
Invitație

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în perioada 4 
– 9 iulie 2017. Prezentatorii din acest an vor fi David Clayton și Howard Williams din Jamaica. 
Subiectele prezentate cu această ocazie vor constitui o provocare pentru credința fiecăruia dintre 
noi. Pentru orice Creștin care veghează, cu fiecare an care trece devine din ce în ce mai evident 
faptul că revenirea Domnului Isus este foarte aproape, motiv pentru care și cu această ocazie dorim 
să urmăm sfatului Scripturii de a ne „încerca pe noi înșine.”

Această întâlnire va avea loc în localitatea Sovata, județul Mureș. Cazarea se va face la Pensiunea 
„Robika”, loc în care se vor desfășura și întâlnirile propriu-zise. Din păcate, la data publicării 
acestui anunț, toate locurile rezervate de noi sunt deja ocupate. Fiind însă o stațiune turistică, în 
Sovata există multe alternative. Persoanele care se vor caza la alte pensiuni vor plăti o taxă de 5 
lei / persoană / zi pentru sala de conferințe.

Spre deosebire de anii precedenți, cu această ocazie nu vom mai putea oferi un meniu zilnic. 
Aceia dintre dumneavoastră care doresc, își pot aduce propria mâncare. Pentru ceilalți, în Sovata 
există atât firme care servesc la cerere meniu vegetarian, cât și restaurante. Prețul estimativ pentru 
două mese principale pe zi este între 40 și 50 de lei.

În seara zilei de marţi, 4 iulie, vom începe cu prima prezentare, iar ultima prezentare va avea loc 
duminică, 9 iulie dimineața. Pe parcursul acestor zile vom organiza programe speciale pentru copii 
care vor cuprinde jocuri și experimente din seria „Lecții cu Obiecte”, dar care n-au fost publicate. 
Vă încurajăm să-i aduceți și pe cei mici pentru a se bucura de aceste programe.

Pensiunea oferă sală de conferință, acces gratuit la internet, loc amenajat pentru foc de tabără, 
loc amenajat pentru parcare, leagăne, și spațiu de joacă securizat pentru copii.

Ceea ce este cel mai important de reținut este faptul că aceasta este o întâlnire de studiu al 
Scripturii, rugăciune și părtășie Creștină în vederea pregătirii pentru ultimul act din marea 
controversă. Din ce în ce mai multe persoane ridică întrebarea: „Unde este Dumnezeul lui Ilie?” (2 
Regi 2:14). Provocarea pentru fiecare dintre noi este însă o altă întrebare: „Unde este Ilie al lui 
Dumnezeu?”. Când Ilie va apărea din nou, și Dumnezeul lui se va arăta împreună cu el.

 Vă așteptăm cu inimile deschise!

	 	 	 	 	 	 	 Prietenii de la „Divina Vindecare”
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