
 

Søndagshilsen 
16.01.2022 

3. søndag i åpenbaringstiden 
 

Tema: Nåde 

 

Velkommen til gudstjeneste i                       
Søsterhjemmets kapell kl. 11:00 

 

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 

 



  

3. søndag i åpenbaringstiden 

Prekentekst: Johannes 1,15-18 

15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var 
om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er 
kommet før meg, for han var til før meg.» 16 Av 
hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.17 For lo-
ven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom 
ved Jesus Kristus.18 Ingen har noen gang sett Gud, 
men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars 
favn, han har vist oss hvem han er. 

Joh 1,15-18 

 

 

Nåde 

Nåde over nåde, hva i all verden betyr det? Noen oss 
har blitt så vant til å bruke ordet nåde at man kan  
overse alt dette ordet bærer med seg. Noen av oss er 
ikke så sikre på hva nåde egentlig er for noe. 

Et viktig nøkkelord står i vers 16: «fått». Kristen tro handler 
i større grad om hva vi får av Gud enn hva vi kan gi til Gud. 
Vi evner ikke å gjøre oss fortjent til Guds godhet, men Gud 
kan tilby oss ubetinget kjærlighet og inngang til noe bedre, 
noe større enn vår virkelighet. Nåde kan bety Guds velvilje. 

På den tiden Bibelen ble skrevet hendte det at en konge 
personlig grep inn i en persons liv og ga ham noe. Det  
kunne være både fysiske gaver, rettigheter eller tilgivelse. 
Dette ble kalt nåde. Nåde i Bibelen er gjerne Guds  
umiddelbare inngrep, hjelp og gave. Den gis uten egne 
gjerninger eller anstrengelse. 

 

Denne Guds nåde kan lede oss i hverdagen og sette oss i 
stand til å stå mest mulig stødig i krevende situasjoner. Den 
kan hjelpe oss, styrke oss og gi oss trøst. Derfor håper og 
ber vi om at vi alle skal få nåde både i dag og i tiden  
framover. 

 

 

 

God søndag!  
Leif Oma, sykehusprest 

https://bibel.no/Nettbibelen?query=JSK6x8syuELtc2PioiuanRmEcl4D63rA1sIavKckormVsvnSU8ZZVR+lxxZvHKU9CzS+8YcvrXZCwTMgT6eY+g==

