
 
 



TÁRSASJÁTÉK 

AZ ÚR IGÉJE TERJED 

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 8-12 fejezeteiből)  

A csíkos mezőknél kötelező megállni!  

Könnyített játékmód: Ebben az esetben egy adott mező utasítását minden játékosnak csak egyszer kell teljesítenie 

2. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Újra dobhatsz! 

5. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták 
azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, 
sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Lépj előre hetet! 

11. Fülöp elment Samáriába. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással 
foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja-nagyja 
hallgatott rá, és azt mondták: Ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már 
jó ideje ámulatban tartotta őket. Lépj vissza nyolc mezőt! 

13. Samáriában élt Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott. A város lakói hatalmasnak hitték, és itták 
minden szavát. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló 
evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután 
megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen 
elámult. Újra dobhatsz! 

14. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték 
hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, 
mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a 
kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Lépj előre hetet! 

17. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: 
Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket. Lépj vissza tíz 
mezőt! 

20. Simon meg akarta vesztegetni az apostolokat, hogy adják meg neki azt a hatalmat, hogy akire ráteszi a 
kezét, az megkapja a Szentlelket. Péter azonban ezt mondta neki: Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért 
azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz 
ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, 
hátha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába 
estél. Simon így válaszolt: Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit 
mondtatok! Két körből kimaradsz! 

23. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, 
amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. Újra dobhatsz! 

35. Egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt 
rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta.  Ezt 
mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz! Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy 
Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: Hogyan 
érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Lépj 
előre hatot, és olvasd tovább! 

 

 

 



41. Az etióp főember Ézsaiás próféta könyvét olvasta, amikor Fülöp csatlakozott hozzá. A főember 
megkérte Fülöpöt, hogy magyarázza el az Írást. Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből 
kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: 
Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből 
hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Megparancsolta, hogy 
álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor 
kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt 
tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, 
míg Cézáreába nem ért. Lépj előre hetet! 

51. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket 
kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár 
férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Lépj vissza kilenc mezőt! 

52. Saul Damaszkuszba tartott, hogy a Jézus követőit elfogja és Jeruzsálembe hurcolja. Útközben azonban, 
amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre 
esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki 
vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott 
megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a 
hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért 
kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Lépj előre 
hármat! 

59. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő 
így válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet 
Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault: mert íme, imádkozik, és látomásban 
látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, 
sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is 
meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt 
mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel 
fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Lépj előre hármat, és 
olvasd tovább! 

62. Anániás Isten parancsára elment Saulhoz, rátette a kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul! Az Úr, az a 
Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj 
Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, és 
megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Újra dobhatsz! 

65. Saul néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a 
zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: Hát nem ő az, 
aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve 
a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, 
bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Lépj előre négyet, és olvasd tovább! 

69. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saul azonban 
megtudta, hogy mire készülnek. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok 
elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Lépj annyit előre, ahányan játszotok! 

78. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert 
nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta 
nekik, hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. 
Ettől fogva velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög 
nyelvűekkel, azok pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt a testvérek, 
levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba. Lépj előre négyet!  

80. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr 
félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Lépj előre hetet! 

 



83. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy 
Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít 
téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! Az azonnal felkelt. Lidda és Sárón lakói mind 
látták őt, és megtértek az Úrhoz. Lépj előre ötöt! 

88. Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Sok jót tett, és 
bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, a felső 
szobában ravatalra tették. Egy körből kimaradsz! 

89. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 
két férfit, és kérték: Jöjj át hozzánk mielőbb! Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső 
szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, és sírva mutogatták azokat az ingeket meg ruhákat, 
amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Lépj előre kettőt, és olvasd tovább a történetet! 

91. Pétert elhívták Liddából Joppéba, és bevezették abba a szobába, ahol Dorkász feküdt holtan. Péter ekkor 
kiküldött mindenkit, letérdelt, és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő 
pedig kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter odanyújtotta neki a kezét, és talpra 
állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre 
egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű 
tímárnál. A következő körben kettővel többet léphetsz, mint amennyit dobsz! 

96. Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével 
együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött 
Istenhez. Ő az egyik délután három óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy 
hozzá, és megszólítja: Kornéliusz! Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: Mi az, Uram? Erre az 
angyal ezt mondta neki: Imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Most 
azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű 
tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután eltűnt az angyal, aki vele beszélt, előhívta két 
szolgáját és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondott, 
majd elküldte őket Joppéba. Újra dobhatsz! 

99. Kornéliusz századosnak látomásban megjelent egy angyal, és azt mondta, hívja el Pétert. Kornéliusz el is 
küldte két szolgáját és egy istenfélő katonát Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz 
közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. 
Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz 
hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és 
csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: Kelj fel, Péter, öld és egyél! Péter 
azonban így szólt: Semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De 
másodszor is szólt hozzá a hang: Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak! Ez pedig három 
ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Lépj előre hármat! 

103. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme, azok a 
férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva 
megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, 
ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged: kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne 
tétovázz, mert én küldtem őket! Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, én vagyok az, akit 
kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornéliusz százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki 
mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a 
házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Lépj előre hármat, 
és olvasd tovább! 

104. Másnap Péter elindult Kornéliusz követeivel, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A 
következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és 
úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, és a lábához borulva hódolt előtte. Péter 
azonban felemelte, és így szólt hozzá: Állj fel, én magam is csak ember vagyok! Amikor beszélgetve bement 
vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek 
idegennel kapcsolatba kerülni vagy hozzá bemenni. Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen embert 
se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. 
Most pedig hadd kérdezzem meg: miért küldtetek értem? Lépj előre kettőt, és olvasd tovább! 



105. Péter megérkezett Kornéliuszhoz, és megkérdezte, hogy miért küldött érte. Kornéliusz így felelt: 
Három nappal ezelőtt körülbelül ebben az időben, délután három órakor imádkoztam a házamban, és íme, 
egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta: Kornéliusz, Isten meghallgatta imádságod, és 
megemlékezett alamizsnáidról. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Ő 
Simon tímár házában szállt meg a tengerparton. Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy 
eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. 
Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem 
minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Lépj előre hármat! 

106. Péter hirdette Kornéliusznak és a többieknek Isten igéjét. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a 
Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt 
jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és 
magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter: Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy 
megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szentlelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy 
keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Lépj 
előre hetet! 

108. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az 
Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt 
mondva neki: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt 
a történtekről. Elmesélte nekik a látomását, a követeket, és hogy mi történt Kornéliusz házában. Amikor 
mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta 
Isten, hogy megtérjenek és éljenek! Lépj előre kettőt! 

109. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és 
Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi 
és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az 
Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Lépj előre négyet! 

111. Antiókhiában sokan megtértek és hittek Jézusban. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, 
ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és 
bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, 
telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Újra dobhatsz! 

112. Antiókhiában sokan megtértek és hittek Jézusban. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse 
Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a 
gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először 
keresztyéneknek. Lépj előre négyet!  

114. Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. Előállt egyikük, név szerint 
Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett 
Klaudiusz idejében. Lépj vissza négyet! 

115. Egy próféta megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, 
hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt 
meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz. A következő körben dobás 
helyett annyit lépj előre, ahányan játszotok! (A 118-as mezőn meg kell állnod!) 

117. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János 
testvérét pedig karddal kivégeztette. Lépj vissza tíz mezőt! 

118. Heródes király kivégeztette Jakabot. Amikor látta, hogy ez tetszik a népnek, Pétert is elfogatta. Ez a 
kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Miután elfogatta Pétert, börtönbe vetette, és átadta négy, egyenként 
négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Két 
körből kimaradsz! Az azt követő körben lépj a 119-es mezőre! 

119. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. A következő 
körben lépj a 120. mezőre!  

 



120. Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter – két bilinccsel megkötözve – két katona 
között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság 
támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: Kelj fel gyorsan! És lehulltak a 
bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat! Péter megtette. 
Az angyal pedig ezt mondta neki: Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem! Péter kiment, és követte őt, de 
nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. A következő 
körben lépj a 121. mezőre!  

121. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez 
magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, azután hirtelen eltűnt mellőle az 
angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és 
kimentett engem Heródes kezéből és mindabból, amit a zsidó nép várt. Újra dobhatsz! 

123. Miután az angyal kiszabadította Pétert a börtönből, elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett 
János anyja volt. Itt sokan voltak együtt és imádkoztak. Amikor megzörgette az ajtót, odament egy Rodé 
nevű szolgálóleány, hogy megtudja, ki az. Megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, 
hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták: Elment az eszed! Lépj 
vissza négyet! 

124. Rodé felismerte Péter hangját, de annyira megörült, hogy nem nyitott ajtót, hanem beszaladt, és 
elmondta a többieknek, hogy Péter kiszabadult. De a többiek nem hittek neki. Ő azonban bizonygatta, hogy 
úgy van. Azok erre így szóltak: Az ő angyala az! Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput 
nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, 
hogyan vezette ki az Úr a börtönből, majd így szólt: Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek! Azután 
kiment, és más helyre távozott. Újra dobhatsz! 

125. Amikor megvirradt, nagy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes 
pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy végezzék ki őket. 
Azután lement Júdeából Cézáreába, és ott tartózkodott. Lépj vissza ötöt! 

126. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt. De azok egy akarattal eljöttek hozzá, 
és miután megnyerték Blásztuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományuk a királytól kapta az 
élelmet. A kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A 
nép pedig felkiáltott: Isten hangja ez, és nem emberé! Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem 
Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Egy körből kimaradsz! 

128. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték 
Jánost, akit Márknak is hívtak. Lépj a 129-as mezőre! 

129. Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. A következő körben a többi játékos hárommal 
többet léphet, mint amennyit dob (ha dobhat, egyébként a rá vonatkozó utasításnak megfelelően 
halad! ) Csíkos mezőn meg kell állni! 





 


