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Játékidő: 30-40 perc 

Játékosok száma: 2-10 

Hány éves kortól: 5+ (5-7 évesen csak felnőttel egy csapatban) 

Előkészületek: ~20 perc 

Szükséges eszközök hozzá: olló, papír, ceruza, két bábu 

A játéknak nem feltétele a Biblia ismerete. 

 

       2 
        

        

        

        

        

        

        



 

2 

Tartalomjegyzék 
 

 

A játék tartozékai ........................................................................ 3 

A játék dióhéjban ........................................................................ 3 

Előkészületek .............................................................................. 3 

Játéktábla előkészítése .............................................................. 4 

A játékosok kezdeti felállása .................................................... 4 

A játék menete ............................................................................ 5 

A lépés szabálya - lépéskártyák ................................................ 5 

A mezők jelentése ..................................................................... 6 

A játék vége ................................................................................ 8 

Sikerül kirakni? ........................................................................... 8 

Újra játszanátok? ......................................................................... 9 

Akciókérdések ........................................................................... 10 

Akciófeladatok .......................................................................... 12 

Első bibliavers megoldása ......................................................... 14 

Második bibliavers megoldása .................................................. 15 

Harmadik bibliavers megoldása ................................................ 16 

Negyedik bibliavers megoldása ................................................ 17 

Ötödik bibliavers megoldása ..................................................... 18 

Hatodik bibliavers megoldása ................................................... 19 

 



 

3 

A játék tartozékai 

- 1 db játéktábla két variációval a két oldalán 

- 32 db lépéskártya 

- 6 db bibliavers mely igekártyákon van rajta (kis boríték) 

- 1 db játékfüzet 

- 2 db játék bábu 

A játék dióhéjban 

Két csapat egy-egy bábut irányítva igyekszik minél több 

igekártyát megszerezni a játéktáblán. A játék végén a két csapat 

együttműködve sorrendbe teszik a megszerzett igekártyákat, 

melynek szavaiból egy bibliavers áll össze. 

Előkészületek 

1. A játéktáblán látható mintás négyzeteket kiszínezhetitek. 

 

2. Vágjátok ki a 32 darab lépéskártyát. 

 

3. A kis borítékban találjátok az igekártyákat: hat lapot, amiből 

egyszerre csak egyre van szükségetek. A kis borítékot 

tegyétek az asztalra és hajtsátok fel a fülét! 

 

4. Húzzátok ki a legfelső lapot (amelyen 1-ek és hegyek 

láthatóak), anélkül, hogy megfordítanátok.  

Zárjátok be a borítékot és tegyétek el. 

 

5. Vágjátok ki az igekártyákat és hagyjátok őket lefelé fordítva, 

ne nézzétek meg őket (majd csak a játék legvégén)! 
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Játéktábla előkészítése 

Javasoljuk, hogy az előkészületeket felolvasó és elvégző személy 

ne ugyanaz az ember legyen. 

1. Helyezzétek a négyzetrácsos játéktáblát középre! A lap két 

oldalán két különböző játéktábla van. Kezdő és 5-7 éves korú 

játékosok esetén azt a verziót ajánljuk, ahol a bábuk a 

sarkokból indulnak. 

2. Keverjétek meg a lépéskártyákat, és tegyétek az asztalra egy 

pakliban a lábnyomokkal felfelé. 

3. Tegyétek az igekártyákat az igemezőkre 

anélkül, hogy a szavakat megnéznétek. A 4 

igemezőn 2-2 darabot kell elhelyezni. 

4. Úgy helyezzétek el az igekártyákat az 

igemezőn, hogy a hegy a hegyen legyen, a 

szám pedig az IGE feliraton.  

A játékosok kezdeti felállása 

1. Alkossatok két csapatot, lehetőleg vegyes korosztállyal és 

egyenlő számú játékossal! Páratlan számú játékos esetén az 

egyik csapatba eggyel több játékos kerüljön, hogy melyik 

csoportban lesznek többen, azt a játék elején kell 

eldöntenetek. 

2. Válasszatok bábut és helyezzétek fel a játéktábla két 

startmezőjére. 

3. Döntsétek el, hogy melyik csapat kezd, például kő-papír-olló 

játékkal. 
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4. Mindkét csapat húzzon 3-3 lépéskártyát. A lépéskártyákat 

nem kell megmutatni az ellenfél csapatának. 

5. A játék során jegyezzétek, hogy hány akciómezőt teljesített a 

csapat. Ezek a végén pontot érnek. 

A játék menete 

A két csapat felváltva lép a saját bábujával. 

A lépés szabálya - lépéskártyák 

A lépés során 2 lehetősége van a csapatoknak:  

1) Lépéskártya kijátszása: A csapat felhasznál egy 

lépéskártyát abból a háromból, ami nála van, elvégezve 

a rajta lévő utasítást. A felhasznált kártyát el kell dobni 

a dobópakliba és egy új lépéskártyát kell húzni a húzópakliból. 

2) Passzolás: Ha a csapat úgy gondolja, akkor lépés helyett 

passzolhat, mely során új lépéskártyá(ka)t húzhatnak akár 

mindhárom kártyájuk helyett, de előre kell eldönteni hányat, nem 

újrahúzás közben. 

Fontos tudni, hogy: 

- mindig három lépéskártyája legyen mindkét csapatnak. 

- a bábuval pontosan úgy kell lépni, ahogy a lépéskártyán 

található, például nem lehet 3 helyett 2-t lépni. 

- a lépés elvégzése során a bábu nem érkezhet olyan mezőre, 

ahol az ellenfél bábuja van. Ilyenkor más lépést kell 

választani. 

- a „cserélj helyet az ellenféllel” kártyánál a két bábu cserél 

helyet. Ilyenkor csak a kártyát kijátszó játékos mozgása 

számít lépésnek, így például ha mindkét bábu igemezőn van, 
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csak a kártyát kijátszó játékos vehet fel igekártyát, illetve a 

tevemezőt is csak ő veheti igénybe. 

- ha elfogy a húzópakli, akkor a dobópaklit újra kell keverni. 

A mezők jelentése 

Akciómezők. 

       

Azokat a mezőket, amelyeken szív, angyal, csillag vagy korona 

szerepel, akciómezőknek hívjuk. Amelyik csapat arra lép, az 

választ egy embert a saját csapatából (mindig mást), akinek 

választania kell, hogy “felel vagy mer”. A másik csapat a 

válaszának megfelelően kérdést vagy feladatot ad számára a 

játékfüzetből: 

1. Akciókérdés esetén az ábráknak megfelelő (szív, angyal, 

csillag, korona) kérdéscsoportból kell választani. A 

kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz, a lényeg, hogy szívből 

jöjjön.  

2. Akciófeladatoknál a megadott felsorolásból lehet választani. 

Itt nincs jelentősége a csillag, szív, stb. ábráknak. A feladatok 

elvégzéséért taps is jár a feladatot teljesítőnek.  

 

Egy ember nem kaphatja ugyanazt a kérdést/feladatot kétszer. 

A játék végéig jegyezni kell a két csapatnak, hogy hány 

akciómezőt teljesített, mert pontot érnek. Ha valaki nem teljesíti a 

feladatot vagy nem válaszol a kérdésre, annak a csapata nem kap 

érte pontot. 
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Igemezők.  A játéktáblán adott 4 igemező, 

melyekről az igekártyákat (a bibliavers szavait) kell 

összegyűjteni a csapatoknak. Ha egy csapat a 4 igemező egyikére 

lép és ott van még igekártya, akkor felvehet onnan egyet. A csapat 

a következő igekártyát kizárólag másik igemezőről veheti fel. Ha 

ezt nem tudja megtenni, mert a többi igemezőn már nincs 

igekártya, akkor el kell mennie egy üres igemezőre és utána már 

visszamehet egy újabb igekártyáért. A megszerzett kártyákat nem 

szabad megnéznie senkinek, a megszerző csapatnak sem (a játék 

végéig). Az igemező hegy ábrájára nem szabad rálépni, sem 

átugorni, meg kell kerülni. Az igekártyát csak a számra lépve lehet 

megszerezni! 

 

Helyzetmezők. Négyféle lépésnehezítő / könnyítő helyzetmező 

van a játéktáblán: 

 

Teve: Rálépve, át lehet lépni bármelyik másik tevére, de 

nem kötelező. 

 

Sivatag: Rálépve, a következő lépésnél csak egy 

tetszőleges oldalszomszédos mezőre lehet lépni. Ekkor 

nem szabad lépéskártyát eldobni. 

 
Hegy: Nem lehet rálépni, vagy átlépni. Meg kell kerülni. 

 

Oázis: Annyira felfrissült a csapat, hogy még egyszer 

léphet. A második lépés előtt is húzni kell kártyát, tehát 

mindig 3-ból kell kiválasztani a lépéskártyát. 
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A játék vége 

A játék első felének akkor van vége, ha minden igekártya 

elfogyott a játéktábláról. 

A végleges pontszám a következő két tényezőből adódik össze: 

1. Minden megszerzett igekártya három pontot ér. 

2. Minden teljesített akciómező egy pontot ér. 

Amelyik csapatnak több pontja van, az "nyert". 

Sikerül kirakni? 

Mindkét csapat nézze meg az igekártyákat anélkül, hogy 

megmutatná az ellenfél csapatának. Ezután mindenkinek 

csendben kell lenni, amíg nem sikerül kirakni a bibliaverset a 

kártyákból.  

Mindkét csapat úgy tegye az igekártyáit, hogy minden csapattag 

lássa azokat, de az ellenfél csapata ne (például kézbe fogjátok, 

vagy az asztalra teszitek és eltakarjátok valamivel). Amelyik 

csapatnál az első szó van (idézőjellel kezdődik) tegye le középre.  

Ezután valamelyik csapat, amelyik úgy gondolja, hogy nála van a 

soron következő kártya, tegye le azt a kártyát és így tovább, amíg 

az összes kártya le nem kerül egymás mellé, egy összefüggő 

szöveget alkotva.  

Két igekártya letétele között tetszőleges időt lehet várni és 

bármelyik csapat folytathatja. Sikerül ilyen módon megfejteni 

milyen bibliavers szerepel az igekártyákon? 

 

Ha nehéznek bizonyul a bibliavers ilyen módú kirakása, akkor 

lehet nyílt lapokkal is játszani és megbeszélni, hogy vajon melyik 

szó következhet. 
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A pontos megfejtés a játékfüzetben található a ‘Megoldás’ résznél 

(14. oldal), melyet feltétlenül nézzetek meg a játék végén.  

 

Jó játékot kívánunk nektek!  

 

Újra játszanátok? 

Ha szeretnétek újra játszani vele, itt van pár fontos infó hozzá: 

 

1) A kis borítékban további 5 kirakható bibliavers van, melyeket 

ugyanúgy készítsetek elő, mint az első játékhoz az egyes 

bibliaverset. Egy játékhoz csak egy bibliaversre van szükségetek. 

2) A további 5 bibliavers megoldását ebben a játékfüzetben 

találjátok a 15-19. oldalon. 

3) Ha kifogynátok az akciófeladatokból és kérdésekből bátran 

írjatok újakat.  

4) Ha valamelyik tartozéka a játéknak tönkremegy, vagy szívesen 

ajánlanátok másnak is a játékot, akkor az alábbi linken tudjátok 

ingyenesen letölteni. 

 

 

 



 

10 

Akciókérdések 

 

1) Hogyan reagálnál, ha egy angyal hírt hozna neked? 

2) Hol lenne a legnagyobb szükséged sok erőre az életedben? 

3) Mi lenne az első dolgod, ha angyallá változnál? 

4) Mi a lényege szerinted a Karácsonynak? 

5) Te kihez küldenél el egy angyalt és miért? 

6) Szerinted melyik a jobb: ajándékot adni vagy kapni? Miért? 

7) Mi az a hír, amit szerinted mindenkinek tudnia kéne a földön? 

8) Szerinted miért énekeltek az angyalok, mikor megjelentek a 

pásztoroknak? 

 

1) Ha Jézus ma bekopogna az ajtón, hogy köszönnél neki? 

2) Ha egy valamit kérdezhetnél Jézustól, mi lenne az? 

3) Ki számodra Jézus? 

4) Melyik a kedvenc történeted a Bibliából? 

5) Szerinted történnek csodák ma is? 

6) Szerinted nehéz királynak lenni? Miért? 

7) Szerinted miért vittek ajándékot a bölcsek Jézusnak? 

8) Szeretnél Jézussal találkozni? Miért? 
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1) Miből érzed, hogy szeretnek? 

2) Ki a legerősebb családtagod? Miért? 

3) Mit szeretsz az ellenfeledben a legjobban? 

4) Mit szeretsz az egyik családtagodban a legjobban? 

5) Szerinted Isten miért küldte el Jézust a világunkba? 

6) Mi a legértékesebb tulajdonságod? 

7) Ki a legjobb barátod vagy barátnőd? 

8) Te hogyan fejezed ki a szereteted mások felé? 

 

 

1) Miért vagy hálás ezen a karácsonyon? 

2) Szerinted miért nem palotában született meg Jézus? 

3) Mi ennek a hónapnak a legszebb élménye számodra? 

4) Mi a kedvenc családi programod? 

5) Mondd el egy korábbi kedves családi emléked! 

6) Mi volt a három legjobb dolog ebben az évben számodra? 

7) Mit vársz a legjobban a következő évben? 

8) Mondj egy természeti jelenséget, ami különösen tetszik!  

(napfelkelte, levélhullás, zúzmara stb.) 
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Akciófeladatok 
 

1) Sorold fel a hónapok neveit, miközben guggolásokat végzel. 

2) Utánozz egy karácsonyfát! 

3) Énekeld el a „Kis karácsony, nagy karácsony” kezdetű éneket 

úgy, hogy közben befogod az orrod. 

4) Próbálj meg 10 másodpercig nem mosolyogni! (Miközben a 

többiek nevettethetnek téged!) 

5) Cserélj ki két díszt a karácsonyfán! 

6) Kacsints felváltva a szemeiddel 15 másodpercig. 

7) Igyál meg 1 pohár vizet! 

8) Énekeld el a családtagjaid szülinapi dátumait a "Hull a pelyhes" 

dallamára. 

9) Öleld meg az egyik családtagod vagy az ellenfelet! :) 

10) Grimaszolj egy vicceset! 

11) Az egyik kezeddel simogasd meg a hasad körbe-körbe, a 

másikkal ütögesd a fejed búbját, miközben ugrálsz! (10mp) 

12) Mosolyogj rá az ellenfeledre! (Próbáld meg őszintén :-)) 

13) Repüld körbe az asztalt, mint egy kismadár! 

14) Utánozd egy istállóbeli jószág hangját! 

15) Sorolj fel 10 meseszereplőt úgy, hogy felváltva az egyiket 

cincogó egér hangon a másikat dörmögő medve hangon mondod! 

16) Válassz az ellenfél csapatából valakit, akivel táncolsz 15 

másodpercig! A műfajt ő választja. 

17) Rajzolj le egy istállóbeli állatot! 
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18) Próbáld meg kitalálni, hogy mit rajzol az (egyik) ellenfeled a 

hátadra az ujjával! 

19) Mondd el háromszor egymás után:  

"Nappal a lapp pap a lapp paplak nappalijában pipál." 

20) Állj fél lábon, amíg az ellenfeled elszámol húszig! 

21) Sorold fel minél gyorsabban a hét napjait visszafelé! 

22) Játssz egy láthatatlan hangszeren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldások  
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Első bibliavers megoldása 

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus.” 

(Lukács evangéliuma 2,11) 

Kedves Játékosok! 

Az iskolákban hangosbemondók vannak a falon, amelyeken 

keresztül minden diák és tanár egyszerre hallhatja a nagyon 

fontos híreket. Sokszor a bemondó zúgására össze is rezzen 

mindenki, hiszen a semmiből egyszer csak felzúg a 

szokatlan hang, de ez a jó hírek hallatán gyorsan el is múlik. 

A pásztorok viszont ennél is jobban megijedhettek, amikor 

nem egy recsegő hangfalat, hanem méltóságos angyalokat 

hallottak a világ legszebb és legfontosabb hírével, az 

Ajándékkal: Megszületett az a Király, Isten Fia, akire 

évezredek óta várt a világ, és elhozza a békét, az üdvösséget 

a Földre, és a pásztorok félelmét is örömre váltja! Az 

angyalok szava nem vesztette érvényét ma sem, hanem 

titeket is szólít! Mit válaszolnátok ma a pásztorok helyében? 

  Pintér Béla, Gyere el a jászolhoz 
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Második bibliavers megoldása 

 

„Immánuelnek nevezik majd – ami azt jelenti:  

Velünk  az Isten."  

(Máté evangéliuma 1,23) 

Kedves Játékosok! 

Jó érzés egy csapat tagjának lenni, összedolgozni, egymást 

segíteni. Ez az igevers, amit kiraktatok, arról szól, hogy 

Isten maga is szeretne egy csapatban lenni velünk. 

Szeretne segíteni, összedolgozni velünk és osztozni az 

örömünkben és a bánatunkban is. Ezért küldte a Fiát, 

Jézust a Földre, hogy Ő vállalja helyettünk a bűneink 

büntetését, és bűnbocsánatot, örök életet adjon nekünk. 

Ezzel mutatta meg leginkább Isten, hogy Ő nem ellenünk, 

hanem értünk dolgozik. Ezért “ha Isten velünk, ki lehet 

ellenünk?” (Rómaiakhoz írt levél 8,31) 

 

  Pintér Béla, Velünk az Úr 
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Harmadik bibliavers megoldása 

"Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem 

megtartó Istenemben!" 

(Lukács evangéliuma 1,46-47) 

 

Kedves Játékosok! 

Ezt a mondatot Mária, Jézus anyja mondta, mikor 

hálaéneket énekelt várandósan. Hálás volt, mert látta, hogy 

megtörténik az, amit az angyal kijelentett neki és 

beteljesedik az az ígéret is, amire oly régóta várt Isten népe. 

Hálás volt, hogy vele van Isten, és gondoskodik róla. Isten 

azonban ezt nem csak Máriával, hanem mindannyiunkkal 

megteszi. Gondoskodik rólunk, és velünk van minden 

percben. A lehetőség előttünk áll, hogy észrevegyük ezt az 

életünkben, és mi is hálát tudjunk adni mindazért, amit 

Istentől kapunk. Ebben segít bennünket, ha olvassuk a 

Bibliát, és imádságban beszélgetünk Istennel, mert akkor 

még jobban megértjük, hogy Ő mennyi ajándékkal akar 

elhalmozni minket. 

  Biblia neked- Az Imádságról 
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Negyedik bibliavers megoldása 

"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 

békesség, és az emberekhez jóakarat." 

(Lukács evangéliuma 2,14) 

 

Kedves Játékosok! 

Karácsony idején, különösen az esti órákban gyönyörű 

színekben pompáznak a házak ablakai. Ha kintről ilyen 

csodaszép, vajon odabent mennyivel pompásabb lehet a 

látvány?! Amikor angyalok seregei hirdetik a pásztoroknak 

ezt a megfejtett mondatot, mintha a menny ablaka nyílt 

volna meg, amelyből Isten dicsősége, a Tőle jövő békesség 

szűrődik ki, és a szándék, hogy az ő emberei, akiket annyira 

szeret, jóakarattal legyenek egymás felé. A pásztorok 

megláttak egy részletet a mennyből! Ez a dicséret, áldás, 

jóakarat és békesség: a menny ablakának fénye Jézus 

születésével még közelebb került hozzánk. 

 Dobner Illés és Évi, Dicsőség mennyben az Istennek 
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Ötödik bibliavers megoldása 

"Bementek a házba, meglátták a gyermeket 

anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt." 

(Máté evangéliuma 2,11) 

 

Kedves Játékosok! 

Ha ma három keleti ország miniszterelnöke eljönne egy 

vidéki faluba és leborulva imádna egy csecsemőt, az elég 

fura látvány lenne. Pedig valami hasonló történt 2000 évvel 

ezelőtt egy betlehemi istállóban is, de nem ok nélkül. A 

bölcsek felismerték, hogy itt nem akárki született meg, 

hanem olyasvalaki, Akire érdemes odafigyelni, Aki méltó 

arra, hogy imádják. Bár Jézus már nem csecsemő és nem a 

Földön, hanem a mennyben van, mégis egyedül Ő méltó 

arra, hogy imádjuk. És a csodálatos ebben az, hogy 

miközben Őt imádjuk, mégis mi töltődünk, hiszen Érte élve 

élünk csak igazán. 

 EMaBISZ, Hatalmas Úr Király 
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Hatodik bibliavers megoldása 

 

“Abban nyilvánult meg Isten hozzánk való 

szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a 

világba, hogy éljünk általa.” 

(János első levele 4,9) 

 

Kedves Játékosok! 

Hallottatok már valaha a szeretetnyelvekről? Ez egy 

nagyon izgalmas kifejezés arra, hogy számtalan módon 

megmutathatjuk, mennyire szeretjük a családtagjainkat, 

barátainkat. Például egy ajándékkal, közösen eltöltött 

idővel (társasozással… ), egy hosszú öleléssel… 

Sorolhatnánk! Az általatok kirakott Ige Isten 

legkülönlegesebb szeretetnyelvéről szól. Bármekkora is a 

távolság, Ő legyőzi és a lehető legközelebb jön, hogy 

helyreállítsa és tartsa velünk a kapcsolatot. Elküldte az Ő 

szeretett Fiát, hogy Általa közel kerüljünk a teljes, boldog, 

örök élethez. Nektek mi a szeretetnyelvetek? 

  Első lépés 
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Örülünk, hogy játszottatok a játékkal, 

reméljük élvezetes volt számotokra is!  

Köszönjük, ha ebben a kérdőívben (4 

kérdés) visszajeleztek a játékról. 
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