
 

Søndagshilsen 
09.01.2022 

2. søndag i åpenbaringstiden 
 

Tema: «Velsignelse fra dypet» 

 

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 



  

2. søndag i åpenbaringstiden                    

Prekentekst: Johannes 1:29-34 

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og 
han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens 
synd! 

30
 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det 

en mann som er kommet før meg, for han var til før 
meg. 

31
 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli 

åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med 
vann.» 

32
 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden da-

le ned fra himmelen som en due, og den ble værende 
over ham. 

33
 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte 

meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ån-
den dale ned over og bli hos, han er det som døper 
med Den hellige ånd. 

34
 Jeg har sett det, og jeg har vit-

net: Han er Guds Sønn.» 

 

 

 

 

Velsignelse fra dypet 
 

I havet utenfor det vesle tettstedet San Fruttuoso i nord 
Italia, står det en Kristusstatue på15 meters dyp. Sta-
tuen er støpt av bronsedeler, propeller og annet 
båtustyr. Med åpne armer og ansiktet rettet opp mot ly-
set symboliserer Kristus i havet en velsignelse neden-
fra dypet til alle som ferdes på- og lever av havet, og en 
beskyttende ivaretakelse til alle som forblir en del av 
havets gravkammer.  

Vi er i åpenbaringstiden i kirkeåret og søndagens preken-
tekst prøver å gi noen innspill til hvordan vi kan forstå hvem 
Jesus er! I søndagens tekst beskriver døperen Johannes 
Jesus som en som ”bærer verdens synd”. Det kan være 
vanskelig å forholde seg til og forstå slike formuleringer. 
Symbolet med en Kristus som velsigner nedenfra kan utvi-
de horisonten av hvem og hva Gud er og vil være for i den-
ne verden. 

Havet er både beskrevet som opprinnelsen til alt liv, men 
også symbol på dødskrefter som tar liv. I julens fortelling 
blir Gud menneske og plasserer seg midt i våre menneske-
lige livsvilkår og livstrusler, løfter hodet og hender mot oss 
nedenfra og sier:  

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!  

 

 God søndag!  

Vennlig hilsen, John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest. 


