
 

Søndagshilsen 
20. søndag i treenighetstiden 

18.10.2020 

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, kan du 
si ifra 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.  
 

SØNDAGSHILSEN PÅ NETT 
Søndagshilsen ligger også ute på sykehusets internettsider under 
«prestetjenester» 
 

Hilsen sykehusprestene 

Kristin Lødøen Hope, Karl Hjelmeland og John Kristian Rolfsnes 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         



  

20. søndag i treenighetstiden                        
Prekentekst: Johannes 11:1-5 

1
 En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Be-

tania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta bod-
de. 

2
 Det var Maria som salvet Herren med fin salve og 

tørket føttene hans med håret sitt. Lasarus, som lå syk, 
var hennes bror. 

3
 Søstrene sendte bud til Jesus og sa: 

«Herre, han som du er så glad i, er syk.» 
4
 Da Jesus fikk 

høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til dø-
den, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli 
herliggjort.» 

5
 Jesus var glad i Marta og hennes søster og 

Lasarus. 

 

 

 

«Gla´ i deg!» 
Det kjennes godt og gjør godt å ta imot dette tilsaget! 
Det kjennes også godt å kunne si det til andre! Det er 
et tilsagn uten bivirkninger! Det gjør ikke vondt noe 
sted å bli elsket og verdsatt! 

I søndagens tekst brukes uttrykket «å være glad i» flere 
ganger. «Han som du er så glad i, er syk!» og «Jesus var 
glad i Marta og hennes søster og Lasarus». Når vi ram-
mes av sykdom og ulykker er det godt å kunne samles 
med de nærmeste, de vi er glade i og som utgjør en for-
skjell for oss. Slik var det også for søstrene Marta og Ma-
ria når broren Lasarus var blitt alvorlig syk og døende, da 
ble det behov for å samle de aller nærmeste rundt seg. 
Jesus ble tilkalt fordi de kjente ham som en god venn og 
samtalepartner i glede så vel som i sorg.  

Slike venner er uvurderlige! De som bare er der, som tåler 
smerten og kan romme det ordløse skriket, uten å måtte 
forklare, bagatellisere eller trøste det trøstesløse bort. 

Jesus var der for Marta og Maria i deres sorg. Han var 
glad i dem! Jeg og vi kjenner ikke Jesus likesom denne 
søskenflokken gjorde det, men jeg liker å tenke at han er 
der også for oss når vi trenger å høre et: «Gla´i deg!» fra 
Den Andre i tillegg til de andre, da kan det åpens opp for 
helende prosesser i livsbegrensede kropper.           

 

God søndag!  

Vennlig hilsen, John Kristian G. Rolfsnes,  

Sykehusprest. 


