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3. søndag i åpenbaringstiden  
 

Tema: Den modige samtalen 

 

Det er for tiden ikke gudstjenester                       

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre                     

livssynsprogram på www.kirken.no 

Klikk på «nettprogram» 

 

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 - 2000. 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 

  



  

3. søndag i åpenbaringstiden                          
Prekentekst: Johannes 4:4-26 

 Han måtte reise gjennom Samaria, 5 og der kom han til en by som 
het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. 6 Der 
var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte 
seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 
    7 Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier 
til henne: «La meg få drikke.» 8 Disiplene hans var nå gått inn i 
byen for å kjøpe mat. 9 Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be 
meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås 
ikke samaritanene. 10 Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds ga-
ve og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt 
ham, og han hadde gitt deg levende vann.» 11 «Herre», sa kvin-
nen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. 
Hvor får du da det levende vannet fra? 12 Du er vel ikke større enn 
vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønne-
ne hans og buskapen drakk av den.» 13 Jesus svarte: «Den som 
drikker av dette vannet, blir tørst igjen. 14 Men den som drikker av 
det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, 
blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» 
15 Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir 
tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» 
    16 Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så 
hit.» 17 «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du 
sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. 18 «For du har hatt fem 
menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er sant.» 
19 «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. 20 «Våre fedre 
tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der 
en skal tilbe.» 21 Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time 
kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal 
tilbe Far. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi 
kjenner, for frelsen kommer fra jødene. 23 Men den time kommer, 
ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. 
For slike tilbedere vil Far ha. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, 
må tilbe i ånd og sannhet.» 25 «Jeg vet at Messias kommer», sier 
kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kom-
mer, skal han fortelle oss alt.» 26 Jesus sier til henne: «Det er jeg, 
jeg som snakker med deg.» 

Den modige samtalen 
Den modige samtalen har potensiale i seg til å bli en 
forløsende og frigjørende samtale, selv om den kan 
være krevende og vanskelig! 

Opplevelsen av å bli møtt med et ikke dømmende blikk og 
en aktivt lyttende og respektfull holdning, er et sterkt virke-
middel for å åpne opp for det vanskelige, det skjulte og 
skamfulle og skape en trygg ramme for den modige sam-
talen.  

Søndagens fortelling om kvinnen ved Sykars brønn er en 
modig samtale om å snakke sant om livet slik det er, og 
forholde seg til virkeligheten slik den fremkommer.  

Av forskjellege grunner har den omtalte kvinnens livssitua-
sjon blitt som den har blitt. Når hun får hjelp til økt innsikt i 
sin situasjon og ordsette det som er, snur samtalen seg fra  
skamfullhet til forløsning og frigjøring. 

Slik kan det være på så mange områder i livet. Å evne 
selv eller få støtte til å sette ord på det som er som det er, 
kan bidra til å forholde seg til det som er med mer nyan-
sert holdning og blikk.  

Søndagens fortelling er en fascinerende fortelling om et 
menneske som kom til en vannkilde for å slukke sin le-
gemlige tørst, og som fant en dypere kilde til et dypere liv i 
Guds nåde og barmhjertighets uuttømmelige kilde gjen-
nom den modige samtalen.   

 

God søndag!  

Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                  
sykehusprest 

 


