
 

Søndagshilsen 
2. mai 2021 

5. søndag i påsketiden   
 

Tema: 

 Livskraft 

 

Det er for tiden ikke gudstjenester  

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre  

livssynsprogram på www.kirken.no 

 

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 smitter-
verns hensyn. Dersom du ønsker nattverd på rommet, kan du 
si ifra 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 årsa-
ker utløse behov for samtale og refleksjon. Presten har selv-
sagt taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med prest / sam-
talepartner 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» 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

5. søndag i påsketiden                            
Prekentekst: Lukas 13:18-21 

18
Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sam-

menligne det med? 
19

Det er likt et sennepsfrø som en 
mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, 
og himmelens fugler bygde rede i greinene på 
det.» 

20
Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds ri-

ke med? 
21

Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la 
inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» 

 

 

Livskraft 
Det er vår i luften! Trærne skyter knopper! Hestehov 
og hvitveis fargesetter et gråbrunt jordsmonn. Forle-
den dag hørte jeg lerka juble høyt i sky! I en kjent 
håpssang av Evind Skeie lyder det: «Visst skal våren 
komme, visst skal jorden bli ny!»    

Denne søndagens tekst henleder oppmerksomheten vår 
mot den selvgående livskraften i tilværelsen, og i denne 
sammenheng, livskraften i det Jesus beskriver som Guds 
rike. Under forutsetning av å være skapt i Guds bilde, besk-
river Jesus vår gudbilledlikhet gjennom det som forener 
fremfor det som skiller oss. På tross av all tenkelig forskjel-
lighet oss mennesker imellom, formidler Jesus at vi dypest 
sett er av samme slekt og guddommelige opphav og tilhø-
righet til hverandre og Gud.  

Å la seg inkludere i Guds rike, denne verdensvide familien 
av troende og søkende, lengtende og tvilende mennesker, 
er å la seg omfavne av Guds kjærlighet og omsorg i et rike 
som sprenger tid og rom i en tidløs tilhørighet til noe annet 
og større enn seg selv - Guds rike. 

Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny,            
visst skal solen flomme fra en himmel uten sky,             
visst skal noen danse, visst skal noen le,                       
visst skal barna klatre høyt i livets tre!                                  

Tekst: Eivind Skeie 

God søndag!  

Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                                   
sykehusprest 


