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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 kapellet er midlertidig stengt for gudstjenestebruk 
grunnet smittevernhensyn. 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 



  

8. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: 2. Korinterbrev 8,9-15  

9 Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda 
han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere 
skulle bli rike ved hans fattigdom. 10 Jeg sier min 
mening om dette, og det kan være nyttig for dere. 
Dere begynte så godt i fjor og viste i handling at de-
re virkelig ville dette. 11 Nå gjelder det å fullføre. 
Som dere villig gikk i gang, må dere nå villig fullføre, 
alt etter evne. 12 For når den gode viljen er til stede, 
skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det 
en ikke har. 13 Det er jo ikke meningen at andre skal 
få hjelp og dere ha det trangt, men det skal være lik-
het. 14 Denne gangen har dere overflod og kan hjel-
pe dem som lider nød. En annen gang har de over-
flod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir 
det likhet, 15 slik det står skrevet: 
           Den som fikk mye, 
           hadde ingen overflod, 
           og den som fikk lite, 
           led ingen mangel.  

Likhet 

Paulus’ andre brev til menigheten i Korint er et relativt  
personlig brev hvor Paulus beskriver og forklarer hva han 
mener skal til for å være en god åndelig leder. 

En av hans viktigste punkter handler om vilje til å gi avkall 
på sitt eget ved å dele med andre. Paulus skriver det så 
sterkt som at «… det skal være likhet.» De kristne  
korinterne sto i en privilegert situasjon der de hadde 
overskudd. Oppfordringen som gis er å dele med seg slik 
at de bidrar til likhet i sitt nærmiljø. 

Mange i Norge i dag står i en liknende situasjon. Om jeg 
tenker på mitt eget liv er det flere ting jeg kunne gjort for å 
dele av overskuddet og bidra til likhet. Det er lett for oss å 
tenke at dette handler om å gi penger til et godt formål. 
Min tanke denne søndagen er at når Gud viser givervilje 
gjennom Jesu liv, handler fattigdom og rikdom om mer 
enn bare penger på konto. Noen er rike på omsorg, venn-
lighet og ulik kunnskap og livserfaring. Slike evner kan vi 
bruke til å dele med andre! Vi kan gjøre en forskjell ved å 
dele av vår åndelige rikdom i møte med et medmenneske. 

La meg tegne et konkret eksempel: En person uten fami-
lie og venner kan oppleve relasjonell fattigdom, kanskje 
ensomhet. Ved å møte vedkommende på en omsorgsfull 
måte og vise interesse for dem deler vi av vår rikdom og 
bidrar til denne likheten som Paulus oppfordrer til. En an-
nen gang kan den som ble møtt med godhet hjelpe deg 
eller andre på et annet område. Gud er godhet, og om vi 
villig deler av det vi har, alt etter evne, utøver vi Guds vilje 
i verden. Det gjør en forskjell! 

 

God søndag!  

Leif Oma, sykehusprest 


