
 

Søndagshilsen 
12.03.2023 

3. søndag i fastetiden 

Tema: Mye rart mellom himmel og jord 

 

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!                                                

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet 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 gudstje-
neste 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 

Trollveggen, Rauma. Foto: Leif Oma 



  

3. søndag i fastetiden 
Prekentekst: Lukas 11,14-28 
14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den 
onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk  
undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av 
Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver 
de onde åndene ut.» 16 Andre ville sette ham på prøve og 
krevde et tegn fra himmelen av ham. 17 Men Jesus visste 
hva de tenkte, og sa til dem: 
        «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt 
øde, og hus faller på hus. 18 Om nå Satan er kommet i 
strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? 
Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde  
åndene ut. 19 Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut 
de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver 
dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 20 Men 
er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har 
jo Guds rike nådd fram til dere. 
    21 Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, 
får det han eier, være i fred. 22 Men kommer det en som er 
enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den  
sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler  
byttet. 23 Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den 
som ikke samler med meg, han sprer. 
    24 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den 
omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men 
uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset 
mitt, som jeg forlot.’ 25 Og når den kommer dit, finner den 
huset feid og pyntet. 26 Da drar den av sted og får med 
seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og 
slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket 
enn det første.» 
    27 Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til 
ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som 
du diet.» 28 Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de 
som hører Guds ord og tar vare på det.’» Luk 11,14-28

Mye rart mellom himmel og jord 
Noe av det som kan oppleves mest fremmed og merkelig 
med bibeltekstene er åndeutdrivelser og forestillingen om 
at djevelen, den onde, er aktivt til stede.  

Det finnes mange interessante historier om åndetro og 
overnaturlige fenomener her til lands. Noen av de mer  
kuriøse leste jeg som prestevikar i Vardø, på minnestedet 
for trolldomsprosessene. Der står blant annet historien om 
en kvinne som ble stilt for retten og dømt til døden for å ha 
reist til Lyderhorn med sopelime og deltatt på  
julaftensamling for hekser.  

Prester blir fortsatt tilkalt til ulike hus rundt om i landet for å 
be om Guds velsignelse over hjemmet når folk opplever 
skremmende ting i huset sitt. Jeg ser slike situasjoner som 
én av tre kategorier. 1) Opplevelsen kan skyldes psykiatri. 
2) Det kan finnes det en naturlig forklaring som ennå ikke 
er tydelig for oss. 3) Det kan være et overnaturlig fenomen 
som er utenfor vår forstand. Uansett hvilken av kategoriene 
det er snakk om, så kan det ikke være til skade at presten 
ber om Guds fred i rommet. 

Det er nok mye forskjellig mellom himmel og jord, og av og 
til kan vi bli skremt. Da er det godt og riktig å invitere Gud 
inn for å be om hans fred og trygghet. Både når vi er  
urolige i tanke og sinn og dersom vi opplever noe  
uforklarlig rundt oss. 

Var det noen av disse tingene som vekket noen tanker hos 
deg som du ønsker å snakke om? Jeg er tilgjengelig og du 
er velkommen til å be personalet kontakte prest eller ringe 
på vårt nummer som du finner i dette heftet. 
 
God søndag! 
Hilsen Leif Oma, sykehusprest 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=LUK&chapter=11&verse=14&verseto=28

