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13.03.2022 

2. Søndag i fastetiden 
 

Tema: Viktigere enn å ha rett, er å gjøre rett!» 

 

Det er ikke gudstjeneste denne søndagen, men         

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 



2. Søndag i fastetiden                    

Prekentekst: Lukas 13:22-30 

På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra 
landsby til landsby og underviste. 
    

23
 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som 

blir frelst?» Han sa til dem: 
24

 «Kjemp for å komme inn 
gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange 
skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 

25
 Når 

husherren først har reist seg og lukket døren og dere 
blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk 
opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere 
er fra.’ 

26
 Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sam-

men med deg, og du har undervist på gatene 
våre.’ 

27
 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er 

fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’ 
28

 Der skal 
dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og 
Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere 
selv blir kastet utenfor. 

29
 Fra øst og vest og fra nord og 

sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds ri-
ke. 

30
 Da skal noen som er de siste, bli de første, og no-

en som er de første, bli de siste.» 

 

 

 

 

 

 
 

Viktigere enn å ha rett er å gjøre 
rett! 

I snart 3 uker har verdens oppmerksomhet vært rettet 
mot krigens brutale herjinger i Ukraina. I tillegg til 
kamp om landområder har kampen om sannheten og 
krigens folkerett blitt utfordret og stått på spill. I men-
neskelig sameksistens synes det ofte viktigere å gjøre 
rett enn å ha rett!   

Søndagens prekentekst tar et oppgjør med «de som gjør 
urett!» De «vises bort!» Bryskheten i Jesu ord kan gi inn-
trykk av at Gud fremstår ukjærlig, uvennlig og utilnærmelig: 
”Bort fra meg, alle dere som gjør urett!”  Slike utsagn sam-
stemmer dårlig med andre ord fra samme munn: ”Kom til 
meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil 
gi dere hvile! Snakker Gud mot seg selv?! 

Paradokser kan tiltrekke oppmerksomhet. Det motsetnings-
fylte kan tvinge oss til å reagere og reflektere. Det er et pa-
radoks at Gud samtidig kan si: ”Bort fra meg!” og ”Kom til 
meg!” På den ene siden utfordres selvrettferdigheten. Det 
er en forførende form for rettferdighet som påberoper seg 
retten til å ha rett. På den andre siden løftes de siste frem 
som de første, som ydmykt gjør rett fremfor å ha rett.   

I menneskelig sameksistens og overfor Gud utfordres vi til 
å gi slipp på selvrettferdigheten for å utgjøre en forskjell for 
våre omgivelser ved å gjøre rett fremfor å ha rett!  

    

God søndag!                                                                     

Hilsen John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


