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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 



  

10. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: Matteus 18,21-35  

21 Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger 

skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så 

mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg 

sier deg: sytti ganger sju! 

    23 Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som 

ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24 Da han tok fatt 

på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talen-

ter. 25 Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at 

han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden 

betales. 26 Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt 

ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sam-

men.’ 27 Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, 

slapp ham fri og etterga ham gjelden. 

    28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som 

skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak 

på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ 29 Men den andre falt ned 

for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale 

deg.’ 30 Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i 

fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. 

    31 Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt be-

drøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. 32 Da 

kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele 

gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. 33 Burde ikke 

også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste 

barmhjertighet mot deg?’ 34 Og herren ble sint og overlot tjene-

ren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele 

gjelden. 

    35 Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av 

dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»  

 

 

Tilgivelse 

Det er en god erfaring å få tilgivelse og å starte på nytt. 
Noen ganger tar vi valg som ikke er gode, hverken for  
oss selv eller andre. Da kan det ofte være nyttig å være  
ærlige på hva vi har gjort og hva vi tenker om det vi har 
gjort. 

I dagens bibeltekst er fokuset at når jeg får tilgivelse så er 
det samtidig en påminnelse om å tilgi andre. Det er snakk 
om en grunnholdning. Når andre kan tilgi meg, skal jeg 
gjøre det samme. Slik Gud er en tilgivende Gud, slik blir vi 
også utfordret til å tilgi. 

Det er ikke alltid lett å tilgi. Noen ganger kan det kjennes 
nærmest umulig. Særlig når man er dypt såret og grenser 
har blitt brutt. Det kan ta tid, og kan for enkelte bli en livs-
lang prosess. Samtidig kan det å tilgi virke svært frigjøren-
de når det først er mulig. 

Denne søndagens tekst handler om å vise raushet og 
barmhjertighet mot de som ber oss om det.  

 
God søndag!  

Leif Oma,  
sykehusprest 


