
Salutări, eu sunt Locotenent Anna Bichikaeva, Ofițer de Corp al Corpului Lagodekhi, în Divizia
Georgiană. 

Vă invit într-o călătorie de 40 de zile. 

Pentru a face acest lucru, nu veți avea nevoie de un rucsac mare sau de o geantă de călătorie
grea și, de asemenea, nu aveți nevoie de pașaport. 

De ce avem nevoie? 
O Biblie, un caiet și un pix și, desigur, dorința voastră. 

Când călătorim, ne punem viețile noastre în mâinile șoferilor de autobuz sau de tren, piloților
de avioane sau căpitanilor de nave maritime. 
Ei cunosc acel mijloc de transport; știu cum să îl conducă și sunt familiarizați cu traseul pe care
trebuie să îl urmeze. 

În fiecare zi, un Ofițer sau un Lider ne va ajuta să atingem următorul obiectiv. 

Adesea, pentru a face călătoria mai interesantă și mai informativă, ghidul vine cu noi. 
Și acesta este Duhul Sfânt, care ne va ajuta să acoperim profunzimea și amploarea Sfintei
Scripturi. 

Fiecare zi ne aduce ceva nou, ne ajută să ne apropiem de cel mai important eveniment care s-a
întâmplat cu aproape 2000 de ani în urmă, când, Domnul ne-a răscumpărat, ne-a dat o viață
nouă, ne-a dat speranță și ne-a numit copiii Săi. 

Și în această zi ne vom bucura! 

Zaharia 9:9 
Saltă de veselie, fiica Sionului! 
Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! 
Iată că Împăratul tău vine la tine; 
El este neprihănit și biruitor, 
smerit și călare pe un măgar, 
pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. 
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Și proclamați; - El nu a murit – El S-a ridicat din nou! 

Să ne bucurăm de această călătorie cu ceva special în fiecare zi. 

Fie ca aceste 40 de zile să schimbe lucrurile care au loc acum, umplându-ne, pe măsură ce vom
afla mai multe despre Mântuitorul nostru, dragostea și mila Lui nemărginită față de noi. 

1 Tesaloniceni 5: 23-24 
Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul
vostru să fie păzite întregi, fără prihanăla venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a
chemat este credincios și va face lucrul acesta. 


