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Tema:  
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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 smittevernhensyn. 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 «Prestetjeneste». 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

9. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: Johannesevangeliet 8,2-11  

2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. 

Hele folkemengden samlet seg om ham, og han  

satte seg og begynte å undervise dem. 3 Da kom de 

skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var 

grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4 og 

sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk  

gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Moses  

påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier 

du?» 6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de 

kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg 

ned og skrev på jorden med fingeren. 7 Men da de 

fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den 

av dere som er uten synd, kan kaste den første  

steinen på henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen 

og skrev på jorden. 9 Da de hørte dette, gikk de 

bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus 

alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet 

han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har 

ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, 

ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer 

deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»  

 

 

 

Ingen fordømmelse 

Sjelden hadde stemningen vært så anspent som denne 
morgenen på tempelplassen i Jerusalem. En sårbar og 
ydmyket kvinne ble brukt av religiøse ledere i et forsøk på 
å sette Jesus moralsk på plass. 

Skal kvinnen steines eller ikke? Romersk lov tilsa at kun 
romersk domstol kunne gi dødsstraff. Samtidig sa  
Moseloven at det skal gis dødsstraff til en kvinne som ble 
grepet i utroskap eller annen seksuell umoral etter  
datidens regler. Enten Jesus svarte ja eller nei ville det 
blitt brukt mot ham. 

Hva Jesus velger å skrive i jorden før han svarer dem blir 
spekulasjoner. Kanskje ba han til Gud om visdom til å gi 
riktig respons. Setningen som til slutt kommer er så fylt 
med klokskap at ordene fortsatt har blitt brukt i moderne 
tid: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første 
steinen på henne.» Det er verdt å merke seg at de med 
mest livserfaring og dypest innsikt i eget liv var de første 
som gikk derfra. 

 

Til alle tider har det vært enklere for oss å se andres feil 
enn våre egne. Jesus ser større på situasjonen enn oss, 
og er ikke kommet for å fordømme. Som Paulus skriver litt 
senere i Bibelen: «Så er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus.»  

 

 
God søndag!  

Leif Oma,  
sykehusprest 


