
 

Søndagshilsen 
19.03.2023 

4. søndag i faste 
 

Tema: «Én for alle álle for en!» 

 

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 

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 



  

4. søndag i fastetiden                          
Prekentekst: Johannes 11:45-53 

45
 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde 

sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 
46

 Men noen 

gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 
47

 Da 

kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de 

sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange 

tegn. 
48

 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på 

ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet 

og folket vårt.» 
49

 En av dem, Kaifas, som var øverste-

prest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. 
50

 Dere 

tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske 

dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» 
51

 Dette 

sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest 

det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for 

folket. 
52

 Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skul-

le også samle til ett de Guds barn som er spredt om-

kring. 
53

 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. 

  

 

 

 

 

 

”Én for alle, alle for én!”  
Vi kjenner uttrykket fra den franske forfatteren Alex-
andre Dumas’ populære roman - De tre musketerer, fra 
midten av 1800 tallet. Den latinske varianten, Unus pro 
omnibus, omnes pro uno, skriver seg sannsynligvis til-
bake til begynnelsen av 1600 tallet og uttrykker at man 
står samlet og solidarisk bak hverandre.  

En norsk variant fra samme tidsepoke er Eidsvoll-eden fra 
1814: Enig og tro til Dovre faller. 

En motsatt variant av solidaritetstanken i - en for alle, alle 
for én - finner vi i dagens prekentekst der øverstepresten 
Kaifas ofrer en annens liv og rykte for å beskytte sin egen 
posisjon og makt. Han er ikke den eneste i historien som 
har gjort det, og mange er de som har blitt offer for andres 
selvbeskyttelse og maktbegjær. Forskjellen er at Kaifas an-
tisolidariske ide om at det var bedre at ett menneske døde 
for folket, enn at hele folket gikk til grunne, hadde en profe-
tisk dimensjon som gikk langt utover hans vitende, vilje og 
dømmekraft! Med dette uttrykket avspeiler han Guds 
selvoppofrende solidaritet for alt folk til alle tider!  

Søndagens tekst peker frem mot påskens mysterium og 
hellige drama ved å la seg elske og omfavne av den med-
lidende Gud. 

 

God søndag!  

Vennlig hilsen                                                                   
John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


