
 

Søndagshilsen 
13. juni 2021 

3. søndag i treenighetstiden 

 
Tema: 

 «Hva leter du etter?!» 

 

Det er for tiden ikke gudstjenester  

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre  

livssynsprogram på www.kirken.no 

 

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 
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3. søndag i treenighetstiden                            
Prekentekst: Johannes 1:35-51 

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av 
disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på 
ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva 
han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så 
at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De 
svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom 
og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han 
bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring 
den tiende time. 
    40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som 
hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Je-
sus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi 
har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 
42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: 
«Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – 
det er det samme som Peter. 
    43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han 
Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, 
den byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael 
og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet 
om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er 
Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe 
godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og 
se!» 47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, 
der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48 «Hvor 
kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg 
så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 
49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Isra-
els konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under 
fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn det-
te.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: De-
re skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå 
ned over Menneskesønnen.»                                             

«Hva leter du etter?!» 
En periode i livet bodde familien i den gamle preste-
gården i Skånevik. Den har mange rom og kott! Gjem-
meleken var en yndet favoritt da barna var små. Spen-
ningen ved å finne seg et lurt gjemmested i kombina-
sjon med den sitrende følelsen i kroppen av å bli opp-
daget og funnet, til hyl, skrik og latter!     

Denne livsbejaende barneleken kan for mange fortsette 
langt inn i voksenlivet med et helt annet perspektiv. Beho-
vet og trangen for å gjemme og skjule seg, kan overstyre 
det meste i livet. I mange tilfeller kan denne trangen være 
uttrykk for noe grunnleggende motsatt, nemlig lengselen 
etter å bli sett og anerkjent  - bli funnet!  

I søndagens tekst stiller Jesus kanskje et av tilværelsens 
dypeste og mest eksistensielle spørsmål: «Kva leter dere 
etter?» Dette spørsmålet har gjenklang i egen refleksjon 
over livet så vel som gjenkjennelse i de mange livshistori-
ene jeg har lyttet til. En grunnleggende menneskelig leng-
sel er vår søken etter å bli sett, omfavnet og anerkjent - bli 
funnet! 

I denne fortellingen er det Gud som leter, illustrert gjen-
nom Jesus som vender seg mot mennesket og tilbyr sitt 
nådige blikk, omsorg og kjærlighet. Guds kjærlighet kan 
være vanskelig å forklare og videreformidle. «Kom og se!» 
gjengis hele to ganger i denne korte teksten. Det er fordi 
Guds kjærlighet erfares best gjennom egenerfaring ved å 
la seg finne og elske. 

 

God søndag!  

Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                                   
sykehusprest 


