
Я хочу запросити вас в подорож довжиною в 40 Дн�в. Для цього вам не знадобиться ось
такий довгий рюкзак � ось така важка сумка � вам нав�ть не знадобиться закордонний
паспорт. Що для цього потр�бно? Вам потр�бна Б�бл�я, вам, можливо, потр�бн� будуть
блокнот та ручка �, звичайно, ваше бажання. 

Щоб подорожувати, ми дов�ряємо своє життя вод�ям автобуса, п�лотам л�так�в, кап�танам
потяг�в � корабл�в. Це т� - хто знає св�й транспорт, вм�є ним керувати � знає маршрут, по
якому їде. 

Кожен День нам буде допомагати Оф�цер як д�статися до наступної мети. 

Часто, щоб подорож була ц�кав�шою � п�знавальною, з нами подорожує г�д - це Дух Святий,
який допоможе � в�дкриє глибини та широти Святого Письма. Кожен День принесе нам
щось нове, наближаючи до важливої   под�ї, яка сталася майже дв� тисяч� рок�в тому, а саме
- в цей День Господь викупив нас, подарувавши нам нове життя � дав нам над�ю, назвав
нас Своїми д�тьми. І в цей День ми будемо рад�ти � т�шитися. Як написано в Книз� пророка
Захар�ї 9: 9 «Рад�й ве́льми, о до́чко С�ону, веселись, до́чко Єрусалиму! Ось Цар тв�й до те́бе
гряде́, справедливий � повний спас�н́ня, пок�р́ний, � їд́е на осл�, � на молод�м в�слюко́в�, син�
осли́ц�». 

 І ми будемо проголошувати: «В�н не помер, В�н воскрес!» Давайте отримаємо
задоволення в�д ц�єї подорож�, в кожному Дн�, отримуючи щось особливе, нехай ц� 40 дн�в
зм�нять те, що є зараз, наповнять нас, � ми ще б�льш д�знаємося про нашого Спасителя �
про Його безмежну любов та мил�сть до нас. І хот�лося б зачитати в�рш� 1 Сол. 5: 23-24 «
А Сам Бог миру нехай освятить вас ц�лком досконало, а непорушений дух ваш, � душа, � т�ло
нехай непорочно збережен� будуть на прих�д Господа нашого Ісуса Христа! В�рний Той,
Хто вас кличе, - В�н � вчинить оте!» 

Ам�нь. Будьте благословенн�. 

40 ДНІВ МОЛИТВИ
Територ�я Сх�дної Європи  | 11 Кв�тня -23 Травня 

День 3 | 15 Кв�тня | Lagodekhi


