
 

Søndagshilsen 
26.03.2023 

Maria Budskapsdag 
 

Tema: «Livsendring» 

 

Velkommen til gudstjeneste i Kapellet  

Søndag kl 11:00 

 

 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 



  

Maria Budskapsdag                           

Prekentekst: Lukes 1: 26-38 

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel 
sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 

27
 til 

en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Da-
vids ætt. Jomfruens navn var Maria. 

28
 Engelen kom inn 

til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Her-
ren er med deg!» 

29
 Hun ble forskrekket over engelens 

ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle be-
ty. 

30
 Men engelen sa til henne: 

          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos 
Gud. 
           
    

31
 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, 

          og du skal gi ham navnet Jesus. 
           
    

32
 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, 

          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 
           
    

33
 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; 

          det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 
34

 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje 
når jeg ikke har vært sammen med noen 
mann?» 

35
 Engelen svarte: 

          «Den hellige ånd skal komme over deg, 
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg. 
          Derfor skal barnet som blir født, 
          være hellig og kalles Guds Sønn. 
36

 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun 
også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne 
få barn, er allerede i sjette måned. 

37
 For ingen ting er 

umulig for Gud.» 
38

 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens 
tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» 
Så forlot engelen henne. 

Livsendring  
Livet blir ikke alltid slik vi hadde håpet eller trodd! Som 
oftest  blir det annerledes! Når «annerledesheten» ram-
mer oss på forskjellig vis testes vår robusthet til å tåle, 
motvirke eller forsone oss med den nye livsvirkelighe-
ten!  

I søndagens tekst møter vi en ung kvinne som får testet sin 
robusthet i en livsendrende og ny virkelighet. Fortellingen 
om den unge Maria og den underlige måten hun fikk be-
skjed om at hun skulle bli gravid på, har blitt en egen dag i 
kalenderen og kalles Maria Budskapsdag. Nå er det 9 
måneder, et helt svangerskap, til jul og vi på nytt skal feire 
Jesu fødsel. 

Maria ble rammet av livets uforutsigbarhet og annerle-
deshet. Med voksende robusthet evnet hun å finne en far-
bar vei i møte med det uventede! To åpenbare ting synes å 
ha vært henne til hjelp i å møte det nye og overveldende. 
En trygg tro og en trofast venn! Det synes som hun fant sli-
testyrke i troen på at Gud ville være der for henne og gjen-
nom støtte og aksept fra sin nære venn og trolovede, Jo-
sef.  

Maria Budskapsdag er en dag å undre seg over hvordan 
Gud lot seg komme for å gjøre seg tilgjengelig for men-
neskelig liv og livserfaring ved å bli menneske slik som oss. 
Det er også en dag å undres over at på samme måte som 
Gud lot seg føde i Maria, lar den samme Gud seg «føde» 
og gjøre seg tilgjengelig i våre liv ved tro, uavhengig om 
den fast eller famlende, solid eller søkende.  

God søndag!  

Vennlig hilsen                                                                   
John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


