
 

Søndagshilsen 
22. august 2021 

13. søndag i treenighetstiden 
 

Tema:  
Skikkelighet 

 

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 



  

13. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: Lukas 12,41-48  

41 Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter 

til med denne lignelsen, eller gjelder den for  

alle?» 42 Herren svarte: 

        «Hvem er da den tro og kloke forvalteren 

som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å 

gi dem mat i rett tid? 43 Lykkelig er den tjeneren 

som herren finner i arbeid med dette når han 

kommer tilbake! 44 Sannelig, jeg sier dere:  

Herren skal sette ham over alt han eier. 45  

Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det 

varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg 

til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og 

spise og drikke til han blir full. 46 Da skal  

tjenerens herre komme en dag han ikke venter 

og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned 

og la ham dele skjebne med de vantro. 47 En  

tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke 

steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få 

mange slag. 48 Men en som ikke kjenner den og 

gjør det som fortjener slag, skal slippe med  

færre. Av den som har fått mye, skal det ventes 

mye, og av den som mye er betrodd, skal det 

kreves desto mer.  

 

Skikkelighet 

På 1960– og 1970-tallet var skikkelighet for mange et 
skjellsord. Opprør mot autoriteter var ikke uvanlig blant 
ungdom. En del nordmenn så på skikkelighet som en 
trussel mot et godt liv. Å ha orden og ansvarlighet som 
grunnleggende verdier ble sett på som en begrensende 
livsholdning. På samme måte forsøkte kristne å formidle 
at kristendommen heller ikke er noen bakstreversk  
moraltro. 

A-magasinet gjennomførte for noen år siden en under-
søkelse om hvorvidt skikkelighet var en trussel mot det 
gode liv. Svarene viste at de aller fleste i dag opplever at 
skikkelighet heller er en forutsetning for et godt liv.  

Kanskje viser dagens bibeltekst at kristendom blant mye 
annet nettopp er en moralreligion. Det trenger ikke være 
negativt. Jesus ansvarliggjør oss. Den som slår ansatte 
og drikker seg full på jobb oppfører seg ikke skikkelig. 

Nordmenn i dag tenker at skikkelighet er en sunn verdi 
som fører til gode liv, og Jesus oppfordrer til det samme. 
Dermed snakker vi samme språk. La oss ta ansvar ved å 
behandle hverandre på en skikkelig måte! 

 

 

God søndag!  

Leif Oma,  
sykehusprest 


