
 

Søndagshilsen 
07.08.2022 

9. søndag i treenighetstiden 

Tema: Dommeravgjørelse 

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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9. søndag i treenighetstiden 
Prekentekst: Lukas 6: 36-42   

 36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. 

37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så 

skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få etter-

gitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, 

stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet 

dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» 

    39 Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en 

blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? 40 En 

lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, 

blir han som sin mester. 

    41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i 

ditt eget øye legger du ikke merke til? 42 Hvordan kan 

du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når 

du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først 

bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta 

flisen ut av øyet til din bror.      

 

 

 

 

 

 

 

Dommeravgjørelse 
Det er en uke siden finalen i EM i fotball gikk av 

stabelen i England, og vertsnasjonen selv satt igjen 
med gullpokalen! I fotball er en god og fair dommer 
helt avgjørende for kampens gang og for at begge lag 
kan leve med sluttresultatet. En fotballdommer må 
nødvendigvis gjøre vanskelige valg, ofte på usikkert 
grunnlag, i kampens hete. En fotballdommer vil alltid 
måtte utsette seg for dommertabber! Det er vanskelig 
å innrømme feilvurderinger. Det kan ramme  
selvfølelse og egen faglighet på ømme punkt. Ingen 
liker å innrømme egne feil. Det mest naturlige for de 
fleste av oss er å gå i forsvar og prøve å forsvare det 
vi har gjort og sagt, med fare for å gjøre vondt verre! 

Søndagens tekst handler om våre personlige 
dommertabber på livets arena. Hvorfor ser du flisen i 
din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du  
ikke merke til? Å spille på lag med våre  
medmennesker i den nære familie, i jobbsammenheng 
og vennelag, er en kompleks øvelse, selv for de mest  
erfarne utøverne. Det vil alltid være mulighet for  
feiltolkninger av andre som kan få langt verre  
konsekvenser enn et rødt kort på fotballstadion.  

Det gode med våre egne ”dommertabber” i  
samspill med våre omgivelser, er at de gir en unik  
mulighet til å lære av dem og finne alternative  
løsninger neste gang vi kommer i en lignende  
situasjon. Det er her ”bjelken” i eget øye kommer inn. 
Det handler om å reflektere over sine handlinger og 
valg og slik vokse og modnes som menneske og  
medmenneske og bli en fair medspiller.    
Tekst av sykehusprest John Kristian G. Rolfsnes 
 

God søndag! Leif Oma, sykehusprest 


