
 

Søndagshilsen 
12. søndag i treenighetstiden 

24.08.2020 

Det er for tiden ikke gudstjenester i            

Sykehuskirken på Haraldsplass! 

Fra TV skjermen på pasientrommet kan du høre 

gudstjenesteoverføring på NRK P1 kl 11:00. 

Mange lokale kirker og kirkesamfunn har også 

digitale gudstjeneste sendinger som kan     

streames på nett. 

 

Sykehuskirken, preste– og samtaletjenesten 

KIRKEN er for tiden under ombygging! 
Midlertidig kirkerom er Søsterhjemmets kapell som ligger helt 
sør i 1. etg. i det gamle sykehusbygget.  

Det er vanligvis gudstjeneste med nattverd hver søndag kl 
11:00, men er midlertidig stengt for gudstjenstebruk av smitter-
verns hensyn. Dersom du ønsker nattverd på rommet, sier du 
fra til personalet som formidler beskjed til presten. 
 

SAMTALER OG SJELESORG 
Sykehusprestens viktigste oppgave er å være tilgjengelig 
for deg og dine pårørende for dialog og samtalestøtte i 
din aktuelle livssituasjon. Stort eller lite spiller ingen rolle, 
å være innlagt på sykehus kan av forskjellige årsa-
ker utløse behov for samtale og refleksjon. Presten har selv-
sagt taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med prest / sam-
talepartner fra andre tros– og livssynssamfunn. 

På Haraldsplass er vi tre prester som er tilgjengelig alle dager 
fra 0800 - 2000. Om ønskelig kan pleiepersonalet formidle 
kontakt, eller du kan ringe prestens vakttelefon som er angitt 
nedenfor.  

Hilsen sykehusprestene 

Kristin Lødøen Hope, Karl Hjelmeland og John Kristian Rolfsnes 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

12. søndag i treenighetstiden                        
Prekentekst: Matteus: 6:24-34 

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, 
eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene 
både Gud og Mammon. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal 
spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere 
skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn 
klærne? 

26
 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster 

ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir 
dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 

27
 Hvem av dere 

kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livsleng-
de? 

28
 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på 

marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 
29

 men 
jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av 
dem. 

30
 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag 

og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere 
– dere lite troende! 

31
 Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: 

‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle 
oss med?’ 

32
 Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere 

har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 
33

 Søk først Guds 
rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 
34

 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen 
skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen pla-
ge.  

 

 

 

 

 

Bekymringer  
Vi kan bekymre oss over så mangt. Helsen vår er en 
av dem. Verdens Helseorganisasjons definisjon av 
helse som; «en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk 
og sosial velvære - ikke bare fravær av sykdom eller 
svakhet», kan trigge mye helseangst og bekymring i 
sin uoppnåelighet!  

Jeg har mer tiltro til samfunnsmedisiner Peter. F. Hjort´s 
tilnærming: «God helse har den som har evne og kapasi-
tet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanske-
ligheter og hverdagens krav.» Livet er tøft! Vi kommer til å 
møte motstand! Vi kommer til å møte utfordringer, fysisk 
og psykisk. Evnen til å tilpasse seg livets uunngåelige 
vanskeligheter er en livslang øvelse.  

I denne konteksten sier søndagens tekst noe om at vi ikke 
kan kjøpe oss bekymringsløshet gjennom tiltro til Mam-
mon (eiendom, velstand, og penger). Erfaringen tilsier at 
en bekymring ofte blir lettere å bære og mestre når den 
deles med et oppmerksom lyttende medmenneske eller 
som i denne teksten, adresseres til Guds lyttende øre og 
helende omsorg for menneskelig livserfaring.  

 

God søndag! 

Vennlig hilsen                                                                   
John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


