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családi  beszélgetős játék                           kb. 1 óra 
 

 

Cím: Jézus élete társasjáték 

Kiknek szól? általános- és középiskolások 

Résztvevők (fő) családi- vagy bibliakör 

Cél: Jézus élete főbb eseményeinek  megismerése 

Bibliai történet: több 

Igeszakasz: https://abibliamindenkie.hu/ 
Luk 1,30-31; Mt 3,13; Mt 4,1; Mt 10,2; Mt 14,19; Luk 19,5; Mt 26,36;  Mk 
15,27 

Kellékek: Ld. alább 

Játékszabály: Ld. alább 

 
Vasárnap, ha már gyülekezetbe nem is mehetünk el a családdal (hiszen a járvány miatt csak 
online vagy rádión hallgathatjuk  meg az istentiszteletet), legalább játsszunk egy jót együtt! 
 
Az ebéd előtt, vagy utána, amikor úgyis az asztal körül ül mindenki, vágjunk bele! 
 
Először imádkozzatok együtt! Beszéljétek meg, hogy fogtok imádkozni és hogy miért teszitek! 
Lehet szabadon, a saját szavaitokkal, vagy modjátok el Jézus Urunk imádságát, a "Mi Atyánk, ki 
vagy a mennyekben...." kezdetűt! (A "Hogyan imádkozzunk együtt?" témáról írunk még 
bővebben.) 
Azután indulhat a játék! 
 
Játékszabályok: 
 
1. Szükséges eszközök: 

● Egy dobókocka 
● Játékosonként egy-egy bábu (vagy annak alkalmas kis tárgy) 
● a játéktábla vagy kinyomtatva egy A4-es lapra, vagy, ha telefon, laptop vagy 

számítógép képernyőjén nézitek, akkor papír és toll, amire feljegyzitek, hogy ki, 
hányadik körben, melyik sorszámú mezőre lépett. Ez esetben egyezzetek meg, ki 
fogja lejegyezni a papírlapra a körönkénti állást! 

● Legyen kéznél egy Biblia, akár online (pl. itt: https://abibliamindenkie.hu/), amiben 
felkereshetitek a kijelölt igeszakaszt! 
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2. Az kezdi a játékot, aki a legnagyobb számot dobja. 
 
3. Minden játékos annyit lép, amennyit dobott, és az adott mezõn olvasható utasítást kell 
követnie. 
 
4. Amennyiben a játékos kérdést tartalmazó mezõre lép, és nem tud válaszolni, kimarad a 
következõ körben a dobásból. Amíg várakozik, ki kell keresnie a Bibliából az idézett igehelyet, 
megtalálni és megmondani a helyes választ, és akkor dobhat legközelebb, amikor rá kerül a sor. 
 
5. A jutalomlépeseket csak a jó válaszadás után teheti meg a játékos. 
 
6. Az nyer, aki elõször érkezik az utolsó mezõre úgy, hogy pont annyit dobott, hogy az utolsó 
lépés oda esett. 
 
Áldott alkalmat és jó szórakozást kívánunk! 
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