
 

Søndagshilsen 
06.02.2022 

Samefolkets dag/6. søndag i åpenbaringstiden 
 

Tema: Hverdagsmenneske 

 

Det er ikke gudstjeneste denne søndagen.         

Kapellet er åpent for lystenning og en stille stund. 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet 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 



  

Samefolkets dag 

Prekentekst: Johannes 21:9-13 

9 Da de var kommet i land, så de et bål der, og det 
lå fisk og brød på glørne. 10 «Kom hit med noen av 
de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til 
dem. 11 Simon Peter gikk da om bord i båten og 
trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hund-
re og femtitre i alt. Men enda det var så mange, rev-
net ikke garnet. 12 Jesus sa til dem: «Kom og få 
mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: 
«Hvem er du?» De visste at det var Herren. 13 Så 
gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme 
gjorde han med fisken. Joh 21,9-13 
 

Hverdagsmenneske 
Tenk deg at du er yrkesfisker med mange års erfaring. Det 

er dårlig fangst og dere får knapt noe fisk i garnet. Dere får 

beskjed av en ukjent mann på kaien om at dersom dere 

kaster ut garnet på høyre side av båten i stedet for venstre 

så kommer dere til å få masse fisk. Resultatet er at dere 

umiddelbart får store mengder fisk. Dette er disiplenes  

opplevelse før og i denne bibelteksten. 

 

Denne bibelteksten kan si oss noe om hvem Jesus er. Det 

er helt tydelig at fortellingen viser at Jesus er noe annet 

enn en vanlig person. Disse karene møter Gud selv. 

 

En annen ting som kan hende også er interessant ved  

denne bibelteksten er at Jesus viser oss hvordan Gud er til 

stede i møte med mennesker. Jesus er ikke en fjern  

myndighetsskikkelse som sitter på et høyt kontor og tar  

avgjørelser. Jesus er på plass ute blant folk, midt i  

hverdagens glede og slit, oppturer og nedturer. Fokuset lig-

ger på hva folk har behov for her og nå. Slik er han et  

hverdagsmenneske blant hverdagsmennesker. Gud er slik 

for oss den dag i dag. Til stede i det ordinære, hverdagsli-

ge. Heldigvis, for det er hverdager det er flest av. 

 

God søndag!                                                                                 

Leif Oma, sykehusprest. 

https://bibel.no/Nettbibelen?query=JSK6x8syuELtc2PioiuanSAcMScMBLOLwq8RuCahA5S8dkc4gW9og8Vjk5fiB60lT8M53Nn6IsrtkJrYtt2zRQ==

