
 
 

   
 

 

Elfte söndagen efter Trefaldighet 

”Tro och liv” 
Det sägs att vi i det svenska språket har ett ord som inte finns i något annat språk, ordet 

”lagom”. 
Ibland kan det verka som att vi använder det ordet för att vi inte vågar sticka ut, inte vågar ta 

ställning, för att allt ska vara så oklanderligt som möjligt. 
Men ordet lagom kan också handla om att ha jämnvikt, att det faktiskt innebär något positivt. 
Att livet ska vara balanserat, det ska inte väga över åt något håll. Det är det som söndagens 
bibeltexter och tema handlar om. ”Tro och liv”. Det lilla ordet och är viktigt, det är det som 

håller samman oss och gör oss till en helhet. 
 Bilden av en gammaldags våg med två vågskålar symboliserar vad det handlar om. Poängen 
med en sådan våg är ju att det ska väga jämt när man väger upp något, det ska inte tippa över 
åt något håll. Det är som om och är vågens mittpunkt, ställningen som vågskålarna hänger på, 
det som håller ihop hela vågen och ger stadga åt den. Utan den blir det ingen våg. Allt faller 
samman och vi har bara två skålar som i och för sig kan fyllas med hur mycket som helst, 

men de har inget samband med varandra. 
Vår tro och vårt liv ska väga jämnt. Tron omsätts i liv och livet visar på tron. 

Att leva lagom, med jämnvikt är verkligen inte mesig, det betyder inte att inte våga ta 
ställning eller att leva slätstruket. Det är att våga leva med en helhetssyn på livet, med ett både 
och. Det är väl något av det tuffaste vi kan göra - att samtidigt ha lika mycket i vågskålarna. 

På det sättet kan vi få jämnvikt i våra liv. På det sättet kan vi säga att lagom är bäst och då får 
uttrycket en helt ny betydelse. 
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se.   


