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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 kapellet er midlertidig stengt for gudstjenestebruk 
grunnet smittevernshensyn. 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 «prestetjenester» 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 

Bilde: Pixabay 



  

Aposteldagen (6. søndag i treenighetstiden)                             

Prekentekst: Matteus 16:13-20  

13 Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte 
han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen 
er?» 14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia 
og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og 
dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16 Da svarte 
Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds 
Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn 
av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men 
min Far i himmelen. 18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på 
denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter 
skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøk
ler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, 
og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20 Så 
påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                

 

 

Det er bruk for hver enkelt av oss 

I dagens tekst møter vi Peter, den impulsive, spontane  

fiskeren fra Tiberias ved Genesaretsjøen. Peter var gjerne høyt 

oppe og langt nede. Han var en handlingens mann som gjerne 

sa eller gjorde ting før han tenkte. Han var disippelen som  

erklærte at han skulle følge Jesus i tykt og tynt, om nødvendig 

inn i døden, men som sviktet da det gjaldt.  

Likevel ble nettopp Peter valgt ut til å bli grunnleggeren av den 

kristne kirken. Jesus sa til han: «Du er Peter, og på denne  

klippen vil jeg bygge min kirke». Neppe på grunn av hans svikt 

eller impulsive væremåte, kanskje heller på tross av. Peter  

erkjente sin svikt. Han hadde hjertet sitt knyttet til Jesus, og 

han hadde forstått hvem Jesus er. «Du er Messias, den levende 

Guds Sønn».  

Gud ønsker ikke bare perfekte mennesker. Gud trenger alle 

slags folk. Kanskje er det heller en styrke om vi er ufullkomne i 

møte med andre mennesker. Det kan være ganske slitsomt å 

treffe på noen som skal si og gjøre absolutt alt riktig. Samtidig 

skulle vi ofte ønske at vi var «bedre». Heldigvis ser Gud et  

større bilde enn det vi gjør. Jeg tror at vi gjør aller best nytte for 

oss i det store bildet ved å være oss selv fullt ut som litt  

ufullkomne, ekte mennesker. 

Det er bruk for hver enkelt av oss i Guds øyne. 

 

God søndag!  

Leif Oma, sykehusprest Bilde: Pixabay 


