Kapellet, preste– og samtaletjenesten
Sykehus kapellet ligger i 1. etg. rett ved inngangen til Bblokken. 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.

Søndagshilsen
1. Pinsedag
05.06.22

Tema: «Hvil i min kjærlighet!»

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».

Hvil i min kjærlighet - av Kjersti Munkejord Lamb
https://www.kjerstimunkejordlamb.no

Velkommen til gudstjeneste i
Tlf: 922 07 527
www.haraldsplass.no
Søk :prestetjenester

Kapellet kl 11:00

1.Pinsedag

Hvil i min kjærlighet!

Prekentekst: Johannes 17:6-11

Kjersti Munkejord Lamb er en norsk kunstner og
designer som har utsmykket sykehus, kirker og
hotell. Hennes bilde «Hvil i min kjærlighet», på forsiden av denne søndagshilsen, er en god illustrasjon på pinsehøytidens helt sentrale budskap.

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt
ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo
hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på
mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra
Far, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere
mens jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den
hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 27 Fred
etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred
som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og
motløshet. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg
kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere
glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. 29 Nå
har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro
når det skjer.



Bildets motiv og tekst avspeiler og formidler en kjærlighetsfull varme og hvile, omsorg og godhet. Slik ser jeg
også for meg Guds kjærlige hjerte omfavne vår urolige
sjel med godhet og medfølelse overfor alt menneskelig
liv og livserfaring. Gud er relasjonell og elsker nærhet
og kontakt. Derfor lot han Jesus komme med kjærlighet, nærhet og fred. Vi er aldri alene. Gud er nær oss
lik pusten vi puster i og kommer oss nær ved Den Hellige Ånd.
Pinse er den kirkelige høytid som markerer at Den
Hellige Ånd kommer og gir liv og innhold til Jesu liv og
gjerning.
”La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet”, sier
Jesus. Han vet hva menneskelig lidelse, uro og bekymringer kan innebære av krevende tanker og vanskelige følelser. Midt i det vanskelige og urolige kommer han med et hjerte fylt av godhet og sier: ”Jeg gir
deg min fred!”
God og velsignet pinse til deg og dine, og måtte
Herren velsigne deg og bevare deg fra alt ondt og
føre deg til det evige liv.
John Kristian G. Rolfsnes
Sykehusprest

