Prakristjani za Govor na gori Jezusa, Kristusa
Vse več ljudi po svetu se sprašuje:
Kdo ali kaj so prakristjani za Govor na gori po vsem svetu?
Kaj verujejo?
Mi verujemo v Svobodnega Duha – Bog v nas in mi v Bogu.
Verujemo v nauk miru Jezusa iz Nazareta v Njegovem Govoru na
gori.
Verujemo v Večnega Vse-Enega Boga, Boga ljubezni do Boga in
bližnjega, svobode in enosti.
Verujemo, da je Bog življenje v vsem, v vsakem človeku, v naravi, v
živalih in rastlinah.
Verujemo v Boga resničnih Božjih prerokov in Božjih prerokinj ter v
Njegovo večno Besedo razodetja, ki je bila in je ljudem nenehno dana
v vseh časih.
Verujemo v veljavnost Desetih Božjih zapovedi po Mojzesu, seveda
tudi v zapoved: Ne ubijaj.
Verujemo v večno Božje kraljestvo in ne v večno prekletstvo.
Verujemo v nauk reinkarnacije, možnost večkratne utelesitve duše v
človeško telo, dokler se nekoč ne vrne v svojo Večno domovino.
Verujemo v zakon vzroka in učinka, kot je bil posredovan: Kar človek
seje, to bo žel.
Verujemo v moč molitve v tihi sobici in v Besede Jezusa iz Nazareta:
Kjer sta dva ali so trije zbrani v Mojem imenu, tam Sem Jaz sredi med
njimi.
1

Mi smo za Svobodnega Duha Govora na gori Jezusa, Kristusa,
smo za mir,
smo za nenasilje,
zavzemamo se za enost človeka, narave in živali ter za pravičnost.
Večni Božji zakon ne vsebuje nobene religije, nobenih duhovnikov,
nobenih župnikov, nobenih kultov, nobenih zakramentov, nobenih
dogem, nobenih obredov, nobenih svetnikov.
Vsemodri Eden Bog v nas in mi v Bogu. Tako kot je učil Jezus, Kristus:
Bog je v vas.
Dragi bratje, drage sestre po vsem svetu,
če se čutite nagovorjeni, stopite v stik z nami, pošljite nam sporočilo,
kajti skupaj smo svetovno prakristjansko gibanje za mir, za nauk
Jezusa, Kristusa.
Ne potrebujemo celotnega imena in naslova, temveč le kraj vašega
bivanja, torej vaše mesto in državo.
Vsi smo povezani v praskupnosti Govora na gori Jezusa, Kristusa, z
ljudmi iz vseh dežel, da bi si prizadevali za mir na tem svetu.
Prakristjani za Govor na gori Jezusa, Kristusa

2.4.2022
Postfach 1443, 97864 Wertheim, Nemčija
info@freie-christen.com
www.freie-christen.com

2

