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Det er for tiden ikke gudstjenester                       

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre                     

livssynsprogram på www.kirken.no 

Klikk på «nettprogram» 

 

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 - 1800. 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» 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

2. søndag i fastetiden                          
Prekentekst: Lukas 7:36-50 

 36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og 
han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. 
37 Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt 
liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, 
kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. 38 Hun 
stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begyn-
te hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem 
med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem 
med salven. 39 Da fariseeren som hadde innbudt ham, så 
det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en pro-
fet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved 
ham, at hun fører et syndefullt liv.» 
    40 Da tok Jesus til orde. «Simon», sa han til fariseeren, 
«jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. 
41 Jesus sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. 
Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. 
42 Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han 
dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av 
ham?» 43 Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker 
jeg.» «Du har rett», sa Jesus. 44 Så vendte han seg mot 
kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom 
inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men 
hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. 
45 Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg 
kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. 
46 Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte 
føttene mine med den fineste salve. 47 Derfor sier jeg 
deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist 
stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» 
48 Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» 49 Da 
begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er 
han, som til og med tilgir synder?» 50 Men Jesus sa til 
kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå i fred!» 

Hvis du tenker godt om meg, blir jeg bedre! 
Tillit og anerkjennelse mellom mennesker bringer oss 
nærmere hverandre, gjør oss godt og gjør oss bedre i 
en varme verden. 

Søndagens tekst er en fortelling om det. Fra et teologisk 
perspektiv vil jeg si den handler om Guds kjærlighet! Den er 
ikke til salgs!  Og den som ikke har noe å betale med, for-
står at Gud elsker bare fordi han er god! Fra et mellommen-
neskelig perspektiv handler denne fortellingen om de livsbe-
rikende konsekvenser det kan få for den som blir bestrålt 
med anerkjennelse, tillit og respekt.     
 
Kvinnen som ubedt kommer inn i fariseerens Simons hus 
og forstyrrer det gode selskap, blir møtt med respekt og 
anerkjennelse av Jesus, i motsetning til vertens nedlatenhet 
og forakt. Et menneske er alltid mer enn du ser! Jesus viss-
te det og gir oss et forbilledlig eksempel til etterfølgelse i 
møte med det ukjente og fremmede. 
 
I et dikt sier Phil Bosmans: «Blomster kan ikke blomstre 
uten varme fra solen! Mennesker kan ikke bli mennesker 
uten vennskapets varme! Hvis du tenker godt om meg, blir 
jeg bedre!» 
 
Og jeg tillater meg å tilføye: «Hvis du i tillegg øver deg i å 
tenke godt om deg selv, gjør også det deg bedre!» 
 
God søndag!  

Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                                   
sykehusprest 


