
 

Søndagshilsen 
26. september 2021 

18. søndag i treenighetstiden 
 

Tema: Hvor er Gud? 
 

 

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 



  

18. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: Matteus 8,5-13 

5 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til 

ham og ba om hjelp. 6 «Herre», sa han, 

«tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store 

smerter.» 7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede 

ham.» 8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig 

til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et 

ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 9 For jeg 

står selv under kommando og har soldater under 

meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en an-

nen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør 

dette!’ så gjør han det.» 10 Jesus undret seg da han 

hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: 

«Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke fun-

net hos noen i Israel. 11 Det sier jeg dere: Mange 

skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med 

Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men ri-

kets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de grå-

ter og skjærer tenner.» 13 Til offiseren sa Jesus: 

«Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegut-

ten ble frisk i samme stund.  

«Hvor er Gud?» 

Å være kristen betyr ikke at livet automatisk oppleves 
problemfritt. Livet har oppturer og nedturer. En del  
mennesker lever med at nedturene er flere enn  
oppturene. Glede og sorg er i alle fall ikke jevnt fordelt  
utover befolkningen. 

Noen ganger, når jeg leser en bibeltekst som denne, der 
Jesus helbreder en alvorlig syk person, blir jeg frustrert. 
Daglig ser vi jo at mennesker skader seg, blir syke og dør. 
Hvor er Gud? Vil ikke Gud hjelpe oss her i dag, om han er 
så allmektig? Og hvorfor skal vi tro på at utrolige ting 
skjedde for 2000 år siden da Jesus gikk rundt? Mange av 
oss har aldri sett noe slikt selv. 

Min ærlige inngang som prest er at jeg aner ikke hvorfor 
Gud er så synlig eller usynlig som han er. Det er utenfor 
min forstand. Og om min tro hadde vært avhengig av å 
forstå og forklare en overordnet åndelig sammenheng,  
ville den nok ikke eksistert lenger. 

Troen er ingen egenskap i oss, noe vi skal prestere,  
eller noe vi skal eller kan forstå fullt ut. Troen er mer som 
en relasjon. Tro er på en måte tillit, ikke til egen fornuft  
eller kraft, men tillit til Gud. Offiseren i Kapernaum hadde 
tillit til at Jesus ville og kunne hjelpe. 

Vi kloke, flinke, tenkende mennesker kan av og til ha godt 
av å legge vekk alt, og bare stole på at vi kan ha en rela-
sjon til Gud, selv om vi ikke forstår. Plutselig får vi øye på 
noe nytt og uventet. 

 

God søndag! 
Leif Oma, sykehusprest 

 


