Sykehuskirken, preste– og samtaletjenesten
KIRKEN er for tiden under ombygging!
Midlertidig kirkerom er Søsterhjemmets kapell som ligger helt
sør i 1. etg. i det gamle sykehusbygget.
Det er vanligvis gudstjeneste med nattverd hver søndag kl
11:00, men er midlertidig stengt for gudstjenstebruk av smitterverns hensyn. Dersom du ønsker nattverd på rommet, kan du
si ifra til personalet som formidler beskjed til presten.

Søndagshilsen
2. søndag i advent

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 selvsagt 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 - 2000. 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 «prestetjenester»

Tlf: 922 07 527
www.haraldsplass.no
Søk :prestetjenester

Det er for tiden ikke gudstjenester i
Sykehuskirken på Haraldsplass!
Fra TV skjermen på pasientrommet kan du høre
gudstjenesteoverføring på NRK P1 kl 11:00.
Mange lokale kirker og kirkesamfunn har også
digitale gudstjeneste sendinger som kan
streames på nett.

2. søndag i adventstiden

Hjemkomst

Prekentekst: Lukas 21:27-36

27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med
stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje,
da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli
satt fri.» 29 Han fortalte dem en lignelse:
«Se på fikentreet og alle andre trær! 30 Når dere ser
at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren
nær. 31 Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at
Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord
skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 34 Vær på vakt
og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over
dere 35 som en snare. For den dagen skal komme over
alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og
be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal
hende, og bli stående for Menneskesønnen.»



I kjølvannet av corona epidemien synes det å ha oppstått et eksistensielt nærhets-vakum over hele kloden,
behovet for fysisk kontakt og bli holdt rundt! Mye er
forskjellig mellom oss mennesker, men dette har vi
felles - behovet for å bli sett, hørt og bekreftet. En god
«bamseklem» har alle disse elementene i seg!
Andre søndag i advent handler også om å bli sett, hørt og
bekreftet, om gjensynsglede, omfavnelse og gjenopprettelse av brutte relasjoner og fornyet nærvær.
Bibelteksten bruker kraftfulle ord som kan virke skremmende og fremmedgjørende. Men hovedbudskapet er
gjenopprettelse av det gode nærværet mellom Gud og
menneske: ”Når dette begynner å skje, da rett dere opp
og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» Jesu gjenkomst er den gode hjemkomsten som vi skal få møte med
rett rygg og løftet blikk fullt av trygghet og tilhørighet, nåde
og kjærlighet.
I en gammel tidebønn finner vi uttrykket: “hjemkomstens
tidsalder”. Det uttrykker en grunnleggende menneskelig
lengsel etter å komme hjem, kjenne tilhørighet og nærvær,
bli hel i eget liv i relasjon til andres liv, og la seg omfavne
av Han som kom, som stadig kommer og skal komme
igjen.
God advent!
Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest

