
KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLATRÓL JELENTÉS 

 

Az Római levél 9,16. versében ezt olvassuk: „Ezért tehát nem azé, aki akarja, 

sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istenné. ” Talán ez az igevers fejezi ki 
legátfogóbban az elmúlt közel öt évet, amit kórházi lélekgondozói 
szolgálatomban eltölthettem. Ma is meggyőződésem, hogy Isten vezetése, 
útmutatása, áldása nélkül „csupán jó szándékú emberi igyekezet” lehet, minden 
alkalom és találkozás, akár szervezett istentisztelet formájában, akár személyes 
beszélgetésekben, kórteremben történik. Sokszor éreztem az elmúlt években 
helyenként erőmön felül való „fáradozásnak”, a rám bízott szolgálatokban való 
helytállást, de megtapasztalhattam közben az élő Isten erejét, helyreállító, 
megújító munkáját is szolgálatomban. 

Sok minden történt az elmúlt közel öt év alatt, amiről igyekeztem mindig 
rendszeresen beszámolni az egyházmegye közgyűlésének. Emberi dicsekedés 
nélkül, a teljesség igénye nélkül írnék néhány fontos változásról, ami az elmúlt 
éveket érintette. Igyekeztem ezekben a döntésekben az ökumené fontosságát 
tiszteletben tartani! Azonban a döntésekben, megvalósult szervezésekben, lelki 
programokban is Jézus szeretetét áldom, mert mint leghűségesebb barát, ott volt 
velem a megfogant gondolatoktól az elért célokig egyaránt. 

Az elmúlt öt évben a kórházlelkészi szolgálat rendszerességét, átláthatóságát, 
hatékonyságát érintő intézkedések voltak: 

- Minden kórházi tömböt érintő rendszeres igei szolgálat kialakítása. Ezt már 
második éve a többi felekezet kórházlelkészével tematikus beosztás alapján 
végezzük.  

- Minden kórházi osztályon ma már ismert a kórházlelkészek elérhetősége 
(név, telefonszán, e-mail cím). Így tapasztalataink szerint gyorsabban el 
tudnak érni, a kórházban éppen dolgozó műszakos nővérek, akár látogatás, 
vagy éppen sürgős esetekben (haldokló, koraszülött, krízisben lévő beteg) 

- Közösen elkészített plakátokon hívjuk fel a betegek figyelmét az adott 
tömbben lévő istentisztelet helyére, idejére. 

- Több éve (2015 őszétől) bevezetésre került a szakmai teljesítési igazolás 
havi rendszerességgel történő dokumentációja, amely pontos képet ad a 
hónapban végzett szolgálatunkról. 

- Karácsony előtt fiatalokkal együtt kántálást végzünk már negyedik éve, 
különböző kórházi osztályokon. 



- A kórházi dolgozók körében is, sajnos egyelőre nem rendszeresen, de 
történtek elsősorban igei szolgálatok. (Nyugdíjas kórházi dolgozók 
karácsonya, kegyeleti szobák megáldása) 

- Az ökumenikus kórházlelkészi szolgálat, és a kórház közötti koordinátori 

feladattal engem bíztak meg, annak minden örömével és nehézségével 
együtt. 

- Havi rendszerességgel az első csütörtök délutánján imaközösség azokkal, 
akik önkéntes segítőként a szolgálatunkat segítik.  

- Egyeztetés a kórházi kápolna és iroda felújításáról ökumenikusan a kórház 
vezetőségével. Sajnos ez egyelőre holtponton nyugszik!     

Evangélikus 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 

Bibliaórai szolgálat:  

Pszichiátria - kéthetente, csütörtök 14 órai kezdettel. 

 

Az állandó istentiszteleti alkalmak mellett, szolgálatomban kiemelt fontosságú a 
betegek rendszeres látogatása. Hétfőn, szerdán, pénteken a Szent István utcai 
részlegen, kedden és csütörtökön pedig a Sóstói utcai telephelyen látogatom a 
kórházi osztályon fekvő betegeket. Gyakran jelzik a gyülekezeti lelkészek is 
felém, ha valamelyik egyháztagjuk kórházba kerül, 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/. 

Területek ahol „fejlesztésre” lenne szükség: 



Továbbra is kiemelt fontosságúnak tartom a kórházi szolgálat kapcsán, az 
önkéntes beteglátogatók szervezését evangélikus téren! 

Jövőbeli elképzelések: 

Örvendetes lenne nagyhétre készülve, a passiótörténet feldolgozása, 
megjelenítése a kórház nagytermében. Valamint egy elmélkedés sorozat 

nagyhéten a kórházi dolgozók részére. Szervezése ökumenikus jelleggel történne. 
Szeretnénk még az idei évben elkezdeni egy sorozatot a kórház területén, 
lélekgondozás, lélekápolás témakörben ismert szaktekintélyek meghívásával. 
Ezzel elsősorban a kórházban dolgozó ápoló, orvos társadalmat kívánnánk 
megszólítani. Ennek szervezését szintén közösen végeznénk kórházlelkészek.  

A leírt eredményekben, jövőbeli tervek megvalósításában a könyörülő Isten 
jelenléte, áldása kísérjen továbbra is. 

Soli Deo Glória! 

 

Nyíregyháza, 2018. április 8. 

 

Melich Mihály 

kórházi lelkigondozó 


