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För tvåtusen år sedan blev en man dömd till döden. 
Han blev dömd för att hans ord och handlingar störde 

maktens män. 
 

Han kom med ett budskap. 
 

”Allt vad du vill att människor ska göra dig 
ska du göra dem. 

Du ska älska din nästa som dig själv.” 
 

För detta budskap blev han avrättad, 
men hans ord ljuder genom årtusendena. 

Hans sista tid på jorden bär ett eko 
som når oss än idag. 

 

 
 
 
 
 

Denna skrift bygger på traditionen om de han mötte 
när han tog sina sista steg mot sin egen fullbordan. 

 
Det var också dig och mig han mötte 

bland de människor som då var närvarande. 
 

Trots den långa tid som gått är allt sig likt. 
Det finns än idag tid för oss att begrunda 

betydelsen av hans budskap. 
Det når oss och berör oss till denna dag. 

Det är ett rop genom tiden. 
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Detta är en nedladdad bok från Ordglitter  förlagOrdglitter  förlagOrdglitter  förlagOrdglitter  förlag 
 

OOOOrdglitterrdglitterrdglitterrdglitter är ett förlag som ger ut skrifter i olika ämnen och på olika teman. 
De vill alla få dig att reflektera över tillvaron och din egen livssituation. 

 
Varför nöja sig med stabilitet, 

när det är förändring som behövs? 
Varför nöja sig med gamla lösningar, 
när det är något nytt som behövs? 

 
Därför tycker vi att du ska låta dina tankar och funderingar härja fritt. 

Vi hoppas att våra skrifter ska kunna inspirera dig till det. 
 
 

Våra skrifter hittar du på 
www.hansjuto.com/ 
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   1111    
 
“Ta på er mitt ok och lär av mig, 
som har ett milt och ödmjukt hjärta 
så ska ni finna vila för er själ. 
Mitt ok är skonsamt och min börda lätt.” 
 
Stora svårigheter ser du omkring dig. 
Du ser hur allt fördärvas kring dig 
och du känner dig maktlös. 
Kanske tyngs du av svårigheter, 
men glöm aldrig att det finns de som har det svårare  
än du. 
Se det du har. På så vis blir din börda lättare. 
 
Du tror ibland att allt är utanför din kontroll. 
Du tänker att du orkar inte bära allt detta. 
Men tro mig – så är det inte. 
Allt står i relation till något annat. 
I ditt dagliga liv har du alltid en möjlighet. 
Du har ständigt ett val. 
I dina dagliga handlingar kan du välja. 
Med ett ödmjukt hjärta är det lättare att välja, 
så att bördan blir lättare. 
 

  
 
 
Välj då inte kortsiktigt för dagen, 
för då blir din börda tyngre för varje dag. 
Välj inte alltid för din egen skull, 
för då har du ingen att dela din börda med. 
Välj så du ger glädje och hopp åt andra, 
för då ger det dig själv glädje och hopp. 
På så vis växer också din egen styrka. 
Tänk på den effekt dina val får. 
 
Ditt val spelar roll. 
Både för ditt och andras liv. 
Välj rätt och välj för livet. 
 
“Han skapade människan i begynnelsen 
och överlämnade henne åt hennes eget val.” 
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Du maktlystne! 
Du pratar om vad sanning är, men söker den inte. 
Politisk makt korrumperar lätt och väger ofta tyngre 
än sanningen. 
Du har lätt för att sätta ditt eget framför allas välfärd 
och lycka. 
 
Så djupt sitter du fast i din egoism att du inte kan göra 
det rätt är. 
Likt många kommande män och kvinnor med politisk 
makt 
främjar du dig själv på andras bekostnad och olycka. 
 
Dina beslut får oanade konsekvenser. 
Dina beslut får konsekvenser för möjligheten till 
överlevnad. 
Du ödelägger andras liv och den värld du själv lever i. 
 
Du agerar som om naturen är något utanför människan. 
Så vilse dina tankar går. 
Människan ingår i naturen och naturen utgör hennes 
enda livsrum. 
Utan naturen finns icke människan, 
men naturen finns väl utan människan. 
Naturen är given människan för hennes överlevnad 
och bör passas och aktas därefter. 
Detta är det arv som givits människan att förvalta. 
 

  
 
“ Herren Gud tog människan 
och satte henne i Edens trädgård 
att bruka och vårda den ” 
 
En makthavares uppgift är, att på samma sätt som 
varje människa, vårda skapelsen väl. 
 
Men den som söker dig och visar dig sanningen 
förvisar du. 
Därför söker sanningens människor andra vägar 
och kvar blir ni maktlystna, i er egen skara i era 
glänsande palats. 
Den som vill komma in där får böja sig för er vilja  
och lämna rättrådigheten utanför. 
 
“Ni binder ihop tunga bördor och lägger dem på 
människornas axlar, men själva rör ni inte ett finger  
för att rätta till dem.” 
 
På denna ordning måste ändras. 
Förkasta det orättfärdiga och lev med god moral  
och rättrådigt sinnelag. 
Låt dig ledas av sunt förnuft, så inser du vad som är 
sanningen. 
Då inser du vad som är löfte om ett gott liv för alla, 
nu och i kommande generationer. 
 
Det är till detta makten är given dig. 
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Visst är det en tung och svår väg att gå. 
Men många före mig och många efter mig drabbas lika 
och ibland svårare än detta. 
Drabbade med eller utan skuld, 
men dömda av män, 
många gånger med större skuld än deras. 
Utan ånger och sympati dömer de ut straff 
som många gånger borde drabba dem själva. 
 
Många sådana domare kommer att uppstå 
och många är de som kommer att drabbas av deras 
kortsynthet. 
För de drabbade blir vägen tung och svår 
och min är intet jämfört med deras, 
ty jag känner min vägs slut. 
 
Du som har makt att döma, 
ska visa förstånd och förståelse. 
Lättare är att en som brutit mot lagen 
blir ångerfull och rättrådig, 
om han döms milt eller frikänns, 
än om han döms hårt och utan misskund, 
som straff för vad han gjort. 
Bättre att åstadkomma en positiv attityd 
hos en människa till sin omgivning, 
än att som resultat få en bitter människa 
med hämndlystnad och sämre tankar än förut. 
 

  
 
 
Att döma någon till fängelse bejakar det onda, 
eftersom man avfjärmar den människan från samhället 
och från inflytande av allt det goda som finns. 
I fängelse möts han eller hon av bitterhet, synd och 
onda gärningar. 
Vilket gott kan det föra med sig för en människas själ? 
 
Den värld du dömer någon att leva i, 
kan bli hans för evigt. 
 
 
“Med den dom som ni dömer med ska ni dömas” 
 
“Döm inte så ska ni inte bli dömda. 
Frikänn så ska ni bli frikända” 
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Moder, se din son, men sörj honom icke. 
Jag fullföljer bara mitt uppdrag i livet. 
Mig är givet att sluta ett och börja ett nytt. 
 
Sörj istället alla barn och deras barnbarn i kommande 
generationer. 
För mig väntar upphöjelse, men också förtvivlan, 
ty jag kommer att gråta för era barn och deras barns 
skull. 
 
På grund av mäns girighet och egoism kommer de att 
få lida svårt. 
Många nya sjukdomar kommer de att drabbas av 
och många kommer att vid sina mödrars bröst dö av 
svält. 
Gråt för dem! 
 
Pengars makt kommer att råda och många barns liv blir 
inget värt. 
Egoism och kortsynthet kommer att styra. 
Utan respekt för människors lidande och människors 
liv kommer deras gärningar att vara. 
 
Jord, vatten och luft kommer de att förgifta. 
Din mat kommer de att ta ifrån dig, 
när de gör din mark obrukbar. 
Med krig och fattigdom kommer de att fördriva dig. 
 

  
Du moder som idag står där med ditt barn i din famn. 
Du råder inte över allt i din värld, men ditt barn har du 
hos dig. 
Ge ditt barn din bästa möjlighet att fullfölja sitt goda 
liv den tid som givits det. 
Kärlek, omtanke och tålamod. 
Låt det få pröva sig fram och få känna tillit. 
Ge ditt barn det bästa du har 
även i de svåraste av tider. 
Det är ett av dina uppdrag i livet. 
Fostra väl med stöd och närhet. 
När det är som svårast är du viktigast, 
även om du inget annat har att ge än dig själv. 
 
Begär intet av ditt barn i gensvar, men var beredd att 
ge allt. 
I så fall kommer gensvaret att vara stort. 
Ty ett barn känner inga gränser. 
Även i det lilla är detta stort. 
 
Visa på de rätta gränserna, 
men också på de oändliga gränslösa möjligheter 
som ligger framför varje människa. 
Varje barn bär ett outforskat universum inom sig. 
Lär ditt barn se det och ditt barn blir dig till glädje 
även i svåra stunder. 
 
“ Vad ni gjort någon av dessa mina minsta, 
som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” 
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Du ger mig hjälp med min börda. Du blev utvald. 
 
- Varför just jag? undrar du.. 
 
Den frågan kan du ofta ställa dig 
och med den frågan är du inte ensam. 
Den frågan är universell och gäller oss alla lika. 
Därför ligger också en stor makt i detta faktum. 
Jag är lika många som vi alla i den frågan. 
Och när du undrar: “Vad kan jag göra?”, 
så är den frågan alltid lika universell 
och gäller alla och samma makt utgår ifrån den. 
 
Vad kan du göra, du som tror att du är bara en 
och ensam i ditt? 
Du som tror att en inte kan åstadkomma något. 
 
Bördan är inte tung för den som inser vad det är  
att bära den. 
 
Ett enkelt val. 
Tillsammans med dina vardagliga handlingar, 
räknas alla andras på samma sätt. 
Allt vad du gör kan andra göra lika dig. 
Om det du då gör är det goda 
och alltså gör det goda tillsammans med andra, 
blir det goda stort och du är inte ensam, 
även om det du gjort, du gjort ensam. 
 

  
 
 
Därför kan du förstå, att du är utvald, 
just därför att du är du, 
måhända tillsynes ensam, 
men ändå inte så. 
 
Din vardagliga handling, 
ditt vardagliga val, blir viktigt, 
inte bara för dig själv, utan också för alla. 
 
 
“En del föll i den goda jorden, 
det kom upp och växte och gav god skörd.” 
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Du ser mig lida. Du ser mig kämpa mig fram. 
Du ser min panna droppa av blod. 
Det skrämmer och förfärade ögon stirrar av rädsla. 
Av rädsla för det som händer. 
Av rädsla törs man inget göra. 
Man grips av skräckens förlamning. 
 
Men du ger mig lindring. 
Du torkar min panna och dina händer ger lindring  
och kraft. 
Du vågar ta ställning att följa din tro och övertygelse, 
i stället för att vara rädd och bara göra som alla andra. 
 
När du ser de utsatta, de lidande och de plågade, 
är det enkelt att se förbi. 
Du är rädd att själv bli utsatt. 
Men att se förbi innebär att du blir utsatt. 
Du bär det inom dig och därmed är du drabbad. 
I handling gör du dig fri 
 
 

  
 
Tänk på den som lider och den som förtrycks. 
Tänk på den smärta som drabbar den som är utsatt. 
Var inte rädd att ge lindring och stöd. 
 
Ty varje människa är människa som du. 
Detta oavsett vad som drabbat henne. 
I smärtan är varje människa ensam 
och allt stöd är lindring för en pinad kropp och själ. 
 
“Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig” 
 
 

 
 

Detta är en nedladdad bok från 

Ordglitter Ordglitter Ordglitter Ordglitter  förlagförlagförlagförlag 

Kolla också våra andra skrifter på 
www.hansjuto.com 
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Du ser hur jag faller och mina krafter tryter, 
men Frestaren själv har jag motstått. 
Den makt och den välfärd han lockar med 
är inget mot hänsyn och omtanke om andra 
och den självrespekt det ger. 
Allt detta har jag. Visst har jag kraft att gå vidare. 
 
Din självrespekt och din omtanke om andra bör väga 
tungt i ditt liv. 
Din kortsynta själviskhet och tillfälliga tillfredsställelse 
kan synas givande, 
men du vet och känner att det är tomhet och utan 
substans. 
Ett tillfredsställande som snart går över och alltid 
kräver mer. 
 
Ge dig själv en annan möjlighet. 
 
Se på de som inte är så starka som du. 
Var ett stöd och ge av ditt överflöd. 
Sjuka och svältande är de. 
Du ser dom. Det kan inte undgås. 
Med ditt överflöd är dom ditt ansvar. 
Ge av det som är ditt och ge av dig själv. 
 

  
 
 
Så blir du en komplett människa med självrespekt 
och du får större respekt från andra än med kortsynt 
själviskhet. 
All annan respekt är tom och grundad på avund  
och egoism. 
Intet är den värd ty den är inte ärlig. 
 
Du kan och du måste. Det ligger i dina händer. 
Din styrka och möjlighet är de mångas liv och framtid. 
Självrespekt och respekt från andra har du att vinna. 
 
 
“Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den 
som vill låna av dig” 
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Ni kvinnor, gråt inte över mig, gråt över er själva  
och era familjer. 
Gråt över all den ondska och orättvisa 
som kommer att drabba er i många generationer. 
 
När människor behandlas olika, väger rättvisan lätt 
och ondskan finner sin väg. 
Rättvisa kan bara uppstå i ett samhälle i balans, 
där alla behandlas lika. 
 
Från födseln är vi skapade lika, 
om än med olika förutsättningar, 
med olika arv, som man eller kvinna. 
 
Till man och kvinna är människan skapad 
för att bilda en balanserad harmonisk enhet. 
Det är kvinnans uppgift likväl som mannens 
att åstadkomma denna jämvikt. 
 
Det är inte kampen som skapar jämvikten och 
balansen, 
utan viljan till harmoni och samspel. 
Respekten för olikheten och våra olika roller, 
skapar förutsättningen för helheten. 
Kvinnan måste vara mannen till hjälp,  
liksom mannen till kvinnan. 
Utan den hjälpen uppstår inte balans 
och samhället utvecklas i kaos. 

  
 
 
Det är tid idag. 
Våld och hänsynslöshet utbreder sig. 
 
När kvinnan inte har sin likes plats  
kan inte harmoni och balans råda. 
Så är det i hemmet likväl som i samhället. 
 
 
Det är sagt: 
“Det är inte bra att mannen är ensam,  
vi ska ge honom en like till hjälp.” 
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Så envis du är min frestare. 
Du tar mina krafter på nytt för att få mig att ge upp. 
Mot slutet verkar allting svårast. 
Många har gett upp och många kommer att ge upp 
alldeles före ett lyckligt slut.  
 
Man vågar inte tro på att kraften räcker ända fram. 
För deras skull och för de förhoppningsfullas skull 
lyckas du inte att få mig att ge upp denna gång. 
 
Det är alltid lättare att kämpa 
om du känner ditt mål väl. 
Det är alltid lättare att kämpa 
om ditt mål är väl värt att nå. 
 
Fråga dig vilka dina behov är 
och vilken glädje de kan ge dig. 
Vad saknas dig i livet? 
 
Låt dig inte förföras av materiell vinning. 
Den har inget mer än egenvärde och skänker ingen 
varaktig lycka. 
En kamp för sådant kämpas som ett substitut, 
för att nå ett värde med verklig substans. 
 

  
 
 
Försök därför förstå vilken kamp som är värd  
att kämpa. 
Alla mål är inte viktiga att kämpa för. 
Att förstå vilket mål som kan ge dig glädje att nå 
är viktigare än att sträva utan denna insikt. 
Din kraft utgår ifrån hur viktig du inser  
att din strävan är. 
 
 
Till dig som inte tror att din kraft räcker ända fram 
säger jag: 
“Har du bara så lite tro som ett senapskorn, så blir 
ingenting omöjligt.” 
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Du grymhetens hantlangare slår in dina spikar. 
Du är en av bödlarna 
och deras förblindade ja-sägare, 
gripen av tillfällets makt satt i dina händer. 
 
Mördare, torterare och andra våldsmän! 
Förneka den destruktiva makten. 
Följ inte blodsutgjutarna i spåren. 
 
Med våld skapas förgörandets makt. 
Destruktiv för andra och destruktiv för dig själv. 
Din själ förkrymper och det onda tar dig i besittning. 
 
Låt dig inte förledas till dessa ondskans handlingar. 
Den kontroll du tror dig besitta är en illusion. 
 
Förlåt i stället för att straffa, 
så sprider du det goda och förgör ondskans makt. 
Låt inte tillfällets egoistiska önskan få utlopp i vrede. 
Vänd dig om och besinna dig.  
 
Mycket större blir då din seger; 
över både dig själv och det onda. 
Din själsstyrka växer inom dig 
och ger dig mer styrka inför framtiden. 
Andras respekt för dig ökar 
och ditt liv vinner på det. 

  

 
Låt inte heller vreden ta överhanden. 
Nästa gång du blir provocerad säger du: 
- Du kan inte provocera mig. Jag förlåter dig. 
Nästa gång du blir vred på någon säger du: 
- Jag vill dig inget ont. Jag förlåter dig. 
 
 
“Älska era fiender och be för dom som förföljer er.” 
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Må det ske. 
Det sista jag har på denna jord tas ifrån mig. 
Dela mina kläder emellan er. 
 
Du som för tillfället har makten och tar från andra, 
även det sista de har, aktar ingen och aktas av ingen. 
Bland dina likar är du kanske beundrad för din fräckhet 
och ses ibland på med avund, 
men bland ärliga människor ses du på med förakt. 
Vad är det att sträva efter? 
 
Fattiga förföljer du, de svältande låter du dö. 
Är detta eftersträvansvärt, för ditt eget överflöd och 
frosseri? 
 
Du säger ibland att det du gör är för allas bästa, 
men egoismen underblåser du. 
Girigheten är det medel du använder för att förleda 
andra. 
 
Med dina metoder förhindrar du en utveckling 
som leder till välmående för alla. 
Överflöd och frosseri för dig själv är ditt mål. 
Att du fördärvar och förstör berör dig inte. 
 

  
 
 
Du får andra att tro att detta är en naturens gång 
och med all din makt sprider du sådana tankar. 
De som säger annorlunda förgör du. 
 
Med krig fördriver du människor från deras hem. 
Med våld och pengars makt tar du deras egendom. 
Människans livsrum förgiftar du för din egen snöda 
vinnings skull. 
Dina produkter förgiftar människan och jorden. 
 
De som stödjer dig har du förlett med dina metoder 
och de blir lika skyldiga som du. 
Stor makt har du, 
men moral och hänsyn känner du inte. 
 
Låt istället din makt bli ett medel 
att lindra nöd och motverka ondska. 
Använd ditt överflöd som ett föredöme 
att förbättra allas tillvaro på jorden. 
 
 
“På deras frukt ska ni känna igen dem.” 
 



 15

   12121212    
 
Du människa vid min sida. 
Båda får vi lida idag, om än av olika skäl. 
 
På denna din sista dag talar du väl. 
Dina ord om skuld eller inte skuld ger oss båda lycka; 
för min skull för att dina ord visar att mitt liv in i det 
sista gett eftertryck 
och för din skull för att du på din sista dag  
gör något gott. 
 
Till dig som ännu vandrar i livet frågar jag: 
“Vad räds du döden för?” 
 
Ditt liv har du idag och måhända i morgon. 
Inget vet du om detta. 
Det enda säkra med livet är att din död  
kommer du inte undan. 
 
Lev idag så att du ikväll kan känna dig stolt  
för den dag som gått. 
Tänk på att varje timme på dagen räknas 
och att även den sista kvällstimmen kan vara 
avgörande. 
Då kan du somna väl och när din sista dag kommer, 
den som du redan idag vet ska komma, 
kan du med glädje somna in också den dagen, 
förvissad om att du levt väl. 
 

  
 
 
Ingen dag i livet är det för sent att inse detta, 
eftersom ditt liv börjar på nytt varje dag.  
 
Varje ny dag ger en ny möjlighet för dig, 
oavsett vilka dagar du har bakom dig. 
Varje ny dag ger en ny möjlighet för dig, 
oavsett om du har många framför dig  
eller om detta är din sista. 
 
Glöm inte detta, ty detta är ditt enda liv  
med dessa möjligheter; 
att göra dig själv och andra lyckliga, 
att få ärlig respekt för det du gör, 
att känna glädje över det du gör 
och se andra glädjas åt det du gör. 
 
Glöm inte detta, för det är idag du ska göra det. 
 
 
“Är inte livet mer värt än födan  
och kroppen mer värd än kläderna?” 
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