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Tema: «Livets opp- og nedturer» 

 

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 



  

Kristi forklarelsesdag                    

Prekentekst: Lukas 9:28-36 

Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok 
han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i 
fjellet for å be. 

29
 Og mens han ba, fikk ansiktet hans et 

annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 
30

 Med 
ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses 
og Elia. 

31
 De viste seg i herlighet og talte om den ut-

gangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i 
Jerusalem. 

32
 Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. 

Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to menne-
ne som sto sammen med ham. 

33
 Da mennene skulle til 

å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at 
vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses 
og en til Elia» – han visste ikke selv hva han 
sa. 

34
 Mens han talte, kom det en sky og skygget over 

dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av 
frykt. 

35
 Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, 

den utvalgte. Hør ham!» 
36

 Og da røsten lød, var det 
ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med det-
te. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde 
sett. 

 

 

 

 

 

 

Livets opp- og nedturer 
Noen livsopplevelser følger oss livet ut! De kan være 
gode og livgivende eller vonde og livstappende. Det 
gjelder å holde fast på de livgivende og bearbeide de 
livstappende, slik at disse ikke overskygger alt det go-
de livet har å by på midt i det vonde og vanskelige.  

Søndagens tekst tar oss med opp på fjellet. Det ble en fy-
sisk så vel som emosjonell opptur for de tre disiplene som 
var med på turen. En spektakulær opplevelse som åpnet 
øynene deres for Jesus. Peter ble så blendet av opplevel-
sen at han et øyeblikk ble irrasjonell i tale og tanke. Midt i 
den blendende gleden kom en skyggefull fremtidserkjen-
nelse om Jesu lidelse, død og avskjed over dem. En sam-
mensatt emosjonell vandring av opp- så vel som nedtur.   

Ofte erfarer og tenker jeg at livet fremstår slik for meg og 
mange av de jeg som prest samtaler med. Livet er sam-
mensatt og motsetningsfullt. Det byr på glede og begeist-
ring så vel som tap og sorg, muligheter så vel som be-
grensninger, tilhørighet så vel som fremmedhet.      

I livets opp- og nedturer er det godt å kunne ha noen å dele 
erfaringene sine med, befeste gledene og finne støtte 
vanskelighetene. I flokken rundt deg av mennesker som vil 
deg vel, har du også alltid tilgang til Han som sa: «Se, jeg 
er med dere alle dager!» De innebærer de gode oppturene 
så vel som de vanskelige nedturene!                                                                      

God søndag!                                                                    

Hilsen John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


