
 

Søndagshilsen 
31. oktober 2021 

Bots– og bønnedag 
Kl 11:00 

Tema: «Å anerkjenne egne sprekker» 

 

Velkommen til gudstjeneste  

i kapellet  

 

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 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 



  

21. søndag i treenighetstiden                      

Prekentekst: Lukas 18:9-14 

Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så 
ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: 
    

10
 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene 

var fariseer og den andre toller. 
11

 Fariseeren stilte seg 
opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at 
jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør 
urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren 
der. 

12
 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg 

tjener.’ 
13

 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang 
løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og 
sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’ 
    

14
 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, 

den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, 
skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal 
settes høyt.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om å anerkjenne egne sprekker 

I Japan finnes det en over 400 år gammel kunstform 
som heter kintsugi. Ordet betyr noe slikt som å repa-
rere med gull. Om en skål knuses, kan den få nytt liv, 
og bli til noe enda vakrere.  Man legger ikke skjul på 
sprekkene, men fyller dem heller med gull, og lar dem 
bli vakre mønster i den store helheten.  

I det å ta knuste biter og limer de sammen igjen med gull, 
hviler ideen om at man kan omfavne feil og mangler. Det 
handler om å ikke gjemme bort det uperfekte, og med det 
kan filosofien i denne kunsten hjelpe oss til å se håpet i 
de vanskelige situasjonene. Når ting knuser, kan det få 
nytt liv, repareres og kanskje til og med bli til noe vakkert. 
Det kan også minne oss på hvor sårbare vi er i vår men-
neskelighet. Det er en påminner om å være optimistisk 
når ting går i knas, sette pris på lærdommen fra de vans-
kelige erfaringene, og være ærlig med Gud og oss selv 
om det som ikke er bra. Så enkelt og så vanskelig på 
samme tid. Innrømme feil og mangler. Det er det tolleren 
gjør. Han stiger sårbar frem for Gud. Den Gud som kjen-
ner oss, vet hvem vi er og hvordan livene våre er.  Å 
snakke ærlig om livet, og å tørre å være sårbar og vise 
sine sprekker, det bygger relasjoner og fellesskap. Og fel-
lesskap er det Gud ønsker med oss.  

 

God søndag! 
Kristine Bleikli, prestestudent i praksis 


