
 

Skjærtorsdag 2022               
 

Tema: En fotvask til etterfølgelse og 
et livgivende måltid 

Velkommen til  

nattverd gudstjeneste i 

 Kapellet kl 1100 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehus kapellet 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 gudstjeneste 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 

«Nattverden» er et maleri utført av Leonardo da Vinci for hertug Ludovico Sforza, kalt «Il Moro», og 

fremstiller Herrens aftensmåltid som den beskrives i Bibelen. Maleriet på 460 x 880 cm finnes i 

klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. Leonardo da Vinci innledet arbeidet i 1495 og avsluttet 

det i 1498. 



  

Prekentekst for Skjærtorsdag er hentet fra                               
Johannes evangeliet kp. 13:1-17. 

1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time 
var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin 
Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han 
elsket dem helt til det siste. 
    2 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av 
Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. 
3 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var 
utgått fra Gud og gikk til Gud. 4 Da reiser han seg fra måltidet, 
legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. 
5 Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes 
føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. 
6 Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du 
mine føtter?» 7 Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, 
men du skal forstå det siden.» 8 «Aldri i evighet skal du vaske 
føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du 
ingen del i meg», svarte Jesus. 9 Da sier Peter: «Herre, ikke 
bare føttene, men hendene og hodet også!» 10 Jesus sier til 
ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske 
føttene. Dere er rene – men ikke alle.» 11 For han visste 
hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke 
alle rene.» 
    12 Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kap-
pen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: 
«Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13 Dere kaller meg 
mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 
14 Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føt-
ter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. 15 Jeg 
har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også 
dere gjøre. 16 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er 
ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn 
han som har sendt ham. 17 Nå vet dere dette. Og salige er 
dere så sant dere også gjør det. 

 

En fotvask til etterfølgelse og et 
livgivende måltid 

Det er ikke så ofte vi vasker føttene til hverandre. Vi 
vasker våre barns føtter, de syke og de gamles. Det er 
mye sensitivitet og «historie» i føttene. De bærer ofte 
mer en tyngden av egen kroppsvekt. Vekten av våre livs 
opp– og nedturer «hviler» også over dem. 
  
Ikke sjelden hører jeg min sykepleierkone fortelle om forn-
øyde pasienter som får vasket, stelt og «salvet» føttene si-
ne. Selv alvorlig syke pasienter uttrykker lindring og velvære 
over å få stelt sine undersåtter. Det ligger en visdom og inn-
sikt i denne erfaringen vi antagelig kunne høstet frukter av i 
andre settinger også, venner imellom, ektefeller og partnere 
imellom,….nasjoner imellom! Det kan være en ydmyk hand-
ling å bøye seg ned til den andres føtter, men det er nettopp 
det som gjør oss oppreist og humane i vår menneskelighet. 
I søndagens prekentekst bøyer Jesus seg ned og vasker 
disiplenes føtter for å tjene dem, opphøye dem gjennom sin 
handling og sitt lederskap. 
  
Det er en dyp sammenheng mellom den handling Jesus 
gjorde med å løsne disiplenes sandaler og vaske slitne ben 
og tilberedelsen av det måltidet som skulle bli den første 
nattverdfeiringen. Det er ved å gjøre seg tilgjengelig for den 
Gud som bøyer seg ned og etterfølge dette eksempel i mø-
te med hverandre, mennesket lever oppreist og blir det det 
er, human - menneskelig! 

 

Velkommen til nattverdgudstjeneste                                       
i Kapellet kl 11 på søndag.   

Hilsen John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


