
 



TÁRSASJÁTÉK - AZ ELSŐ GYÜLEKEZET 

2-8 JÁTÉKOS; 10-12 ÉVES KORTÓL AJÁNLOTT; SZÜKSÉGES: bábuk, dobókocka 
A JÁTÉK MENETE: Sorban minden játékos dob, a legkisebbet dobó játékos kezd, a mellette levő két játékos 
közül a kisebbet dobó felé halad a kör. A játék során a kör nem változik.  

A számozott mezőknél felolvassuk a hozzá tartozó történetet és utasítást! (a dőlt betűvel írt részek 

idézetek az ApCsel 2-8 fejezeteiből) A csíkos mezőknél kötelező megállni!  
Könnyített játékmód: Ebben az esetben egy adott mező utasítását minden játékosnak csak egyszer kell teljesítenie 

2. Jézus mennybemenetele előtt megparancsolta tanítványainak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, amíg meg 
nem kapják a megígért Szentlelket. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Lépj előre hetet! 

11. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a 
zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor 
hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik 
Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és 
Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és 
prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. 
Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban 
gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg. Lépj előre kettőt, és olvasd tovább a történetet! 

12. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem 
minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! Mert nem részegek ezek, ahogyan 
ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: „Az utolsó 
napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, 
és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is 
kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a 
földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és 
fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.” Lépj előre hetet! 

13. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem 
minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! … A názáreti Jézust, azt a férfiút, 
akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, 
ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök 
keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel 
lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. … Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien 
tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, 
kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. … Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy 
Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha 
szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 
Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek 
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. …Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, 
és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli 
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Újra dobhatsz! 

15. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik 
hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: 
ahogyan éppen szükség volt rá. Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és 
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent, és 
kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Dobj a 
leghátul álló játékostársadnak! 



18.Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. Arra vittek egy születése 
óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy 
alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Lépj előre kettőt, és olvasd tovább! 

20. Egy születése óta sánta férfi minden nap a templom Ékes-kapujában koldult. Amikor meglátta, hogy 
Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és 
azt mondta: Nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és 
aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! És jobb 
kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. 
Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, 
és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És 
félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Újra dobhatsz! 

22. A nép mind odafutott Péterhez és Jánoshoz, amikor látták, hogy a sánta meggyógyult. Péter így szólt a 
néphez:… Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? 
… a mi atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus 
színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, 
hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten 
feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az 
embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme 
láttára. Lépj előre hetet! 

24. Péter elmagyarázta a népnek, hogy nem ők gyógyították meg a sántát, hanem az Úr Jézus. Amíg 
beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; bosszankodtak 
ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek 
elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. Lépj vissza három mezőt! 

25. A szadduceusok, akik azt tanították, hogy nincs feltámadás, elfogták Pétert és Jánost. De azok közül, akik 
hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre nőtt. Lépj előre hármat! 

26. Pétert és Jánost elfogták és őrizetbe vették. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az 
írástudók;… és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket: Milyen hatalommal 
vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, 
Izráel vénei! Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan 
gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve 
által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember 
egészségesen. Lépj előre hármat! 

27. A főpapok és az írástudók a sánta meggyógyításával kapcsolatban kérdezgették Pétert és Jánost. Ők 
bizonyságot tettek Jézusról. Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy 
írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, 
hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, 
hogy menjenek ki a nagytanács elől, és így tanakodtak egymás között: Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? 
Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakója, és nem is tagadhatjuk. De 
hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen 
embernek se. Lépj vissza hat mezőt! 

30. A főpapok és az írástudók megparancsolták Péternek és Jánosnak, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne 
tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik: Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz 
dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el 
azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi 
lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket, a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a 
történtekért, hiszen több mint negyvenéves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Lépj 
előre hét mezőt! 
31. A főpapok és a vének nagyon haragudtak Péterékre, de nem bántották őket, mert mindenki tudta, hogy 
csoda történt. Ezért megfenyegették, de elengedték őket. Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és 
elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy 
lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak: Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami 
bennük van… Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes 
bátorsággal hirdessék igédet; nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent 



Szolgád, Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek 
mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Lépj előre hetet! 

35.A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a 
magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus 
feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert 
akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok 
lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. József például, akinek az 
apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti: Vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, 
mivel földje volt, eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Sorban dobj minden 
játékostársadnak!  
37. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából 
feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Lépj előre 
kettőt, és olvasd tovább! 
39. Anániás eladta egy földjét, majd úgy tett, mintha a föld teljes árát odaadná az apostoloknak. Péter 
azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél 
magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te 
rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem 
Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett, és meghalt. Nagy félelem szállta meg 
mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Lépj 
vissza hat mezőt! 
42. Anániás és a felesége, Szafira eladott egy birtokot. Az árának egy részét eltették maguknak, a többit 
Anániás elvitte az apostolokhoz. De úgy tett, mintha a teljes árat odaadná, ezért meghalt. Mintegy három óra 
múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: Mondd meg nekem, 
ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: Igen, ennyiért. Péter így szólt hozzá: Miért egyeztetek meg abban, 
hogy próbára teszitek az Úr Lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek 
téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, 
kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik 
hallották ezeket. Lépj vissza hat mezőt! 

43. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak a 
Salamon-csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úr 
pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és 
fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. 
Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik 
mind meggyógyultak. Lépj előre kettőt! 

44. Az apostolok mindnyájan egy akarattal együtt voltak a Salamon-csarnokban, de mások nem mertek 
hozzájuk csatlakozni. … Ekkor azonban megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és 
féltékenységtől eltelve elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket. Lépj vissza négy mezőt! 

45. Az apostolokat börtönbe vetették. De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve 
őket ezt mondta nekik: Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden 
beszédét! Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Lépj előre ötöt! 

53. Az apostolokat börtönbe vetették, de az Úr angyala éjszaka kiengedte őket és elküldte őket a templomba. 
Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagytanácsot, Izráel véneinek egész testületét, és 
elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, ezért 
visszatérve jelentették: A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor 
kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket 
a szavakat, zavarba jöttek, és ezt kérdezték: Miként történhetett ez? Lépj előre hármat! 

54. Az apostolokat börtönbe vetették. De az Úr angyala éjszaka kiengedte őket, ezért a főpapok nem találták 
őket reggel a börtönben. De valaki odament, és jelentette nekik: Íme, azok a férfiak, akiket börtönbe 
vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és 
elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a 
nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat: Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy 
tanítsatok annak a nevében, és íme, egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani 
annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, 



mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt 
mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. Mi tanúi 
vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek 
neki. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. 
Lépj előre négyet, és olvasd el, mi történt az apostolokkal! 
55. A nagytanács meg akarta ölni az apostolokat. De felállt a nagytanácsban egy farizeus, név szerint 
Gamáliél, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki 
ezeket az embereket. Azután így szólt a nagytanácshoz: Izráelita férfiak! Jól gondoljátok meg, hogy mit 
akartok tenni ezekkel az emberekkel! Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő 
valaki, csatlakozott is hozzá mintegy négyszáz ember, de végeztek vele; akik pedig bíztak benne, azok mind 
elszéledtek, és ügyük semmivé lett. Azután felkelt a galileai Júdás az összeírás idején. Sokakat állított a 
maga pártjára, de ő is elpusztult; akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is 
azt mondom: hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a 
szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok 
megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Lépj előre hármat! 

58. A nagytanács hallgatott Gamáliélre, behívatták az apostolokat, megverették őket, azután 
megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak 
a nagytanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért; és nem 
hagytak fel a naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Újra 
dobhatsz! 
64. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek 
a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való 
özvegyasszonyokat. Lépj vissza négy mezőt! 

65. Összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az 
Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét 
férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a 
munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész 
gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, 
Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókhiai prozelitát, az apostolok elé 
állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon 
megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Újra 
dobhatsz! 
67. István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Lépj előre ötöt!  

71. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint 
néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; de nem tudtak szembeszállni azzal a 
bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbujtottak némelyeket, akik ezt mondták: Hallottuk, 
amikor káromolta Mózest és az Istent. A népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, 
elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták. Lépj vissza ötöt! 

72. Istvánt elfogták és a nagytanács elé vitték. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: Ez az ember 
állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus 
lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a 
nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. A főpap 
megkérdezte: Valóban így van ez? István elmondta nekik, hogy Isten ősidőktől fogva szerette őket, de ők 
sohasem tudtak teljesen hinni benne. Ahogy Jézusban sem, pedig Isten Őt küldte Üdvözítőül. Amikor ezeket 
hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Lépj előre kettőt, és olvasd tovább! 

74. István Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten 
jobbja felől áll. Ekkor így szólt: Íme, látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. 
Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon 
kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felsőruháikat. Amikor 
megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután térdre esett, és 
hangosan felkiáltott: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt. Két körből 
kimaradsz! 



81. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet 
ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban 
eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és 
nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Lépj vissza nyolc mezőt! 

84. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. A következő körben a többi játékos dobás 
helyett hetet léphet előre! 



 



 


