
 

Søndagshilsen 
10.04.2022 

Palmesøndag 
 

Tema: Forventning 

 

 

Gudstjenester i kapellet i påsken: 

Skjærtorsdag 14. april kl. 11:00 

Første påskedag 17. april kl. 11:00 

Velkommen! 

 

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 gudstje-
neste 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 



  

Palmesøndag 

Prekentekst: Matt 21,1-17 

1 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeber-
get, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i 
landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et 
esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem 
hit til meg! 3 Og om noen kommer med spørsmål, skal dere sva-
re: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med 
dere.» 4 Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt 
gjennom profeten: 
          5  Si til datter Sion: 
           Se, din konge kommer til deg, 
           ydmyk er han og rir på et esel 
           og på trekkdyrets fole. 
6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og 
hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han 
satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut 
over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på vei-
en. 9 Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: 
           Hosianna, Davids sønn! 
           Velsignet er han som kommer i Herrens navn! 
           Hosianna i det høyeste! 
10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de 
spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er profe-
ten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 12 Så gikk Jesus inn på tempel-
plassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet 
pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13 og sa til 
dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men 
dere gjør det til en røverhule.» 
    14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og 
han helbredet dem. 15 Men da overprestene og de skriftlærde så 
undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: 
«Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16 og spurte ham: 
«Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: 
           Fra småbarns og spedbarns munn 
           har du latt lovsang lyde!» 
17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han 

natten over. Matt 21,1-17 
 

Forventning 
Påskefeiringen i Jerusalem er en festtid med lange tradisjoner, 
helt tilbake til israelittenes utgang fra Egypt. Den siste tida har 
ryktet gått om at Jesus er på vei til byen, og forventingene om 
en ny konge har spredd seg. Forberedelsene til påskefesten er i 
full gang: det bakes, pyntes og ordnes. Noen går ut og skjærer 
palmeblader av trærne for å ha med til festen. Utpå dagen  
samles mer og mer folk i hovedgata. Det er barn og voksne i  
salig blanding, og snart har de bredd palmegreinene, klær og 
tepper på bakken – for kanskje kommer kongen?  

Det er sannsynlig at folk sine forventninger til kongens ankomst 
ikke ble innfridd. Var det ikke en staselig konge som skulle  
komme, lurte folk. En konge rir da ikke på et usselt esel! Vi aner 
at forventingene blander seg med forbauselse. Like fullt tar de 
imot Jesus som en konge – med heiarop: Hosianna, velsignet 
være han som kommer i Herrens navn, hosianna!  

Hvorfor gjør Jesus det på denne måten i opptakten til  
påskedramaet? Kan det være for å formidle noe om hvem Gud 
er, og at Gud sprenger alle våre forestillinger og bilder? 

Jesus går hele tiden lenger ned. Født blant dyra i stallen. Venn 
med vanlige folk, tiggere og prostituerte. Han tar oppgjør med 
maktmisbruk og grådighet. Han er den 
som palmesøndag rir inn på eselryggen 
og dør noen dager senere sammen med 
forbrytere. I påske dagene viser Gud sin 
makt gjennom avmakt. Motstridende vår 
logikk bryter Gud ofte med menneskelig 
natur, tankegang og dermed forventning. 
Dette til inspirasjon og ettertanke for oss 
når vi forsøker å mestre livene våre. 

God søndag!                                                                                 
Leif Oma, sykehusprest.  

https://bibel.no/Nettbibelen?book=MAT&chapter=21&verse=1&verseto=17

