
 

Søndagshilsen 
6. søndag i påsketiden 

Tema: Fadervår 

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 

             Bilde: Bergen offentlige bibliotek 



  

6. søndag i påsketiden 
Prekentekst:  

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedning-
ene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange 
ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva 
dere trenger, før dere ber ham om det. 9 Slik skal dere da 
be:     Vår Far i himmelen! 
          La navnet ditt helliges. 
          10 La riket ditt komme. 
          La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
          11 Gi oss i dag vårt daglige brød, 
          12 og tilgi oss vår skyld, 
          slik også vi tilgir våre skyldnere. 
          13 Og la oss ikke komme i fristelse, 
          men frels oss fra det onde. 
          *For riket er ditt og makten og æren i evighet. 

          Amen.• Matt 6,7–13 

 

 

 

 

 

 

Fadervår 
Noen ganger er det svært travelt på et sykehus. Oppgavene 
står i kø, og de som jobber her må løpe seg gjennom dagen 
nesten uten pause. Sånn kan det være, og iblant er det helt 
nødvendig og riktig å være så effektiv som mulig. 
 
Dersom hele livet vårt skulle foregå i like høy hastighet som 
den travleste vakten på sykehuset, da ville det etter hvert 
sagt stopp for både kropp og sjel. Vi er avhengige av å ha 
perioder med ro og mer tid. Tid til å være helt til stede og 
bare være. Bare være, enten alene eller sammen med 
andre. Ikke alltid behøver det å skje så mye heller. 
 
Er dette en uvant tanke? Det kan hende noen av oss har 
nytte av å øve oss på å ta oss tid til å gjøre ingenting.  
 
Det passer egentlig greit at det er selve Fadervår som er  
bibelteksten denne søndagen. Denne bønnen kan også 
være en øvelse i tilstedeværelse. For disse ordene har blitt 
sagt i snart 2000 år, og det er ganske lang tid. Min tid her i 
verden er ganske kort i forhold. Fadervår er derfor tidløst i 
vår sammenheng, og kan løfte blikket vårt opp og forbi våre 
daglige gjøremål. Ordene er for mange ganske kjente, slik 
at vi ikke trenger å være kreative og lage noe helt nytt. Vi 
kan bare si Fadervår akkurat slik det står. 
 
Kan hende det gjør godt, og skaper litt ekte tilstedeværelse. 
 
God søndag!  

Leif Oma, sykehusprest 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=MAT&chapter=6&verse=7&verseto=13

