
TABĂRĂ BIBLICĂ MARANATATABĂRĂ BIBLICĂ MARANATA
În perioada 10-19 august 2012 vă invităm să 

luaţi parte la tabăra de studiu biblic Maranata,  
în  loc. Vama  jud. Suceava.
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în  loc. Vama  jud. Suceava.

Dacă  doriţi  să  urmăriţi  prezentări  de  la  tabăra  biblică  Maranata  2011,  accesaţi 
http://luminapentruviata.net/
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Cazarea se face la Centrul de Refacere Brazi din loc. Vama sau 
mai exista si posibilitatea de a veni cu cortul.

Cazare: - 25 RON/noapte/persoana (225 RON – 9 nopti) 
   sau  - 45 RON (cort/9 nopţi)

Masa: - 25 RON/zi (3 mese) – 225 RON – 9 zile

Pentru înscrieri şi detalii ne pute i contacta la adresa de 
e-mail tabara.maranata@yahoo.com sau la telefon: 

0769-91 00 84 (Eduart Tilihoi),

0742-96 91 59 (Andreea Niculici).

Înscrierile se vor face până la data de 31 iulie.
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Teme:
*   Programe speciale pentru tineri,
* „Metode de evanghelizare” 

- Abordare practică a evanghelizării personale,
*   Adevărul prezent,
* „Urâciunea pustiirii”,
*   Desfăşurarea evenimetelor actuale,
*   Profeţii împlinite,
* „Ploaia târzie” în profeţii mici.
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Mare parte a studiilor biblice vor fi ţinute de pastorul Maurice 
Berry din SUA , Jan de Groot din Olanda, Daniel Garcia din Portugalia 
(directorul sanatoriului Woodland Health Retreat), Norman Hopkins 
din Anglia (profesor de arheologie biblică), Traian Aldea (pastor şi 
profesor dr.) şi Laurenţiu Nistor (pastor şi profesor) şi alţi invitaţi.
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