ЗАКЛИК РУХУ ИСКРА З ПОЛЬЩІ ДО ВСІХ МЕШКАНЦІВ ЗЕМЛІ!
ДЛЯ ОСМИСЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ.
– Незалежно від того ким я є, де я живу і які мої погляди, я є частиною людської родини – вони
всі є мої брати чи сестри в людстві.
– Я походжу від Бога і я є Його дитиною.
– Я схожий на Бога душою, яка ніколи не вмирає
– Коли моє тіло незабаром помре, душа опиниться в місці вічного щастя або вічного нещастя.
– Це залежатиме від того, як я жив на землі. Якщо я був добрий для людей, я отримаю за це
вічну нагороду, якщо було інакше – вічне покарання.
– В момент смерті я стану перед Богом як перед Суддею. Тоді вирішиться моя доля: або я буду
завжди щасливий з Богом, або завжди нещасний зі злими духами.
– Бог любить мене і тому прагне прискорити суд наді мною поки я ще живу на землі. Цей суд
дуже близько і охопить всіх людей одночасно.
– Бог на цьому суді хоче показати мені всі подробиці мого життя і дати мені ще шанс на
покращення, що після смерті було б неможливе.
– Бог однак хоче, щоб я підготувався до Його приходу, щоб я негайно змінив своє життя на
краще, з цієї ж хвилини.
– Коли Суддя незабаром здивує мене своїм приходом, Він буде дуже радий побачити моє
покращення. Тоді суд буде наді мною набагато м'якшим.
– Перш ніж Бог покаже мені моє життя таким, яким він його бачить, я сам перегляну його, для
чого знайду першу спокійну хвилину і відповідне місце.
– Я згадаю всі ситуації, коли я зробив комусь щось погане і пізніше не намагався цього
виправити.
– Бог тепер очікує від мене, що я щиро шкодуватиму про це. Я скористаюся своєю уявою, і вона
покаже мені страждання і смуток цих людей. Тоді я засоромлюся перед Богом через своє зло і
подумки звернуся: дуже шкодую про це, я прошу вибачення у Тебе, Господи, пробач мені
все це! Я можу смиренно схилитися перед Ним, навіть до землі.
– Якщо все-таки вдасться виправити це зло, я спробую це зробити: я поверну те, що я взяв,
виправлю завдану шкоду, попрошу вибачення у тих, хто через мене страждав. Я зроблю це
якомога швидше, бо Бог, як Суддя, чекає цього і дає мені відповідний час.
– Якщо я не зможу виправити шкоду, яку заподіяв постраждалим, я проявлю доброту до
оточуючих. Тож я переглядаю ситуації, людей та місця, де я можу зробити комусь щось хороше.
Я це записую або пам'ятаю.
– Якщо я належу до заможних людей, тепер у мене є остання можливість, щоб віддячити Богу
за добро. Я поділюся з тим, хто бідніший і потребує допомоги.
– Якщо я цього не зроблю зараз, то незабаром я все втрачу, тому що банків і грошей там не
буде, навіть золото та прикраси стануть схожими на сміття. Я пошкодую про втрату і
усвідомлення змарнованої нагоди творити добро назавжди, і Бог покарає мене за егоїзм.
– Якщо я належу до людей, які страждають в своєму дусі і тілі, а я звинуватив Бога в тому, що
він не любить мене і не дає мені благополуччя – я вибачусь перед Ним вже зараз, перш ніж
пізнаю Його любов і Його дуже хороший план, відносно мого життя. Я скажу Йому: Боже,
вибач мені за те, що я погано думав про тебе, за погані слова та звинувачення! Я не
розумів Твого плану, на який я так скаржився. Незалежно від того, що ти мені даєш чи
забираєш, я Тебе люблю!
– Оскільки після суду Бог залишить на землі лише добрих людей, щоб подарувати їм велике
щастя, я попрошу Його вже зараз: о Боже, якщо ти вважатимеш мене гідним увійти до цього
нового, чудового світу, я буду Тобі дуже вдячний! Тоді я додам свій голос до пісень про
хвалу та подяку, які співають Тобі щасливі люди. Після мого відходу з землі, ти приймеш
мене в Своєму вічному домі, щоб мати мене при собі в щасті нескінченно. Амінь.
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