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16:e söndagen efter pingst 

Guds omsorg 

Lukas 10: 38–42  

 

Sjösöndagen 20.9.2020 
 

Under de senaste sex månaderna har många av oss fått förlita oss på andras omsorg. Av en eller annan 
anledning har man inte kunnat sköta sina egna ärenden och fått be en granne eller släkting om hjälp. 
Pandemin under våren och sommaren lärde oss alla ett helt nytt sätt att leva. Arbetsplatser stängdes, resor 
och till och med rörligheten begränsades (eller det fanns inget att färdas med om man hade kunnat), barn 
fick övergå till distansundervisning, etc. Sommarlovsplanerna fick ändras helt för väldigt många eftersom 
det inte var tillåtet att resa och större evenemang här i hemlandet, inklusive andliga fester, ställdes in. Allt 
har ännu inte återgått till det normala, och det kommer troligen aldrig att bli som förut. 

Den nya situationen ledde till stor uppfinningsrikedom. Offentliga organisationer och privata aktörer 
hittade varandra och utvecklade nya former av samarbete. När restauranger inte fick släppa in kunder 
började man istället sälja mat som kunderna kunde ta med sig. Vandring och utomhusaktiviteter blev 
populära eftersom inomhusidrottsanläggningar stängdes. Alla typer av program för videosamtal användes 
i stor utsträckning, till och med så intensivt att det ledde till överbelastning. Människan är påhittig när hon 
måste. 

Många sjömän fick omorganisera sina liv. Fartyg togs ur trafik och personalen permitterades eller till och 
med sades upp. På fartyg som förblev i trafik förlängdes anställningsavtalen eftersom det var svårt eller 
till och med omöjligt att återvända hem. Det var bättre att stanna ombord och fortsätta arbeta när man inte 
kunde ta sig hem och det inte gick att få ersättare till fartyget. För oss finländare blev sjöfarten återigen en 
viktig ”navelsträng” när livsmedel och andra nödvändiga artiklar transporterades hit och våra 
industriprodukter ut i världen till de som behövde dem. 

Historien om en finländsk sjöman: 

”Jag har arbetat på sjön i över tjugo år, först som däcksmatros, halvmatros och matros. 
Jag har nu arbetat som styrman i femton år.” Som styrman kör du fartyget på havet under 
en fyratimmarsvakt, två gånger om dagen. I hamnen, när förste styrman ansvarar för 
lastning och lastplanering, kör de övriga styrmännen sex timmar. Arbetet kräver en viss grad 
av envishet och ibland är det stressigt, men jag tycker om mitt arbete. 

Vad fick dig att söka arbete till sjöss? ”Ett genetiskt fel!”, blir svaret. Skrattet smittar. ”Jag 
har arbetat till sjöss så länge att jag inte vet om jag kan göra något annat.” Det bästa med 
arbetet är havet och naturen, den marina miljön i allmänhet. ”På haven kan du se 
naturfenomen som man aldrig ser på land. En lugn vakt på öppet hav i lugnt väder, det är 
fint”. 

Drömjobbet har också en unik arbetsmiljö. På fartyget befinner man sig i ett slutet utrymme 
under långa perioder tillsammans med en liten grupp. Fartyget seglar mellan Finland och 
Tyskland på olika rutter. Vi jobbar fyra veckor och har fyra veckor ledigt. I slutet av skiftet 
går sjömannen inte hem, utan till hytten, sitt fartygshem. 
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”Det är jobbigt för familjen när man är borta långa perioder från hemmet och familjen.” 
Passagerarfartyg har kortare arbetsperioder. ”Många har gått vidare till passagerarfartyg 
när de fått familj och har små barn. Det är enklare.” 

Fartyget är en plats där du kan komma undan med liten ansträngning om man ser till omsorg. Skiften 
följer ett strikt mönster, särskilt de dagar man befinner sig på öppet hav; maten sätts på bordet och ibland 
städar man till och med hytterna. Då kan man fokusera på sitt arbete och navigera i lugn och ro utan att 
man behöver koncentrera sig på många olika saker. Självklart är själva arbetet ofta stressigt, särskilt om 
man gör frekventa hamnbesök som avbryter den stabila rytmen under dagarna på havet. 

Fartygen och deras sjömän är en viktig grupp omsorgspersoner för oss. Utan sjöfart skulle våra liv här i 
Finland vara mycket svårare på många sätt – och förmodligen ännu fattigare. Alla dessa personer håller 
vårt samhälles hjul i rullning med sina osynliga insatser. Mat kommer och varor går. Konkret omsorg för 
allas vår skull för att trygga levnadsförutsättningarna. 

Dagens texter ger oss tre bilder av omsorg. Å ena sidan finns det konkret försörjning och å andra sidan 
sensmoral och att sätta sin förtröstan till den. Det finns också något däremellan och lite av båda. Både 
människor och Gud själv är omsorgspersoner. 

Det är ibland svårt för oss finländare, särskilt dagens finländare, att låta oss bli omhändertagna. 
Inställningen ”Jag klarar mig” och ”jag behöver ingen hjälp” sitter i benmärgen. Vi har svårt att ta emot 
hjälp från andra, men hur är det med Guds omsorg? Vågar vi ta emot stöd från något ännu större? Till 
sjöss måste du ha en stark tro på dina egna färdigheter och naturligtvis måste du ha dessa färdigheter, det 
räcker inte att bara tro. Trots detta händer det att även en yrkesperson konstaterar att nu måste man sätta 
sin förtröstan till beskydd – man har använt alla sina knep. 

Vi har hört berättelsen om Marta och Maria många gånger, men ändå öppnas ens ögon varje gång. Jesus 
förbjuder inte någon att göra det hon gör just nu, trots att Marta uppmanar till det. Istället för att jobba och 
slita uppmanar han oss att stanna vid det väsentliga. Man kanske inte hör kallelsen bland alla måsten. 
”Kom till mig alla.”  

 

 

Jaakko Laasio 
sjömanspräst 
direktör för arbetet bland sjöfarare 
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