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Tro och liv 

Jesaja 1:10-17, Jakobsbrevet 1:22-25, Matteusevangeliet 23:1-12, Psaltaren 143:6-10 

 

  I veckans Veckobrev, som sänds ut till dem som har e-post, skrev jag att man kan se tro och 

liv som två vågskålar på en gammaldags våg, där det gäller att få skålarna att väga jämt. Det 
handlar om att ha en god balans mellan tro och handling i våra personliga liv. 
 
  Liknelsen med de två vågskålarna säger mycket, men haltar samtidigt en hel del. Balans kan 
åstadkommas även om skålarna är tomma. Både skålen tro och skålen liv måste fyllas när vi 
vill leva som kristna. Vi får inte stirra oss blinda på jämnvikten utan samtidigt fundera över 
vad vi fyller våra skålar med.  
 
  I skålen tro ligger vår relation till Gud. En relation som vi kanske burit med oss sedan 
barnsben eller kanske upptäckt senare i livet. Oavsett hur det är så är det en relation som vi 
behöver arbeta på, det brukar vi kalla för helgelse.  
Gud har alltid sitt ansikte vänt mot oss, men vi kanske inte alltid möter hans blick.  
Vi är inte alltid så bekväma med att tala om synd. Men då vi inte vill eller helt vågar möta 
Guds ansikte så är det något som behöver korrigeras, något som stör i relationen. Synd är helt 
enkelt det som skiljer oss från Gud. Det kan medföra att vi gör felaktiga saker som vi behöver 
få förlåtelse för, där det yttersta syftet är att relationen till Gud ska återupprättas. 
Att fylla skålen tro handlar om att leva i en ständig helgelse, tillväxt och mognad. Det kan vi 
göra genom att umgås med Gud genom bibelläsning och bön, genom att ta tid för att arbeta på 
relationen till honom, genom att erkänna synden och få förlåtelse. 
 
  I skålen liv ligger helt enkelt att leva ett trovärdigt liv. Om skålen tro står för insidan i oss, så 
står skålen liv för utsidan.  
Söndagens bibeltexter talar om två typer av människor. Dels de som utför tomma handlingar 
för syns skull, de som vill visa sig duktiga och fokuserar mer på ytan än innehållet och dels de 
som ödmjukar sig, tar hand om sina medmänniskor, de som fokuserar mer på innehållet än på 
ytan. 
Aposteln Jakob skriver ”Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste.” 
Jesus varnar oss för att vara som de skriftlärde och fariséerna. De talar kloka ord, men deras 
kunskap når inte in i hjärtat och ut i armar och ben. Jesus varnar också för att vi ska sätta oss 
själva som exempel på hur man ska leva. Det är bara Gud som har den auktoriteten. 
Jesus ger oss en handlingsplan att leva efter: ”Vill du bli någon speciell? Bli då ingen. Tjäna 
alla andra. Blåser du upp dig, går luften ur dig. Men är du nöjd med att bara vara dig själv, då 
lever du inte förgäves.” (Ur Eugene Peterson The Message) 
 
  Bilden av vågen och de båda skålarna kan hjälpa oss att förstå att det är viktigt att fylla 
skålarna med ett meningsfullt innehåll och att det är viktigt att de väger jämnt, att det finns en 
balans. 
Men det är bara en bild och bilder har sina brister. För ditt och mitt liv består inte av två 
skålar, det är en helhet. Både tro och liv handlar om relationer. Relationen till Gud, till 
medmänniskan och till mig själv. 
I Psaltarpsalmen står det ”Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven. 
Visa mig den väg jag ska gå, jag sätter mitt hopp till dig”. 
Det är en påminnelse om vems blick det är vi ska leva inför, både i tro och liv: Guds allseende 
och barmhärtiga blick. 

 


