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Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet ligger i 1. etg. ved apoteket. Personalet kan 

forklare og vise vei!   

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». 

 
Hilsen sykehusprestene 
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Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

Julaften                              
Prekentekst: Lukas 2:1-20 

 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus 

om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første  
innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 
3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 
    4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg  
innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som 
ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 
7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la 
ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 
    8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og 
holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av 
redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere 
en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal  
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en 
krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang: 

 
              14 «Ære være Gud i det høyeste, 
          og fred på jorden 
          blant mennesker Gud har glede i!» 

 
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette 
som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de 
skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som 
lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt 
dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det 
gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og 
grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og  
priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt 
dem. 

Julaften 
 

Hvorfor feirer vi jul? Vi feirer ikke jul fordi vi tror at Gud er 
til, eller fordi Gud har skapt den fantastisk flotte jordkloden 
som vi bor på. Heller ikke fordi han har skapt hver eneste 
en av oss unike.  

Jul feirer vi av en annen grunn. Vi feirer jul fordi noe helt 
uventet og nytt skjedde i vår verden. Noe som aldri hadde 
skjedd før og som var fremmed for alle filosofer og  
religiøse ledere.  

Vi feirer jul fordi Gud, som var til før verden ble skapt, 
valgte å bøye seg ned til oss mennesker. Når  
Betlehemsmarken fylles av sangen: «Ære være Gud i det 
høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede 
i!», er det fordi det uventede har skjedd. Han som har all 
makt, gav avkall på sin verdighet for å bli født som en av 
oss.    

Jesus ble født fordi han elsker oss og kom til jorden for å 
frelse oss. Han kan gjøre hel de brutte relasjonene. Han 
kan gjenopprette det som var ødelagt ved å sone vår synd 
og bryte syndens, dødens og Djevelens makt. Det er det 
som Bibelen kaller Guds nåde. 

Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg slik at han kan bli 
avvist: «Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke 
imot ham.»  Vi kan si nei til Guds nåde. Men vi kan også si 
ja: «Alle som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds 
barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1,11f) 

Derfor feirer vi jul! 
 
God jul!  
Leif Oma, sykehusprest 


