
«Нарешт� ж, будьте вс� однодумн�, спочутлив�, братолюбн�, милосердн�, пок�рлив�. Не
плат�ть злом за зло, або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас
покликано, щоб ви вспадкували благословення». ». Ам�нь. Це Перше Послання Петра 3: 8-
9. 

Ц� слова звернен� до нас сьогодн�. Вони дають практичн� поради, � п�дкреслюють, як нам
мирно жити в цьому оточенн�, в якому ми знаходимося. Апостол перераховує т� риси
християнського характеру, як� допомагають нам жити в сучасному св�т�. Петро також
говорить нам, як заснувати Християнське сусп�льство. Властивост� характеру, як�
перераховує Петро,   наголошують на необх�дност� для в�руючих волод�ти вс�ма цими
якостями, Ми можемо бути однодумн�, ми можемо бути сп�вчутливими, братолюбними,
милосердними. Ми з вами покликан� залишити сл�д в навколишньому св�т�. Як ми можемо
це зробити? Ми покликан� благословляти. Через благословення �нших ми стаємо
вп�знаваними � такими, що запам'ятовуються. Кожен в Християнському сусп�льств�
повинен прагнути до того, щоб мати достатню в�ру, щоб благословляти � друз�в, � ворог�в.
У нас є покликання в�д Бога � ми пост�йно отримуємо в�д Бога благословення.
Благословення, яким ми можемо д�литися, яке можемо розпод�ляти на оточуючих. Ц�
слова звернен� до кожного з нас. Ставтеся серйозно до доручення, яке дав нам Бог ...
Будьте нос�ями благословення в сусп�льств� � в с�м'ї. 

Це чудов� слова, як� повинн� надихати � п�дбадьорювати �нших. Це чудов� риси, як� ми
повинн� мати, тому що ми хочемо бути схожими на Христа. Тому що В�н є прикладом в
нашому житт�, як бути справжн�м християнином, як бути справжн�м в�руючим: «По тому
п�знають ус�, що ви учн� Мої, як будете мати любов м�ж собою». Ін. 13:35. 

Якщо буде м�ж вами любов, не зл�сть в церквах, а любов, не бажання «насолити» комусь,
не бажання щось зробити погане, а навпаки, Господь повчає нас не в�ддавати зло за зло,
а навпаки, в�ддавати хорошими � добрими справами. Мен� дуже подобатися цей висл�в:
«На це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення». 

Я хочу сказати, благословляючи �нших - у нас є можлив�сть бути благословенними. Будьте
благословенн�, друз�. Будьте благословенн�. Ам�нь. 
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Дорог� брати � сестри, я закликаю вас зараз схилити голови в Молитв�, щоб цей 40-денний
Молитовний наш Заклик звучав в кожному серц�. Нехай ця Молитва охопить весь св�т,
охоплює всю Землю. Ми можемо молитися за кожного, кого ми знаємо, з ким ми
дружимо, кого любимо. Давайте помолимося: «Господи, слава Тоб�, честь � хвала! Єдиний
Господь, до якого ми схиляємося. Схиляємося перед Його величчю, перед любов'ю, перед
мил�стю до нас, схиляємося, Господи, перед Твоїми благословеннями. Ми просимо Тебе
дати нам сили в�дчувати � чути кожне Слово, яке сказане Тобою. Дай нам сили, мудр�сть �
бажання нести Твоє Слово тим людям, як� зараз перебувають за межами Твоїх
благословень. Дай нам сили благословляти цих людей. Благословляючи нас, Господи, ми
зможемо отримати � розповсюдити Твоє благословення у всьому св�т�. Уповаючи на Тебе,
молимо Ім’ям Ісуса Христа. 

Ам�нь. 


