
“Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu
întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați
fost chemați: să moșteniți binecuvântarea”. 1 Petru 3:8-9 

Aceste cuvinte ni se adresează astăzi. Acestea ne oferă sfaturi practice și subliniază modul în
care putem trăi pașnic în mediul în care ne aflăm. Apostolul enumeră acele trăsături de caracter
creștin care ne ajută să trăim în lumea modernă. Petru ne spune, de asemenea, cum să
începem o societate creștină. Trăsăturile de caracter pe care le enumeră Petru subliniază
necesitatea ca credincioșii să posede toate aceste calități. Putem fi de o singură minte, putem fi
plini de compasiune, frați, milostivi. Tu și cu mine suntem chemați să lăsăm o urmă asupra
lumii din jurul nostru. Cum putem face asta? Suntem chemați să binecuvântăm. Prin
binecuvântările altora, devenim de recunoscut și de memorat. Fiecare membru al comunității
creștine ar trebui să se străduiască să aibă suficientă credință pentru a binecuvânta prietenii și
dușmanii. Avem o chemare de la Dumnezeu și primim constant binecuvântări de la Dumnezeu.
O binecuvântare pe care o putem împărtăși, o binecuvântare pe care o putem distribui
celorlalți. Aceste cuvinte sunt adresate fiecăruia dintre noi. Luați în serios misiunea pe care ne-a
dat-o Dumnezeu ... Fiți binecuvântați în comunitate și în familie. 

Sunt cuvinte minunate care ar trebui să inspire și să încurajeze pe toată lumea. Acestea sunt
trăsături minunate pe care trebuie să le purtăm pentru că vrem să fim asemenea lui Hristos.
Pentru că El este un exemplu în viața noastră despre cum să fii un creștin adevărat, cum să fii
un credincios adevărat: „Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea
dragoste unii pentru alții”. Ioan 13:35. 

Dacă există dragoste între voi, nu mânie în biserici, ci dragoste, nu dorința de a aduce rău
cuiva, nu dorința de a face ceva rău, ci dimpotrivă, Domnul ne învață să nu răsplătim răul
pentru rău, ci, dimpotrivă, să răsplătim faptele bune. Îmi place foarte mult această expresie -
„Sunteți chemați la aceasta pentru a moșteni binecuvântarea”. 

Ceea ce vreau să spun este că binecuvântând pe alții, avem ocazia să primim binecuvântare
pentru noi înșine. Fiți binecuvântați prieteni. Fiți binecuvântați. Amin. 
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Dragi frați și surori, vă îndemn acum să vă plecați capul în Rugăciune, pentru ca această
chemare de 40 de zile de rugăciune să se audă în fiecare inimă. Lasă această Rugăciune să
acopere întreaga lume, să acopere întregul Teritoriu. Ne putem ruga pentru toți cei pe care îi
cunoaștem, cu care suntem prieteni, pe care îi iubim. Să ne rugăm: „Doamne, Slavă Ție, Onoare
și laudă! Singurul Domn în fața căruia ne închinăm. Ne plecăm înaintea măreției Sale, în fața
iubirii, în fața îndurării față de noi, ne plecăm, Doamne, înaintea binecuvântărilor Tale. Îți cerem
să ne dai puterea să simțim și să auzim fiecare Cuvânt pe care L-ai spus. Dă-ne putere,
înțelepciune și dorință de a duce Cuvântul Tău acelor oameni care sunt acum în afara
binecuvântărilor Tale. Dă-ne puterea de a binecuvânta acești oameni. Binecuvântându-ne,
Doamne, putem primi și răspândi binecuvântarea Ta în toată lumea. Având încredere în Tine,
ne rugăm în Numele lui Isus Hristos. 

Amin. 


