
 

Søndagshilsen 
1. mai  

Tema: Tjeneste og lederskap 

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 



  

1. mai 
Prekentekst:  

25 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folke-
nes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres sty-
rer med hard hånd. 26 Men slik skal det ikke være blant 
dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren 
deres, 27 og den som vil være først blant dere, skal være 
slaven deres. 28 Slik er heller ikke Menneskesønnen 
kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt 
liv som løsepenge for mange.» Matt 20,25-28 

 

 

 

 

 

 

 

Tjeneste og lederskap 
Første mai er solidaritetens dag. Solidaritet er  
holdninger og handlinger som fremmer samhold  
mellom undertrykte verden over. Oppfordringen er at vi 
skal stå opp for både egen og andres urettferdighet. 
 
Til alle tider har mennesker levd med ulikhet,  
urettferdighet og store klasseskiller. På Jesu tid, for 
2000 år siden, var det slik, og i vår tid er det fortsatt 
slik. Stormennene deres styrer med hard hånd. Det 
oppleves ikke alltid slik i vårt samfunn at vi blir styrt 
med hard hånd. Samtidig finnes stormenn som har 
makt og innflytelse over våre liv. Jesus snur  
lederskapstanken på hodet. Han slår fast at for å bli den 
største, skal man arbeide for andre, ja faktisk være  
tjeneren deres. Å gi andre sin tjeneste gir status. Dette 
strider med menneskelige idealer og maktstrukturer. 
 
Jesus selv viste seg som en tjenende leder for oss da 
han ga fra seg sitt eget liv for vår skyld. Før han døde 
brukte han sin tid til å tjene de menneskene han møtte 
på sin vei. Også vi kan la oss inspirere til å forsøke å 
tjene de mennesker vi møter på vår vei. De av oss som 
på ulike måter er ledere for andre kan gjøre en innsats 
for å være tjenere fremfor stormenn. 
 
Både ledere og andre kan stå opp for andres  
urettferdighet. Jesu liv og væremåte fungerer godt som 
forbilde for oss på denne dagen, arbeidernes dag. 

 

God søndag!  

Leif Oma, sykehusprest 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=MAT&chapter=20&verse=25&verseto=28

