

 
13 Jézus 2011 szeptember 5-i üzenete „Isten eszközei ezekből az időkből” 
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Felismertük a gyümölcsöt, melyet ez a kommunió nemzett bennünk és 

azokban, akik, mint mi, hittek. Szeretnénk tanúságot tenni erről. 

• Az univerzum Istenhez hűséges testvérei 

Már rávilágítottunk a tényre, hogy nem minden ember követte el az 

eredendő bűnt. A világegyetemben léteznek más emberiségek, akiknek 

ősei hűségesek maradtak Istenhez; ők valójában a hűséges emberiségek, 

akik a Felső univerzumban élnek. Ezt mondja róluk Stefania Caterina a 

„Nagy Fénysorompón Túl” című könyvében. 

„Az emberiségek, akik hűségesek maradtak, sokat 
megtartottak az eredeti kiváltságaikból. Fizikai, spirituális és 
intellektuális képességeik vannak, melyek sokkal felette állnak 
a más emberiségekének, a földit is beleértve. A bolygóikon az 
embernek kedvező környezeti viszonyok vannak: az emberek és 
a természet harmóniában élnek egymással, egymás 
szolgálatában. Nincsenek betegségek, vagy katasztrófák, 
tisztaság és harmónia uralkodik. Ezen népek civilizációjának 
szintje jelentősen felette áll minden más népének, különböző 
szempontok tekintetében.  A tudományos és technológiai 
szintjük rendkívül fejlett. 

Harmóniában élnek a Teremtőjükkel. Ez az oka annak, hogy 
lehetőséget kaptak a világegyetemben való fáradhatatlan 
utazáshoz, kapcsolatban maradva más, hűséges bolygókkal, 
Isten utasítását követve, különböző küldetéseket végrehajtva a 
világegyetemben… 

Jézus Krisztus kivétel nélkül a világegyetem minden emberéért 
halt meg és támadt fel. 

Szent Mihály arkangyal nemcsak Betlehem pásztorainak, 
hanem az Istenhez hűséges emberiségeknek is bejelentette 
Jézus születését. Jézus feltámadását is bejelentette nekik a 
későbbiekben.  
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Jézus elmagyarázta nekem, hogy Izrael népe tudott más 
emberek létezéséről a világegyetemben. A hűséges testvérek 
gyakran segítették a választott népet, különösen a nagy 
Egyiptomból való kivonulás során. Továbbá, azt is elmondta 
nekem, hogy felfedte az Apostolok előtt más testvérek létezését 
és tanította őket erről, különösen feltámadása után, amikor 
sok napig velük maradt és Isten Országáról beszélt nekik.14 

Az Apostol, aki leginkább tudatában volt ezeknek a dolgoknak, 
az Szent Pál volt. Ő maga beszélt nekem erről számos 
alkalommal, megerősítve, hogy Jézus számos kinyilatkoztatást 
tett neki a világegyetembeli élet tekintetében és Isten tervének 
tekintetében, meghirdetni az Evangéliumot minden 
emberiségnek, egy néppé téve őket, akik egyetlen Vezetőnek, 
Jézus Krisztusnak vannak alávetve és Rajta keresztül meg 
vannak békülve az Atyával.”15 

Isten a kezdetektől használta a hűséges testvérek munkáját, számos 

küldetésbe bevonva őket a világegyetemben. Ők mindig harmóniában 

cselekedtek az angyali seregekkel: míg az angyalok spirituális szinten 

cselekednek, a hűséges testvérek fizikai szinten teszik azt, mert az 

angyalokkal ellentétben nekik van testük, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy hassanak a tapintható valóságra.  Mély ismereteik a 

világegyetemet kormányzó törvényekről lehetővé teszik számukra, hogy 

számunkra ismeretlen módon avatkozzanak az anyagba. 

Az idő múlásával, a hűséges testvérek spirituális és tudományos 

ismeretei egyre jobban növekedtek; következésképpen, a cselekedetük 

egy sokkal távolabbi dimenziót ért el, a múltbélihez képest. Manapság a 

hűséges testvérek azzal a különleges küldetéssel vannak megbízva, hogy 

evangelizálják a világegyetemnek azt a részét, amely még nem ismeri 

Jézus Krisztust. Ők egy eszköznek számítanak ezen idők három 

különleges eszköze közül;  feladatuk az, hogy támogassák az angyalokat 

 
14 ApCsel 1,3 
15 S. Caterina: „A Nagy Fénysorompón túl” 6. fejezet 
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és a Központi Magcsoportot, akikkel tökéletes harmóniában 

cselekszenek, Szent Mihály Arkangyal vezetése alatt. 

Jézus újra segített nekünk megérteni: 

„A harmadik eszköz a különböző bolygókon élő hűséges 
emberiségekből áll. Azokról az emberiségekről van szó, akiknek 
felmenői a kezdetektől fogva azt választották, hogy Istent 
szolgálják és nem követték el az eredendő bűnt.16 Ezért egy 
teljesen más élethelyzetben vannak, mint ti, mert a gonosz nem 
hatolt be közéjük és sokat megőriztek  eredeti előjogaikból, úgy 
lelki, mint fizikai szinten. Az ő társadalmuk gyorsan kifejlődött 
és a tieteknél sokkal magasabb ismeretekkel rendelkeznek 
minden szempontból. Ők is emberek, mint ti és ők is azt várják, 
hogy végre találkozzanak a világegyetemben szétszórodott 
testvéreikkel, hogy velük együtt be tudjanak lépni az új 
teremtésbe.17 

Ezek a testvéreitek nagyon szeretnek titeket és Isten 
rendelkezésére állnak, hogy segíthessenek. Sokszor küldte őket 
Isten, hogy segítsenek, mindenekelőtt a történelmetek 
hajnalán, amikor őseiteknek alig  sikerült életben maradni. Ők 
most is segítenek és sok rosszat sikerül kijavítaniuk, amit ti 
magatoknak és a bolygótoknak okoztatok. Isten parancsára 
őrködnek fölöttetek és közbelépnek tudtotok nélkül is, amikor 
egy túl nagy veszély lebeg felettetek. Igazából képesek hatni 
anélkül, hogy ti vagy az eszközeitek látnák őket, sokat tettek és 
tesznek értetek. Sosem cselekednek saját kezdeményezésükre, 
csakis mindig Isten parancsára és szoros együttműködésben az 
angyali seregekkel, akiken keresztül kapják az útmutatást, hogy 
Isten akarata szerint járjanak el. 

Most itt az ideje, hogy ezeknek a hűséges emberiségeknek a 
cselekedete erősödjön azok érdekében, akik, mint ti, a 
leghátrányosabb helyzetben vannak. Az ő spirituális és fizikai 

 
16 S. Caterina: „A Nagy Fénysorompón túl” 6. fejezet 
17 S. Caterina: “A nagy fénysorompón túl” 15. fejezete és S. Caterina: “Átírni a 
történelmet – I. kötet - Isten gondolatában” 7. fejezete  
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képességük és az ő tudományos és technológiai 
ismeretcsomagjuk nagy segítségetekre lesznek ebben az 
időben.”18 

„A hűséges testvérek keresztül utaznak az egész 
világegyetemen, mindenhová eljuttatva a segítségüket és 
tanúságtételüket. Isten egész népéért emelik szüntelen imáikat 
az egész univerzumban.”19 

•  Isten fenséges eszközei 

„Ők Legszentebb Szűz Mária és Szent József, akik sajátosan 
vigyáznak Isten népére és az Ő három különleges eszközére. 
Gyakorolják anyaságukat és apaságukat az univerzum minden 
emberisége érdekében. Szűz Mária és Szent József imája és 
közbenjárása alapvető Isten terveinek megvalósításában. Most 
jobban, mint valaha jól tennétek, ha imádkoznátok hozzájuk és 
egyesülnétek velük.20” 

Bármi is hangzott el Máriáról, az sosem elég. Mária egy misztérium; csak 

akkor érthetjük meg, ha el vagyunk merülve a Szentlélekben. Azonban 

nagyon hasznos az új nép számára megérteni Máriát az emberiség 

Társmegmegváltója szerepében, mely Anyasága forrása; így Isten 

Anyaként is adja nekünk Máriát, de az Egyház legkiválóbb tagjaként is.  

„Amikor meghaltam, senki sem volt körülöttem az 
Édesanyámon kívül, aki egyesült az Áldozatommal. Az 
asszonyok és az Apostolok szerettek Engem, de nem értették 
meg teljesen, hogy mi zajlik előttük. Még nem kapták meg a 
Szentlélek kenetét, hogy képesek legyenek megérteni, hogy mit 
jelent valaki felajánlása az Atyának, Rajtam keresztül. 

 
18 Jézus Üzenete: „Isten eszközei ezekben az időkben”, 2011.09.05 
19 S. Caterina, T. Vlasic: „Átírni a Történelmet- II kötet- Az univerzum és lakói” 5. rész, 2. 
fejezet 
20 S. Caterina, T. Vlasic: „Átírni a Történelmet- II kötet- Az univerzum és lakói” 5. rész 2. 
fejezet 



 

33 

Édesanyám azonban fel volt készítve erre; fel kellett, hogy 
legyen, mert nem halhattam meg egyedül a Kereszten. 
Egyesítenem kellett az Áldozatomat mindazokkal, akik a 
századok során felajánlották volna magukat értem. Mária volt 
az első emberi lény a világegyetemben, aki tökéletesen 
egyesült az Áldozatommal a Kereszten és teljes mértékben 
részt vett a Feltámadásomban. 

Édesanyám volt az első ember, aki végigjárta velem a Húsvéti 
utat. A többiek mind vele kapcsolódtak, rajta keresztül és 
utána. Még a teremtés kezdetétől Istenhez hűséges  
emberiségek is, - akik elkísértek földi utamon az imáikkal - 
egyesültek Máriával a Keresztáldozatom pillanatában. Ezért az 
emberiség nem tud velem egyesülni, csak Márián keresztül. Az 
út  az ő Szeplőtelen Szívén keresztül elengedhetetlen mindazok 
számára, akik el szeretnék érni a misztikus egységet velem. Az 
Anyám az, aki megnyitotta az utat, az első teremtmény, aki 
elérte a teljes és tökéletes egységet velem a Kereszten, az 
örökkévalóságig. 

Anyámban - mindenki más előtt -, megtestesült és láthatóvá 
vált  az én Húsvéti Utam, a halálból az életbe.  Jelenléte az 
Apostolok között alapvető volt: miután megkapták a 
Szentlelket, az Apostolok és a Tanítványok mindent 
megértettek, de csak Márián keresztül tudtak teljesen belépni  
áldozatomba, és egyesülni velem.”21 

Isten programjában Szent József egy teljesen sajátos módon egyesült 

Legszentebb Máriával. Szent József "az Egyház őreként” van megidézve, 

azaz Ő az, aki őrzi az Isten életét az Egyházban, úgy ahogy Máriát és 

Jézus is őrizte. Jézus ezt mondja: 

„Ne feledkezzetek meg Szent József, az Én földi nevelőapám, 
minden idők legigazabb emberének égő szívéről. Senki sem volt 

 
21 S. Caterina:”Átírni a Történelmet – I. kötet - Isten gondolatában”, Luci dell’Esodo, 
2011. 
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soha olyan igaz, mint ő. Igaz léte nagyobb volt, mint sok más 
emberé és szellemének ereje hatalmas volt. Mária és József 
ezért anya és apa számotokra az utatokon, ahogy számomra is 
azok voltak és én rájuk szeretnélek bízni titeket.22” 

Szent József elfogadta Isten művét Máriában. Ezért részt vett 

Jegyesének Szeplőtelenségében. Ő példa mindannyiunk számára. Egy 

üzenetében Szent József elmagyarázta nekünk, hogy a szűzi csöndön 

keresztül az ember belép a Szentháromság misztériumába. Megosztunk 

egy részletet belőle: 

„Szeretnék egy, az ellenség elleni nagyon erős fegyverről 
beszélni nektek, ami a szűzi csend, mely bennetek rejlik. A 
csend és a szüzesség mindig kéz a kézben jártak, mert senki 
sem tud belépni az igaz csendbe, ha nincs meg a belső 
tisztasága, de ahhoz, hogy belépjünk a tisztaságba, szükség 
van a belső csöndre. 

Mi a csönd? Semmiképpen sem a hang hiánya, hanem a szűzi 
csönd. Csönd uralkodott, mikor Isten megteremtette a 
világegyetemet, az Ige csöndben ereszkedett Máriára. A 
Szentháromság csöndben működik, mely a teljesség, egy élő 
kapcsolat a Szentháromság Három Személye között. A 
Szentháromság Három Személye között teljesség van; a 
szeretet és a csönd uralkodik, hogy mindegyik személy 
figyelhessen a másikra és kommunió alakuljon a csöndben. A 
csönd uralkodott a Názáreti házban, mert mindenki figyelt a 
másikra, és azáltal, hogy egymásra figyeltek, Istenre figyeltek a 
másikban. 

A csönd egy rendkívül erős sorompó a gonosz erői ellen. 
Teljesen bemutat beneteket a Szentháromságnak, sorompót 
formál a lelketek és a testetek köré. 

 
22 S. Caterina: ”Átírni a Történelmet – I. kötet - Isten gondolatában”, Luci dell’Esodo, 
2011. 
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A csönd belemerít titeket a Szentháromsági örvénybe. Értsétek 
meg ezt jól: A Szentháromsági örvény vonz titeket és mindent, 
ami hozzátok tartozik; vonz és átalakít. Átalakítja azt, ami jó, 
még erősebbé téve azt és tönkreteszi azt, ami gonosz. 
Valójában a gonosz sosem képes ellenállni, tönkre teszi az 
örvény. 

Meg kell tanulnotok mindent bele meríteni ebbe az örvénybe, 
mind a jót, mind a rosszat, ami bennetek rejlik, a lelketekben és 
a testetekben, minden jót, ami áthalad, de a rosszat is, amit 
megérintetek. Hajítsatok mindent ebbe az örvénybe, hogy 
megerősödhessen, vagy megsemmisüljön.”23 

Egy másik üzenetben Szent József így nyilatkozik: 

„A személy, aki valóban a szűziesség/tisztaság mellett dönt, 
annak szándékában áll alaposan tenni azt. 

Sosem érdeklődtem szexuálisan Mária iránt; sosem járta meg 
az agyamat. Isten se nem tervezte, se nem akarta számomra és 
sosem lett volna értelme Isten tervében. Tehát megkaptam 
annak kegyelmét, hogy felülkerekedjek minden kísértésen, mert 
Isten mindig megadja a szükséges kegyelmeket, hogy véghez 
vigye a Művét. Ezenkívül a jegyesem senkihez sem volt hasonló: 
olyan tisztaságú kegyelemmel rendelkezett, hogy semmilyen 
piszkos nem kerülhetett a közelébe. A tisztasága, melyet 
árasztott, csak Jézuséhoz volt fogható. Mikor figyeltem Máriát 
és kis Jézust együtt, érezni tudtam a belőlük áradó végtelen 
tisztaságot; tökéletesek voltak, a bűn leghalványabb árnyéka 
sem volt bennük; teljesen el voltak merülve Istenben. A lelkem 
feltelt ezzel a sok tökéletességgel; így én is elértem a 
szeplőtelenséget, a szentség felé vezető utammal, de a 
rendkívüli kegyelmen keresztül is, melyet a Máriával és Jézussal 
való különleges egységemben szívtam fel.”24 

 
23 S. Caterina: „A Nagy Fénysorompón túl”  
24 Szent József üzenete, 2014 március 10 „Maradjatok közösségben Istennel”  
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A különleges és a fenséges eszközök mellett, a szentek és az igazak is 

részt vesznek mindennek Krisztusban való újraegyesítésében ezekben az 

időkben. A cselekedetük ereje fokozódik, hogy egy erős hatást 

gyakoroljanak a világegyetemre. Egyesülve velük mi is megerősödünk. 

Minden személy eléri saját identitásának és küldetésének felismerését 

Istenben. Krisztus Misztikus Testében, minden emberek közötti 

kapcsolat tökéletessé válik a harmóniában. Legszentebb Mária és Szent 

József jegyesek Krisztusban, misztikusan egyesülve vele. Az ő jegyesi 

egységük Krisztusban különösen aktív ebben az időben, melyben a 

trinitárius hatás nagyon erős. Így az Istenben való anyaságuk és 

apaságuk segíteni tud Isten minden gyermekének a világegyetemben. 

Ebben a perspektívában várunk Mária Szeplőtelen Szívének 

győzedelmére. Ezért jó mindig megidézni őket, hogy a férfi és a nő 

közötti kommunió Istenben feléledhessen és elérhesse a tökéletességet. 

Bővebb információért ezen fejezet témáiról, különösen két könyvre 

utalunk: „A nagy Fénysorompón Túl” és az „Átírni a Történelmet-II. kötet 

– Az Univerzum és lakói”. 
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Harmadik fejezet

 
A mi hivatásunk és küldetésünk 

 

1. Eszményeink 

A katolikus Egyházban születtünk, azaz az egyetemes Egyházban és 

részei vagyunk. Nyitottak vagyunk Isten újdonságára és próbálunk 

túllépni minden megosztottságon a Keresztények és Isten minden 

gyermeke között, Szent Pál szavaira emlékezve: „Krisztust nem lehet 

megosztani! (1Kor 1,13) 

Nép vagyunk Isten népében. Ez a nép a „Szeplőtelen Erődítmény” 

Alapítvány körül egyesül, mely számos országban működik és azon 

országok polgárjogainak megfelelően irányítják, amelyekben jelen van. 

Különböző hitvallású és hivatású keresztényeket gyűjt össze és az a 

célja, hogy támogassa a Keresztény értékeket az emberi személyben, 

Krisztust, a Megmentőt helyezve középpontba, akin keresztül 

eljuthatunk az Atyaistenhez, a Szentlélekben. 

Legszentebb Mária Medjugorje-i jelenéseiből kiindulva és egy komoly 

spirituális úton keresztül, egyre jobban megértettük a hit univerzális és 

eszkatológikus szempontjait, melyek gyakran elkerülik a hívők 

figyelmét, de rendkívül fontosak az Egyház és minden emberiség 

számára. Az egyetemes szempontok, melyekről beszélünk, ugyanakkor 

azokat az eszményeket is megtestesítik, melyeket meg szeretnénk élni. 

Ezek a következőek: 

1) Minden dolog és az egész világegyetem újraegyesítése 

Krisztusban, mely a fő témája a kinyilatkoztatásoknak, melyeket 
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kaptunk. Ennek a bibliai alapja Szent Pál Efezusiakhoz írt 

levelében a nagy keresztény himnuszban található. (Ef 1,8-12) 

2) Az új teremtés (Jel 21,1-7). Ehhez nem mágikus módon, passzív 

várakozással tudunk eljutni, hanem a saját átalakulásunkon 

keresztül Krisztus képére; 

3) A Jézus Krisztushoz való teljes és felelős hozzátartozásunk, a 

Szentlélekben, mely által az Atya akaratának vagyunk alávetve; 

(1Kor 15,24). Ez biztosít minket arról, hogy új emberek vagyunk 

és nem régi, korrupt emberek. (Ef 4,17-19) 

4) A keresztény identitás, melyet a Keresztelésünk pillanatában 

megkaptunk, vagyis a papi, prófétai és királyi identitás, mely, ha 

megéljük, akkor felnőtt és aktív keresztényekké tesz minket. 

5) A rendkívüli kegyelmek és kinyilatkoztatások, melyeket 

Tomislav Vlašić-on és Stefania Caterinán keresztül kaptunk. 

Ezek segítenek az utunkon, hogy elérjük az új teremtést. 

Közöttük A Keresztelés Szentlélekben és tűzben, különösen 

fontos. Ezen keresztül, a keresztség kegyelme kiterjed 

mindazokra, akik részesei akarnak lenni Krisztus Misztikus 

testének, az egész világegyetem Krisztusban való újraegyesítése 

tekintetében.25 

6) Isten eszközei. Először is Isten népe, amely az Egyház, mely jelen 

van az egész világegyetemben, mely Isten közönséges eszköze, 

melyet Terveihez használ. Aztán a különleges eszközök: az 

angyalok, a Központi Magcsoport és az Istenhez hűséges 

testvérek az univerzumban. Végül a fenséges eszközök: Szűz 

Mária és Szent József26. Ha egyesülünk velük és 

együttműködünk velük, akkor részt veszünk a kegyelmekben, 

melyeket Isten rajtuk keresztül ad nekünk. 

 
25 S. Caterina: “A Nagy Fénysorompón túl” 9. fejezet 
26 S. Caterina, T. Vlasic: “2012-Az emberiség végső választása”; S. Caterina, T. Vlasic: 
“Átírni a Történelmet – II. Kötet – Az Univerzum és lakói” 2. Fejezet, ötödik rész 



 

39 

2. Az életünk 

Egyszerű életet élünk Jézus Krisztus Evangéliuma szerint, befogadva azt 

minden vita és kommentár nélkül. Az Evangélium tartalmazza a tiszta 

Szellem törvényeit, melyek elvezetnek Krisztushoz és rajta keresztül az 

Atyához, a Szentlélekben. 

Életünk példái a következőek: 

1) A Názáreti Szent Család; 

2) Assisi Szent Ferenc és Szent Klára spiritualitása úgy, ahogy az a 

II. János Pál Pápa által jóváhagyott Ferences Világi Rend 

Regulájában van összefoglalva 

Az utunk célja arra kötelez minket, hogy komolyan éljük meg a 

hivatásunkat. Valójában nem tudunk Krisztushoz tartozni és segíteni 

másoknak hozzá tartozni, ha felszínesen viselkedünk, mint az emberek 

nagy része.  Az utunk komoly és felelőségteljes kell legyen, hogy 

felébressze és mozgósítsa az egész lényünket. Ezért a az Egyház 

példaértékű nagy szentjeiben szeretnénk tükrözni magunkat: 

Legszentebb Máriában, Szent Józsefben, az angyalokban, a szentekben 

és minden férfiben és nőben, akik szellemben erényesek és nemesek.  

Ennek okán beazonosítottunk néhány pontot, melyek kötelező lépések 

az utunkon: 

1) az életünk felajánlása Jézusnak Legszentebb Márián, a mi 

Szeplőtelen Édesanyánkon keresztül. Felajánljuk az életünket 

Jézusnak, hogy ő irányíthassa és átalakíthassa. A Szeplőtelen 

Édesanyán keresztül ajánljuk fel, aki tökéletesen egyesülve van a 

Fiúval és már az új teremtmény. Senki nem segíthet minket 

jobban nála, hogy egyesülhessünk Krisztussal. (Róm 12,1-2) 
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2) Mária Szeplőtelen Szívének és Szent József Égő Szívének való 

felajánlás, akiket fenséges eszközökként ajándékoztak az 

emberiségnek ezekben az időkben. Közvetítik számunkra Isten 

apaságát és anyaságát és különleges védelemmel látnak el 

minket. A Mária Szeplőtelen Szívének való felszentelést és a 

Szent Józsefnek való odaadást, aki Isten népének az őrzője, a II. 

János Pál Pápa által ránk hagyott minta alapján.27 

3) méltón megélni az Eukarisztiát, a Húsvéti Misztériumot, 

kommunióban a Mennyei Liturgiával és Krisztus Misztikus 

Testével. Vagyis aktívan részt venni Jézus halálában, meghalni 

az önzőség minden formájában, és az Ő feltámadásában 

legyőzve a gonoszt  új életet élni. Krisztus Misztikus Testének 

tagjaiként arra vagyunk hívva, hogy az egyetemes 

kommunióban éljünk. (Ef 5,1-2) 

4)  imádkozni és növekedni az ima életben, hogy misztikusan 

egyesülve legyünk Krisztussal. (Fil 1,20-21) 

5) egymás között és az egyetemes Egyházban Krisztus 

Szellemében élni, ami az önzőség minden formájáról való 

lemondást jelenti. Szent Pál ezt mondja: „De ti nem test, hanem 

Szellem szerint éltek, ha valóban Isten Szelleme lakik bennetek. 

Akikben nem lakik Krisztus Szelleme, azok nem az övéi.” (Róm 

8,9). 

6) A Mennyei Királyság alappilléreinek számító három törvény 

szerint élni: az életfelajánlás, a szeplőtelenség - életintegritás 

és az egyetemes kommunió. Ez azt jelenti, hogy az új 

teremtésben az egyetemes kommunió tökéletesen meg lesz 

élve, amihez az életünk Krisztusnak való felajánlása által tudunk 

 
27 II. János Pál Apostoli buzdítása „Redemptoris custos” 1989.08.15 
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eljutni magunkért és egymásért,  őszinte és feddhetetlen 

módon. (Ef 1,4) 

7) semmilyen teremtménynek vagy eseménynek sem engedni, 

hogy elválasszon minket Krisztustól, a Megmentőtől. (Róm 

8,37-39) 

8) tanúságot tenni minden tapasztalásunkról minden jóakaratú 

embernek, hogy közvetítsük nekik Isten életét és segítsük őket 

útjukon. (Mt 10,32-33) 

Isten közvetíti az életét felénk, ha akarjuk: 

„Ekkor Júdás – nem az iskarióti – megkérdezte: „Uram, hogy 
van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a 
világnak?” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja 
tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és 
benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg 
tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, 
hanem az Atyáé, aki engem küldött.” (Jn 14, 22-27) 

A sok dolog között, melyeket kinyilatkoztattak nekünk az elmúlt 

években, ezt a szöveget tartjuk a legfelvilágosítóbbnak, mely Isten 

népének életére utal, azaz az Egyházra: 

„Az, ami az Egyházat mozgatja az a Szentháromság élete; egy 
élet, ami folytonosan közvetítve van a Szentlelken keresztül és 
ami jelen van a Szentségekben. Ebből az életből merítve, a 
Krisztusban hívők gyülekezete képes Egyházként definiálni 
magát; különben csak egy ugyanolyan társulás lenne, mint a 
többi, melyek az emberiség érdekében működnek. Azonban az 
Egyház nem egy emberek alkotta csoport, akik azért gyűltek 
össze, hogy hasznos célokat hajszoljanak; se nem egy nemes 
alapítvány, amely életben tartja az alapító, Jézus Krisztus 
emlékét, erényes műveken keresztül. Még kevésbé a hatalom 
központja az Egyház, ahogy sajnos sokszor bemutatja magát; 
az egyetlen erő, mely az Egyházban van, az a kegyelem ereje, 
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mely nem teremt sem apparátusokat sem hierarchiákat, 
hanem egyenlően felosztódik a tagok között, mindenkinek az 
eredetisége szerint, mindannyiunk érdekében.  

Az Egyház nem egy uralkodó alattvalóinak a népe, hanem Isten 
Szent népe, melyet a Kereszt Áldozat nemzett, az oltári Áldozat 
táplál és a Szentlélek cselekedete megszentesít. Minden más 
lehet szép és hasznos, de nem feltétlenül szent és isteni. Nem 
minden mondható Egyháznak, melyet az Egyház nevében 
hajtanak végre.”28 

Mi mindezt tapasztaljuk és tanúsítjuk. Úgy hisszük, hogy itt az ideje, 

hogy a Föld Egyháza kilépjen a geocentrikus világképéből29 és felnézzen 

a Világegyetemre. 

3. A szervezetünk 

Mi egy nép vagyunk, amely magcsoportokból és egyénekből áll és 

kiterjed az egész Földre és  Világegyetemre, akik egyesültek Krisztus 

egész Misztikus Testével. Egyesekkel közvetlen kapcsolatban vagyunk, 

míg másokkal szellemben egyesülünk.  

A magcsoportok jóakaratú emberekből állnak, akik egyesültek, hogy 

még intenzívebben éljék meg a hitüket; nem feltétlen élnek egy fedél 

alatt, de egyesültek Krisztus Szellemében. Egyszerű életet élnek, 

figyelemkeltés nélkül, mint az igaz keresztények. A magcsoportok 

függetlenek, de más magcsoportokhoz kapcsolódnak egy valódi 

kommunió által, míg mindannyian egyesülnek a másikkal a szeretet 

kötelékén keresztül. Hogy haladjanak fejlődésükben, a magcsoportok a 

Központi Magcsoportra tekintenek követendő példaként; egyesülnek 

vele, mivel a Központi Magcsoport viszi véghez a szolgálatot, hogy 

összegyűjtse Isten minden gyermekét az egész világegyetemben 

Krisztusban, hogy egy népet képezzenek. 

 
28 S. Caterina, T. Vlasic: „Átírni a Történelmet -II. kötet- Az Univerzum és lakói” 
29 A geocentrikus világkép az a mára tévesnek bizonyult elmélet, amely szerint a Föld a 
világmindenség középpontja, így körülötte kering az összes többi égitest. 
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A magcsoportok kicsi Isteni családok; elengedhetetlenek a testvéri 

kommunió fejlődéséhez, melyen keresztül el lehet érni az egyetemes 

kommuniót. Valójában Isten népe egy lesz az egész világegyetemben; 

egy nyáj és egy Pásztor, Jézus Krisztus. Ma mindenhol vannak 

magcsoportok az egész világegyetemben, míg mások alakulnak. Az idők 

végeztén minden magcsoport el fog tűnni, hogy életet adjon egy 

hatalmas népnek, Jézus Krisztus egész világegyetemre kiterjedő 

Egyházának. 

Az isteni gondviselés és számos jótevő nagylelkűsége három házzal 

látott el minket: a Medjugorje-i házzal (Bosznia-Hercegovina) a Ghédi-i 

házzal Olaszországban, ahol  Alapítványunk regisztrált irodája van és egy 

Finale Ligure-i házzal, ugyancsak Olaszországban. Az új nép 

rendelkezésére bocsátottuk a házakat, mint helyeket, ahol gyülekezni 

lehet, ahol az emberek találkozhatnak, imádkozhatnak, tapasztalatot 

cserélhetnek, információhoz juthatnak, megtalálhatják a könyveinket és 

más anyagokat. 

A házainkban annak programnak megfelelően élünk, melyet 

kinyilvánítottak nekünk és amit Tomislav Vlasic és Stefania Caterina 

elmagyaráztak nekünk, mint a Központi Magcsoport jelenleg Földön élő 

tagjai. Hitelesnek találtuk és megéljük ezt a programot és tanúságot 

teszünk róla. Befogadtuk Tomislav Vlasic-ban és Stefania Caterinában a 

spirituális apaságot és anyaságot, melyek elvezetnek bennünket a 

Krisztusban való újraegyesüléshez és az új teremtéshez. 

Az Alapítvány és  házaink körül magcsoportok és egyének vannak, akik 

közel állnak az Alapítványhoz, támogatják ezt a művet és évek óta 

járják ezt az utat velünk együtt. Tanúságot tesznek és szolgálatokat 

visznek véghez a nép érdekében otthonaikban, a munkájukban, a 

közösségekben stb., lehetővé téve az emberek számára, akiket érdekel 

ez a program, hogy többet tudjanak meg erről. 
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Vannak olyan magcsoportok, akik spontán alakultak meg és 

befogadták ezt a programot, mások alakulóban vannak. Imáik által 

csatlakoznak ennek a népnek az útjához, Isten szavait hallgatva és 

követve minden sugallatot, melyet a Szentlélek sugall nekik. 

Vannak olyan magcsoportok, melyeket természetesként 

határozhatunk meg, akik könnyen csatlakoztak ehhez a programhoz: 

eljegyzett párok, házasok, egész családok, imacsoportok, felszentelt 

személyek, egyének, vagy fiatalok, akik komolyan el szeretnék kötelezni 

magukat Isten és a program szolgálata mellett. 

Végezetül ott vannak azok az egyének, akik szeretnének ehhez az 

egész világegyetem Krisztusban való újraegyesítésének programjához 

csatlakozni, de nem tudnak  kezdeményezéseinkben részt venni koruk, 

valamilyen betegségük vagy más okból kifolyólag. Nekik ezt ajánljuk: 

● egy egyszerű keresztény életet élni élő hittel a mindennapi 

életben, élő hittel táplálva és a szentségeken való részvétellel 

gazdagítva; 

● weboldalaink követése, hogy informálódhassatok a programról; 

● az alább található imáink használatával, melyek által 

közvetlenül be lehet kapcsolódni  az újraegyesítés programjába. 

Azáltal, hogy szabadon, a lelketek eredetiségének megfelelően 

mondjátok ezeket az imákat, egyesülni fogtok velünk; meg 

fogtok erősödni és sok kegyelem fog rátok szállni. 

Különösképpen, képesek lesztek megújítani az 

életfelajánlásotokat Jézusnak, Márián keresztül, minden 

szombat este, ahogy mi is tesszük, a világegyetem Édesanyján és 

Királynőjén keresztül, Jézus Krisztusnak, a világegyetem 

Királyának, kommunióban a rendkívüli eszközökkel és az egész 

Misztikus Testtel; 
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● Szentlélekben és Tűzben való keresztelés, az alább lévő 

keresztény keresztelési formulát alkalmazva, hogy elérjétek 

azokat a lelkeket, akik nem férhetnek hozzá a keresztséghez a 

közönséges módon. Az imáitokon és a Jézusnak tett 

életfelajánlásotokon keresztül, a lelkek, akik meg szeretnének 

keresztelkedni, kommunióba lépnek veletek. Ez azért van, mert 

a lelkeitek Isten templomai, így, amikor egyesültök Krisztussal, 

Isten megengedi, hogy a lelkek, akik készen állnak a 

megkeresztelkedésre, egyesüljenek a szellemetekkel. 

4. Az imák, melyek különleges módon kísérik utunkat 

Ezek olyan imák, melyek egyesítenek minket és általuk az ezt az utat járó 

nép részeinek érezhetjük magunkat. 

 

1) Ima Szent Mihály Arkangyalhoz 

Ő a rendkívüli eszközök és Isten minden népének vezére az egész 

univerzumban. Elvezet minket Krisztus dicsőséges eljöveteléhez és 

megvéd minket angyali seregeivel. 
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Ima Szent Mihály Arkangyalhoz 
 

Szent Mihály Főangyal, Mennyei seregek  
legdicsőségesebb vezére, 

Védelmezz minket a sötétség ereje és  
szellemi gonoszsága elleni küzdelemben. 

Jöjj a mi segítségünkre, akiket Isten a saját  
képére és hasonlatosságára teremtett, 

és nagy áron megváltott az ördög zsarnokságától. 
Kérd tehát, hogy a Béke Istene tartsa a Sátánt  

lábunk alatt összezúzva, hogy többé már ne  
tudjon a rabjaivá tenni minket. 

A Tiéddel együtt, mutasd be imáinkat a  
Magasságosnak, hogy leszálljon ránk isteni irgalmassága 

és hogy le tudd láncolni a sárkányt, az ősi kígyót 
és visszataszítani a mélységbe, ahonnan  
nem tudja többé elcsábítani a lelkeket. 

Ámen. 
 

2) Felajánlás Máriának, az univerzum Édesanyjának és 

Királynőjének, és Jézus Krisztusnak, az univerzum 

Királyának kommunióban Szent Mihály Arkangyallal és a rendkívüli 

eszközökkel, hogy belépjünk az egyetemes kommunióba. Ez több, mint 

szükséges, mert a felkészülés utolsó fázisa Krisztus dicsőséges 

visszatértére, elkezdődött. 

2007 november 23-án, a felkészülés közben Krisztus Király ünnepségére, 

Szent Mihály lediktált két felajánló imát Stefania Caterinának: az egyik a 

felajánlás az univerzum Édesanyjának és Királynőjének, a másik Jézus 

Krisztusnak, az univerzum Királyának. Kifejtette, hogy azok kifejezik az ő 
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odaadását és hogy ezek Krisztus dicsőséges visszatérte előfutárjának 

imái és Isten szent népének útmutatói: 

 

Felajánlás Máriának, az univerzum Édesanyjának 
és Királynőjének 

 

Világegyetem Édesanyja és Királynője, 
Rád bízzuk az egyetemes Egyházat, 

Az új idők és új utak előestéjén, 
Melyeken Isten népének át kell haladnia. 

 
Rád bízzuk 

és  Szeplőtelen Szívednek ajánljuk 
az angyalokat mind, akik leborulnak előtted, 

ó, kegyelemmel teljes, 
mint ahogy Gábriel Arkangyal leborult előtted 

 
A te Szeplőtelen Szívednek 

Felajánljuk az egész emberi fajt, 
Az egész világegyetemben, 

Minden Isten fiát, aki az életet keresi. 
A kebled, ó Anya, 

Nemzzen és tápláljon minden jóakaratú embert, 
Minden Isten minden teremtményét. 

 
Rád bízzuk az élőket és a holtakat, 

Akik szeretettel és reménnyel néznek rád, 
Az igazság Fénye és a Paradicsom teljessége  

felé  
Vezető megtisztulásuk útján. 

 
Rád bízunk minden  

Isten szeretetében nemzett, 
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és az Ő dicsőségére teremtett teremtményt. 
A te Szívedben, Ó Mária, 

Alakuljanak át, 
És a teremtés távolodjon el a Sátán  

Gonoszságától. 
 

Legyen a te Szeplőtelen Szíved  
Ó, Világegyetem Királynője és Édesanyja, 

az erődítményünk és a jövőbeni javak záloga. 
Legyen a te Szeplőtelen Szíved, 

Erő és védelem, 
Isten egész Egyházának. 

 
Fogadd el a felajánlásunkat, 
Szeretetünket és  hálánkat. 

Alávetjük magunkat a benned lévő Szellemnek, 
Isten tiszta és szeplőtelen Szellemének, 

Mely életet ad az egész világegyetemnek. 
 

A te erős védelmedet idézzük, 
az egész univerzális Egyházért, 

különösen azokért, akik - ezekben az időkben - 
Megkapják azt a kegyelmet és a feladatot, 
hogy megnyissák az utat az emberiségnek. 

 
A te neved legyen áldott és magasztalt, 

mindenütt a világegyetemben! 
Teljes szívünkből beléd helyezzük bizalmunkat. 

Te tudni fogod, hogy hogyan nyisd meg az utat számunkra, 
mert te vagy az új idők Édesanyja. 

Ámen. 
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Felajánlás Jézus Krisztusnak, 
A világegyetem Királyának 

 

Eléd helyezzük 

Ó, Jézus Krisztus, világegyetem királya, 

 egész lényünket és mindent, ami ránk lett bízva. 

Alávetjük az egész egyetemes Egyházat 

királyi és papi hatalmadnak, 

hogy elvezesd a teljességbe, 

mert te vagy az egyetlen  

és legfensőbb Pásztor. 

 

Rajtad kívül senki nem vezetheti Isten népét. 

Te felette állsz minden angyalnak és Arkangyalnak  

és minden teremtménynek. 

Te vagy a Mindenható Isten, 

a világegyetem Ura és Királya. 

 

Fogadd  hálánkat, 

amiért megteremtettél minket, 

és a megváltásért, amelyet véghez vittél. 

Hálát adunk azért, amit most beteljesítesz, 

hogy a jó ellensége örökre le legyen győzve. 

 

Fogadd el teljes átadottságunkat a Szellemednek. 

Engedelmeskedni szeretnénk neked, Királyunk, 

aki megteremted és irányítod a világegyetemet, 

és folytonosan újrateremtesz mindent. 

 

A segítséged és a védelmed idézzük, 

a Szentlelked erejét, 
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hogy holtnak és feltámadottnak hirdessünk téged,  

aki az Atya dicsőséges jobbján ülsz. 

 

Lelkesítsen minket a te Szellemed 

a küldetésünkben. 

Érjen el minden jóakaratú embert 

az új élet kinyilatkoztatása, 

mely általad folyamatosan nemződik és megújul.  

Ámen. 
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3) Felajánlás Szent József Égő Szívének, Isten népe 

őrzőjének. Ezt az imát is Szent Mihály Arkangyal diktálta le 

Stefania Caterinának. 

Ima Szent Józsefhez 
 

Szent József, igaz az igazak között, 
Isten családjának védelmezője 

az egész világegyetemben. 
Védelmezd a Földi Egyházat 

ebben a fontos és kényes időben. 
 

Járj közben Istennél, 
hogy az Egyház mindig a jó utat válassza, 

békésen győzve le a nehézségeket, provokációkat 
és akadályokat, 

melyeket a világ szelleme helyez eléje. 
 

A te szíved égő tüze, 
gyújtson lángra minket igaz hittel, 

biztos reménnyel és fenséges szeretettel, 
Hogy veled és Máriával, 
a te Szűz Jegyeseddel, 

Járjuk végig időnk nehéz útjait. 
 

Irányíts minket, ahogy a Kis Jézust is irányítottad 
Kézen fogva őt. 

Segítetted felnőni és férfivá válni. 
Segíts minket is, 

hogy Isten igaz gyermekeivé váljunk, 
A Szentháromság dicsőségére és tiszteletére. 

Ámen. 
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4) Assisi Szent Ferencnek tulajdonított egyszerű ima, 

amivel kommunióba lépünk Assisi Szent Ferenccel és Szent Klárával, 

hogy belépjünk a ferences szellemiségbe, a Ferencesség minden 

szentjével. Ez az ima egy élet programot képvisel számunkra, Szent 

Ferenc szellemének eszenciáját, melyet befogadtunk és meg szeretnénk 

élni. Megtaláljuk benne az evangéliumi boldogságok összegzését is: (Mt 

5,3-11; Lk 6,20-49) 

Szent Ferenc imája 
 

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, 
ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek, 

ahol sértés, oda megbocsátást, 
ahol széthúzás, oda egyetértést, 

ahol tévedés, oda igazságot, 
ahol kétely, oda hitet, 

ahol kétségbeesés, oda reményt, 
ahol szomorúság, oda örömet. 

 
Uram, add , hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, 

mint hogy vigaszt várjak. 
Inkább én törekedjek másokat megérteni, 

mint hogy megértést óhajtsak. 
Inkább szeressek, 

mint hogy szeretet igényeljek. 
 

Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. 
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. 
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. 

Ámen. 
 

  



 

53 

Keresztelés a Szentlélekben és tűzben 
 

Válasszatok egy férfi és egy női nevet, például Mária és József. Azán 

mondjátok:” Mária és József, megkeresztellek az (+) Atya, a (+) Fiú és a 

(+) Szentlélek nevében.” Nincs szükségetek szentelt vízre. 

(A (+) jelre keresztet rajzoltok a levegőbe, ahogy a pap teszi, hogy 

megáldja az embereket) 

 

Összegzés 
 

További információért azokkal a tartalmakkal kapcsolatban, melyeket 

bemutattunk nektek, kérlek nézzetek utána a könyveinkben, 

weboldalainkon, ahol részletes magyarázatokat és információt 

találhattok arról, hogy hogyan lépjetek kapcsolatba velünk. 

Folyamatosan imádkozni fogunk értetek és Isten minden népéért, hogy 

gyorsan haladhassatok, védelmezve a gonosztól, hogy elérhessétek a 

célt az új teremtésben, mely mindannyiunkra vár. 

Testvériesen köszöntünk titeket és Szent Mihály Arkangyal áldásával és  

szavaival hagyunk benneteket: 

„Minden korban, Isten képzett egy kis maradványt a Földön, 
egy alázatos népet, akik hűségesek maradtak az Ő szeretet és 
élet törvényeihez: a kis nyáj, melyről Jézus beszél (Lk 12,32); 
akik miatt Isten sok bűnét megbocsátotta ennek az 
emberiségnek és akik érdekében a Földön is véghez fogja vinni 
Programjait. A szentek, a próféták, az igaz emberek, akik a 
bolygótokon éltek a történelem során, egyengették az utat 
Isten terveinek megvalósítása előtt a Földön. Általában 
meggyalázva és üldöztetve, felajánlották az életüket és a 
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szenvedésüket mindannyiótokért, eltávolítva a büntetést, 
melyet az emberiségetek jogosan megérdemelt volna. Ahogy 
az meg van írva: „Isten próbára tette és magához méltónak 
találta őket. Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és 
elfogadta őket égőáldozatul.” (Bölcs 3,5-6). Az áldozatuk, 
melyet Isten megengedett nem volt hiába és világos lesz az 
idők végeztén. 

Még ma is jelen van ez a kicsi nyáj a Földön; egyesült Istennel 
és az Ő eszközeivel csendben, a pogány világ nehézségei 
közepette, melynek sem hite, sem törvénye nincs. Olyan, mint 
egy csíra, mely növekedésre van tervezve. Ebből a csírából Isten 
egy új népet fog fakasztani, mely véghez fogja vinni a terveit. 
Mind meg vagytok hívva, hogy részesei legyetek ennek a 
népnek, mert Istennek nincsenek preferenciái. Azonban, ahhoz, 
hogy részesei legyetek, a lelkesedés nem elég: el kell 
engednetek minden önzőséget, minden kompromisszumot és 
ambíciót és komolyan döntenetek kell, hogy megváltoztatjátok 
az életeteket, hogy Isten törvényeinek megfelelően éljetek, 
melyeket Isten megismertetett Jézus Krisztuson keresztül. 

Most itt az idő mindannyiótoknak, a legnagyobbaktól a 
legkisebbekig, hogy döntsetek: vagy Istennel, vagy Luciferrel. 
Ne pazaroljátok az időt, mert nem maradt sok. 

…Semmije sem fog hiányozni Isten igaz gyermekeinek, akik újra 
szeretnének egyesülni Krisztussal, hogy új emberi 
teremtményekké váljanak. Útmutatást fognak kapni 
mindenről, ami rájuk vár:  A Szentlélek belülről fogja irányítani 
őket és egyre erősebb visszaigazolásokat fognak kapni a 
megfelelő időben. Isten meg fogja védeni a kicsi nyáját… 

Azt mondom nektek, kis nyáj, hogy ne féljetek, mert Isten 
mindig mellettetek lesz. Maradjatok a békében és engedjétek, 
hogy a hitetek, reményetek és szeretetetek növekedjen. 
Legyetek Isten jelenlétének jelei a Föld népe között, akik egyre 
zavartabbak és elveszettebbek lesznek. Ezt várja Isten tőletek. 
Istenen áll, hogy beteljesítse a nagy munkákat; rajtatok 
ehelyett az áll, hogy kicsik és egyszerűek legyetek, mint a 
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gyermekek, akik szeretettel az Atya kezeire bízzák magukat. 
Imádkozzatok intenzíven és könyörögjetek Istennek irgalomért 
a Föld emberisége iránt. 

Megáldalak és megáldom a Föld egész emberiségét, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.”30 

2015 május 31, Szentháromság ünnepélye 

 
30 Szent Mihály üzenete, 2013.11.19 „Ne félj, kicsi nyáj” (Lk 12,32) 
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