
Jesuscitat - Att dela ut till konfirmanderna:  

”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”          

”Vissa dagar vill man kasta in handduken. Sen inser man att det bara blir 
ännu mera tvätt”                 

”Saligt är det lejon som människan äter upp, och lejonet så kommer att bli 
människa; och avskyvärd den människa som lejonet äter upp, och lejonet 
så kommer att bli människa”               

”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.”  

”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.”                    

”Vissa människor är snabba på att döma andra, men långsamma på att 
korrigera sig själva”      

”Två ska gå och vila på en säng. Den ene skall dö och den andre skall leva”                   

”Jag uttalar mina hemligheter för dem som är värdiga mina hemligheter”                      

”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå 
in och han skall gå ut, och han skall finna bete.”                                

”Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger 
er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så 
vänd också den andra mot honom.”                                        

”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din 
fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer 
er; då blir ni er himmelske faders söner.”                           

”Se jag skall föra henne upp till mig för att göra henne till man på det att 
hon själv må bliva en levande ande, som liknar er män. Ty varje kvinna, 
som göres till man skall gå in i himmelriket”                                                                        

”Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De 
fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.”                                             

”Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de 
andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon 
ägde, allt hon hade att leva på.”                                         

”Man bör leva livet så att man blir vän med döden”                                                  

”Kommunismen är inte kärlek. Kommunismen är en hammare som vi 
använder för att krossa fienden.”                                                

”Det är en skillnad på att känna till vägen och gå vägen”                                                  

”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och 
du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela 
ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din 
nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” 


