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M E G H Í V Ó
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket” (Máté 28,19)

Sok szeretettel köszöntöm az Olvasót a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága (KOMT) nevében.
Társaságunk 1989 óta  működik.  Célunk összefogni  a  keresztény magyar  egészségügyi  dolgozókat  és 
szimpatizánsokat,  hogy együtt  álljunk oda a Mennyei  Atya  elé  imával  és kérjük,  hogy változtassa át 
teljesen az egészségügyet,  és az országot is az Ő jó akarata és terve szerint. Keresztény egészségügyi 
dolgozóként a hozzánk tartozó pácienseknek a testi gyógyuláson kívül többet szeretnénk adni. Szeretnénk 
minél több egészségügyi dolgozónak és  pácienseinknek hitelesen bemutatni az Úr Jézust. 
A társadalom egészét érinti a tevékenységünk, hiszen mint egészségügyi dolgozók foglalkozunk a beteg 
emberrel.  Így egyáltalán  nem mindegy,  hogy hogyan  foglalkozik  egy ápoló,  vagy orvos  a  beteggel, 
mennyiben járul hozzá testi-, lelki-, és szellemi életének helyreállításához. A test csak egy része az egész 
embernek, és nemcsak a testet, hanem az egész embert kell gyógyítani. Csak az az ember képes egész 
testet gyógyítani, akinek magának is rendben van az élete. Bármilyen nehézséget is hordozunk, tudunk 
biztatást, hitet és szeretetet adni embertársainknak. Ahogy gyógyul a beteg lélek, úgy gyógyul a test is. 
Csak egészséges emberek képesek létrehozni egy egészséges társadalmat. 
Hisszük, hogy Isten bővelkedő életre hívott el bennünket, és ez akkor jut teljességre, ha megtaláljuk az Úr 
szerinti helyünket és szolgálatunkat, azt a helyet, ahol személyre szabott ajándékainkkal mutathatjuk be 
Krisztust, és erővel tehetünk Róla bizonyságot. Ez sokszor nem könnyű feladat.
A KOMT minden évben megrendezi országos konferenciáját,  ahol egymás hite és az előadók gazdag 
üzenete által épülve továbbnövekedhetünk Krisztus Jézusban és az Ő megismerésében. 
Ez évi konferenciánkat 2015. október 9-11. között rendezzük Debrecenben, címe: 

„Szívvel, Lélekkel az Emberért”
A konferencia témája éppen arról szól, hogy az Úr Jézus az, Aki az emberi kőszíveket hússzívre tudja 
kicserélni: „És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok  
néktek hússzívet” (Ezékiel  36,26).  Az új hússzív már használható az Úr számára,  a beteg emberek és 
társadalom egésze számára. A beteg ne csak egy tárgyként legyen kezelve, hanem egy érző személyként,  
aki utánozhatatlan és egyedi, dicsőítve ezzel is a Mennyei Atyát. Szeretnénk egymásnak is jó példákkal 
bemutatni, hogy mit tesz az Úr a személyes életünkben és pácienseink életében is. Egymást segítjük és 
bátorítjuk ezzel is. 
A Keresztény Orvosok Magyarországi  Társaságáról,  a  korábbi  konferenciákról  és  a „Tál  és Kendő”- 
újságunkról bővebben a www.komt.hu weboldalon olvashatsz. 
Keresd Facebook oldalunkat is, és az orvos kollégák, a WebDoki/Szabadidő/A hit erejével – oldalon is 
informálódhatnak. 
Szeretettel várunk társaságunkba és a konferenciánkra is!
Jelentkezési lap honlapunkról letölthető.

Az Úr áldásával, szeretettel: Dr. Kiss Katalin
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