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2013. szeptember 1.-6n a Hajdri-Szabolcsi Evang6likus Egyhlzmegye
presbit6riuma egyhangri meghiv6s6ra kertiltem a nyiregyhitzi J6sa Andr6s
Megyei oktat6k6rhSz lelki gondoz6i szolg6lat6ba. El6tte kilenc 6vig a Kdlcsei
Evangdlikus Egyhhzkdzs6gben szolg6ltam gytilekezeti munkat6rsk6nt. A
szolg6lati teriilet nem volt ismeretlen sz6momra, hiszen a kriz6piskolai
tanulm6nyaimat eg6szs6giigyi iskol6ban vdgeaem. N6hdny 6vet dolgortam az

Orsz6gos Ment6szolgillatnilI, illetve k6rh6zi oszt6lyokon is, mint 5pol6. 2Kor
3,5b. alapjhn vallom, hogy nem az 6n emberi alkalmass6gom tett erre a

szolgSlatra kdssz6, hanem Isten, aki 6ltal b0lcsess6get 6s a sziiks6ges er6t kapok
a feladatom htisdges betdlt6s6hez.

El6deim folytan egyfajta ki6pitett rendszer fogadott. Tdbb alkalommalk6rhhzi
istentiszteleti lehet6s6g: Minden h6nap 2. vas6rnapj6n a S6st6i utcai
telephelyen, valamint a Szent Istv6n utcai telephelyen minden m6sodik h6t
csritOrtciki napjan. Az Addiktol6giai Oszt6lyon gondosan megszewezell
Biblia6ra.

Ami el6sztir is fontos volt a szolgillat kezdet6n, az annakbelfitilsa, hogy maga
a k6rhSzi elrendez6s tdmbjeilegri. Ennek kapcs6n igyekeztem ki6piteni minden
k6rhdzi tdmbbe egy szolghlati lehet6s6get, amelyet a betegek igdnybe tudnak
venni. Ezt tdbbek kdzdtt az indokolta, hogy a k6rhhz teriilet6n elhelyezked6
kcizponti k6poln6t az elmrilt ny6ron lebontottSk, lpitkezes miatt. Igaz
biztositottak hely6be egy kisebbet, meg iroda helyisdget is, de a hely olyan

,,szerencs6tlen m6don" lett megv6laszfva, hogy oda 6vszakt6l fiiggetlentil is
teh6z lenne betegeket hivni. A k6rhdzi oszt6lyokon l6v6 nyitotts6gnak
kdszdnhet6, hogy az elk6pzel6st siker koronfurta. igy most jelenleg
Nyiregyh6zhn az Evang6likus Egyh6z szewezlslben a krivetkez6 istentiszteleti
illetve biblia6rai alkalmak vannak:

Heti rendszeress6ggel: Minden hdt pdnteken 16 6r5t6I Reumatol6giai
Oszt6lyon lEzen szolgillat drinti a N6gy6gyhszat, Szi.il6szet, Ftil-Orr-Gdgdsze,t",

valamint Onkol6giai Osztillyokat.l Minden h6ten vas6rnap 16 6rdt6l
Haematol6giai Osztdlyon lA szolgillati teriilet lefedetts6ge m6g a Baleseti
Seb6szet, Seb6szet, Urol6gia, Orthop6dia, Szem6sze ti oszt|lyoV .



Egy6b id6pontban: Minden h6nap els6 6s utols6 vas6rnapjdn 15 6rht6l
istentisztelet a IIL Belgy6gy6szati oszt6lyon lernti a IV"Belgyogyfuszat,
Neurol6giai OsztSlyokatl. Minden h6nap harmadik vas6rnapj6n 15 6r6t6l
istentisztelet a Neurol6giai Oszt6lyon lerinti a IIL-IV: Belgy6gy6szati
Oszt6lyokat/. Minden h6nap m6sodik vas6rnap 15 6r6t6l S6st6i riti telephelyen
istentiszteleti alkalom.

Biblia6rai alkalmak: Minden h6nap m6sodik 6s negyedik keddj6n 16 5rdt6l
Addiktol6giai Osztdly. Minden h6nap mSsodik 6s negyedik csiitdrtokj6n 16

6rht6l Pszichi6triai OsztSly. Ezek a biblia6r6k tematikus jellegiiek, mindig
egyfogalom kor6 csoportosulnak, mint pl. boldogs6g, kis6rt6s, betegs6g..., 6s

ennek dolgozom fel a bibliai, antropol6giai. pszichol6giai vetiilet6t.

K6rhhzi szolg6latom kezdet6n fontosnak tartottam az clsszes k6rhSzi osztilly
f6orvos6val, illetve fon6vdr6vel val6 szem6lyes kapcsolatfelv6telt. K6sztilt egy
cimiegyz5k, az adott k6rhdzi lelk6szek nev6nek, szolg6lati beosrtfushnak,
telefonos el6rhet6s6g6nek megjeldl6sdvel. Ez minden oszt6lyon rendelkez6sre
6ll a noverpultn6l. Jeleilem, hogy engem lehet az ejszakai 6r6kban is hivni. A
k6rhhzi istentiszteletekr6l illetve biblia6rai alkalmakr6l plakSt k6sziilt, amely
minden k6rh6zi oszt6lyon l6that6 helyen, adott esetben minden k6rteremben is
ki van fiiggesztve.

Az Slland6 i stentis zteleti, bib lia6rai alkalmak mellett, rendszere s 15to gat 6s okat
is v6gzek. Ezek az el6ddk idej6n kialakutt sziszllma szerint val6sulnak meg.
H6tf6, szerda, p6ntek a Szent Istv6n ttcai rlszlegen l6togatom a k6rhdzi
osztdlyon fekv6 betegeket, mig kedden 6s csiitdrtokdn a S6st6i utcai telephelyen
v6gzem ed. a szolgillatot. Sokszor jelzik a lelk6szek is fel6m, ha valamelyik
gytilekezeti tagiuk fekszik egy adott oszt6lyon, de az esetek egy rdszlben ez
forditva t6rt6nik.

K6r6sre rirvacsor5t is viszek beteghgyhoz, illetve siirg6s esetekben
kere s zt e I 6 s tl p 6ld6ul ko ras zii I 6tt, il I etv e gyermek intenz,iv r 6s zle ! .

Jiiv6beni tervek: Szeretn6nk ki6pfteni ak6rhazi szolgilIat kapcs6n az dnkdntes
betegl5togat6ih6l6zatot. Ennek l6nyege azlenrre, hogy hitben illetve e szolgillati
tertileten elkdtelezett testv6rek lehetn6nek a segits6gemre, akiknek megfelel6
felkdszit6s6r6l az egyhinmegy6ben szoIgSl6 lelkdsztestv6rekkel egyutt
gondoskodnSk. A teol6giai, ment6lhigi6n6s felk6szit6s mellett fontos lerure
sz6mukra imakrizdssdg, biblia6ra megszervezdse. Nagyon fontos lenne az
egyoldalri /jelenleg sokszor beteg centrikus/ szolgillati teniletet nyitott6 tenni a



k6rhtnban dolgoz6 szakszemdlyzet fel6. Ene j6 irdnyu tdrekvds indult el a

k6rhazban dolgoz6 egyetlen menttilhigidn6ssel kar61tve. Nagy k6rd6jel pedig a
Orszdgos Ment6szolgillat, ahol szint6n csak felvet6ddtt a dolgoz6k ment6lis,
lelki t6mo g atdshnak ig6nye.

Mindezeket im6dsdgban hordozvak5remlsten 61d6s6t 6s megszentel6jelenl6t6t
a k6rhinb at fo lytatott mis szi6 i szolg6latomra, j civ6b eni elkdpzelds eimre.

S zeretettel k6rem k6rhhzi b esz6mol6m tudom6sulvdtel6t, 6s elfo gad6s6t.

Nyfregyhfza, 20I 4. marcius I 8.
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