
 

Søndagshilsen 
24.07.2022 

7. søndag i treenighetstiden 

Tema: Håp for den kronisk syke 

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 
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7. søndag i treenighetstiden 
Prekentekst: Markus 5:25-34 

25 Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 
tolv år. 26 Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt 
hun eide, hadde hun brukt uten å bli hjulpet; det var 
heller blitt verre med henne. 27 Hun hadde fått høre 
om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte 
ved kappen hans. 28 For hun tenkte: «Om jeg så ba-
re får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» 29 Med en 
gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen 
at hun var blitt helbredet for plagen. 30 I det samme 
merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han 
snudde seg i folkemengden og sa: «Hvem rørte ved 
klærne mine?» 31 Disiplene sa: «Du ser hvordan folk 
trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rør-
te ved deg!» 32 Men Jesus så seg omkring for å få 
øye på den som hadde gjort det. 33 Kvinnen skalv av 
redsel, for hun visste hva som var skjedd med hen-
ne, og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte 
ham alt som det var. 34 Da sa han til henne: «Din tro 
har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være 
frisk og kvitt plagen din.»  

 

 

 

 

 

 

Håp for den kronisk syke 

Det er slitsomt og energitappende å være syk. Og jo 
lenger sykdommen varer, jo mer tappet blir man. Ikke 
rart at mange kronisk syke prøver «alt» for å få hjelp 
for plagene. 

I alle livssituasjoner er håpet viktig. Og jo mer håpløs 
situasjonen kan fortone seg, jo viktigere blir det å  
fortsatt ha et håp å støtte seg til. 

I bibelteksten for denne søndagen leser vi om ei  
kvinne som hadde vært syk i 12 år. Hun hadde lidd  
mye og prøvd «alt». Ja, alt hun eide hadde hun satset 
uten at hun hadde fått hjelp. Men hun hadde ett håp 
igjen. Hun hadde hørt om Jesus, og så satte hun sin lit 
til han. Hun kom så nær han at hun tok i kappen hans, 
og da kjente hun at det skjedde ei kraftoverføring som 
helbredet sykdommen hennes. Ei fantastisk erfaring 
som snudde opp ned på livet hennes. 

Senere har mange mennesker vendt seg til Jesus i 
krevende tider. Noen forteller om lignende erfaringer 
som denne kvinnen hadde. Andre har fått styrke til å 
leve med sykdommen. Andre igjen har fått hjelp til å 
forsone seg med at sykdommen fører til døden.  

For mange har troen gitt håp og livsmot til å møte livet 
uansett hvor mange og hvordan dagene ble. Gud er 
aldri lenger borte enn den nærmeste fortvila tanke  
eller hjelpeløse bønn som søker han. Kanskje tenker 
du at bønnen din ikke når opp til taket i rommet du er i. 
Da skal du vite at Gud er under taket. 

Skrevet av pensjonert sykehusprest Karl Hjelmeland 

 
God søndag!                                                                                 

Leif Oma, sykehusprest. 


