
 

Søndagshilsen 
14. november 2021 

25. søndag i treenighetstiden 
 

Tema: Jesus og Peter går på vannet 

 

Velkommen til gudstjeneste  

i Søsterhjemmet kl. 11:00 

 

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 gudstje-
neste 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 



  

25. søndag i treenighetstiden                    

Prekentekst: Matteus 14,22-34  

22 Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og 

dra i forveien over til den andre siden, mens han 

selv sendte folket av sted. 23 Da han hadde gjort 

det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og 

be. 

     Da kvelden kom, var han der alene. 24 Båten var 

allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i 

bølgene, for det var motvind. 25 Men i den fjerde 

nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26 Da 

disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de 

skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek 

av angst. 27 Men i det samme talte Jesus til dem: 

«Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!» 

    28 Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si 

at jeg skal komme til deg på vannet.» 29 «Kom!» sa 

Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort 

til Jesus. 30 Men da han så hvor hardt det blåste, 

ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: 

«Herre, berg meg!» 31 Straks rakte Jesus hånden ut 

og grep fatt i ham og sa: «Du lite troende – hvorfor 

tvilte du?» 32 Så steg de opp i båten, og vinden stil-

net. 33 Men de som var i båten, tilba ham og sa: 

«Du er i sannhet Guds Sønn!» 34 Da de var kom-

met over, la de til land ved Gennesaret.  

 

 

Jesus og Peter går på vannet 

 

Jeg forstår godt at disiplene ble redde ved synet av en 
person som kom vandrende mot dem på vannet. Slikt 
strider mot all min fornuft, i alle fall. I den opprinnelige  
bibelteksten (på gresk) står det faktisk at Jesus peripateo 
på vannet, det betyr å spasere omkring. Jesus ruslet  
regelrett av gårde på sjøen der, og liknet helt sikkert et 
spøkelse i vinden. 

Da Jesus fortalte dem at det var ham selv som kom mot 
dem, blir Peter plutselig engasjert og kaster seg utpå. 
Her skjer Bibelens kanskje mest unyttige, men stilige mi-
rakel, at en vanlig fisker som Peter får oppleve å gå på 
vannet. Det varer en kort stund, før Jesus må redde ham. 
Peter roper på hjelp og får det umiddelbart. 

Jeg kjenner ikke til at folk går på vannet i vårt samfunn i 
dag, men vi kan likevel lære noe av denne fortellingen. 
Ofte begir vi oss ut på prosjekter her i livet som vi skal 
klare på egen hånd. Noen ganger ender vi opp på litt for 
dypt vann, og trenger en hjelpende hånd. Akkurat som 
Peter kan vi òg be om hjelp når vi er i ferd med å synke. 
Kan hende kommer hjelpen i form av noe vi ikke hadde 
forventet. 

 

God søndag!  

Leif Oma, sykehusprest 


