
 

Søndagshilsen 
20.03.2022 

3. søndag i fastetiden 
 

Tema: En hjelpende hånd 

 

 

Gudstjeneste i Søsterhjemmets kapell  

kl. 11:00. Velkommen! 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet ligger i 1. etg. rett ved inngangen til B-
blokken. Personalet kan forklare og vise deg vei!   

Det vil bli annonsert i denne Søndagshilsen når det er gudstje-
neste 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 



  

3. søndag i fastetiden 

Prekentekst: Lukas 22,28-34 

28 Men det er dere som har blitt hos meg i prøvel-
sene mine. 29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik 
som min Far har overdratt det til meg, 30 for at dere 
skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte 
på troner som dommere over Israels tolv stammer. 
    31 Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere 
som hvete. 32 Men jeg ba for deg at din tro ikke 
måtte svikte. Og når du en gang vender om, da 
styrk dine brødre!» 33 Peter sa: «Herre, med deg er 
jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» 34 Men 
Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer 
i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner 
meg.» Luk 22,28-34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hjelpende hånd 
Det står i denne bibelteksten at Jesus ber for Simon Peter 
at hans tro ikke må svikte. Responsen fra Peter er at han 
skal stå trofast ved Jesu side uansett hva som skjer. Det er 
da Jesus beskriver det som senere kommer til å skje,  
nettopp at Peter tre ganger kommer til å fornekte ham. 

Det som egentlig vekket min interesse i denne teksten i 
dag var siste halvdel av vers 32: «Når du en gang vender 
om, da styrk dine brødre!». Jeg snakket en gang med en 
prest som jobbet fast med oppfølging av oljearbeidere i 
Nordsjøen. Denne presten sa at når arbeidet var ensomt 
og motivasjonen for stadige helikopterturer ut i dårlig vær 
ikke var særlig høy, var det ett spesielt bibelvers som skap-
te inspirasjon og støtte for arbeidet. Det var Lukas 22,32, 
Styrk dine brødre. 

Oppfordringen om å styrke sine brødre velger jeg å forstå i 
dag som at vi skal støtte menneskene rundt oss. Folk rundt 
oss rammes av sykdom, opplever krig, blir glemt og sviktet 
av både samfunnet og enkeltmennesker. Disse er våre 
brødre, og vi oppfordres til å styrke dem. Noen ganger skal 
det ikke så mye til for å støtte et medmenneske. Bare det å 
ta seg tid til å lytte oppriktig, se og ta på alvor det en annen 
person står i kan gjøre en forskjell. 

Ved å møte et annet menneske som har det tøft, på en 
anerkjennende måte, strekker vi ut en psykisk hjelpende 
hånd. En slik hjelpende hånd kan bidra til at noen finner 
igjen litt balanse, både i øyeblikket og på lengre sikt. 

God søndag!                                                                                 
Leif Oma, sykehusprest. 

https://bibel.no/Nettbibelen?query=c6r4KKs2UzZMeekVrjfl0KLnvLVh4uGbnFnSnDXpWjnFP3y9kJtyvJw3t/A8MXLrEmFfVJ+5y3IYZTwyxSrFzg==

