
Predikofunderingar för Sjösöndagen, 17.s.e. Pingst 2018  
”Jesus ger liv” 
 
Jes. 26:12–14 el 1 Kon. 17:17–24 
Fil. 1:20–26 
Joh. 5:19–21 
 
Ett ankarkors (=Sjömanskyrkans emblem) hänger kring mannens hals. En gång i tiden återgav 
Sjömanskyrkan hoppet och livet till honom. Nu vill han å sin sida tjäna dem som har förlorat livet 
och hoppet. ”Skaffa dig ett liv”, kunde man slänga ur sig i tiderna. Och så har man dragit 
utomlands bredare levebröd, äventyr eller nya upplevelser i sikte. Kanske hade man inget annat 
val. Man var tvungen att lämna. 
 
Dessa människoöden hittar man på sjömanskyrkan. Det finns glada historier om lyckanden, 
familjer som grundats, nya öppningar för karriären, men det finns mycket mer. Misslyckanden, 
hemlängtan, rotlöshet. ”Att skaffa sig ett liv” lyckades inte. 
 
Dagens evangelietext för oss till början av ett nytt liv. Jesus har precis helat en man som har varit 
sjuk i 38 år. En hopplös situation har förändrats i en handvändning. Det som behövdes var Jesu ord 
och ett liv som man inte levt fick man lämna efter sig. 
 
Med ett ord skapade Gud hela jorden. Orden helar fortfarande, bara man förstår dem. En kvinna 
som har länge arbetat i väntjänsten vid sjömanskyrkan i London berättade att i samtalen börjar 
man ofta på engelska, men ju djupare man går desto fortare byts språket till finska – 
modersmålet. Det är viktigt att man i ett främmande land har en plats där man blir förstådd på sitt 
eget språk speciellt om livet ter sig annorlunda än man hade väntat sig. Sjömanskyrkan erbjuder 
inte bara vackra fraser till livets bucklor, men ord av ett nytt liv: Jesus ger liv. 
 
Man har länge åkt till sjöss i hopp om ett nytt liv. Man rymde från skolan eller stränga förhållanden 
hemma. Bekantas berättelser upphetsade unga och varför inte litet äldre och det mönstrade på. I 
dag är sjöfararyrket som vilket yrke som helst, speciellt i västvärlden. I många Asiens och Afrikas 
länder finns det ännu mycket av sökandet av ett nytt liv kvar. Med sjömansinkomst kan man 
upprätthålla en större familj även i sådana länder där inkomstkällorna annars är få.  
 
Typiskt för sjömanslivet är längtan och separation som motvikt till yrkets glädjeämnen och nya 
upplevelser i nya länder. Man är på långt avstånd från sina nära och kära både tidsmässigt och 
rent fysiskt. Sjömanskyrkan erbjuder en mötesplats där man kan träffa andra än bara sin egen 
besättning. Där kan man fast för en liten stund komma bort från det ofta så trånga samhället 
ombord. På sjömanskyrkan är Jesus närvarande i vardagen, mitt ibland oss alla. 
 
Sjömanskyrkan är inte bara en plats där man möter finländska sjöfarare eller utlandsfinländare. 
Ankarkorset är inte bara för finländare. Ord av hopp och kärlek är viktiga för många lokala, som 
har misst sitt liv. Inte bara ord, utan atmosfär där man blir mött och uppskattad sådan som man 
är. Ankaret är hoppets, korset Jesu kärleks symbol. Tillsammans är de som Jesu helande ord för de 
som har förlorat sitt liv. Det är de även för oss, som seglar på trygga vattnen här hemma. 
 
Ankarkorset har en plats kring vår hals. 
  



Böneämnen är samlade av olika sjömanskyrkornas medarbetare: 
 
Vi ber om: 

- Din överflödiga kärlek, så att vi kan älska varandra och våra nästa så som Du 
Vi välsignar: 

- arbetare i Nordsjö hamn 
- olika sjömanskyrkornas medarbetare, frivilliga och förtroendevalda 
- lokala frivilligmedarbetare 

Vi kommer ihåg: 
- ryggsäcksresenärer omkring i världen 
- alla, som arbetar långt hemifrån 
- trogna medlemmar av Sjömanskyrkokretsar  
- lotsar och andra som hjälper på sjön 

Vi ber för: 
- de som har flyttat bort 
- alla utlandsfinländare 
- sjöfarare 

 
 
 
Sammanställd av Liisa Kuusela, som är präst vid Martis församling i Åbo, och deltog under våren 
2018 i medarbetarutbyte vid sjömanskyrkan i London och anglikanska All Saints` Woodford Wells 
församling. 
 
 


