
Kedves egészségügyben dolgozó MunKatársaiM, Kedves olvasóK! 

Sok szeretettel hívlak Benneteket

2018. május 12-én 09 órakor
a MEÖT Székházban Budapest, Magyar tudósok krt 3. alatt megrendezésre kerülő  

konferenciánkra és közgyűlésünkre,  
ahol ismertetjük társaságunk tevékenységéről szóló 2017. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

A konferenciánk címe: állj készen a változásra!  
 Témája Ézsaiás 43:19 alapján lett kiválasztva

"Ímé, újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még?
   Igen, a pusztában utat szerzek és a kietlenben folyóvizeket."

Az Úr azt mondja, hogy ne gondoljunk a régi dolgokra, ne rágódjunk rajta, elmúltak. 
Ő most újat készít egészen újat, egészen tökéleteset. Megújít, felfrissít, megigazít.

Ki akar hozni a régi berögződésekből, vallásos tradíciókból, hibás gondolkozásból. 
Meg akar szabadítani minden köteléktől, ami lehúz. 

Ő szabadságra hívott el bennünket. Azt szeretné, hogy élvezzük a Tőle kapott életet és
a Szent Szellem szabadságában éljünk.

 Kivezet bennünket a száraz, elhagyatott területről a békesség, biztonság és bőség helyére.
 A legjobbat akarja kihozni belőlünk és használni akar, hogy általunk megváltozzon a világ.

 Bízzunk Benne! Vele minden akadályon átmegyünk. Szegezzük tekintetünket Rá!
Várjuk Őt és álljunk készen a változásra!

PrograM:
09.00-09.10 -  Köszöntő: dr. Kiss Katalin
09.10-09.40 -  Dicsőítés: Pestszentlőrinci agapé gyülekezet
09.40-10.00  -   Igei szolgálat: Paul Henderson lelkipásztor Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet
10.00-10.40  -   dr.Csókay andrás idegsebész, osztályvezető főorvos: Bp.Honvéd Kórház: 

A pokol és a Menny előérzete a keresztény orvosi missziókban.
10.40-11.00  -  Szünet
11.00-11.40  -   Prof.dr.Fogarasi andrás egyetemi tanár, osztályvezető főorvos, gyermekgyógyász, 

gyermekneurológus Bp.Bethesda Kórház: Változások a Bethesda Kórház életében.
11.50-12.10  szakály Csaba: CfaN magyarországi képviselője: (Missziós) parancs alatt állunk.
12.20-12.50   dr.Hódi veronika onkológus, Markusovszki Egyetemi Oktatókórház Szombathely 

Fiziológiás. Fiziológiás?
13.00-13.10  Konferencia zárása
13.10-13.40  Közgyűlés
13.10-13.40  Ebéd

sok szeretettel várunk budapesten 2018. szeptember 28-29-én tartandó 
őszi konferenciánkra, melynek címe

Mozdulj a szent szellem erejében! 

ige:  "Hanem vesztek erőt, minekutána a szent szellem eljő reátok: és lesztek nékem 
tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és samáriában és a földnek mind 

végső határáig. /apCsel: 1:8/

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


