
 
 

TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 
”Den gode herden” 

Söndagens bibeltexter handlar om att Jesus är den gode herden – vår gode herde. 
En av de tidigaste bilderna av Jesus är herden som bär lammet.  

Herden framställs som den som räddar och som skyddar, men också som den som går före 
och vägleder och går efter för att se till att inte någon blir efter på vägen. I söndagens 

evangelietext säger Jesus ”Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och 
ingen ska rycka dem ur min hand.” 

Om den tryggheten berättar Susanna Lindvall: 
”I tidiga tonåren drabbades jag av oförklarliga episoder av skräckfyllda nätter, då jag vaknade 
kippandes efter luft. Så småningom återkom det allt mer sällan att jag störtade mot det öppna 

fönstret i hopp om att få in mer luft i min, som jag upplevde, krampande och avstängda, 
luftstrupe. 

Med det sagt, är det inte så underligt att även om dessa vidriga episoder har försvunnit, 
efterlämnade de en påtaglig rädsla, att dö så att jag inte skulle kunna andas. 

Själva döden har jag aldrig varit rädd för. Däremot sättet att dö på, har jag vissa 
betänkligheter inför. Så kom COVID-19 pandemin. Redan på ett mycket tidigt stadium, tack 

vare läkarvänner i olika delar av världen, blev jag medveten om hur själva döden i COVID-19 
skulle kunna te sig om det ville sig illa. Som 70+, multisjuk och helt klart i riskgruppen, hade 

jag inga illusioner kring prioriteringarna som skulle komma även i Sverige. I mitt fall 
nedprioritering till att vårdas i hemmet med ytterst bristande möjligheter till andningshjälp. 
Intensivvård var inget att tänka på och uppriktigt sagt, inte troligt att jag hade pallat för den 

tuffa behandlingen. 
I det läget borde jag rimligtvis ha fått ett visst mått av panik. Men så blev det inte. Till min 

egen förvåning omslöts jag från dag ett av ett inre lugn och en barnslig tillitsfullhet att jag var 
i Guds händer oavsett vad som sker. Inte en tro på att jag förhoppningsvis skulle skonas, utan 

när det hände/om det hände, skulle Guds välvilja och kärlek inte lämna mig i sticket! 
Gud går oss alla tillmötes på livets väg. Om Gud går åttio procent av sträckan, måste vi dock 

själva gå de tjugo procenten för att möta honom. Min del av sträckan just nu är att göra det jag 
kan för att undvika smittan, så jag har gått i fysisk, frivillig, karantän. Liksom i alla livets 

prövningar, har jag alltid hållit Jesu hand i min, eller snarare han har hållit min hand i sin. För 
så gör han med alla. Vare sig en är medveten eller inte. Matt 28:20 … se, jag är med er alla 

dagar intill tidens slut. Amen” 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
Vi lever i en tid då få av oss har möjlighet att möta varandra fysiskt. Samtidigt kan det vara en 
tid då vi är närmare varandra än vanligt. Vi får be och tänka på varandra, vi får ringa det där 



samtalet som vi så länge tänkt på eller skriva brevet. Församlingen har en förbönslista men 
olika böneämnen för varje dag. Ytterligare en möjlighet till bön och gemenskap får vi genom 

Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har ca 600 församlingar runt om i landet. Vi knyts nu 
samman i en stor bönekedja. S:t Peters församling får förbön från Equmeniakyrkan i 

Falköping och vi ber för Johanneskyrkan i Lindome. 
Behöver du prata med någon finns pastor och diakonarbetare tillgängliga via telefon: 070-660 

16 29 (Solveig Högberg), 073-663 78 27 (Jonas Rova) 


