
 

Søndagshilsen 
04.09.2022 

13. søndag i treenighetstiden 

Tema: Frukt som varer 

Kapellet                                                              
er åpent hver dag for lystenning og en stille stund!  

Tirsdager kl 11:30                                                        

er du velkommen til en kort middagsbønn 

 

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 
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13. søndag i treenighetstiden 
Prekentekst: Joh. 15,13-17 

13 Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet 
for vennene sine. 14 Dere er mine venner hvis dere 
gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke 
lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans 
gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for 
dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke ut-
valgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å 
gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far 
gi dere alt dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt 

bud til dere: Elsk hverandre! Joh 15,13-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt som varer 

Mange har opp gjennom historien prøvd å forklare 
hva som menes med ordet «kjærlighet». Jesus 
snakket ikke om en abstrakt og følbar verdi kalt 
kjærlighet. Nei, mer enn som så viste han hva sann 
kjærlighet er ved å ofre sitt eget liv for sine venner. 
At Jesus gir sitt liv for disiplene framstår som det 
ultimate uttrykk for Guds uendelige og ubetingede 
kjærlighet.  

Ingen av oss makter å prestere en kjærlighet lik den 
Faderen og Sønnen har vist oss. Denne gudommelige 
kjærlighet, kalt «agape», kan egentlig kun komme fra et 
rent og syndfritt hjerte. Men selv om vi verken makter 
eller kan skape en slik uselvisk kjærlighet i våre hjerter, 
står Guds kjærlighet som et eksempel og forbilde vi kan 
strekke oss mot.  

Jesus skapte frukt som varer ved å gi sitt eget liv for 
oss. Når vi mennesker da får beskjed om at også vi 
skal bære frukt som varer, virker det som en voldsomt 
stor oppgave. Vi kan vel ikke være Jesus, vi skal da vel 
ikke dø for vennene våre? 
For de aller fleste av oss tror jeg ikke vår oppgave er å 
dø på den måten Jesus gjorde. Det som jeg tror er vår 
oppgave står i vers 17 i bibelteksten: Elsk hverandre! 
Gud har tross alt elsket oss først. 

 
God søndag!                                                                                 

Leif Oma, sykehusprest. 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=JHN&chapter=15&verse=13&verseto=17

