
 

Søndagshilsen 
10.07.2022 

5. søndag i treenighetstiden 

Tema: Å finne og la seg bli funnet! 

Kapellet                                                              
er 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 



  

5. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Matteus 18:12-18 

12
 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer 

og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være 
igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på 
avveier? 

13
 Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier 

dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over 
de nittini som ikke har gått seg vill. 

14
 Slik vil heller ikke 

deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå 
tapt. 

15
 Dersom din bror gjør en synd *mot deg•, så gå til 

ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han 
hører på deg, har du vunnet din bror. 

16
 Men hvis han ik-

ke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to 
eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. 
17

 Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til me-
nigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menig-
heten, skal han være som en hedning eller toller for deg. 
    

18
 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, 

skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, 
skal være løst i himmelen.           

 

 

 

 

 

 

 

Å finne og la seg bli funnet!            

  

5 åringen pakket favorittlekene i putetrekket og 
klemte igjen døren så hardt han kunne på vei ut! 
Behovet for å bli lagt merke til forsterket seg der 
han gikk med bestemte fottrinn og blikket låst i 
bakken. Sinne og lengsel sloss om oppmerksom-
heten inni ham! 

Nå kan jeg smile av denne barndomsopplevelsen, 
men fortsatt kan ensomheten i situasjonen og lengse-
len etter å bli etterlyst og funnet i flukten gjenkalles. Ik-
ke visste jeg den gang at mor godt visste hvor jeg had-
de tatt veien, men lot meg være litt i frustrasjonen før 
hun kom meg i møte. 

Jeg kom til å tenke på denne opplevelsen i møte med 
søndagens tekst. Den er todelt. Først beskriver den 
gleden og verdien over å gjenfinne og reetablere rela-
sjonen til den ene som har mistet kursen og forvillet 
seg. Den andre delen handler om ansvarliggjøring og 
oppriktighet. Det er ikke slik at jeg alltid har rett selv 
når uretten mot meg føles krenkende. Noen ganger 
handler det også om å gå i seg selv og etterspore eg-
ne bidrag til det som trues i relasjonen.  

Lignelsen forteller om en Gud som kommer oss i møte 
i vår søken og uro, frustrasjon og lengsel. I vår me-
ningssøkende og meningsskapende tilstrebelse, kan 
en del av dette prosjektet spores i en grunnleggende 
lengsel etter å finne og la seg bli funnet, av meg selv 
og andre, så vel som av en oppsøkende Gud. 

Med ønske om Guds velsignelse over liv og helse!                                                                                 

John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest. 


