
 

Søndagshilsen 
23.10.2022 

20. Søndag i treenighetstiden 
 

Tema: Som om vi bar et barn - varsomt          
på armen! 

Velkommen til gudstjeneste i  

Søsterhjemmets kapell kl 11:00 

 

Sykehus kapellet v/ apoteket i 1. etg. er alltid åpent for lys-

tenning 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 



  

20. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Matteus 18:1-11 

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er 
den største i himmelriket?» 

2
 Da kalte han til seg et lite 

barn, stilte det midt iblant dem 
3
 og sa: «Sannelig, jeg 

sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kom-
mer dere ikke inn i himmelriket. 

4
 Den som gjør seg selv 

liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. 
    

5
 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar 

imot meg. 
6
 Men den som lokker til fall en av disse små 

som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kverns-
tein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. 
    

7
 Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må 

komme, men ve det mennesket som de kommer fra! 
    

8
 Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg 

den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå 
lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender el-
ler begge føtter og bli kastet i den evige ild. 

9
 Og om øyet 

ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det 
er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge 
øyne og kastes i helvetes ild. 

10
 Pass dere for å forakte 

en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine 
engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars an-
sikt. 

11
 *Menneskesønnen er jo kommet for å berge de 

bortkomne.• 

 

 

 

 

 

«Som om vi bar et barn                  
   - varsomt på armen»     

Strofen er hentet fra Nordahl Griegs dikt «Til ung-
dommen» (1936) Den ble sunget i Oslo Domkirke 
under minnegudstjenesten i juli 2011 etter terror-
angrepet på Utøya og regjeringskvartalet der totalt 
77 personer ble brutalt drept. Nordal Griegs dikt 
kan være en påminnelse om at det du ikke kan gjø-
re med et barn på armen, skal du være forsiktig 
med å gjøre.  

Dette er løftet vårt 
fra bror til bror: 

Vi vil bli gode mot 
menskenes jord. 

 
Vi vil ta vare på 

skjønnheten, varmen – 
som om vi bar et barn 

varsomt på armen!  

I søndagens tekst henter Jesus frem storheten i det 
små, i de minste - i barna! Barnet representerer det 
sårbare i oss alle, det som trenger beskyttelse og 
vern. Det paradoksale i denne teksten er at den som 
evner å gjøre seg selv liten, regnes som den største i 
gudsrikes målestokk. Så vender Jesus blikket mot oss 
alle og maner oss til kamp mot alt som lokker oss til 
maktbruk, vold og overgrep, fysisk, psykisk, åndelig og 
sosialt, for å besinne og bestrebe oss på å ta vare på 
skjønnheten og varmen, som om vi bar et barn var-
somt på armen! 

God søndag! John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


