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Am început din 1 Septemberie până în
10 Octombrie, 40 de zile de post și
rugăciune cu toată biserica și cu toți care
iubesc lucrarea de mijocire și trezire spirituală, și în
această perioadă vom avea întâlnire de rugăciune la Casa
Domnului în fiecare Luni, Miercuri și Vineri seara de la
19:30pm!
Actualizarea cererilor de membru
Deoarce e luna Septembrie, luna când fiecare se întoarce
acasă din vacanță sau alte călătorii am vrea să adunam
rândurile și să fim motivați la slujire și părtășie! În
contextul covid și Brexit, am pierdut pe unii fiindcă au
mai plecat și s-au mutat în țară sau în altă parte a Angliei.
De aceea vrem să facem un nou update cu lista de
membrii și cei rămași să fim committed de a ne unii,
cunoaște mai bine și să lucrăm împreună pentru Domnul!
Cei care veniți de mult timp la biserică și nu sunteți
membrii vă rog să îndrăzniți să intrați cu încredere în
Curțile Casei Domnului!
E toamnă și totuși datorită situației cauzate de Covid, alte
întâlniri publice ale bisericii noastre se vor deschise pas
cu pas:
Seara de Tineret va începe în Octombrie;
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Școala Duminicală în a doua jumătate a lunii
Septembrie. Întâlnirea cu Femeile, Repetițiile de cor,
Orchestra, Mama și Copilul Club și alte repetiții vor
începe după jumatatea lunii Septembrie. Acestea se vor
comunica. Sperăm să revenim în totalitate la normal din
prima Duminică a lunii Octombrie 2020.
Cursurile Școlii Ecclesia
vor începe în a doua
săptămână din luna Septembrie Online, cu Cursul de VT
partea 3 – Profetii. Următorul curs la clasa sau la biserică
va fi cu Profesor Dorin Druhora pe data de 17 Octombrie
cu “Principii de Studiere a Scripturii”. Fratele Pastor Gabi
Costea va fii cu noi la Londra doar weekendul din 7
Noiembrie, pentru finalizarea cursului pe VT. Cei care
incă vor să se înroleze la curs si scoala Eklessia, încă o
pot face. Cei dornici sunt rugați să ia legatura cu fratele
Nicu Mârza.
Nevoie de slujitori
Din luna Octombrie vom avea mare nevoie de slujitori la
Școala Duminicală și la ordine – ușieri. Dacă aveți o
chemare specială în direcția acesta vă rugăm să luați
legatura cu liderii de department, sau cu conducerea
bisericii.
Vă mulțumim!

