
 

Great Invocation I 

 

Let the Forces of Light bring illumination to mankind. 

Let the Spirit of Peace be spread abroad. 

May men of goodwill everywhere meet in a spirit of co-operation. 

May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. 

Let power attend the efforts of the Great Ones. 

So let it be, and help us to do our part. 

 

 

 הקריאה הגדולה מס. 1

לאנושות  רוחנית הארה להביא האור לכוחות תן . 

תבל  ברחבי להופץ  השלום לרוח  תן . 

ואהבה  פעולה  שיתוף של ברוח  ייפגשו מקום בכל טוב רצון ואנשי יתן מי . 

הזה  בזמן המרכזית הנקודה תהיה האדם בני כל מצד שסליחה רצון יהי  

הגדולות  הרוחניות הישויות של במאמצים לתמוך לכוח  תן  

חלקנו  את לעשות לנו ועזור ,יהיה שכך תן  

 

 

  



 

Note regarding GI III: 

The word evil is better translated as RESHA 

The word: האמת in Hebrew. I think it is female 

 

Great Invocation II 

 

Let the Lord of Liberation issue forth. 

Let Him bring succour to the sons of men. 

Let the Rider from the Secret Place come forth, 

And coming, save. 

Come forth, O Mighty One. 

Let the souls of men awaken to the Light, 

And may they stand with massed intent. 

Let the fiat of the Lord go forth: 

The end of woe has come! 

Come forth, O Mighty One. 

The hour of service of the saving force has now arrived. 

Let it be spread abroad, O Mighty One. 

Let Light and Love and Power and Death 

Fulfil the purpose of the Coming One. 

The WILL to save is here. 

The LOVE to carry forth the work is widely spread abroad. 

The ACTIVE AID of all who know the truth is also here. 

Come forth, O Mighty One, and blend these three. 

Construct a great defending wall. 

The rule of evil now must end.  

 

**************** 



קדימה לבוא השחרור לאדון תן  

האדם לבני סיוע להביא לו תן . 

קדימה לבוא הסודי מהמקום לרוכב תן , 

ושיעי ,ובא . 

 

אדיר קדימה בוא . 

לאור להתעורר אדם בני לנשמות תן , 

תהמוני בכוונה ושיעמדו . 

ה מעשה תצא ': 

הגיע הצער קץ ! 

אדיר הו ,צא . 

כעת הגיעה ההצלה כוח  של השירות שעת . 

אדיר הו ,לארץ  לחוץ אותו להפיץ תן . 

ולמוות  ולכוח ואהבה לאור תן  

הבא של  המטרה את  להגשים . 

כאן נמצא להציל הרצון . 

ל"בחו נפוצה העבודה את להמשיך האהבה . 

כאן גם  נמצא האמת את שיודע מי כל של הפעיל הסיוע . 

אלה שלושת  את וערבב ,אדיר הו ,צא . 

נהדרת הגנה חומת בנה . 

כעת להסתיים חייב הרשע שלטון . 

 

**************** 

 

 

 

 

 



Invocation for Peace 

  

O Lord of Light and Love,  

come forth and rule the world. 

 

May the Prince of Peace appear and  

end the warring of the nations. 

 

May the reign of  

Light and Love and Justice be begun. 

 

Let there be peace on earth, and  

let it begin with us. 

 

*************** 

 

לשלום  קריאה   

והאהבה האור אדון הו , 

בעולם משולו נא בוא . 

יופיע השלום  ונסיך רצון יהי   

העמים בן המלחמות את ויסיים . 

של ומלכות רצון יהי    

תתחיל וצדק ואהבה אור . 

אדמות עלי שלום יהי , 

איתנו להתחיל לזה ותן . 

 

OM OM OM 

 



 

 

 

Let reality govern my every thought,  

and truth be the master of my life 

Let reality govern Humanity's every thought,  

and truth be the master of it's life 

 

**************** 

 

, ֹול למציאות תן מחשבותי  בכל  ִלמשְׁ  

חיי גבירת האמת ותהי     

 

, האנושות  מחשבות בכל  ֹולִלמשְׁ  למציאות תן  

חייהם גבירת האמת ותהי   

 

 

The Mantram of Unification 

The sons of men are one and I am one with them. 

I seek to love, not hate; 

I seek to serve and not exact due service; 

I seek to heal, not hurt. 

 

Let pain bring due reward of light and love. 

Let the soul control the outer form and life and all events, 

And bring to light the love which underlies the happenings of the time. 

 

Let vision come and insight. 

Let the future stand revealed. 



Let inner union demonstrate and outer cleavages be gone. 

Let love prevail. 

Let all men love. 

 

האיחוד  של המנטרם  

איתם  אחד ואני מאוחדים האנושי המין בני  

לשנוא לא ,לאהוב שואף אני .  

זכאי שירות לדרוש  לא , לשרת שואף אני   

לפגוע לא ,לרפא שואף אני   

ואהבה  אור של ראוי גמול להביא לכאב תן .  

האירועים ובכל ובחיים החיצונית בצורה לשלוט לנשמה תן .  

הזמן של ההתרחשויות בבסיס העומדת האהבה את לאור ולהביא , . 

 

ותובנה לבוא לחזון תן . 

גלוי לעמוד לעתיד  תן . 

להיעלם החיצוניים ולמחשופים להפגין הפנימי לאיחוד תן . 

לגבור לאהבה תן . 

לאהוב האנוש  בני לכל  תן . 

 

 

I am one with my group brothers, and all that I have is theirs. May the love which is in my soul pour 

forth to them. May the strength which is in me lift and aid them. May the thoughts which my soul 

creates reach and encourage them. 

 

 

 

 

 



Mantram of the New Group of World Servers 

May the Power of the one Life 

Pour through the group of all true servers. 

 

May the Love of the One Soul 

Characterize the lives of all, 

Who seek to aid the Great Ones. 

 

May we fulfill our part 

In the One work 

Through self-forgetfulness, 

Harmlessness and right speech 

 

**************** 

 

העולם  שרתי של החדשה הקבוצה של מנטרם  

האחד  החיים של וכוחם יתן מי  

האמיתיים השרתים כל של  הקבוצה דרך שפוך . 

 

האחת  הנפש  ואהבת יתן מי  

כולם של החיים את מאפיין , 

לגדולים לסייע המבקשים . 

 

חלקנו  את  שנמלא  

האחת בעבודה  

עצמית  שכחה דרך , 

נכון  ודיבור מזיק חוסר  

 



 

 

מיכאל  העליון למלאך תפילה   

העליון המלאך מיכאל   

בקרב עלינו הגן  

שלך  המגן עם עלינו הגן  

אלוהי בכוח ,שמימי נסיך הו  

אותי  משרת שלא מה כל את ממני הסר  

מתחת  מיכאל הקדוש, מעל מיכאל הקדוש  

מימין  מיכאל הקדוש , משמאל מיכאל הקדוש  

מאחור מיכאל הקדוש, קדימהמ מיכאל הקדוש  

מיכאל הקדוש ,מיכאל הקדוש ,מיכאל הקדוש  

ועכשיו כאן עלי שמגינה אהבתך אני ,אלך שלא לאן  


