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2. søndag i åpenbaringstiden 
 

Under en åpen himmel 

Det er gudstjeneste i  

Søsterhjemmets kapell kl. 11:00 
Personalet kan vise vei. 

  

 Sykehuskapellet v/ apoteket i 1. etg. er alltid åpent for  

lystenning og en stille stund!                                                     

Tirsdager kl 11:30 er det middagsbønn! 

 

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 



  

2. søndag i åpenbaringstiden 

13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan 
for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre 
ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så 
kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå 
skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all  
rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus 
var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, 
himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme 
ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra 
himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham 
har jeg min glede.» 

Matt 3,13-17 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

Under en åpen himmel 

Døperen Johannes holdt til ved Jordanelven, han 
var en kraftfull predikant som oppfordret mennes-
ker til å vende om og døpes. I vannet la de døpte 
fra seg det som tynget, det de ville forandre i livet 
og steg opp med et klart mål om å følge en annen 
vei.  

Vi skal ikke underslå kraften i gode forsett, men flere 
av oss som avga nyttårsforsett for noen uker siden har 
muligens allerede erfart at de har en tendens til å blek-
ne relativt raskt.   

Hvorfor i all verden kommer Jesus ut til Johannes for å 
bli døpt? Han som var utgått fra Gud, full av nåde og 
kjærlighet, hva trengte han å legge fra seg? Men når 
Jesus stiger ned i Jordanelven er det ikke for å legge 
fra seg noe, det er for å ta noe på seg. Jordanelven 
munner ut i Dødehavet 410 meter under jordoverfla-
ten, det laveste sted på jordoverflaten. Gud kan ikke 
komme lengre ned, Jesus er bokstavelig talt under 
menneskeheten for å løfte oss opp. Dåpen var en inn-
vielse til hans gjerning. Han stiger ned for å ta det vi 
strever med på sine skuldre, for bære oss når vi ikke 
klarer å bære oss selv, for å trøste oss når alt virker 
håpløst og reise oss når vi føler at det meste går galt. 

Johannes-dåpen var avhengig av den døptes egen 
kraft og vilje. Jesus kom for å gi oss et sted vi kan gå 
med alt som tynger og leve som oppreiste mennesker, 
verdige og elsket av Gud selv om vi ikke klarer å opp-
nå alle målene vi har satt.  

Guds fred og alt godt. 

Hildegunn Katarina Isaksen, sykehusprest 

 

        Jordanelven 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=MAT&chapter=3&verse=13&verseto=17

