
 

Søndagshilsen 
05.02.2023 

Såmannssøndag 
 

Overveldende nåde 

Velkommen til gudstjeneste i Kapellet  

på søndag klokken 11:00. 

Personalet kan følge deg dit om du ønsker. 

  

Kapellet ligger v/ apoteket i 1. etg. og er alltid åpent for  

lystenning og en stille stund!                                                     

Tirsdager kl 11:30 er det 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 

Såmannen av Vincent van Gogh 



  

Såmannssøndag 
Prekentekst: Luk 8,4-15  

4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor 
mengde hadde samlet seg om ham, fortalte Jesus en lig-
nelse: 

5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han såd-
de, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene 
under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på 
steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det 
ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebus-
kene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men 
noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele 
hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt 
dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, 
hør!» 

9 Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 
Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hem-
meligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal 
se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. 

11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds 
ord. 12 De ved veien er de som hører det, men så kom-
mer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de 
ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som 
tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har 
ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, 
faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som 
nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles 
av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer full-
moden frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de 
som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, 
så de er utholdende og bærer frukt. Luk 8,4-15 

Overveldende nåde 
Når vi skal så frø, om det er blomsterfrø eller hvetekorn, 
gjør vi det vanligvis i god og næringsrik jord. 

Såmannen i Jesu lignelse gjør ikke det. Han sår kornet 
raust på veien der han går uten å se hvor det lander. Noe 
lander på steingrunn, noe langs veien, noe i tornebusk, 
noe i god jord. Såkornet er Guds ord sier Jesus, og ordet 
skal deles raust uten å vurdere hvordan jordsmonnet er. 

Salmedikteren John Newton ble født i 1725. Som 11-åring 
dro han til sjøs, det var et hardt liv for en ung gutt. Ifølge 
Newton selv gjorde livet ham til en hard og ubarmhjertig 
mann. Som voksen jobbet han på slaveskip der slavene 
levde under de verst tenkelige forhold. Han var som en 
hardtrampet vei helt til han en dag kom han over en bok 
med tittelen ” Imitasjoner av Kristus”. Som et jordskjelv slo 
ordene sprekker i det harde skallet. Ordene fortalte om 
nåden og tilgivelsen i Jesus, om en Gud elsker oss  
uansett hvordan livet ser ut og om Guds nåde som er ny 
hver dag. Newton sluttet på slaveskipet og skrev en av de 
fineste salmene vi kjenner, en salme som synges i kirker 
og på konserter over store deler av verden; Amazing 
Grace. Overveldende Nåde. En salme som igjen har sådd 
frø av håp og trøst i andre mennesker. 

Vi er både jorden det såes i og vi er såmenn kalt til å dele 
nåden vi selv har fått. Slik Gud hver morgen lar lyset  
vende tilbake til jorden og skinne for alle mennesker, slik 
lyser Guds kjærlighet og nåde over alle. 

Guds fred og alt godt 
Hilsen Hildegunn Katarina Isaksen, sykehusprest      


