
 

Søndagshilsen 
11.12.2023 

3. søndag i adventstiden 
 

Tema: Håp i mørke tider 

Velkommen til adventsgudstjeneste i  

Søsterhjemmets kapell kl 16:00 

(Gamlebygget)                                                                        

Sykehuskapellet v/ apoteket i 1. etg. er alltid åpent for  

lystenning 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 



  

3. søndag i adventstiden 

Prekentekst: Matteus 11: 2-11 

I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han 
sendte bud med disiplene sine og spurte: 

3
 «Er du den 

som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 
4
 Jesus 

svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og 
ser:           
    

5
  Blinde ser, og lamme går, 

          spedalske renses, og døve hører, 
           døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. 
6
 Og salig er den som ikke faller fra på grunn av 

meg.» 
7
 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Jo-

hannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv 
som svaier i vinden? 

8
 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En 

mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i 
kongenes slott. 

9
 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? 

Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 
10

 Det er om ham 
det står skrevet: 
           Se, jeg sender min budbærer foran deg, 
           han skal rydde veien for deg. 
11

 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvin-
ner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Jo-
hannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 

 

 

 

 

 

Håp i mørke tider 

Høytider har en tendens til å forsterke følelser, 
særlig julehøytiden som mange forbinder med fa-
milie og fellesskap. For noen er det som om lyset 
blir lysere i denne tiden. For andre blir det som før 
var mørkt om mulig enda mørkere. Jul kan forster-
ke fellesskapsfølelsen så vel som ensomhetsfølel-
sen.  

Søndagens tekst er fortellingen om en mann som ble 
brakt til ensomhet i et fangehull for sin åpne kritikk av 
landets leder, kong Herodes Antipas. Tidligere hadde 
Johannes truffet Jesus ved Jordanelven og festet for-
ventning og fremtidshåp til det Jesus gjorde for lidende 
mennesker og det han formidlet om tro, håp og kjær-
lighet, likhet og rettferdighet. Nå satt han isolert fra 
omgivelsene med begrenset fremtidshåp i en mørk 
fengselscelle.  

Våre livsskjebner er forskjellige og våre «fengsler» kan 
ha forskjellig karakter. For noen kan opplevelsen av 
ufrivillig relasjonell isolasjon være som å leve i et 
mørkt fangehull. Alvorlig sykdom kan fange kroppen i 
isolasjon og hindre normal bevegelsesfrihet og kontakt 
med omgivelsene.  

Døperen Johannes mørke livsskjebne til tross, skinte 
et lys av håp i hans hjerte tent av tillit til han som sa: 
Se, jeg er med dere alle dager, alle slags dager! Det er 
et tilsagn om håp selv om tidene kan være mørke.     

 

God advent!!                                                                                          

Vennlig hilsen                                                                        
John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


