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Pandemin slår hårt mot de mest utsatta i 
vårt samhälle. För hur ska man kunna tvätta 
händerna, värma sig eller isolera sig vid 
förkylningssymptom när man inte har ett hem? 
När aktivitetshus, bibliotek och andra öppna 
verksamheter stänger ner går det ut över de 
människor som inte har någon annanstans att 
ta vägen.

En stadsmission kan inte stänga ner. Det är 
vårt grunduppdrag att hjälpa dem som har det 
tuffast. Vi kan inte stänga dörren utan måste 
hitta nya lösningar. Det ligger i vårt DNA som 
stadsmission att ompröva det vi gör för att 
matcha de behov vi möter. Det här året har 

våra verksamheter fått visa prov på det. Gång 
på gång. Oförtröttligt har vi ställt om för att 
inte ställa in. Vi har flyttat utomhus, blivit mer 
digitala, delat in våra lokaler i flera sektioner, 
kört ut mat, vi har öppnat på fler platser och 
mycket mer – allt för att kunna fortsätta hjälpa 
våra mest utsatta medborgare på ett säkert sätt.

Snart är det här året slut, men vi vet att 
utmaningarna fortsätter även 2021 och vi på 
Göteborgs kyrkliga stadsmission behöver allt 
stöd vi kan få för att möta dem som Jesus talar 
om i liknelsen.

Tack för din gåva!

Matteusevangeliet 25:35-40
35Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, 
jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var naken och ni gav mig kläder, jag 
var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ 37Då kommer 
de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller 
törstig och gav dig att dricka? 38När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller 
naken och gav dig kläder? 39Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte 
dig?’ 40Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa 
minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.


