In class we have been learning about the Easter story through Resurrection
Eggs. I can tell you parts of the Easter story by sharing my eggs with you.
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1.) Matthew 21:1-9

historien om Jesu død
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7.) John 19: 16-22 (nails)
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3.)

Matteus 26:17-19, 26-28

4.)

Markus 14: 32-42

5.)

Johannes 19:1

4.) Mark 14: 32-42

5.)John 19:1-15

6.)Matthew 27:29-31
6.) Johannes 19: 2-3

9.)

Johannes 19:31-37

10.)

Matteus 27:57-61

11.)

Matteus 28: 1-3

10.) Matthew 27:57-61
11.) Matthew 28: 1-3
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Jesus red
på et esel inn i
Jerusalem mens
folket hyllet ham
som konge

Judas, en
av Jesu
disipler, forrådte
Jesus for 30
sølvmynter.

Ved
påskemåltidet
brukte Jesus
brød og vin til å
forklare sin død til
disiplene.

Jesus ba
med disiplene
sine i Getsemane.
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Etter
rettsaken hos
Pilatus ble Jesus
pisket av de
romerske
soldatene.

Soldatene
som korsfestet
Jesus satte en
tornekrone på hodet
hans og kalte ham
«Jødenes konge»
som en spøk.

Tykke
spikre ble
hamret inn i Jesu
hender og føtter da
de hang ham på
korset. Jesus ba om
at Gud skulle tilgi
soldatene.

De
romerske
soldatene brydde
seg ikke om Jesus.
De kastet terninger
for å se hvem som
skulle få kappen
hans.
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Soldatene
stakk et spyd
inn i siden til
Jesus da han hang
på korset. Jesus
elsker oss så høyt at
han døde i vårt sted.

Josef fra
Arimatea tok
vare på Jesu
kropp, svøpte den
i et linklede og la
ham i en gravhule.

Kvinnene
ble forskrekket
da de kom til
graven og så at
steinen var borte og
graven var tom.

Kvinnen så
en engel som
sa «Frykt ikke».
Ingen hadde tatt
Jesu kropp, han
hadde stått opp fra
døden!
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