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"Petru, apostol al lui Isus Hristos, c?tre ale?ii care tr?iesc ca str?ini, împr??tia?i prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia
?i Bitinia, dup? ?tiin?a mai dinainte a lui Dumnezeu Tat?l, prin sfin?irea lucrat? de Duhul spre ascultarea ?i stropirea
cu sângele lui Isus Hristos: Harul ?i pacea s? v? fie înmul?ite!
Binecuvântat s? fie Dumnezeu, Tat?l Domnului nostru Isus Hristos, care, dup? îndurarea Sa cea mare, ne-a n?scut
din nou prin învierea lui Isus Hristos din mor?i, la o n?dejde vie ?i la o mo?tenire nestric?cioas? ?i neîntinat?, ?i care
nu se poate ve?teji, p?strat? în ceruri pentru voi. Voi sunte?i p?zi?i de puterea lui Dumnezeu, prin credin??, pentru
mântuirea gata s? fie descoperit? în vremurile de apoi!" (1 Petru 1: 2-5).
Petru era încântat s? comunice cu bisericile ora?elor în care c?l?torise. Ace?tia fuseser? exila?i, for?a?i s? plece
din patria lor, îns? cu toate acestea, Petru le zugr?vea o imagine frumoas?. Sufletul s?u era fr?mântat în timp ce le
vorbea despre a fi sfin?it de Duhul, despre ascultarea fa?? de Isus ?i despre pre?tiin?a Tat?lui. El vorbea despre
modul în care Dumnezeu îi va p?stra ?i le va da o mo?tenire în Mântuitorul care se va descoperi "în vremurile de
apoi". Ei s-au n?scut din nou la o speran?? vie în Isus.
Sfin?irea împuternice?te credincio?ii prin lucrarea Duhului Sfânt pentru ca acestia s? fie ascult?tori; El p?streaz?
acea lucrare în via??. Poate c? i-a?i gre?it uneori, dar dac? a?i fost cur??at de sângele lui Isus, puterea Lui înc?
mai lucreaz? în voi, a?a c? nu umbla?i în condamnare ?i ru?ine.
A?a cum ace?ti "exila?i ale?i" au fost înl?tura?i, s-ar putea s? v? confrunta?i cu lucruri din via?a voastr? care aduc
schimb?ri ?i par a fi obstacole, dar pute?i fi siguri c? de fiecare dat? când Dumnezeu spune „nu”, este pentru c? v?
preg?te?te ceva mai bun, ceva care s? v? ajute s? atinge?i scopurile pe care vi le-a stabilit. El este viu ?i lucreaz? iar promisiunile Lui sunt pentru voi!
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