
 

Søndagshilsen 
22.01.2023 

3. søndag i åpenbaringstiden 
 

Troen på det gode i livet 

Det er ikke gudstjeneste i Kapellet på søndag!  

  

 Kapellet ligger v/ apoteket i 1. etg. og 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 åpenbaringstiden             
Prekentekst Johannes 2:1-11 

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu 
mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var inn-
budt. 3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har 
ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. 
«Min time er ennå ikke kommet.» 5 Men moren hans sa 
til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» 
    6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i 
jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller 
tre anker. 7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjener-
ne. De fylte dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til 
kjøkemesteren», sa han. Det gjorde 
de. 9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til 
vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjener-
ne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han 
på brudgommen 10 og sa: «Alle andre setter først fram 
den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de 
med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til 
nå.» 
    11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i 
Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene 
hans trodde på ham. 

 

 

 

 

 
                    

Troen på det gode i livet 

Bibelens fortelling om bryllupet i Kana, er fortel-
lingen om troen på det gode i livet. At noe overras-
kende og godartet kan komme til å skje tross ytre 
og indre urolige omstendigheter.  

Dikteren Olav H. Hauge trekker frem noe av denne di-
mensjonen i diktet ”Det er den draumen”: 

Det er den draumen me ber på 
at noko vidunderlig skal skje, 
at det må skje - 
at tidi skal opna seg, 
at hjarta skal opna seg, 
at dører skal opna seg, 
at kjeldor skal springa - 
at draumen skal opna seg, 
at me ei morgonstund skal glida inn 
på ein våg me ikkje har visst um. 

Troen på det gode er drivkraften til å skape en god 
og farbar vei videre med det som er som det er. 
Det kan være mange måter å gjøre det på. Noen fin-
ner støtte og hjelp i en livsnær tro. Vinen i denne fort-
ellingen er et symbolsk uttrykk for Jesu tilstedeværelse i 
vanlige menneskers liv og hverdagsutfordringer! Han 
ønsker å gjøre seg tilgjengelig i våre livs mangfoldige 
utfordringer og behov. Ikke alltid får vi de svar vi ønsker 
på den tid som passer oss best! Denne fortellingen vi-
ser at Jesu er lydhør overfor våre behov, men sva-
rer kanskje på overraskende måter.  

God søndag!                                                           
Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


