
KEDVES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAIM, KEDVES OLVASÓK! 

Sok szeretettel hívlak Benneteket 

2017. május 20-án 10 órakor 
a MEÖT Székházban Budapest, Magyar tudósok krt 3. alatt megrendezésre kerülő  

konferenciánkra és közgyűlésünkre,  
ahol ismertetjük társaságunk tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

A konferenciánk címe: Krisztusi szemlélet az egészségügyben  
Józsué 1:3 alapján került kiválasztásra: 

“... nektek adok minden helyet, ahová csak léptek.”

2017 a reformáció 500. évfordulója. Reformációra van szükség az élet minden területén, így az  
egészségügyben is! Eddig nem igazán sikerült hozzáfogni ehhez a munkához.  

Az Úr nekünk adta ezt a területet, hiszen itt dolgozunk. Amikor az Örökkévaló a zsidó népnek odaadta 
Kánaánt, az Ígéret földjét,  előtte Mózes 12 kémet küldött arra a helyre, hogy feltérképezzék.  

Közülük csak kettő, Józsué és Káleb tértek vissza jó jelentéssel.   
Ők mondták azt, hogy biztosan sikerül elfoglalni, mert az Örökkévaló velük van!

Legyünk mi is, akik az Úrban bízunk Józsuék és Kálebek, akik a jó hírt visszük az egészségügy vezetőinek, 
hogy nem lehetetlen ennek a területnek az újjászervezése. 

Imádkozzunk a Mennyi Atyához, hogy vezetőink Szent Szellem által legyenek vezetve és  
végbe tudják vinni, az egészségügy teljes átalakítását!

Legyen meg az Atya akarata, a földön úgy, ahogy a mennyben is megvan!

Ezen a konferencián együtt, egy akarattal imádkozzunk ezért és meglátjuk, hogy mit cselekszik az Úr.
„Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében.” (Jakab 5:16)

PROGRAM:
10.00-10.45 -  Dicsőítés, imádás: Hanna Projekt
10.45-11.30 -  Igei szolgálat: Bódis Miklós, református lelkipásztor
11.30-12.10  -   Dr. Nagy Imre – főorvos, sebész, érsebész, Baptisták az Egészségért Munkacsoport 

Orvosigazgatója
12.10-12.50  -   Dr. Szabó Károly - csecsemő és gyermekgyógyász, fül-orr-gégész főorvos a  

Szolnoki Református Szeretetszolgálat vezetője, önkéntes diakónus
12.50-13.00  -  Konferencia zárása
13.00-13.30  -  Közgyűlés
13.30-  Szeretetvendégség

Sok szeretettel várunk Kecskeméten 2017. szeptember 22-23-án tartandó 
őszi konferenciánkra, melynek címe

„Az engedelmességben rejlő erő” 

Ige: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” (Jn 2.5 új fordítású Biblia)

Ha az Úr indít Benneteket, akkor támogassátok társaságunkat adótok 1%-ával!   
19661270-1-43

Megjelenésetekre feltétlenül számítok!

Gyertek és készítsük az Úr útját! Az Úr áldjon Benneteket és köszönöm, hogy kitartotok!

             Szeretettel:
                          dr.  Kiss Katalin
                                                        KOMT  vezetősége


