
 

Søndagshilsen 
11. april 2021 

2. søndag i påsketiden   
 

Tema: 

 Også klippen har revner og løse stener  

 

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 



  

2. søndag etter påske                             
Prekentekst: Johannes 21:15-19 

5 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Pe-
ter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn 
disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg 
kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, 
for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, els-
ker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», 
svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» 
17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johan-
nes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus 
for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: 
«Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier 
til ham: «Fø sauene mine! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier 
deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du 
selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hen-
dene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre 
deg dit du ikke vil.» 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva 
slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt 
dette, sa han til Peter: «Følg meg!» 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                               Apostelen Peter, Klippen 

Også klippen har revner og løse stener! 
I en fortettet setning beskriver Gerd Grønvold Saue 
apostelen Peter, han som Jesus gav tilnavnet Klippen. 
Tre ganger fornektet han Jesus. Tre ganger spør Je-
sus om han elsker ham. Peter ville aldri på forhånd ha 
tenkt at han var i stand til å svikte i det heletatt, men 
han gjorde det!  

Det er så lett å identifisere seg med Peters menneskelig-
het, hans spontanitet, iver og lojalitet! Han vil så mye, ut-
rette så mye,...og så svikter han når det gjelder!  

Det er menneskelig å svikte og feile, og det er vondt å få 
avdekket sin utilstrekkelighet og tilkortkommenhet. Derfor 
er fortellingen om Peter - Klippen - en fortelling om den 
livslange øvelsen i å la seg elske og evne å omfavne sin 
egen feilbarlighet, likesom Jesus elsker og omfavner på 
tross av, ikke på grunn av! 

«There is a crack in everything. That's how the light gets 
in», synger Leonard Cohen. På Peter, denne KIippen med 
revner og løse stener, valgte Jesus å bygge sin ufullkom-
ne kirke for helt alminnelige ufullkomne mennesker som 
lengter etter å la seg elske og omfavne av Guds uforbe-
holdne og fullkomne kjærlighet   

           

 
God søndag!  

Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                                   
sykehusprest 


