
 

Søndagshilsen 
20.11.2022 

Domssøndag / Kristi kongedag 
 

Tema: Å se og bli sett! 

Velkommen til gudstjeneste i  

Søsterhjemmets kapell kl 11:00 

(Gamlebygget)                                                                        

Sykehus kapellet v/ apoteket i 1. etg. er alltid åpent for lys-

tenning og en stille stund!                                                     

Tirsdager kl 11:30 er det middagsbønn! 

 

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 



  

Domssøndg / Kristi kongedag 

Prekentekst: Johannes 9:39-41 

 

39
 Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, 

så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal 

bli blinde.» 
40

 Noen av fariseerne som sto der, hørte det-

te og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» 
41

 Jesus 

svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå 

sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»  

 

«Å se og bli sett»  
Synet er nyttig til mye, men ikke alltid til det «å få 

øye på ting»! Blindhet kan være hemmende for 

mangt, men ikke alltid for evnen til å «se»!     

Foranledningen til søndagens prekentekst omhandler 

en som var født blind og som ble seende i møte med 

Jesus. Det er en mirakuløs hendelse med to siktemål. 

Det ene anskueliggjør Jesu helbredende evner. Det 

andre betegner en eksistensiell opplevelse av å opple-

ve seg sett av Gud.  

Det viktigste med denne hendelsen er ikke at en blind 

får synet, men at den blinde begynner å se! Det første 

den blindfødte får øye på når øynene åpnes er han 

som gav ham synet. Det viktigste den ny-seende erfa-

rer er å skue inn og hvile i et aksepterende blikk! 

I denne sammenhengen er det dekning for å si at, vik-

tigere enn å se er å få åpnet sine øyne og erfare seg 

sett. I så måte er Jesu ansikt et godt ansikt å hvile blik-

ket i!       

God søndag! 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest  

 

 


