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1Pe 2:21  … Kristus led för er och efterlämnade ett 
exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår.  

1Pe 2:22  Han hade inte begått någon synd, och 
inget svek fanns i hans mun.  

1Pe 2:23  När han blev hånad svarade han inte med 
hån, när han fick lida svarade han inte med hot, 
utan han överlämnade sin sak åt honom som 
dömer rättvist.  

1Pe 2:24  Han bar våra synder i sin kropp upp på 
korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna 
och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni 
helade. 



1Pe 2:22  Han hade inte begått någon synd, 
och inget svek fanns i hans mun.  

  



 Joh 8:45  Men jag säger sanningen, och 
därför tror ni mig inte!  

Joh 8:46  Vem av er kan visa att jag skulle ha 
syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni 
mig inte?  

  



Joh 15:25  Så skulle ordet uppfyllas som står 
skrivet i deras lag:  

  



Mat 27:3  Men när Judas som hade förrått 
honom såg att Jesus var dömd, ångrade han 
sig och lämnade tillbaka de trettio 
silvermynten till översteprästerna och de 
äldste  

Mat 27:4  och sade: "Jag har syndat och 
förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad rör 
det oss? Det får du ta ansvar för."  

  



Mar 14:56  Många vittnade falskt mot 
honom, men deras vittnesmål stämde inte 
överens.  

  



Återigen frågade översteprästen honom: "Är 
du Messias, den Välsignades son?"  

Mar 14:62  Jesus svarade: " Jag Är. Och ni ska 
få se Människosonen sitta på Maktens högra 
sida och komma bland himlens moln."  

Mar 14:63  Då rev översteprästen sönder sina 
kläder och sade: "Behöver vi några fler 
vittnen?  

Mar 14:64  Ni har hört hädelsen! Vad anser 
ni?" Alla dömde honom skyldig till döden.  

  



Luk 23:4  Pilatus sade då till 
översteprästerna och till folket: "Jag ser 
inget brottsligt hos den mannen."  

  



Luk 23:13  …."Ni har fört den här mannen 
till mig och sagt att han förvillar folket. Jag 
har nu förhört honom i er närvaro men inte 
funnit honom skyldig till det ni anklagar 
honom för.  

Luk 23:15  Det gjorde inte Herodes heller, 
och därför sände han honom tillbaka till oss. 
Ni ser att han inte har gjort något som 
förtjänar döden. 
  



Luk 23:41  Vår dom är rättvis. Vi får vad vi 
har förtjänat. Men han har inte gjort något 
ont."  

  



Luk 23:47  Officeren som såg det som 
hände, prisade Gud och sade: "Den mannen 
var verkligen rättfärdig."  

  



Luk 23:34  Men Jesus sade: "Fader, förlåt 
dem, ty de vet inte vad de gör." 
  



1Pe 2:23  När han blev hånad svarade han 
inte med hån, när han fick lida svarade han 
inte med hot, utan han överlämnade sin sak 
åt honom som dömer rättvist.  

  



Mat 27:39  De som gick förbi smädade 
honom och skakade på huvudet  

Mat 27:40  och sade: "Du som bryter ner 
templet och bygger upp det på tre dagar, 
hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig 
ner från korset!"  

  



Mat 27:41  Också översteprästerna och de 
skriftlärda och de äldste gjorde narr av 
honom och sade:  

Mat 27:42  "Andra har han hjälpt. Sig själv 
kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. 
Han må nu stiga ner från korset, så skall vi 
tro på honom.  

Mat 27:43  Han litar på Gud. Nu får Gud 
rädda honom, om han har honom kär. Han 
har ju sagt: Jag är Guds Son."  



Luk 23:35  …medlemmarna i Stora rådet 
hånade honom och sade: "Andra har han 
hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är 
Guds Messias, den Utvalde."  

  



Luk 23:36  Även soldaterna gick fram och 
hånade honom. De räckte honom surt vin  

Luk 23:37  och sade: "Om du är judarnas 
konung, så hjälp dig själv."  

  



Luk 23:39  En av brottslingarna som var 
upphängda där skymfade honom och sade: 
"Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och 
oss!"  

  



Joh 19:25  Vid Jesu kors stod hans mor och 
hennes syster Maria som var Klopas hustru 
och Maria från Magdala.  

Joh 19:26  När Jesus såg sin mor och bredvid 
henne den lärjunge som han älskade, sade 
han till sin mor: "Kvinna, se din son."  

Joh 19:27  Sedan sade han till lärjungen: "Se 
din mor." Och från den stunden tog 
lärjungen henne hem till sig.  

  



Mat 27:51  …, då brast förlåten i templet i 
två delar, uppifrån och ända ner, jorden 
skakade och klipporna rämnade,  

Mat 27:52  gravarna öppnades, och många 
heliga som hade insomnat fick liv i sina 
kroppar.  

Mat 27:53  De gick efter hans uppståndelse 
ut ur gravarna och kom in i den heliga 
staden och visade sig för många.  

  



Heb 4:15  Vi har inte en överstepräst som 
inte kan ha medlidande med våra svagheter, 
utan en som har varit frestad i allt liksom vi 
fast utan synd.  

  



1Pe 2:24  Han bar våra synder i sin kropp 
upp på korsets trä,… 
  



2Ko 5:21  Han som inte visste av synd, 
honom gjorde Gud till synd för oss, för att 
vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.  

  



Heb 9:14b  … Ty Kristus har genom den 
evige Ande framburit sig själv som ett 
felfritt offer åt Gud.  

  



Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har 
blivit korsfäst med Kristus, för att syndens 
kropp skall berövas sin makt, så att vi inte 
längre är slavar under synden.  

  



Gal 5:24  De som tillhör Kristus Jesus har 
korsfäst sitt kött med dess lidelser och 
begär.  

  



Rom 7:4  Så har också ni, mina bröder, 
genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, 
så att ni tillhör en annan, honom som har 
uppstått från de döda, för att vi skall bära 
frukt åt Gud.  

  



Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, 
svag som den var genom den syndiga 
naturen, det gjorde Gud genom att sända sin 
egen Son som syndoffer, han som till det 
yttre var lik en syndig människa, och i hans 
kropp fördömde Gud synden.  

  



1Pe 2:24b ….Genom hans sår är ni helade.  
  
 


