
 

Søndagshelsing 
03.04.2022 

4. søndag i fastetiden 

Tema: Takk for maten! 

 

                               Kapellet er åpent hver 

dag for lystenning og en stille stund.  

Tirsdager kl 11:30 er det en kort middagsbønn i kapellet. 

 

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 gudstjeneste 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 

 



  

4. søndag i fastetiden 

Prekentekst: Johannes 6:28-35 

      28
 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud 

vil vi skal gjøre?» 
29

 Jesus svarte: «Dette er den gjerning 
Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har 
sendt.» 

30
 «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro 

på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 
31

 «Våre fedre 
spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra 
himmelen ga han dem å spise.»

32
 Jesus svarte: 

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke 
brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det 
sanne brødet fra himmelen. 

33
 Guds brød er det brødet 

som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 
34

 Da 
sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 

35
 Jesus 

svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, 
skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørs-
te. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for maten!                                                                
 Gi oss i dag vårt daglige brød, lærte vi å be.                           
I Norge spises brød til frokost, lunch og kvelds, gjerne 

også til middag. Daglig kastes 170.000 brød i landet 

vårt, det er heldigvis satt søkelys på.                                             

 Takk for maten, sa israelittene i ørkenen etter    
flukten fra Egypt. Gud sørget for fersk brødbakst ved 

at mannakorn daglig drysset ned fra himmelen.  

        Takk for maten, ba Jesus før han mettet 5000 

sultne mennesker etter en lang undervisningsdag     
oppe i fjellene. To fisker og fem brød, en liten gutts 

medbragte niste, ble mat nok til samtlige deltakere.  

       Takk for maten, kan vi si når vi takker ja til tilbudet 

i dagens tekst: Jesus sier at han er livets brød. Han 
lover oss en metthetsfølelse hvis vi tar til oss brødets 

ingredienser: Nåde, fred, håp, trøst, hvile og alle andre 

livgivende ord. Daglig brød for sjelen.  

        Takk for maten, kan vi si når vi mottar nattverd. 
Under sitt siste påskemåltid, noen timer før sin død, 

tar Jesus et helt brød, bryter det i stykker og ber                     
disiplene spise. Han, livets brød, skal brytes i stykker 

for at vi, som så ofte føler at vi - på ulike vis - er brutt i 

stykker, kan bli hele igjen.  

Takk for maten, Ukraina, har vi kanskje aldri 
sagt? Europas ‘kornkammer’ eksporterer korn til langt 
flere enn oss europeere. La oss håpe at Ukraina også 
i fremtiden kan være en del av Guds bønnesvar når vi 
ber: Gi oss i dag vårt daglige brød. 

 Takk for maten på Haraldsplass, og god søndag!                          

    Kjersti Falk Berg, Diakonstudent i praksis  


