
 

Søndagshilsen 
09.10.2022 

18. Søndag i treenighetstiden 
 

Tema: Å leve med sykdom 

Det er ikke gudstjeneste i Kapellet denne søndagen! 

Kapellet er alltid åpent for lystenning og en stille stund!                                                     

Tirsdager kl 11:30 er det 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 

Landskap med regnbue (1819), Johan Christian Dahl 



  

18. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Markus:1:40-45 

En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og 
ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 

41
 Jesus 

fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og 
rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» 

42
 Med det 

samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. 
43

 Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. 
44

 «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. 
«Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for 
renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et 
vitnesbyrd for dem.» 
    

45
 Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om 

det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og 
bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. 
Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom 
til ham fra alle kanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å leve med sykdom     

 

Søndagens tekst beskriver et felles menneskelig 
håp om å bli frisk fra vår sykdommer og utford-
ringen med av og til å måtte leve med dem.  

Bibelteksten omtaler en som var blitt rammet av lepra 
eller spedalskhet. En vanlig sykdom på bibelsk tid, der 
«behandlingen» var å isolere de syke fra omgivelsene. 
Her i Bergen kjenner vi St.Jørgens hospital som ble 
bygd  for å ta imot spedalske og andre uhelbredelig 
syke siden tidlig på 1400 tallet. De to siste leprapasi-
entene her i Bergen døde i 1946, etter over 50 års liv 
på hospitalet. Igjennom 500 års hospitaldrift måtte de 
leprarammede lære seg å leve med sin sykdom.  

I dag har vi tilgang til svært avansert medisinsk tekno-
logi og behandlingsmetoder som kan kurere veldig 
mange sykdommer og lindre det meste av smerte. Alli-
kevel er det et stort antall mennesker som fortsatt må 
hanskes med en uhelbredelig sykdom, og forsone seg 
med å leve med den.   

Å leve med sin sykdom innebærer ikke å bli fratatt alt 
håp! Håpet i våre liv har en overraskende evne til å 
korrigere seg og finne mening og innhold tross kreven-
de omstendigheter! Jesus fikk inderlig medfølelse 
med den lidende! Ingen skal måtte være alene med en 
fortvilt livssituasjon!  Blant omsorgsfulle venner, familie 
og kompetent helsepersonell, gjør også Jesus seg til-
gjengelig for håp og fremtidstro midt i de utfordrende 
livsvilkår vi kan rammes av.   

God søndag! 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest  
 «Det syke barn»,  E. Munch 


