
 

Søndagshilsen 
26.02.2023 

1. søndag i faste 
 

Tema: Aldri alene 

 

Det er ikke gudstjeneste i Kapellet på søndag!  

 

 Kapellet ligger v/ apoteket i 1. etg. og er alltid åpent for  

lystenning og en stille stund!                                                     

Tirsdager kl 11:30 er det middagsbønn! 

 

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 



  

1. søndag i faste 

Prekentekst: Matteus: 4:1-11 

 

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fris-
tet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og 
ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du 
Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Je-
sus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av 
brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds 
munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, 
stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds 
Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han 
skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære 
deg på hendene så du ikke støter foten mot noen 
stein.» Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: 
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok 
djevelen ham 

med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle 
verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg 
gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus 
til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Her-
ren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» 
Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente 
ham. Matt 4,1-11 

 

 

 

 

Aldri alene 
Kristusstatuen på forsiden av søndagshilsen er laget 
av Berthel Thorvaldsen, originalen står i Vår Frues kir-
ke i København. Den viser Jesus som bøyer seg ned til 
jorden, til oss mennesker. Hendene hans er utstrakt 
som om han velsigner oss ovenfra. Vi er aldri alene. 

Det er fastetid. En tid der vi er invitert til å rette blikket mot, 
og kanskje oppdage på nytt, Guds grenseløse kjærlighet. 

Fastetidens handler ikke om å avdekke egne eller andres 
utilstrekkelighet, men om å vende oss mot en større vilje. 
Til lyset fra Gud. Det finnes et sted vi kan gå med våre liv, 
med vår hjelpeløshet og vårt overmot, vår svakhet og vår 
styrke, vår ensomhet. Alt som tynger tar Jesus imot og til-
bake får vi tilgivelse og fred. 

Fastetidens forbilde er Jesu 40 dager lange faste i ørke-
nen. Etter 40 dager var Jesus utslitt og svak, han ble fristet 
til å vende seg bort fra Gud for å oppnå rikdom, makt og 
mat i overflod. 

Men Jesus visste at uansett hvor vanskelig det var, var han 
aldri alene. Gjennom prøvelsene fant Jesus styrke i Gud, 
for Guds ånd var med ham ut i ørkenen og forlot ham aldri. 
Slik er det også med våre liv. Uansett hvor strevsomt det er, 
hvor sliten og svak vi er eller hvor alene vi kan føle oss er 
Gud er alltid nær med sin kjærlighet. Gud forlater oss ikke, 
vi er aldri alene. 

Med ønske om en god søndag! 

Hilsen Hildegunn Katarina Isaksen, sykehusprest 


