
 

Søndagshilsen 
18.12.2022 

4. søndag i adventstiden 
 

Tema: Selvbevissthet 

Det blir ikke gudstjeneste denne søndagen. 

 

Sykehuskapellet ved apoteket i 1. etg. er alltid åpent for  

lystenning og en stille stund.                                                     

Tirsdager kl 11:30 er det en kort bønnestund samme sted. 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehus kapellet 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 



  

4. søndag i adventstiden 

Prekentekst: Luk 1, 46-55 

 46 Da sa Maria: 
          «Min sjel opphøyer Herren, 
          47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 
          48 For han har sett til sin tjenestekvinne  
           i fattigdom. 
          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 
          49 for store ting har han gjort mot meg, 
          han, den mektige; hellig er hans navn. 
          50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn 
          over dem som frykter ham. 
          51 Han gjorde storverk med sin sterke arm; 
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 
          52 Han støtte herskere ned fra tronen 
          og løftet opp de lave. 
          53 Han mettet de sultne med gode gaver, 
          men sendte de rike tomhendte fra seg. 
          54 Han tok seg av Israel, sin tjener, 
          og husket på sin miskunn 
          55 slik han lovet våre fedre, 
          Abraham og hans ætt, til evig tid.» 
        Luk 1,46-55 

 

 

Selvbevissthet 

Enkelte mennesker har allerede i ung alder  
innarbeidet en god tillit til livet. De samme  
menneskene har ofte en tilsvarende tillit til sin egen 
verdi. Noen ganger kan dette kanskje bikke over og 
likne mer på overmot. Noen etablerer litt tidlig et  
livsmål om å bli berømt, sett og beundret.  

Er det en slik holdning vi møter hos Maria i dagens  
bibeltekst? Jeg tror ikke det. Det er som Jesu mor hun 
opphøyer Herren. Og når Herren opphøyes, drar han 
med seg de minste. Og av alle de minste, var Maria 
unik. Hun var den eneste som fødte verdens frelser. 
Etter all sannsynlighet hadde ikke hun noe mål om å 
bli verdensberømt. Hun takket Gud for at Gud skulle 
åpenbare seg gjennom hennes svangerskap og  
barnefødsel. 

Innholdet i Marias ord står fortsatt ved lag. Gud løfter 
opp de lave. Både før og etter Maria har Gud  
konsekvent valgt ut det som er smått i verdens øyne. 
Fra dag én og til den ytterste dag skal hovmod stå for 
fall, og Herrens miskunn øses ut over dem som frykter 
ham. 

 

 

God advent!                                                                                          

Vennlig hilsen                                                                        
Leif Oma, sykehusprest 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=LUK&chapter=1&verse=46&verseto=55

