
 

Søndagshilsen 
03.07.2022 

4. søndag i treenighetstiden 

Tema: Inderlig medfølelse 

Kapellet                                                              
er å åpent  hver dag for lystenning og en stille stund!  

Tirsdager kl 11:30                                                        

er du velkommen til en kort middagsbønn 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehus kapellet 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 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 



  

4. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Matteus 9:35-38 

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. 

Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet 

om riket og helbredet all sykdom og plage. 36 Og da han 

så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med 

dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten 

gjeter. 37 Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, 

men arbeiderne få. 
38

 Be derfor høstens herre sende ut 

arbeidere for å høste inn grøden hans.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inderlig medfølelse!                           

Har du noen gang følt inderlig medfølelse for no-
en?!  Eller har du noen gang opplevd at andre har 
vist inderlig medfølelse overfor deg?!  

Det er et sterkt uttrykk som fremkommer i dagens bibel-
tekst. Bakgrunnen for den norske oversettelsen er det 
greske; splangkjnisomai, som henspiller til organet, mil-
ten. I bibelsk sammenheng brukes dette uttrykket alltid 
av eller om Jesus og henspiller billedlig på magen som 
kroppens følelsessentrum. Når vi føler noe, kjenner vi 
det ofte i ”magen”.   

Når Jesus får inderlig medfølelse for noen, forteller det 
noe om hvor dypt og inderlig disse følelsene sitter i 
kroppen.  Bakgrunnen for Jesu empatiske holdning og 
omsorgsfulle handling er den nød og fortvilelse han 
ser rundt seg og opplever i møte med mennesker som 
kommer til ham for å søke hjelp for sine liv og sin livs-
situasjon. Det skjer også i dag, når vi oppsøker Ham i 
bønn. 

Også vi kan la oss berøre og kjenne det i magen i mø-
te med menneskelig lidelse og nød. Noen ganger kan 
det bli for mye å ta inn, og vi trenger å beskytte oss 
selv med å skru ned vårt emosjonelle engasjement!  
Alle andre ganger kan vi la oss lede av magefølelsen 
og vise medfølelse i ord og handling. Det er ikke så 
vanskelig! Det er bare å øve seg til å ”se” med magen!  

 

God søndag! 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 
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