
 

Søndagshilsen 
1. Påskedag 2022               

Tema: En opplevelse av sammenheng 

Velkommen til gudstjeneste   
i  Kapellet kl 1100 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehus kapellet 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 gudstjeneste 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 



  

Prekentekst 1. Påskedag er hentet fra                               
Johannes evangeliet kp. 20:1-10. 

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå 
er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at 
steinen foran graven er tatt bort. 2 Hun løper av sted og kom-
mer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus 
hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, 
og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» 3 Da dro Peter og den 
andre disippelen ut og kom til graven. 4 De løp sammen, men 
den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom 
først. 5 Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men 
gikk ikke inn i graven. 6 Simon Peter kom nå etter, og han 
gikk inn. Han så linklærne som lå der, 7 og tørkleet som Jesus 
hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, 
men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk den 
andre disippelen også inn, han som var kommet først til gra-
ven. Han så og trodde. 9 Fram til da hadde de ikke forstått det 
Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. 10 Disiplene 
gikk så hjem.  

 

En følelse av sammenheng 
Når livet føles urolig og uforutsigbart søker vi etter til-
hørighet og sammenheng. Den israelsk-amerikanske 
sosiologen Aaron Antonovsky (1923-1994) beskriver 
dette i sin SOC teori - Sense Of Coherence - en følelse 
av sammenheng.  

 Han sier at den som midt i livets uforutsigbarhet og kri-
tiske stress situasjoner i noen grad evner å opprettholde en 
tro på at situasjonen kan være påvirkbar, håndterbar og for-
ståelig, innehar en sterk SOC - Sence Of Coherence. Det er 
uttrykk for en menneskelig evne til å tolke og forstå sin vir-
kelighetsoppfatning i en utvidet og større sammenheng. 
Derved styrkes motivasjonen for å håndtere ekstremt stres-
sende situasjoner. I all den tragedie som utfolder seg i og 
rundt Ukraina i disse dager, fremstår president Volodymyr 
Zelenskyj som et nærliggende eksempel på hva en sterk 
Sense Of Coherence kan innebære.        
 Den første påsken var en ekstremvariant av emosjonel-
le utfordringer for etterfølgere og tilhengere av Jesus. Håpet 
om en bedret fremtid ble brutalt revet bort under langfreda-
gens korsfestelse. Det emosjonelle vakuumet som oppstod 
etter Jesu bråe og brutale død, krevde høy grad av evne til 
å se den harde virkeligheten i en større sammenheng.                                                                         
 Bibelens påskeberetninger beskriver noe av det verste 
ved livets erfaringer; tap, svik, ensomhet, forlatthet, hån og 
fornedrelse. Men de samme bibeltekstene trekker også 
frem noe av det aller beste ved våre livserfaringer; kjærlig-
het, tillit, håp, nærhet, tilhørighet og relasjoner som rommer 
og tåler. Påskemorgen slukker virkelig sorgen og gir styrket 
livshåp og fornyet fremtidstro for alle som tror og leng-
ter etter en dypere sammenheng og forståelseshorisont 
i livet.                                                                               

GOD PÅSKE! Hilsen John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 

"Den oppstandne Kristus"  Malt på 

vegg (freske) i Gamlehallen på  Ha

raldsplass Diakonale Sykehus i 1947. 

Arbeidet er utført av den  norske ma

leren og illustratøren  Herman 

Willoch, kjent for sine komposisjoner i 

fresko- og secco-teknikk.  

https://snl.no/Aaron_Antonovsky

