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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 



  

17. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: Lukas 10:38-42  

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som 

heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro 

sammen med ham. 12 Da han nærmet seg bypor-

ten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors 

eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne 

kom et stort følge fra byen. 13 Da Herren fikk se en-

ken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: 

«Gråt ikke!» 14 Så gikk han bort og la hånden på 

båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du 

unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» 15 Da satte den 

døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham 

til moren. 16 Alle ble grepet av ærefrykt, og de lov-

priste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa 

de, «Gud har gjestet sitt folk.» 17 Dette ordet om 

ham spredte seg i hele Judea og området omkring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Herre over dødens makt» 

«Deg være ære, Herre over dødens makt!»  
Fortellingen om enkens sønn i Nain gir oss enda en 
grunn til å synge denne salmen. 

Jesus møtte en enke som nettopp hadde mistet sin  
eneste sønn. Hennes sorg og bekymringer må ha vært 
enorme. Hva det vil si å miste et barn, kan kun den som 
har erfart dette forstå. Dette var enkens eneste barn.  
Både situasjonen og framtiden virket mørk og håpløs. 

Også i dag opplever mennesker å være barnløse eller å 
miste et barn. Det må oppleves som om hjertet rives ut av 
deg. Følelsene går inn i en kaostilstand. 

Familieterapaut Frode Thuen skriver at «Det å miste et 
barn er noe av det tyngste og vondeste et menneske kan 
oppleve, hvor de psykiske påkjenningene kan kjennes 
som fysisk smerte i kroppen.» 

Jesus var ikke noen følelsesløs supermann opphøyd over 
vanlige mennesker, men et ekte medmenneske. Han fikk 
inderlig medfølelse med kvinnen. Det ufattelige er at han 
også vekker opp den unge mannen fra død til liv. Forstå 
det den som kan! Det er få dødeoppvekkelser i Bibelen. 
Jesus egen død og oppstandelse er en av disse.  

Når en av våre kjære dør i dag forventer vi ikke at Gud 
skal gripe inn og vekke noen opp fra kisten. Likevel viser 
Jesu liv og virke den gang at Guds kraft kan gi oss håp 
om noe større. Jesu død har skapt nytt liv og håp om en 
evighet i himmelen med Gud. Jesu oppstandelse er vår 
oppstandelse. For, vi skal ikke dø for evig selv om vi dør 
her på jorden. Vi skal for alltid leve sammen med Kristus, 
Herre over dødens makt. 

 

Leif Oma, sykehusprest 

 


