Kik a Hegyi Beszéd őskeresztényei?
Egyre több ember kérdezi az egész világon: Kik, vagy mik a Hegyi
Beszéd őskeresztényei? Miben hisznek?
Mi a Szabad Szellemben hiszünk – Isten bennünk és mi Istenben.
Hiszünk a Názáreti Jézus béke-tanításában az Ő Hegyi Beszédében.
Hiszünk az örök egyetemes-egyetlen Istenben, az Isten- és felebaráti
szeretet, a szabadság és egység Istenében.
Hisszük, hogy Isten, az élet, ott van mindenben, minden emberben, a
természetben, az állatokban és a növényekben.
Hiszünk Isten igaz prófétáinak és prófétanőinek Istenében, és az Ő
örök kinyilatkoztatási szavában, mely minden korban megadatott és
megadatik az embereknek, szakadatlanul.
Hiszünk a Mózes általi Tízparancsolat érvényességében,
természetesen a „Ne ölj” parancsolatban is.
Isten örök birodalmában hiszünk, nem pedig az örök kárhozatban.
Hiszünk a reinkarnáció tanításában, a lehetőségben, hogy a lélek
többször emberi testet ölthet, míg egyszer ismét visszatér az örök
hazába.
Hiszünk az ok és okozat törvényében, úgy, ahogyan az ránk maradt:
Amit az ember vet, azt fogja aratni.
Hiszünk az ima erejében a csendes kamrácskában és a Názáreti Jézus
szavaiban: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Én nevemben,
ott Én közöttük vagyok.”
Jézus, a Krisztus Hegyi Beszédének Szabad Szelleméért vagyunk. A
béke mellett vagyunk, az erőszakmentesség mellett, az egység
mellett az emberek, a természet és az állatok között, az igazságosság
mellett.
Isten örök törvénye nem tartalmaz vallást, papokat, lelkészeket,
kultuszokat, szentségeket, dogmákat, szertartásokat, szenteket.
Az egyetemesen bölcs egyetlen Isten bennünk van, és mi Istenben
vagyunk. Úgy, ahogyan Jézus, a Krisztus azt tanította: Isten bennetek
van.

Kedves fivérek és nővérek világszerte! Ha ez megszólít titeket, akkor
jelentkezzetek, írjatok nekünk, mert közösen egy világszintű
mozgalom vagyunk a békéért, Jézus, a Krisztus tanításáért. Ehhez
nincs szükségünk a teljes nevekre, címekre, csak a lakóhelyetekre,
vagyis a városotokra és országotokra.
Mindannyian összeköttetésben vagyunk Jézus, a Krisztus Hegyi
Beszédének ős-közösségében
minden országból származó
emberekkel, hogy síkra szálljunk a békéért e világban.
Őskeresztények Jézus, a Krisztus Hegyi Beszédéért
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