
 

Søndagshilsen 
02.01.2022 

Kristi Åpenbaringsdag 
 

Tema: «Å strekke seg mot lyset» 

 

Velkommen til årets første gudstjeneste i                       
Kapellet 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 

Mot lyset, Kristin Norenberg 



  

Kristi Åpenbaringsdag                    

Prekentekst: Johannes 12:42-47 

Likevel var det mange som trodde på ham, også av 
rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de 
det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synago-
gen. 

43
 De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra 

Gud. 
    

44
 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ik-

ke på meg, men på ham som har sendt meg. 
45

 Og den 
som ser meg, ser ham som har sendt meg. 

46
 Som lys 

er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, 
skal bli i mørket. 

47
 Den som hører mine ord og ikke hol-

der fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kom-
met for å dømme verden, men for å frelse verden. 

 

 

 

Å strekke seg mot lyset! 

Det er snart to uker siden vintersolverv og «sola snud-
de». Vi går bokstavelig talt mot lysere tider og det er 
altså på den aller mørkeste dagen i året at lyset vender 
tilbake! Over inngangsdøren på et lite kapell på sørvest 
landet står det: «I nattens sentrum fødes lyset!»  

Det er et håpefullt utsagn å bli møtt med, at ting kan snu og 
endre seg, selv på det svarteste. Tidligere direktør ved Ra-
diumhospitalet, Jan Vincent Johannensen, har gitt oss en 
beskrivende tekst om dette gjennom sangen «Himmel på 
jord», kanskje mest kjent som en av Kurt Nilsens julelåter! 

«Jeg snublet omkring i svarteste natten Da tente du stjer-
nen med lys i fra deg Jeg følte meg ensom, og tom og for-
lat, da du viste du tenkte på meg!»  

Å bli tenkt på, sett og bekreftet, kan i noen situasjoner opp-
leves som et livreddende lys i mørket. Jeg hører ofte pasi-
enter beskriver sykepleierne, leger og annet helsepersonell 
som sine lysende engler som gir mot og fremtidshåp i kre-
vende hverdager. Det kan være avgjørende for livskvalite-
ten å finne og ha noen lyspunkter å strekke seg etter. 

I søndagens prekentekst er det ikke vi som strekker oss ut 
mot lyset, men lyset som strekker seg mot oss! «Som lys er 
jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli 
i mørket!» Likeså viktig som å strekke seg mot lyspunkter i 
livet, kan det være å åpne opp for det lyset som strekker 
seg mot deg. 

Godt Nyttår! Det går mot lysere tider! 

 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


