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Luk 19:38  "Välsignad är han som kommer, 

kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i 

höjden!"  

  



Joh 12:13  tog de palmblad och gick ut för att möta 

honom. Och de ropade: "Hosianna! Välsignad är 

han som kommer i Herrens namn, han som är 

Israels kung!"  

Joh 12:14  Jesus fann ett åsneföl och satt upp på 

det, som det står skrivet:  

Joh 12:15  Var inte rädd, dotter Sion! Se, din kung 

kommer, ridande på ett åsneföl.  

Joh 12:16  Hans lärjungar förstod först inte detta. 

Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg 

att det var skrivet så om honom och att man hade 

gjort så för honom.  



Joh 18:33  Pilatus gick tillbaka in i pretoriet 

och lät kalla in Jesus och frågade: "Så du är 

judarnas kung?"  

Joh 18:34  Jesus svarade: "Säger du det av dig 

själv, eller har andra sagt det om mig?" 

  



Joh 19:2  Soldaterna flätade en krona av törne 

och satte på hans huvud och klädde honom i en 

purpurröd mantel.  

Joh 19:3  Sedan gick de fram till honom och 

sade: "Var hälsad, judarnas kung!" och slog 

honom i ansiktet.  

  



Joh 19:4  Pilatus gick ut igen och sade till dem: 

"Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår 

att jag inte finner honom skyldig till något."  

Joh 19:5  Jesus kom då ut, klädd i törnekronan 

och purpurmanteln, och Pilatus sade till dem: 

"Se människan!"  

  



Joh 19:12  Från det ögonblicket försökte 

Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: 

"Släpper du honom är du inte kejsarens vän! 

Den som gör sig själv till kung sätter sig upp 

mot kejsaren."  

  



Joh 19:19  Pilatus lät också skriva ett anslag 

som sattes upp på korset. Där stod skrivet: 

"Jesus från Nasaret, judarnas kung."  

  



Mat 8:29  Nu skrek de: "Vad har du med oss 

att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för 

att plåga oss i förtid?"  

Mar 5:7  och skrek högt: "Vad har du med mig 

att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Lova 

mig inför Gud att du inte plågar mig!"  

Luk 4:34  "Sluta! Vad har vi med dig att göra, 

Jesus från Nasaret? Har du kommit för att 

fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!" 

  



Upp 20:1  Och jag såg en ängel komma ner 

från himlen med nyckeln till avgrunden och en 

stor kedja i handen.  

Upp 20:2  Och han grep draken, den gamle 

ormen som är Djävulen och Satan, och band 

honom för tusen år.  

Upp 20:3  Sedan kastade ängeln honom i 

avgrunden och stängde och förseglade den över 

honom, för att han inte mer skulle förleda 

folken förrän de tusen åren nått sitt slut. 

Därefter ska han släppas lös för en kort tid.  



Upp 20:10  Och djävulen som hade förlett dem 

kastades i sjön av eld och svavel där också 

vilddjuret och den falske profeten är. Och de 

ska plågas dag och natt i evigheters evighet.  

  



Mat 16:1  Fariseerna och saddukeerna kom 

fram och ville pröva Jesus och bad honom visa 

dem ett tecken från himlen.  

Mat 16:2  Men han svarade dem: "På kvällen 

säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är 

röd.  

Mat 16:3  Och på morgonen: I dag blir det 

oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens 

utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken 

kan ni inte tyda.  

 



Luk 12:1  Under tiden hade människor samlats i 

tiotusental så att de höll på att trampa ner 

varandra. Då började Jesus tala, först och främst 

till sina lärjungar: "Akta er för fariseernas 

surdeg, hyckleriet!  

Luk 12:2  Det finns inget dolt som inte ska 

uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli 

känt.  

Luk 12:3  Därför ska allt som ni sagt i mörkret 

höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i 

enrum ska ropas ut på taken.  


