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14. söndagen efter Pingst, Luk. 10: 25–37 

 

 

 

För sjösöndagen passar temat ”vår nästa” väl och vice versa – sjösöndagen passar utmärkt till söndagen 

för våra nästa. Det är de som får sin näring på och av havet, som Sjösöndagen lyfter fram.  

Under de senaste åren har man börjat prata om sjöfararnas mentala problem. Den främsta orsaken är långa 

frånvaron från sina nära och långt hemifrån. De finländska och de flesta av (väst-)europeiska sjöfarare gör 

arbetsavtal, som ger arbetspass på några veckor eller högst ett par månader. För alla andra talar man om 

månader, helst 6-9 eller t.o.m. mera. Det tär på familje- och människorelationer. 

Älska din nästa, som dig själv. Och hur göra det, när mötena begränsas till ett par ynkliga månader om 

året och det huvudsakliga mötesmedlet övrigt är videosamtal om man råkar ha täckning av nätet. 

Familjens försörjare gör en obegriplig offring genom att arbeta ofta på andra sidan jorden. De karga 

kabinerna pryds av bilder på makor och barn och påminner om det viktiga i livet. 

Älska dina nästa omkring dig, när arbetslaget består av olika nationaliteter utan inget som helst 

gemensamt – språk, utbildning eller hobbyn. Verkligheten för sjöfarare är på många sätt internationell. 

Besättningar samlas genom förmedlingsfirmor och sätts ombord för att arbeta tillsammans månader i 

sträck. Det kräver många sorts anpassningsförmåga. Den som ensam representerar sin nationalitet hamnar 

ofta i samaritens roll när de andra håller samman och delar såväl språket som kulturbakgrunden. 

Älska din nästa när hen minst det förtjänar eller frågar efter. Sjömanskyrkan håller trösklarna låga och 

dörrarna öppna så att även en smula mänsklighet eller en bit av himlen skulle vara inom räckvidd för de 

som rör sig i hamnen. 

Det osynliga är inte främst i minnet och vi landkrabbor glömmer ofta att varorna rör sig inte av sig själva 

och fartygen inte seglar utan besättning (ännu). Alla dessa osynliga sköter om vår välfärd, inte bara om 

sina käras. 

 

Två berättelser om sjöfarare sammansatt av möten på sjömanskyrkan: 

”Min far var försäljningsagent och från unga år rörde jag mig med honom ombord. Jag ville 

alltid till sjöss. Jag förundrades av den internationella atmosfären på båtarna. Som 16-åring 

for jag första gången själv och den resan varade ett år och en månad. 

Sedan kom familjen. Emellanåt hade jag skuldkänslor för att jag åkte. Under arbetspasset får 

man olika slags känslor och man blir rädd för att hamna utanför familjelivet. Längtan och 

bekymret...de är alltid där. Varje gång efter arbetspasset lär man att känna varann igen. 

I dag är romantiken borta från sjömanslivet: arbetstakten är hård och besättningen i 

minimum. Men jag har själv valt min bana. Det här är litet av en frivillig fängelse. Därför 

känns det viktigt att jag i svåra stunder får stöd av sjömanskyrkans kurator. Hen går med 

mig, lyssnar och delar såväl glädjen som sorgen. Längtan och bekymret halveras, när man 

får dela dem.” 

- - -  

  



“Jag arbetar som servitör på en europeiskt kryssningsfartyg. Varje morgon stiger jag upp 

klockan fem till sängs kommer jag strax före midnatt. På dagen har man några timmar 

ledigt, men ofta kommer det arbetsorder då också, fast i receptionen. Jag jobbar i nio 

månaders skift. När skiftet är slut får jag själv köpa flygbiljetten hem. 

Min familj är i Brasilien. Jag har fru och två barn. Barnen växer mycket under nio månader. 

Förra gången jag kom hem, ville den yngre inte komma i famn för att hen inte kände igen 

mig. Då brast jag i gråt. 

Hemma kan jag stanna högst tre månader, och ofta kommer jag redan tidigare på jobb, för 

att familjen skulle få pengar. Ibland kryssar fartyget nära mitt hem, men inte hinner jag 

träffa familjen då heller. Då känns längtan större. 

Vi har trådlöst internet ombord, men det är så dyrt att jag inte har råd att använda det. I 

hamnen finns sjömanskyrkans serviceställe. Där får jag kontakten hem. 

Jag försöker mitt bästa för att mina barn inte skulle glömma mig.” 

- - - 

Älska din Gud över allting. Det får sjöfararen erfara i storm och stiltje. Andlighetet och spritualiteten är 

ofta väl synliga i fartygens vardag. Till sjöss frågar man inte efter bekännelsen, men man förtröstar sig 

starkt på Guds ledning. Den egna kunskapen tar ibland slut och då får man låta sig bäras av kraftigare 

händer. 

”Välkomna här” var lösenordet för sjömansprästen i Antwerpen i början av 1900-talet. Det passar utmärkt 

i alla kyrkor. Älska din Gud över allting, han har dörren öppen för vem som helst att komma. 
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