Прахристијаните на Беседата на гората на Исус Христос
Се’ повеќе луѓе ширум светот прашуваат:
Кој или што се прахристијаните на Беседата на гората ширум светот?
Што веруваат тие?
Ние веруваме во Слободниот Дух - Бог во нас и ние во Бог.
Ние веруваме во учењето на мирољубивост на Исус од Назарет во
Неговата Беседа на гората.
Веруваме во Вечниот Се’-Еден Бог, Бог на љубовта кон Бог и ближниот,
Бог на слободата и единството.
Веруваме дека Бог, животот, е во се’, во секој човек, во природата,
животните и растенијата.
Веруваме во Бог на вистинските Божји пророци и Божји пророчици и во
Неговата вечна Реч на објавата, која е давана и која им се дава на луѓето
во сите времиња и без престан.
Веруваме во важноста на Десетте Божји заповеди дадени преку Мојсеј,
и секако, во заповедта: Ти не треба да усмртиш.
Веруваме во вечното Божјо Царство, но не веруваме во вечно
проклетство.
Веруваме во учењето за реинкарнација и можноста за почесто
отелотворување на душата во човечко тело, додека таа конечно не се
врати во вечната татковина.
Веруваме во законот на причина и последица така како што стои во
преданието: што човекот ќе посее, тоа и ќе жнее.
Ние веруваме во силата на молитвата во тивката собичка и во Речта на
Исус од Назарет:
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Каде се двајца или тројца собрани во Мое име,
таму сум и Јас меѓу нив.
Ние сме за Слободниот Дух на Беседата на гората на Исус Христос,
ние сме за мир,
ние сме за ненасилство,
ние сме за единство на човекот, природата и животните,
ние сме за правда.
Вечниот Божји закон не содржи религија, свештениици, жупници,
култови, сакраменти, догми, церемонии ниту светци.
Семудриот Еден Бог во нас и ние во Бог. Така како што тоа го поучуваше
Исус Христос: Бог е внатре во вас.
Драги браќа, драги сестри ширум светот,
ако тоа се чувствувате ословени јавете се, испратете ни порака, оти
заедно сме светско прахристијанско движење за мир, за учењето на
Исус Христос.
За тоа не ни е потребно вашето целосно име и адреса, само вашето
место на живеење, односно, вашиот град и држава. Во Празаедницата
на Беседата на гората на Исус Христос сите сме поврзани со луѓето од
сите земји, за да се залагаме за мир во овој свет.
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