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6. søndag i påsketiden   
 

Tema: 

 Å høre til 

 

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 er midlertidig stengt for gudstjenstebruk av smitter-
verns hensyn. Dersom du ønsker nattverd på rommet, kan du 
si ifra 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 årsa-
ker utløse behov for samtale og refleksjon. Presten har selv-
sagt taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med prest / sam-
talepartner 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 «prestetjenester» 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 

Foto: Josh Meltzer , CC-BY-NC-ND-4.0  



  

6. søndag i påsketiden                            
Prekentekst: Matteus 7:7-12 

7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så 
skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, 
og den som leter, han finner, og den som banker på, skal 
det lukkes opp for. 
    9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han 
ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en 
fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres 
gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himme-
len gi gode gaver til dem som ber ham! 12 Alt dere vil at 
andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot 
dem. For dette er loven og profetene. 

 

 Å høyre til 

Vondt er av alle andre   

bli trakka på og trengd. 

Men vondare å veta 

at du er utestengd. 

Det er så mangt i livet 

du ventar deg og vil. 

Men meir enn det å vera, 

er det å høyre til. 
Jan-Magnus  Bruheim                                               

Å høre til 
Vi har alle erfaringer av å ikke høre til eller passe inn. 
Det kan kjennes som om vi har kommet inn i feil hus.  
Mange har den opplevelsen i møte med tro og kirke. 

Jeg husker en kveld i ungdomstiden vi var samlet hjemme 
hos en kamerat som bodde i et rekkehus i Arna. Vi hadde 
vært ute en tur og da vi skulle inn igjen sa en i gjengen: 
Førstemann inn. Vi løp det vi klarte. Jeg kom meg så vidt 
foran, stormet inn og stoppet ikke før jeg var kommet inn i 
gangen der døren inn til stuen var. Da ble det full forvirring 
både hos meg og de som var i stuen, for der satt en ukjent 
familie og så  lørdagsunderholdningen på tv. Vi hadde løpt 
inn i feil hus. Vi beklaget og skyndte oss ut, skikkelig flaue. 
Jeg glemmer aldri følelsen av å løpe inn i feil hus.  

I dagens bibelord sier Jesus: Be, så skal dere få. Let, så 
skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  

Det er ikke ord som lover at alt vil ordne seg, bare vi ber. 
Men det er et løfte om at Gud alltid tar imot oss når vi ven-
der oss til ham.  Hos Gud er det rom for alt vi er og alt vi 
bærer med oss.    

Troen må holde fast Guds godhet for oss, også når vi her i 
livet ikke får det vi ønsker og ber om. Derfor er ikke troen 
en skråsikker proklamasjon. Men det er en bønn, noen 
ganger uten at vi klarer å finne ord. Det er å lete, det er å 
banke på. Og med ordene fra Jesus får vi gjøre det i tillit til 
den Gud som er nær oss, som alltid står med åpen dør, 
ønsker oss velkommen hjem og gir oss det vi dypest sett 
trenger.  

God søndag!  

Vennlig hilsen Leidulf Øy                                              
sykehusprest vikar 


