
KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLATRÓL JELENTÉS 

 

Az Ézsaiás könyve 40. fejezet 29. versében ezt olvassuk: „Erőt ad a 

megfáradtnak és az erőtlent nagyon erőssé teszi.”  A fenti igevers gondolatai 

különösen is fontossá váltak az utóbbi időszakban, kórházi szolgálatomban. 

Hiszem, hogy Isten vezetése, bölcsessége nélkül „csupán jó szándékú emberi 

igyekezet” lehet, minden alkalom és találkozás, akár szervezett istentisztelet 

formájában, akár személyes beszélgetésekben. Sokszor éreztem az elmúlt 

hónapokban helyenként erőmön felül való tehernek, a rám bízott szolgálatokban 

való helytállást, de megtapasztalhattam Isten erejét, megújító munkáját is 

szolgálatomban.  

Az elmúlt évre visszatekintve a következő eseményekről, illetve változásokról 

tudok beszámolni: 

1. Előző évek beszámolóiban is elhangzott, hogy a kórházban történő 

átszervezések, amik kórházi osztályokat is érintenek, némileg módosítják a 

kórházi lelki alkalmak, helyét, időpontját. A pszichiátrián elkezdődött 

bibliatherápia alkalmak kétheti rendszerességgel vannak. Ez a tematikus 

fonal mentén működő bibliaóra, csütörtökön van 14 órai kezdettel.   

Istentiszteleti alkalmak 2016. évtől a kórház területén a következők: 

Hónap 1. vasárnapja – CVC épület (III: Belgyógyászat) 15 óra 

Hónap 2. vasárnapja – Sóstói úti részleg /személyzeti ebédlő/ 15 óra 

Hónap 3. vasárnapja – Onkológiai tömb 15 óra 

Hónap 4. vasárnapja – Szülészeti tömb 16 óra 

Hónap 2. és 4. keddjén – Rehabilitációs Osztály 16 óra 

 

2. Az állandó istentiszteletek mellett, szolgálatomban kiemelt fontosságú a 

betegek rendszeres látogatása. Hétfő, szerda, péntek a Szent István utcai 
részlegen látogatom a kórházi osztályon fekvő betegeket, kedden és 

csütörtökön pedig a Sóstói utcai telephelyen. Egy nap legtöbbször két 

vagy három kórházi osztályt járok végig, minden kórtermet érintve.  

Sokszor jelzik a lelkészek is felém, ha valamelyik gyülekezeti tagjuk egy 



adott osztályra bekerül, amiért köszönettel tartozom feléjük, mert így 

jelentősen megkönnyítik a munkámat.  Kérésre úrvacsorát is viszek 

betegágyhoz, illetve sürgős esetekben keresztelést is végzek/például 

koraszülött, illetve gyermek intenzív részleg/. Az elmúlt évben volt egy 

temetési szolgálatom is, amelyet természetesen a területileg illetékes 

lelkésszel egyeztetve, engedélyével végeztem. 

3. 2016. április 16.-án került sor az új kórházi tömbrész felszentelésére, 

amelyen az Evangélikus Egyházat képviseltem. Ezen az ünnepi eseményen 

egyházmegyénk esperese igehirdetéssel szolgált. 

4.  December 22.-én a Mandabokori evangélikus ifjúsággal, harmadik 

alkalommal Karácsony előtt kántáló szolgálatot végeztünk, több kórházi 

osztályon /III. Belgyógyászat, Neurológia, Pszichiátria/. Mindannyiunk 

számára, akik jelen voltunk /12 fő/ emlékezetes maradt a sérült, beteg 

emberekkel, történő találkozás, beszélgetés. 

5. Jövőbeni tervek:  
- Továbbra is szükséges lenne a kórházi szolgálat kapcsán az önkéntes 

beteglátogatói hálózat megszervezése! 

- A karácsonyi időszakban szintén szeretnénk a mandabokori ifjúsággal, 

kántáló szolgálatot végezni. 

- Ezenkívül a nagyhétre készülve, jövő évben szeretnénk egy 

passiótörténetet is előadni a kórház nagytermében. Ennek előkészületeit a 

görög katolikus kórházlelkésszel közösen szerveznénk.  

- Szeretnénk még az idei évben elkezdeni egy sorozatot a kórház területén, 

lelkigondozás, lélekápolás, témakörben ismert szaktekintélyek 

meghívásával. Ezzel elsősorban a kórházban dolgozó ápoló, orvos 

társadalmat kívánnánk megszólítani. Ennek szervezését közösen 

végeznénk kórházlelkészek!  

Kórházi munkámra kérem Isten áldását, megszentelő jelenlétét, az ismertetett 

tervek eredményes megvalósulására. 

 

Nyíregyháza, 2017. április 24. 

Melich Mihály 

kórházi lelkigondozó 


