Nami

XVII. évfolyam, 29. szám

2017. április 9.
Virág vasárnap
Evangélium: Mt 21,1 – 11 + Máté Passió

A Virágvasárnap tele
van jellel,
szimbólummal. A
szövegben találsz furcsa
betűket. Olvasd össze
őket, és megkapod a
megfejtést!

2 pont

Jeruzsálem gyermeκnépe pálmafáknak
Ágaιt hozván elébe ment az Úρnak;
S ki〈ltotta hangos szóvaλ:
Hozsanna a magasságban!
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Jeruzsálem gψermeknépe leterítvén
Ruháit az útra, nagy szóval így kiáltοtt;
Hozsanna ∆ávid fiának,
Áldott, ki jő az Úr nevében!.
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