
 

Søndagshilsen 
28. mars 2021 

Palmesøndag   
 

Tema: 

 Takknemlighet  

 

Velkommen til en enkel påskegudstjeneste 

 kl 11:00 

I FELLESSTUEN 2. etg. 

 

Sykehuskirken, preste– og samtaletjenesten 

KIRKEN er for tiden under ombygging! 
Midlertidig kirkerom er Søsterhjemmets kapell som ligger helt 
sør i 1. etg. i det gamle sykehusbygget.  

Det er vanligvis gudstjeneste med nattverd hver søndag kl 
11:00, men er midlertidig stengt for gudstjenstebruk av smitter-
verns hensyn. Dersom du ønsker nattverd på rommet, kan du 
si ifra 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 årsa-
ker utløse behov for samtale og refleksjon. Presten har selv-
sagt taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med prest / sam-
talepartner 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 «prestetjenester» 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

Palmesøndag                                      
Prekentekst: Matteus: 26:6-13 

 6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spe-
dalske, 7 kom det en kvinne bort til ham med en alabast-
krukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet 
hans mens han lå til bords. 8 Disiplene så det og ble for-
arget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 
9 «Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene 
gitt til hjelp for de fattige.» 10 Men Jesus merket det og sa 
til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god 
gjerning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, 
men meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne sal-
ven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 
13 Sannelig, jeg sier dere: «Overalt i verden hvor dette 
evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles 
til minne om henne.» 

Takknemlighet 
Noen opplevelser i livet utløser behov for å vise og ytre 
takknemlighet. Å evne å vise takknemlighet frembringer 
gjerne en god følelse både hos formidler og mottaker. 
Ofte hører jeg historier om takknemlighet fra pasienter 
og pårørende jeg snakker med her på sykehuset som 
har behov for å takke for omsorgsfull pleie i sårbare 
livssituasjoner.            

Søndagens tekst handler om takknemlighet fra et sårbart 
menneske som har møtt akseptasjon og omsorgsfull kjær-
lighet fra en person som kom til å bety mye i hennes liv -
Jesus! Hennes takknemlighetsfulle handling med å salve 
Jesu hode med kostbar salve, er et uttrykk for en personlig 
hengivelse og overgivelse til Jesu omsorg og kjærlighet. 
Den anonyme kvinnen kan ha vært en av de som hyllet Je-
sus som en konge på eselfolen da han red inn i Jerusalem 
tidligere på dagen. Nå hyllet hun ham igjen med å salve ho-
det hans, likesom en kongelig salvelsesseremoni, samtidig 
som hun salvet ham til hans korsfestelsesdød den aller 
første langfredagen. 
 
Jesus sa: «Overalt i verden hvor dette evangeliet blir for-
kynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om hen-
ne.» I dag minnes vi hennes takknemlighet og minner sam-
tidig oss selv til å vise takknemlighet til de som gjør godt 
mot oss, mennesker så vel som Vårherre.    

 
God palmesøndag!  

Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                                   
sykehusprest 


