
Prakršćani Govora na Gori Isusa Krista 
 
Sve se više ljudi širom svijeta pita: 
  
Tko ili što su prakršćani Govora na Gori diljem svijeta? 
Što oni vjeruju? 
 
Mi vjerujemo u Slobodnog Duha – Bog u nama i mi u Bogu. 
 
Vjerujemo u učenje miroljubivosti Isusa iz Nazareta u Njegovu Govoru na 
Gori. 
 
Vjerujemo u Vječnoga svemirskog Jednog Boga, 
Boga ljubavi prema Bogu i bližnjemu, Boga slobode i jedinstva. 
 
Vjerujemo da je Bog, život, u svemu, u svakom čovjeku, u prirodi, 
životinjama i biljkama.  
 
Vjerujemo u Boga istinskih Božjih proroka i Božjih proročica 
i u Njegovu Vječnu riječ objave, koja je davana i koja se daje ljudima u svim 
vremenima i bez prestanka. 
 
Vjerujemo u valjanost Deset Božjih zapovijedi danih preko Mojsija, i naravno 
u zapovijed: Ne ubij. 
 
Vjerujemo u vječno Kraljevstvo Božje, no, ne vjerujemo u vječno prokletstvo.  
 
Vjerujemo u učenje o reinkarnaciji, u mogućnost češćeg utjelovljenja duše u 
ljudsko tijelo dok se ona konačno ne vrati u vječnu domovinu.  
 
Vjerujemo u zakon uzroka i posljedice onako kako stoji u predaji:  
 što čovjek posije, čovjek će i požnjeti. 
 
 



Vjerujemo u snagu molitve 
u tihoj sobici i u riječi Isusa iz Nazareta: Gdje su dvoje ili troje sabrani u Moje 
ime, tamo sam i Ja među njima. 
 
Mi smo za Slobodni Duh Govora na Gori Isusa Krista, 
mi smo za mir, 
mi smo za nenasilje, 
mi smo za jedinstvo čovjeka, prirode i životinja,  
mi smo za pravdu. 
 
Vječni Božji zakon ne sadrži religiju, svećenike, župnike, kultove, sakramente, 
dogme, ceremonije ni svece.   
Svemudri Jedan Bog u nama i mi u Bogu. 
Onako kako je to učio Isus Krist: Bog je unutar vas. 
 
Draga braćo, drage sestre širom svijeta, 
ako vam se to sviđa, javite se, dajte nam poruku, jer zajedno smo svjetski 
prakršćanski pokret za mir, za učenje Isusa Krista.  
 
Za to nam ne trebaju vaše puno ime i adresa, samo vaše mjesto stanovanja, 
odnosno vaš grad i država. Svi smo povezani u izvornu zajednicu Govora na 
Gori Isusa Krista s ljudima iz svih zemalja kako bismo se zalagali za mir u 
ovom svijetu. 
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