
 

Søndagshilsen 
18. april 2021 

3. søndag i påsketiden   
 

Tema: 

 En kjent stemme  

 

Det er for tiden ikke gudstjenester  

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre  

livssynsprogram på www.kirken.no 

 

Sykehuskirken, preste– og samtaletjenesten 

KIRKEN er for tiden under ombygging! 
Midlertidig kirkerom er Søsterhjemmets kapell som ligger helt 
sør i 1. etg. i det gamle sykehusbygget.  

Det er vanligvis gudstjeneste med nattverd hver søndag kl 
11:00, men er midlertidig stengt for gudstjenstebruk av smitter-
verns hensyn. Dersom du ønsker nattverd på rommet, kan du 
si ifra 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 årsa-
ker utløse behov for samtale og refleksjon. Presten har selv-
sagt taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med prest / sam-
talepartner 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 «prestetjenester» 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

3. søndag etter påske                             
Prekentekst: Johannes 10:1-10 

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til 
saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet 
sted, han er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer 
inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3 Portvokteren 
åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kal-
ler sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4 Og når 
han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene føl-
ger ham, for de kjenner stemmen hans. 5 Men en frem-
med følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjen-
ner den fremmedes stemme.» 6 Denne lignelsen fortalte 
Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 
    7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg 
er porten inn til sauene. 8 Alle de som er kommet før meg, 
er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 
9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli 
frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10 Tyven kommer 
bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at 
dere skal ha liv og overflod. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                            

En kjent stemme 
En gang skulle min far være julenisse for barnebarnet 
sitt. Han fikk på seg drakt og skjegg for ikke bli gjen-
kjent, kom opp trappen og sa: «ho, ho er det noen 
snille..», men før han fikk snakket ferdig roper barne-
barnet på fire år: «Farfar!»  

Hvordan kjente han farfaren igjen så fort, nesten før han 
så ham? Jo, farfar glemte å endre stemmen. Og den 
stemmen kjente barnebarnet igjen og han visste at her er 
det ikke en ukjent julenisse som kommer, men det er farfa-
ren min som kjenner meg og som jeg er trygg på.  

I bibelteksten for denne søndagen bruker Jesus bildet 
med den gode gjeteren om seg selv når han sier: «Han 
(gjeteren) kaller sine egne sauer ved navn og fører dem 
ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og 
sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.»   

Hvordan kan vi kjenne Jesu stemme? Det har jeg ikke noe 
godt svar på. Men i Bibelen kan vi bli kjent med hvordan 
denne stemmen er og hva den vil si oss: Det er en stem-
me fra en som kjenner oss og som vil oss vel. Det er 
stemmen fra den Gud som vil verne om våre liv i alt som 
skjer. Stemmen som sier at vi er trygg, også når vi er redd. 
Den stemmen kan nå oss på ulikt vis og vi kan be om 
hjelp til å åpne for og lytte til den stemmen.  Stemmen fra 
den Gud som er nær, akkurat her som vi er nå.  

          

 
God søndag!  

Vennlig hilsen Leidulf Øy                                                
sykehusprest 


