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21. søndag i treenighetstiden 
Kl 11:00 

Tema: «Å leve i relasjon» 

 

Velkommen på søndagens gudstjeneste der det nye 
kapellet vigsles av Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. I 
samme gudstjeneste innsettes ny sykehusprest, Leif 

Oma i tjenesten 

 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehus kapellet ligger i 1. etg. i B-blokken, rett under bro-
overgangene fra H til B blokken. Personalet viser deg vei.   

Det vil bli annonsert i Søndagshilsen når det er gudstjeneste i 
kapellet. Gudstjenestene er med nattverd. 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 



  

21. søndag i treenighetstiden                      

Prekentekst: Lukas 16:19-31 

Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste 
lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20 Men uten-
for porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, 
full av verkende sår. 21 Han ønsket bare å få mette seg 
med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og 
med og slikket sårene hans. 

    22 Så døde den fattige, og engle-
ne bar ham til Abrahams fang. Den 
rike døde også og ble begravet. 23 
Da han slo øynene opp i dødsriket, 
der han var i pine, så han Abraham 
langt borte og Lasarus tett inntil ham. 
24 ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha 
barmhjertighet med meg og send La-
sarus hit, så han kan dyppe finger-
tuppen i vann og svale tungen min. 
For jeg pines i denne flammen.’ 25 
Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt 
barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus 
fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 
Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, 
slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke 
skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ 27 
Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham 
28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare 
dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ 
29 Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de 
får høre på dem.’ 30 Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men 
kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende 
seg.’ 31 Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profe-
tene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp 
fra de døde.’ 

Å leve i relasjon 

Vi mennesker lever tett på hverandre, ofte tettere enn 
vi tror! Å leve i relasjon kan være noe av det vakreste 
og mest livsvitaliserende vi mennesker kan erfare. 
Det kan også være noe av det mest ødeleggende og 
destruktive vi kan utsettes for.    

Den danske teologen og filosofen Knud E. Løgstup skri-
ver i sitt etiske epos «Den etiske fordring», at vi har aldri 
med et annet menneske å gjøre uten at vi holder noe av 

dets liv i våre hender. Å leve i relasjon er 
å la seg involvere med hverandre i av-
hengighet så vel som sårbarhet. Å leve i 
relasjon innebærer også at vi er åpne og 
mottagelige for andres godhet, men også 
utsatt for andres så vel som eget svik.  

Søndagens tekst har mange nivå i seg, 
ett av dem er relasjonen til oss selv, de 
andre og Gud. En synes forblindet i sitt 
eget speilbilde og evner bare å være i re-
lasjon til seg selv! Hos den andre aner vi 
et grunnleggende behov for å være i rela-

sjon for å bli sett, hørt og bekreftet.  

Gudstjenestefellesskapet kan være et sted der vi både 
kan være i relasjon til oss selv, de andre og Gud. Sønda-
gens vigsling av det nye kapellet inviterer til å være og le-
ve i relasjon til oss selv, hverandre og en Gud som ser, 
hører og omfavner oss slik vi er.       

God søndag! 
John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


