
KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLATRÓL JELENTÉS 

 

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál.” 

Példabeszédek 3,5.  A fenti igevers volt központi mottóm az elmúlt időszakban, 

kórházi szolgálatomban. Vallom, hogy Isten vezetése, bölcsessége nélkül „csupán 

jó szándékú emberi igyekezet” lehet, minden alkalom és személyes találkozás, 

akár szervezett istentisztelet formájában történik, akár négyszemközti 

beszélgetésekben. Sokszor éreztem az elmúlt hónapokban azt, hogy az élő Istenre 

való hagyatkozásomban, a vele való beszélgetéseim elmélyülésében a fenti ige 

sok örömöt adott, és az emberi értelmemet meghaladó megoldásokban vezetett. 

Egyedül neki legyen hála, hogy megtart, tanácsol, és bölcsen kísér ezen a fontos 

szolgálati területen.  

Az elmúlt évre visszatekintve a következő eseményekről tudok beszámolni: 

Állandó istentiszteleti alkalmak a kórház területén: 

Hónap 1. vasárnapja – Belgyógyászati tömb /CVC épület/ 15 óra 

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

Hónap 3. vasárnapja – Onkológiai tömb / 3. emelet/ 15 óra 

Hónap 4. vasárnapja – Szülészeti tömb /3. emelet/ 16 óra 

Az állandó igei szolgálatok mellett, 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 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. Igyekszem én is jelezni minden 



alkalommal a lelkészek felé, ha gyülekezetükből beteg van a kórházban. Kérésre 

úrvacsorát is viszek betegágyhoz, illetve sürgős esetekben keresztelést is 

végzek/például koraszülött, illetve gyermek intenzív részleg/. Az utóbbi időben 

változatlanul jelentős a haldoklók melletti szolgálatom száma.  Ez lelkileg nem 

kis teher. Ennek kapcsán volt az előző esztendőben három temetési szolgálatom 

is. Nagyon fontosnak tartom minden ilyen esetben, a hozzátartozókkal történő 

személyes találkozást, lelki gondozói beszélgetést.  

Az elmúlt évben több kiemelt fontosságú esemény is történt: 

1. 2018. december 19-én ökumenikus szertartáson megáldásra, 

megszentelésre kerültek a Sóstói úti részlegen a Geriátriai Osztály 

kegyeleti szobái. Ennek megszervezését, liturgiájának összeállítását, 

valamint az imádság, igei megáldás szolgálatát végeztem. 

2. December 21-én a Hospice Osztály kérésére Karácsonyváró együttléten 

vettem részt, ahol Karácsony igazi örömhírét szólhattam betegek, ápolók, 

orvosok részére. Különösen emlékezetes maradt az ágyhoz kötött 

betegekkel való találkozás, ahol végig elkísért és aktívan jelen volt az 

osztály főorvosnője. 

3.  December 22-én a Mandabokori evangélikus ifjúsággal már ötödik 

alkalommal Karácsony előtt kántáló szolgálatot végeztünk, most a 

Pulmonológiai Osztályon. Mindannyiunk számára, akik jelen voltunk 

emlékezetes maradt a beteg emberekkel történő személyes találkozás, 

beszélgetés. 

Jövőbeni tervek: Továbbra is nagyon szükségesnek tartanám a kórházi szolgálat 

kapcsán, a beteglátogatói csoport megszervezését.  Kiemelt fontosságú terület 

lenne, a megteremtett bizalmi légkört kialakítva, a kórházi dolgozók lelki 

gondozásának lehetősége. Ez irányban szervezés alatt van egy olyan tovább 

képzési lehetőség kiépítése, ahol havi rendszerességgel előadókat hívnánk meg, 

egy-egy fontos lelki növekedést elősegítő témában.   



Minden megfogalmazódott szándékomat imádságban hordozva, kérem Isten 

áldását, és megszentelő jelenlétét a kórházban folytatott missziói szolgálatomra, 

a felvázolt tervek eredményes megvalósulására. 

Tisztelettel kérem kórházi beszámolóm elfogadását. 

 

Nyíregyháza, 2019. április 22. 

 

Melich Mihály 

      kórházi lelkigondozó 


