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Prachrześcijanie dla Kazania na Górze Jezusa, Chrystusa 

 

Coraz więcej ludzi na całym świecie pyta:  

Kim lub czym są prachrześcijanie Kazania na Górze na całym świecie? 

W co wierzą? 

Wierzymy w Wolnego Ducha – Bóg w nas i my w Bogu. 

 

Wierzymy w naukę Jezusa z Nazaretu o pokoju, zawartą w Kazaniu na 

Górze. 

 

Wierzymy w Wiecznego, Wszech-Jedynego Boga, Boga miłości do 

Boga i bliźniego, wolności i jedności. 

 

Wierzymy, że Bóg, Życie, jest we wszystkim, w każdym człowieku, w 

przyrodzie, w zwierzętach i roślinach.  

 

Wierzymy w Boga prawdziwych proroków i prorokinie Boga oraz w 

Jego odwieczne słowo objawienia, które było i będzie dawane 

ludziom w każdym czasie, bez przerwy. 
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Wierzymy w ważność Dziesięciu Przykazań Bożych przekazanych 

przez Mojżesza, w tym oczywiście w przykazanie: Nie zabijaj. 

 

Wierzymy w wieczne królestwo Boże, a nie w wieczne potępienie.  

 

Wierzymy w naukę o reinkarnacji, możliwości wielokrotnego 

wcielania się duszy w ludzkie ciało, aż do powrotu do wiecznego 

domu. 

 

Wierzymy w prawo przyczyny i skutku, tak jak zostało ono 

przekazane: Co człowiek sieje, człowiek będzie zbierał. 

 

Wierzymy w moc modlitwy w cichym ustroniu i w słowa Jezusa z 

Nazaretu: Gdzie dwóch lub trzech zbierze się w Moim imieniu, tam 

Jestem będę między. 

 

Jesteśmy za wolnym duchem Kazania na Górze Jezusa Chrystusa,  

jesteśmy za pokojem,  

jesteśmy za niestosowaniem przemocy,  

opowiadamy się za jednością człowieka, przyrody i zwierząt, 

opowiadamy się za sprawiedliwością.  



 3 

 

Wieczne prawo Boże nie obejmuje żadnej religii, żadnych kapłanów, 

żadnych szafarzy, żadnych kultów, żadnych sakramentów, żadnych 

dogmatów, żadnych ceremonii, żadnych świętych.  

Wszech-wiedzący Jeden Bóg w nas, a my w Bogu. Tak jak nauczał 

Jezus Chrystus: Bóg jest w was. 

 

Drodzy bracia, drogie siostry na całym świecie  

Jeśli czujecie, że to do Was przemawia, skontaktujcie się z nami, 

dajcie nam znać, ponieważ razem stanowimy ogólnoświatowy ruch 

prachrześcijan na rzecz pokoju i nauczania Jezusa, Chrystusa.  

 

Drodzy bracia, drogie siostry na całym świecie  

Jeśli czujecie, że to do Was przemawia, skontaktujcie się z nami, 

dajcie nam znać, ponieważ razem stanowimy ogólnoświatowy ruch 

prachrześcijan na rzecz pokoju i nauczania Jezusa, Chrystusa.  

 

Nie potrzebujemy całego imienia i nazwiska oraz adresu, a jedynie 

miejsce zamieszkania, tzn. miasto i kraj. Wszyscy jesteśmy 

zjednoczeni w pra-wspólnocie Kazania na Górze Jezusa, Chrystusa, z 
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ludźmi ze wszystkich krajów, aby pracować na rzecz pokoju na 

świecie. 
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