
 

Søndagshelsing 
19.12.2021 

4. søndag i advent 
 

Tema: «Josef - mannen som elsket Maria» 

 

Det er ikke gudstjeneste denne søndagen, men         
Kapellet er åpent for lystenning og en stille stund. 

 

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 



  

4. søndag i advent                    

Prekentekst: Matteus 1:18-25 

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria 
var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, 
viste det seg at hun var med barn ved Den hellige 
ånd. 

19
 Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og 

ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg 
fra henne i all stillhet. 

20
 Men da han hadde bestemt seg 

for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm 
og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Ma-
ria hjem til deg som din kone. For barnet som er unn-
fanget i henne, er av Den hellige ånd. 

21
 Hun skal føde 

en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal 
frelse sitt folk fra deres synder.» 

22
 Alt dette skjedde for 

at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjen-
nom profeten: 
           
    

23
  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, 

           og de skal gi ham navnet Immanuel 
– det betyr: Gud med oss. 
    

24
 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Her-

rens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg 
som sin kone 

25
 og levde ikke sammen med henne før 

hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. 

 

 

 

 

Josef - mannen som elsket Maria! 

Det står ikke så mye om Josef i bibelen, men det lille 
som står er desto mer viktig! På tross av at han fikk vi-
te at hans forlovede Maria var blitt gravid uten hans 
medvirkning, stod han trofast ved sin store kjærlighet, 
beskyttet, vernet, forsørget og elsket henne. Han var 
drømmemannen, en dyktig og ettertraktet fagmann og 
snekker, en elskelig og omsorgsfull samlivspartner.   

Det er fjerde søndag i advent, og julen nærmer seg,...på 
godt og på mindre godt. Josef var familiemann. Vi vet at 
mange familier og enkeltpersoner sliter ekstra i høytidene. 
Når livet omkring deg fokuserer på det lyse og lette, kan 
kontrastene til det mørke og vanskelige bli ekstra merkbart. 

Familiemannen Josef kan være en inspirator til å gjøre det 
beste ut av livet. Jeg kan vanskelig forestille meg at det var 
enkelt å være ham i hans samtid. Rykter, småsnakk i nabo-
laget; «hvem var nå egentlig faren til dette barnet?!» Men 
Josef står der, sammen med Maria og sønnen Jesus. De 
var uten hus og definitivt uten strøm mens de skrev seg inn 
i manntallet i Betlehem. Med sin snekkerkyndighet laget 
han en krybbe de kunne legge den nyfødte i, varme seg i 
nærheten av hverandre og dyrene i stallen, i undrende et-
tertanke over engelens budskap om at han skulle bli adop-
tivfar til ham som skulle kalles Jesus - det betyr - «Herren 
frelser»!   

 

God adventssøndag! 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


