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Det här är en klassisk bild från serie-
tidningar och filmer. Oftast görs det 
komiskt och extremt, men är det inte lite 
såhär det kan kännas? Kanske inte att det 
fysiskt sitter någon på axeln med treudd 
eller änglavingar, men att det när vi står 
inför ett stort eller litet val finns en god 
sida och en mindre god sida som vill få oss 
att göra som den vill. Det kan vara svårt att 
se vad som är det rätta att göra och kanske 
ännu svårare att göra det.

När jag får en impuls att göra något jag 
vet att jag egentligen inte vill eller borde, 
känns det i hela kroppen som att det är 
bråttom. Det är som att det sitter någon på 
axeln och driver på och väser: “tänk inte 
efter nu. Bara gör! Du vill, du vill, du vill”. 
Som att kasta i mig onyttig mat, snacka 
skit, göra ett klimatkasst val, shoppa något 
jag inte behöver. Denna någon är stressad 
för ju mer tid som går mellan impulsen och 
handlingen desto mindre är chansen att 
jag gör det den ivriga varelsen vill. För på 
andra sidan finns en inte lika snabb, men 
förnuftigare figur som säger “nej, stanna. 
Vänta. Gör inte så mot dig. Du vet hur det 

blir. Tänk efter nu”. Den sidan vill oftare gå 
i naturen, vara kreativ och vara med vän-
ner och Gud. Den har sällan bråttom. Den 
djupandas med mig.

Och i mitten står jag. Mänsklig. 

Känner du igen dig? Du gör det goda och 
du gör det onda. Precis som alla andra 
människor. Du råkar göra, vill, kämpar för 
att, undviker att. Och livet är däremellan. 
Livet är en väg där det hör till att trilla ner 
i diket ibland. Kanske känns det som att du 
är där mest hela tiden. Igen och igen gör 
du samma felsteg och däremellan gör du 
nya. Kanske känner du vissa dagar att det 
är precis som för Paulus “Det goda som jag 
vill det gör jag inte men det onda som jag 
inte vill det gör jag”. Rom 17:19.

Gud har skapat dig precis som Gud vill ha 
dig och känner dig utan och innan. Gud vet 
vad du kämpar med och ser dina försök. 
Oavsett hur vilse du går, så vill Gud hjälpa 
dig upp på vägen, igen och igen. Gud ger 
aldrig upp om dig. Aldrig någonsin oavsett 
vad du gör eller gjort. Det finns alltid hopp.

1

En man står inför ett val. På ena axeln har han en djävul som försöker få honom att 
välja något egoistiskt eller kortsiktigt. På andra axeln uppmanar en ängel honom 
att välja något schysst eller långsiktigt. Ängeln och djävulen talar i munnen på var-
andra och kommer hela tiden med argument och uppmaningar. I mitten står man-
nen och ska välja. Men vad ska han välja?



Han sa de: ”En man ha de två söner. Den 
yngs te sa de till fa dern: ’Far, ge mig den del 
av förmögen he ten som skall bli min.’ Då 
skif ta de fa dern sin egen dom mel lan dem. 
Några da gar se na re ha de den yngs te so nen 
sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett 
främman de land, och där slösa de han bort 
sin förmögen het på ett liv i ut svävning ar. 
När han ha de gjort av med allt blev det svår 
hung ersnöd i lan det, och han börja de li da 
nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbär-
gad man i det lan det, och den ne skic ka de ut 
ho nom på si na ägor för att vak ta svin. Han 
ha de gärna ve lat äta sig mätt på fröski dor-
na som svi nen åt, men ing en lät ho nom få 
något. Då kom han till be sin ning och tänk-
te: ’Hur många daglöna re hos min far har 
in te mat i över flöd, och här svälter jag ihjäl. 

Jag ger mig av hem till min far och säger till 
ho nom: Far, jag har syn dat mot him len och 
mot dig. Jag är in te läng re värd att kal las din 
son. Låt mig få gå som en av di na daglöna-
re.’ Och han gav sig av hem till sin far. Re-
dan på långt håll fick fa dern syn på ho nom. 
Han fyll des av med li dan de och sprang emot 
ho nom och om fam na de och kyss te ho nom. 
So nen sa de: ’Far, jag har syn dat mot him-
len och mot dig, jag är in te läng re värd att 
kal las din son.’ Men fa dern sa de till si na 
tjäna re: ’Skyn da er att ta fram min fi nas te 
dräkt och klä ho nom i den, och sätt en ring 
på hans hand och skor på hans fötter. Och 
hämta gödkal ven och slak ta den, så skall vi 
äta och hålla fest. Min son var död och le ver 
igen, han var förlo rad och är åter fun nen.’ 
Och fes ten börja de. 

BÖN
Jesus tack för att ingenting som jag gör kan få Dig att älska mig mindre. Jesus 
tack för att ingenting som jag gör kan få Dig att älska mig mer. Hjälp mig att 
älska andra så som Du älskat mig.
Amen.
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JESUS BERÄTTAR OM HUR GUD ALLTID STÅR MED ÖPPNA ARMAR
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