
 

Søndagshilsen 
Treenighetssøndag 

Tema: Lange linjer 

Det er ikke gudstjeneste i 
dag. Kapellet er åpent. 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet 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 

              



  

 

Treenighetssøndag 
Prekentekst:  

 

45 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skrif-
tene, 46 og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias 
skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47 og i hans 
navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes 
for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48 Dere 

er vitner om dette. Luk 24,45-48 

 

 

 

 

 

 

Lange linjer 
Denne søndagens bibeltekst oppsummerer noe av kjernen i 
den kristne tro. Gud selv ble pint og sto opp igjen fra døden. 
Det er troen på at dette faktisk skjedde som ble spredt  
verden over gjennom hundrevis av år. Dette  
kjernebudskapet (og mye annet Jesus gjorde og formidlet) 
førte til at millioner av mennesker ble beveget og forandret. 
Enormt mange fikk motta de gode nyhetene om at til tross 
for vår ufullkommenhet er vi velkomne til evig liv etter  
døden. Ikke fordi vi presterer å være gode nok, men fordi 
Gud selv ga sitt liv for vår skyld. 

«Dere skal begynne i Jerusalem», sa Jesus. Det er naturlig 
å tenke at dersom man begynner der, så kan man fortsette i 
alle retninger. Og det har den kristne troen virkelig gjort. 
Helt opp til de nordligste utposter som Norge kom den, 
mange hundre år senere. 

Nå sitter vi her i Bergen by, og vi har med oss en kristen  
kulturarv som hadde sin opprinnelse i Midt-Østen. Nå er 
den tilpasset vår sammenheng, og samtidig er  
kjernebudskapet det samme. Uansett hvor lange linjer vi 
tegner tilbake i historien, er korset der Jesus døde fortsatt i 
sentrum. Korset er for oss i dag en påminnelse om at en 
grunnleggende kjærlighet og visdom er å sette andre foran 
seg selv. Ekstremvarianten er å ofre sitt eget liv for noen 
andres skyld. Hverdagsvarianten er å ofre noe av egen tid 
til noen andres beste. Førstnevnte kan vi være evig  
takknemlige for. Sistnevnte kan vi få til selv! 
 
God søndag!  

Leif Oma, sykehusprest 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=LUK&chapter=24&verse=45&verseto=48

