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
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Kristi Forklarelsesdag

Tema: Livets stjernestunder

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 - 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 «prestetjenester»

Det er for tiden ikke gudstjenester
i sykehuskirken på Haraldsplass!
Tlf: 922 07 527
www.haraldsplass.no
Søk :prestetjenester

Du finner gudstjenester og andre
livssynsprogram på www.kirken.no

Klikk på «nettprogram»

Livets stjernestunder

Kristi Forklarelsesdag
Prekentekst: Markus 9:2-13

2 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og
Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var
alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, 3 og
klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker
klær her på jorden, kan få dem så hvite. 4 Elia viste seg
for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. 5 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er
godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til
Moses og en til Elia.» 6 Han visste ikke hva han skulle si,
for de ble grepet av stor frykt. 7 Da kom det en sky og
skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er
min Sønn, den elskede. Hør ham!» 8 Og med ett, da de
så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han
var hos dem.
9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen
var stått opp fra de døde. 10 De tok til seg dette ordet, og
de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. 11 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at
Elia først må komme?» 12 Han svarte: «Elia kommer først
og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå
skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli
foraktet? 13 Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og
de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om
ham.»

Noen livsopplevelser husker vi livet ut! Øyeblikk der
tiden står stille og opplevelsen brenner seg fast i erindringen! Du glemmer det aldri!


Som sykehusprest har jeg lyttet til mange slike livets stjernestunder fra pasienter. Viktige livshendelser som gir mening og håp, livsmot og fremtidstro. Og jeg har noen slike
stjernestunder jeg hegner om i egen livserfaring også!
Jeg kan forstå Peters spontane behov for å konservere
øyeblikket som beskrives i søndagens tekst. Hans intensjon om å bygge hytter, én til Moses, én til Elia og én til
Jesus, kan være uttrykk for hans opplevelse av én av livets stjernestunder, og behovet for å beskytte og bevare
opplevelsen for fremtiden.
Paradoksalt nok hører jeg fra tid til annen enkelte fortellinger om stjernestunder også i det nedbøyde, når livet
butter imot og begrenses av fysisk eller psykisk lidelse.
Noen synes å være i stand til å se storheten i det enkle og
nære, en hånd å holde i, ett blikk å hvile i, et håp å klamre
seg til når livet snevres inn. Like sant som det er at én dag
skal vi alle dø, like sant er det at alle andre dager skal vi
leve!
Kristi Forklarelsesdag vil vise oss noe av Guds nærvær i
våre liv slik vi erfarer det, i livets oppturer så vel som nedturer.
God søndag!
Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,
sykehusprest

