
 

Søndagshilsen 
11. juli 2021 

7. søndag i treenighetstiden 
 

Tema:  
Lengsel 

 

Det er for tiden ikke gudstjenester  

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre  

livssynsprogram på www.kirken.no 

 

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 kapellet er midlertidig stengt for gudstjenestebruk 
grunnet smittevernshensyn. Dersom du ønsker nattverd på 
rommet, kan du si 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 årsaker utløse 
behov for samtale og refleksjon.  

Presten har taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med 
prest / samtalepartner 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 



  

7. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: Lukas 19:1-10  

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var 
det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og 
svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men 
han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var 
liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et 
morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte 
komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa 
til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må 
jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok 
imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og 
sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men 
Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten 
av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset 
penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa 
Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for 
også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesøn-
nen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge 
dem.» 

 

 

 

  

 

 

 

                                                

Lengsel 
 

«Den som har lengselen i seg, er aldri fattig. Lengse-
len kan legge en blå kongekappe selv over tiggerens 
magre skuldre» 

Slik skildrer dikteren Hans Børli lengselens dybder i men-
neskelig livserfaring. Jeg kom til å tenke på dette diktet i 
møte med søndagens tekst om tolleren Sakkeus. Han var 
det motsatte av å være tigger. Sakkeus var rikmannen 
som i datidens samfunnsinnretning urettmessig hadde be-
riket seg på andres midler og eigendom. Han hadde alt, 
men det var også alt han hadde.  

Sakkeus adferd i søndagsens tekst avdekker en dypere 
lengsel enn det han hadde oppnådd gjennom rikdom og 
posisjon. Adferden tyder på at han lengtet etter en dypere 
mening med livet, et håp og en form for tilhørighet som 
ikke kunne kjøpes for penger, og som han søkte i det ryk-
tet som hadde spredd seg om mannen frå Nasareth, Je-
sus. I dette eiendommelige møtet, løftet Jesus blikket opp 
dit Sakkeus hadde klatret opp, så ham og aksepterte ham 
gjennom å nevne hans navn og ta inn i hans hus, hans liv. 

Den som har lengselen i seg, er aldri fattig! La oss favne 
om lengselen i våre liv og dit den fører oss, og la oss om-
favne av Ham som lengter etter å være tilgjengelig for 
enhver lengtende.  

     

God søndag!  

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


