
Bibeln och pandemin.  En tröst i pandemin. 

Bibeln har en mängd olika dimensioner, ibland kan ett bibelord som du 

kanske läst många gånger få en helt ny betydelse eller innebörd. Satt och 

läste Lukas evangeliets 21 första kapitel när jag helt plötsligt såg något jag 

inte tänkt på förut. Kapitlet är ett av Jesu tal om den sista eller yttersta 

tiden. I vers 34–36 står det, Men akta er för att berusa er och dricka er 

fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den 

dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över 

alla som bor på jorden…  

Några saker att titta närmare på: Akta er, plötsligt, en snara, alla som bor 

på jorden, 

En snara kan enligt tex enligt illustrerat bibellexikon användas för att fånga 

ett djur så att djuret sitter fast med ett ben. En snara kan också läggas om 

halsen på någon. Tänk dig att du är ute går och allting är okay det ser ut 

som en bra framtid där du har planerat en mängd saker. Helt plötsligt som 

från ingenstans har du fastnat i snaran. Den fanns där men du såg inte och 

den hade ingen funktion förrän du klev precis där. 

Nu är din rörelsefrihet ytterst begränsad och du kommer inte särskilt långt 

därför att någon/något annat har kontroll över dig. Läggs snaran om 

halsen så kommer du ha ytterst svårt att andas. Den skall komma över alla 

som bor på jorden. Är detta kanske något du känner igen i pandemin, 

”covid”, i så fall ser du ett tecken i tiden.  

Detta bibelsammanhang talar om Jesu tillkommelse/dag och som sagt 

bibeln har många dimensioner. Men vad underbart att då läsa ur 

Psaltarens Nittioförsta Psalm och särskilt vers 3 Han skall rädda dig från 

fågelfångarens snara och från den förödande pesten!  

Gud är större Han har koll. Detta är ingen överraskning för Honom vad 

som händer och helt plötsligt har mörkret tagit makten. Nej, detta är den 

del av vad som måste hända innan tiden når sitt absoluta slut. Gud har allt 

detta i sin hand Han har bestämt vad som skall ske. Hela den 91: första 

Psalmen är därför så fin att läsa. 

Må Gud i sin nåd ta hand om oss. 

Pierre Enbert 


