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Biblia-tanulmányok: 
Péntekenként vannak Biblia-tanulmányaink, melyek 
beszélgetős, jó hangulatban zajló alkalmak. Céljuk, 
hogy egymást jobban megismerjük a Felkentben, s 
közben olyan dolgokra, kérdésekre is fény derüljön, 
amiknek kifejtésére más keretek között nincs 
lehetőség. Imádkozunk, hogy mindez eszközévé váljon 
a lelkek elérésének is, mivel olyanokat is hívunk, akik 
nem a gyülekezet tagjai. 
 
Biblia-iskola: 
Kedd és csütörtök esténként Biblia-iskolás óráink 
vannak.  
(e félévben Bibliai pszichológia és Éva óra) 
  
Szolgálatvezető:  
p. Pelz István	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Missziós útjaink: 
Rendszeresen szervezünk utakat 
Pécsre, Biblia-tanulmányokat 
Madocsára és öregotthont is 
látogatunk Dunaföldváron.  
Imádkozunk állandó 
csapattagokért, s egy állandó 
járműért, ami az eljutást lehetővé 
teszi. 
 

“Hogy elvégezhessem az én 
futásomat örömmel, és azt a 

szolgálatot, melyet vettem az Úr 
Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az 
Isten kegyelmének evangéliumáról.” - 

Csel. 20:24 
 

Utcai evangelizáció Pakson: 
Keddenként, a Biblia-iskolás óra 
előtt utcai léleknyerésen veszünk 
részt, a főutcán 
                
 

       

Imaszolgálat: 
Minden hétfőn este 
összegyűlünk, hogy 
együtt, egy akarattal 
adjunk hálát és tárjuk 
kéréseinket az Úr elé. 
  
  
 

„Ezek mindnyájan egy 
szívvel-lélekkel 

foglalatosak valának az 
imádkozásban és a 

könyörgésben”  - 
Csel1:14 

 
 
Szolgálatvezető:  
Nemes Lajos 
 
 
 
 
                
 

 

Rövidtávú tervek: 
-Folyamatosan imában 
tartjuk a helyi, és a vidéki 
tizenévesek felé való 
szolgálat lehetőségét. 
Imaválaszként kaptunk 
(én és a feleségem) egy 
lehetőséget egy 
tizenéves-tanítói 
tanfolyam elvégzésére 
Budapesten. 
-Szeretnénk mind 
többeket bevonni ez 
evangélizálásba s a 
missziós utakba, 
legfőképp a 
gyülekezetünkben lévő 
szolgálatok vezetőit. 
-Madocsán szeretnénk 
utcai evangelizálást 
kezdeni, a már ottlévő 
Biblia-tanulmányok 
mellé. 
-Folyamatosan 
imádkozunk akár 
rendszeres látogatókért 
a nagyobb kegyelem 
gyülekezeteinkből,akiket 
örömmel meghívunk 
időnként Paksra. 
 
Kérlek tartsatok minket 
imában,és látogassatok 
meg minket! 
Békesség nektek! 
p.István 


