APEL POKRETA ISKRA IZ POLJSKE SVIM LJUDIMA NA ZEMLJI!
ZA RAZMIŠLJANJE I OBAVLJANJE.
– Bez obzira tko sam, gdje živim i kakvi su moji životni stavovi, ja sam dio ljudske obitelji i svi
su ljudi moja braća i sestre u čovječanstvu.
– Bog je moje ishodište a ja sam njegovo dijete.
– Ja sam poput Boga zahvaljujući duši koja nikad ne umire.
– Kad moje tijelo uskoro umre, duša će naći svoje mjesto u vječnoj sreći ili u vječnoj bijedi i
nesreći.
– Ovo će ovisiti o tome kakav je bio moj život na zemlji. Ako sam bio dobar prema ljudima,
dobit ću za to vječnu nagradu. Međutim ako je bilo drugačije – vječnu kaznu.
– U trenutku moje smrti stajat ću pred Bogom – Sucem. Tada će se odlučiti o mojoj sudbini: ili
ću uvijek biti sretan s Bogom ili ću uvijek biti nesretan sa zlim duhovima.
– Bog me voli i zato želi ubrzati sud o meni dok sam još živ. Ta je presuda vrlo bliska i obuhvatit
će sve ljude istovremeno.
– Bog na ovom sudu želi mi pokazati sve detalje mog života i pružiti mi priliku da se poboljšam,
što bi bilo nemoguće nakon moje smrti.
– Međutim, Bog želi da se pripremim za Njegov dolazak, drugim riječima da od sada nadalje
promijenim svoj život na bolje.
– Kad me uskoro Sudac iznenadi svojim dolaskom, bit će vrlo zadovoljan kad bude vidio moje
poboljšanje. Tada će presuda nada mnom biti mnogo blaža.
– Prije nego što mi Bog pokaže kako On vidi moj život, ja ću ga preispitati, za što ću pronaći prvi
mirni trenutak i pravo mjesto.
– Sjetit ću se svih situacija u kojima sam nekome učinio nešto loše a kasnije nisam to pokušao
popraviti.
– Bog sada očekuje od mene da ću se istinski pokajati. Upotrijebit ću svoju maštu i ona će mi
pokazati patnju i tugu tih ljudi. Tada ću se sramiti pred Bogom zbog cijelog zla koje sam učinio i u
mislima ću govoriti: vrlo mi je žao, oprosti Bože, oprosti mi za sve ovo što sam učinio! Mogu se
ponizno pokloniti pred Njim, čak i do zemlje.
– Ako je još moguće ispraviti ovo zlo, pokušat ću to učiniti: vratit ću ono što sam uzeo, popravit
ću učinjenu štetu, ispričat ću se onima koji su trpjeli zbog mene. Učinit ću to što je prije moguće,
jer Bog – Sudac čeka i daje mi baš sad pravo vrijeme da to uradim.
– Ako ne mogu popraviti štetu učinjenu ljudima, pokazat ću ljubaznost prema drugima oko sebe.
Stoga preispitujem situaciju, ljude i mjesta na kojima nekome mogu učiniti nešto dobro. Sve to
bilježim ili pamtim.
– Ako sam imućan čovjek, sada imam posljednju priliku uzvratiti Bogu za svako dobro i svaki
dar koje sam dobio od Njega. Podijelit ću ih s onima koji su siromašniji i trebaju pomoć.
– Ako to sada ne učinim, uskoro ću izgubiti sve, jer neće biti banaka i novca, a čak će i zlato i
nakit postati poput smeća. Preostat će mi samo žaljenje zbog gubitka i svijest zauvijek izgubljene
mogućnosti da činim dobro. Zbog sebičnosti bit ću kažnjen od Boga.
– Ako pripadam ljudima koji pate kako u duhu tako i u tijelu, a optužio sam Boga da me ne voli i
ne daje mi blagostanje – ispričat ću Mu se sada prije nego što upoznam Njegovu ljubav i Njegov
vrlo dobar plan vezan za moj život. Reći ću Mu: Bože, oprosti mi zbog lošeg razmišljanja o Tebi,
loših riječi i optužbi! Nisam razumio Tvoj plan zbog kojeg sam se žalio. Bez obzira što mi
daješ ili uzimaš, volim Te!
– Budući da će Bog nakon suda ostaviti na zemlji samo dobre ljude u cilju da im pruži veliku
sreću, sada ću Ga zamoliti: Bože, ako me smatraš dostojnim ulaska u ovaj novi, prekrasan
svijet, bit ću Ti vrlo zahvalan! Tada ću svoj glas pridružiti pjesmama pohvale i zahvalnosti
koje Tebi pjevaju sretni ljudi. Nakon mog odlaska sa zemlje Ti ćeš me odvesti u svoj vječni
dom da me beskrajno imaš pored sebe u vječitoj sreći. Amen.
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