APEL MIŞCĂRII SCÂNTEIE DIN POLONIA
LA TOTI REZIDEN II PAMANTULUI!
PENTRU GÂNDIRE I PERFORMAN Ă.
– Indiferent cine sunt, unde trăiesc i părerile mele, fac parte din familia umană, ei sunt to i fra ii sau
surorile mele din umanitate.
– Vin de la Dumnezeu – i sunt copilul Lui.
– Sunt ca Dumnezeu printr-un suflet care nu moare niciodată.
– Când trupul meu va muri curând, sufletul va fi într-un loc al fericirii ve nice sau al ve niciei mizerii.
– Va depinde de modul în care am trăit pe pământ. Dacă a fi bun cu oamenii, a primi recompensa ve nică
pentru asta, dacă ar fi altfel - pedeapsa ve nică.
– În momentul mor ii mele, voi sta în fa a lui Dumnezeu ca judecător. Atunci soarta mea va fi decisă: fie
voi fi întotdeauna fericit cu Dumnezeu, fie voi fi întotdeauna nemul umit de spiritele rele.
– Dumnezeu mă iube te i, prin urmare, vrea să grăbească judecata asupra mea cât sunt încă în via ă.
Această judecată este foarte strânsă i va implica to i oamenii în acela i timp.
– Dumnezeu în această curte vrea să-mi arate toate detaliile vie ii mele i să-mi ofere o ansă de îmbunătă
ire, ceea ce ar fi imposibil după moartea mea.
– Dumnezeu vrea să mă pregătesc pentru venirea Lui, astfel încât să-mi schimb via a în bine imediat, de
acum încolo.
– Când judecătorul mă va surprinde cu venirea sa în curând, va fi foarte fericit să vadă îmbunătă irea
mea. Atunci judecata asupra mea va fi mult mai blândă.
– Înainte de a-mi arăta Dumnezeu via a mea a a cum o vede, o voi trece în revistă, pentru care voi găsi
primul moment pa nic i locul potrivit.
– Îmi voi aminti toate situa iile în care am făcut ceva rău cuiva i nu am încercat să-l repar mai târziu.
– Dumnezeu acum se a teaptă de la mine că voi regreta cu adevărat. Îmi voi folosi imagina ia i ea îmi va
arăta suferin a i triste ea acestor oameni. Atunci îmi este ru ine de Dumnezeu din cauza răului meu i mă
gândesc în mintea mea: regret foarte mult, îmi pare rău Doamne, iartă-mi toate acestea! Pot să mă
aplec cu umilin ă înaintea Lui, chiar i până la pământ.
– Dacă încă se poate corecta acest rău, voi încerca să îl fac: voi întoarce ceea ce am luat, voi corecta gre
elile făcute, îmi voi cere scuze celor care au suferit din cauza mea. O voi face cât mai curând, pentru că
Dumnezeu în calitate de judecător îl a teaptă i îmi dă timp.
– Dacă nu pot repara rău persoanelor rănite, voi arăta bunătate fa ă de ceilal i din jurul meu. A a că trec în
revistă situa ia, oamenii i locurile în care pot face ceva bun cuiva.
O notez sau îmi amintesc.
– Dacă apar in unor oameni înstări i, acum am ultima ocazie de a-i răsplăti lui Dumnezeu bunurile
primite de la El. Le voi împărtă i celor mai săraci i au nevoie de ajutor.
– Dacă nu o fac acum, în curând voi pierde totul, pentru că nu vor exista bănci i bani i chiar aurul i
bijuteriile vor deveni ca gunoaie. Îmi va fi rău doar pentru pierderea i con tientizarea oportunită ii de a
face bine pentru totdeauna i voi fi pedepsit de Dumnezeu pentru egoism.
– Dacă apar in oamenilor care suferă în spiritul i trupul meu i l-am acuzat pe Dumnezeu că nu mă iube te
i nu îmi dă succes – îmi voi cere scuze acum înainte de a cunoa te dragostea Lui i planul Său foarte bun
pentru via a mea. Îi voi spune: Doamne, iartă-mă pentru gândirea mea proastă despre tine, cuvinte i
acuza ii rele! Nu am în eles planul tău de care mă plâng. Indiferent de ceea ce dai sau iei, te iubesc!
– Pentru că, după ce instan a, Dumnezeu va lăsa doar oameni buni pe pământ pentru a le oferi o mare
fericire, îl voi întreba acum: Doamne, dacă mă consideri demn de a intra în această lume nouă,
minunată, voi fi foarte recunoscător! Apoi îmi voi adăuga vocea la cântecul de laudă i mul umire
cântat de tine de oameni ferici i. După plecarea mea de pe pământ, mă vei duce în casa ta eternă,
ca să mă ai cu tine la nesfâr it. Amin.
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