
 

Søndagshilsen 
2. Søndag i påsketiden              

Tema: Troens mysterium 

Velkommen til gudstjeneste   
i  Søsterhjemmet kl 1100 

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 



  

Prekentekst 2. søndag i påsketiden er hentet fra                               
Johannes evangeliet kp. 20:24-31 

Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke 
sammen med de andre disiplene da Jesus kom. 

25
 «Vi har 

sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får 
se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem 
og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» 
    

26
 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas 

var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var luk-
ket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med de-
re.» 

27
 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her 

er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. 
Og vær ikke vantro, men troende!» 

28
 «Min Herre og min 

Gud!» sa Tomas. 
29

 Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, 
tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» 
    

30
 Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på di-

siplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne bo-
ken. 

31
 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus 

er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i 
hans navn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Incredulity of Saint Tho-

mas (1602). Caravaggio. Oil on 

canvas. 107 x 146 cm 

Neues Palais, Potsdam, Germany  

Troens mysterium                                       

«Det hjelper ikke å lese en vitenskapsbok hvis du er 
nysgjerrig på Gud! Det hjelper heller ikke å lese i bibe-
len hvis du vil forstå fysikkens lover!»    

Uttalelsen kommer fra professor emeritus i fysikk, Øyvind 
Grøn, med Einsteins relativitetsteori som spesialkompetan-
se. Han hevder videre at den materielle delen av verden er 
komplementær til den åndelige delen av verden, og at du 
må tilnærme deg de to delene ved hjelp av helt forskjellige 
metoder. 

Disippelen Tomas blir ofte omtalt som Tomas tvileren fordi 
han ikke kunne tro eller forholde seg til andres påstand om 
Jesu oppstandelse. Han måtte undersøke selv! Han fortje-
ner heller å bli kalt for Tomas - den nysgjerrige realisten! 
Han ville tenke og utforske selv, noe som førte ham inn i - 
troens mysterium.  

Den pensjonerte fysikkprofessoren, Øyvind Grøn, sier i et 
intervju at han på et tidspunkt valgte å tro. Han kunne ikke 
velge vitenskapens vei inn i troen, men lot gradvis troens 
mysterium gi innhold til en utvidet forståelseshorisont av det 
materielle, beriket av det åndelige. 

Tomas - den nysgjerrige realisten, fikk også utvidet sin for-
ståelseshorisont da Jesus sa til ham og de andre disiplene: 
«Fred være med dere!» I møte med Jesu forståelse og re-
spekt for hans perspektiv, åpnet det seg noe annet og dype-
re i Tomas. Det materielle og fysiske ble beriket av det ån-
delige og spirituelle. Her virker det som om fysikeren Øyvind 
og disippelen Tomas har noe felles som jeg også har gjen-
kjennelse på, og kanskje du også?!                                                

God søndag!  

Hilsen John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


