
 
 

"Lábam előtt mécses  
a te igéd..."  

Ez a mécses csak a 
környező mezőket 

világítja meg. 
 

Tégy egy lépést átlósan 
tetszőleges irányba! 

 
 

"Lábam előtt mécses  
a te igéd..."  

Ez a mécses csak a 
környező mezőket 

világítja meg. 
 

Tégy egy lépést átlósan 
tetszőleges irányba! 

 
 
 

József és Mária 
Názáretből Betlehembe 

mentek. 
 

Cseréljetek ti is helyet 
a bábuitokkal, költözz 

az ellenfél helyére! 

 
 
 

József és Mária 
Názáretből Betlehembe 

mentek. 
 

Cseréljetek ti is helyet 
a bábuitokkal, költözz 

az ellenfél helyére! 

 
 

Heródes király 
 lovas katonáival  

Jézus nyomába ered,  
de el nem kaphatja,  

ők gyorsabbak.  
 

Lépj tetszőleges 
irányba lólépésben! 

 
 

Heródes király 
 lovas katonáival  

Jézus nyomába ered,  
de el nem kaphatja,  

ők gyorsabbak.  
 

Lépj tetszőleges 
irányba lólépésben! 

 
 

Heródes király 
 lovas katonáival  

Jézus nyomába ered,  
de el nem kaphatja,  

ők gyorsabbak.  
 

Lépj tetszőleges 
irányba lólépésben! 

 
 

Heródes király 
 lovas katonáival  

Jézus nyomába ered,  
de el nem kaphatja,  

ők gyorsabbak.  
 

Lépj tetszőleges 
irányba lólépésben! 

 
 

A bölcsek 
 két helyen keresték  

a megszületett királyt: 
Jeruzsálemben, 

 majd Betlehemben.  
 

Ti is léphettek kettőt 
északi irányba! 

 
 

A bölcsek 
 két helyen keresték  

a megszületett királyt: 
Jeruzsálemben, 

 majd Betlehemben.  
 

Ti is léphettek kettőt 
déli irányba! 

 
 

A bölcsek 
 két helyen keresték  

a megszületett királyt: 
Jeruzsálemben, 

 majd Betlehemben.  
 

Ti is léphettek kettőt 
keleti irányba! 

 
 

A bölcsek 
 két helyen keresték  

a megszületett királyt: 
Jeruzsálemben, 

 majd Betlehemben.  
 

Ti is léphettek kettőt 
nyugati irányba! 

 
 

Jézus aranyat, tömjént, 
mirhát kapott 
születésekor.  

 
Annyit lépj  

északi irányba,  
ahány ajándékot 

kapott!  

 
 

Jézus aranyat, tömjént, 
mirhát kapott 
születésekor.  

 
Annyit lépj  

déli irányba,  
ahány ajándékot 

kapott!  

 
 

Jézus aranyat, tömjént, 
mirhát kapott 
születésekor.  

 
Annyit lépj 

nyugati irányba,  
ahány ajándékot 

kapott!  

 
 

Jézus aranyat, tömjént, 
mirhát kapott 
születésekor.  

 
Annyit lépj 

keleti irányba,  
ahány ajándékot 

kapott!  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Az angyal rövid idő 

alatt két helyen is üzen: 
Józsefnek, hogy 

meneküljön Heródes 
elől, és a bölcseknek, 

hogy kerüljék el a 
rémisztő királyt.  

 
Lépj te is kettőt 

tetszőleges irányba, 
kivéve átlósan! 

 
Az angyal rövid idő 

alatt két helyen is üzen: 
Józsefnek, hogy 

meneküljön Heródes 
elől, és a bölcseknek, 

hogy kerüljék el a 
rémisztő királyt.  

 
Lépj te is kettőt 

tetszőleges irányba, 
kivéve átlósan! 

 
 

"Mária Erzsébettel 
maradt mintegy három 

hónapig, aztán 
visszatért otthonába."  

 
Te ne maradj, hanem 

lépj te is hármat,  
tetszőleges irányba, 

kivéve átlósan! 

 
 

"Mária Erzsébettel 
maradt mintegy három 

hónapig, aztán 
visszatért otthonába."  

 
Te ne maradj, hanem 

lépj te is hármat,  
tetszőleges irányba, 

kivéve átlósan! 

 
A pásztorok 
kutakodtak:  

merre keressék  
a megszületett Jézust? 

Minden irányba 
alaposan körül kell 

nézni! 
 

Lépj tetszőlegesen egy 
oldalszomszédos 

mezőre! 

 
A pásztorok 
kutakodtak:  

merre keressék  
a megszületett Jézust? 

Minden irányba 
alaposan körül kell 

nézni! 
 

Lépj tetszőlegesen egy 
oldalszomszédos 

mezőre! 

 
A pásztorok 
kutakodtak:  

merre keressék  
a megszületett Jézust? 

Minden irányba 
alaposan körül kell 

nézni! 
 

Lépj tetszőlegesen egy 
oldalszomszédos 

mezőre! 

 
A pásztorok 
kutakodtak:  

merre keressék  
a megszületett Jézust? 

Minden irányba 
alaposan körül kell 

nézni! 
 

Lépj tetszőlegesen egy 
oldalszomszédos 

mezőre! 

 
 

Isten Szava eljut  
"a föld végső határáig".  

 
Kövesd Őt,  

menj északi irányba  
addig, míg 

akadályba nem 
ütközöl 

(tábla széle, hegy, 
ellenfél bábuja)! 

 
 

Isten Szava eljut  
"a föld végső határáig".  

 
Kövesd Őt,  

menj déli irányba 
addig, míg 

akadályba nem 
ütközöl 

(tábla széle, hegy, 
ellenfél bábuja)! 

 
 

Isten Szava eljut  
"a föld végső határáig".  

 
Kövesd Őt,  

menj keleti irányba 
addig, míg 

akadályba nem 
ütközöl 

(tábla széle, hegy, 
ellenfél bábuja)! 

 
 

Isten Szava eljut  
"a föld végső határáig".  

 
Kövesd Őt,  

menj nyugati irányba 
addig, míg 

akadályba nem 
ütközöl 

(tábla széle, hegy, 
ellenfél bábuja)! 

 
A pásztorok sietve 

indultak Betlehembe, 
hogy megkeressék az 

üdvözítőt. 
 

Lépj egyet egy 
tetszőleges 

oldalszomszédos 
mezőre, húzz egy új 
lépéskártyát és utána  
még egyszer te jössz! 

 
A pásztorok sietve 

indultak Betlehembe, 
hogy megkeressék az 

üdvözítőt. 
 

Lépj egyet egy 
tetszőleges 

oldalszomszédos 
mezőre, húzz egy új 
lépéskártyát és utána  
még egyszer te jössz! 

 
 

A bölcsek a csillagot 
követve jutottak el 

Betlehembe. 
 

Tégy egy lépést 
„csillag” irányba 
(egyenesen vagy 

átlósan)! 

 
 

A bölcsek a csillagot 
követve jutottak el 

Betlehembe. 
 

Tégy egy lépést 
„csillag” irányba 
(egyenesen vagy 

átlósan)! 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


