
 

Søndagshilsen 
16.10.2022 

19. søndag i treenighetstiden 

Tema: Veiskille 

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 

Sykehuskapellet 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 

                                                         Foto: Pixabay  



  

19. søndag i treenighetstiden 
Prekentekst: Lukas 9, 57-62 

57 Mens de gikk der på veien, var det en som sa til 
ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» 58 Jesus 
svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har re-
de, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvi-
le hodet på.» 59 Han sa til en annen: «Følg meg!» 
Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem 
og begrave min far.» 60 Da sa Jesus til ham: «La de 
døde begrave sine døde, men gå du av sted og for-
kynn Guds rike.» 61 Det var også en annen som sa: 
«Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si far-
vel til dem der hjemme.» 62 Men Jesus svarte: 
«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg 

tilbake, er skikket for Guds rike.» Luk 9,57-62 

 

Veiskille 

Evangelisten Lukas legger fram store deler av Jesus-
historien i form av en reiseberetning. Disiplene hans 
vandret sammen med ham fra sted til sted. Stadig kom 
det også nye mennesker til som ville følge ham. Noen 
av dem møter vi i dagens fortelling. Utfordrende nok 
stiller Jesus krav til disse. De blir ikke møtt med  
velkomst og varme. Den første får beskjed om at han 
ikke kunne regne med noen behagelig tur, og de to 
neste får sterk motbør når de forklarer at de må ta hånd 
om viktige gjøremål hjemme. Frustrerende nok har de 
svært gode unnskyldninger, men Jesus virker ikke å bry 
seg om det. Det var egentlig ikke særlig kjekt å lese. 
 
Likevel kan vi forsøke å hente ut noe meningsfylt fra 
denne historien. Noen ganger i livet står vi ved et  
veiskille. Vi blir stilt opp mot krevende avgjørelser, og vi 
er nødt til å prioritere vekk noe til fordel for noe annet. 
Selv de beste unnskyldninger og edleste hensikter kan 
stå i veien for den riktige avgjørelsen. Det finnes  
anledninger hvor vi må velge mellom flere viktige ting, 
og kanskje blir det negative konsekvenser uansett hva 
man gjør. Noen ganger må alt annet legges til side fordi 
det oppstår noe som er viktigst av alt det viktige. Mine 
tanker i dag går spesielt til de som står midt i et  
veiskille, midt oppi en svært krevende avgjørelse. Jeg 
vil ønske dere alt godt og Guds velsignelse. 

 
God søndag!                                                                                 

Leif Oma, sykehusprest. 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=LUK&chapter=9&verse=57&verseto=62

