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Rakd sorrendbe Jézus életének eseményeit!  

Így megfejtésként a mondatokhoz tartozó betűkből kijön egy  

Húsvétkor gyakran használt, ujjongást kifejező szó.  

Rakd sorrendbe Jézus életének eseményeit!  

Így megfejtésként a mondatokhoz tartozó betűkből kijön egy  

Húsvétkor gyakran használt, ujjongást kifejező szó.  

Rakd sorrendbe Jézus életének eseményeit!  

Így megfejtésként a mondatokhoz tartozó betűkből kijön egy  

Húsvétkor gyakran használt, ujjongást kifejező szó.  

Rakd sorrendbe Jézus életének eseményeit!  

Így megfejtésként a mondatokhoz tartozó betűkből kijön egy  

Húsvétkor gyakran használt, ujjongást kifejező szó.  

Jézust elfogják a katonák (L), Jézus meghal a kereszten (U), 

utolsó vacsora a tanítványokkal (L), Jézus testét sírba teszik (J), 

bevonulás Jeruzsálembe (A),  

Péter és János üresen találják a sírt (A), 

Jézus Pilátus előtt (E), Jézus keresztútja a Golgotára (L) 
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