
    



TÁRSASJÁTÉK  

HÚSVÉTTÓL PÜNKÖSDIG 

2-8 JÁTÉKOS; 10-12 ÉVES KORTÓL AJÁNLOTT;  
A JÁTÉK IDEJE: 0,5-1 ÓRA; SZÜKSÉGES: bábuk, dobókocka  
A csíkos mezőknél kötelező megállni!  

Ha számozott mezőre lépsz, olvasd el a hozzá tartozó történetet és utasítást! (a dőlt betűvel írt részek 

idézetek, mögötte zárójelben megadtuk, hogy melyik bibliai könyvből van)  

5. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket 
vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor 
elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt 
bejáratáról? (Mk) Lépj előre a 14-es mezőre, és olvasd el a választ! 

14. Nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és 
leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. (Mt) Lépj előre hetet! 

16. Az őrök, akik a főpapok parancsára Jézus sírját őrizték, nagyon rémültek az angyaltól. Egy körből 
kimaradsz! 

18. Az asszonyok a követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus 
testét. (Lk) Lépj előre ötöt, és olvasd el a történet folytatását! 

20. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, 
hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Mária elfutott Péterhez és Jánoshoz, és így szólt hozzájuk: Elvitték az 
Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. (Jn) Lépj vissza hármat! 

23. Az asszonyok tanácstalanul álltak, mert nem találták Jézus testét. Ekkor két férfi lépett melléjük fénylő 
ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért 
keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még 
Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik 
napon fel kell támadnia. (Lk) És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a 
halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt.(Mt) Lépj előre egyet! 

24. Amikor az asszonyok meghallották, hogy Jézus él, gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy 
örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: 
Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így 
szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott 
meglátnak engem. (Mt) Újra dobhatsz! 

27. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a 
főpapoknak mindazt, ami történt. (Mt) A következő körben visszafelé lépj annyit, amennyit dobsz! (Ha 
majd négynél többet dobsz, ne állj meg a 23-as mezőn! Lépd le teljesen azt, amit dobtál!) 

30. A magdalai Mária azt hitte, hogy Jézus testét elvitte valaki a sírból, ezért elszaladt Péterhez és Jánoshoz, 
és megmondta ezt nekik is. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a 
kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, 
hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be.(Jn) Addig nem léphetsz tovább, amíg valaki melléd nem 
lép! Aki először melléd lép, vagy elhaladna melletted, annak kötelező megállnia ezen a mezőn! Az azt 
követő körben, amikor újra te jössz, mindketten dobtok, és dobásaitok összegét lépitek le. (A másik 
játékos nem dob újra ebben a körben!) Ha te vagy a leghátsó, lépj a hozzád legközelebb álló (tőled 
legkevesebb mezőre lévő) játékostársad mellé!  

32. Péter és János elfutott a sírhoz. János ért oda először, de megállt a sírbolt bejáratánál. Nyomában 
megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a 
fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik 
tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell 
támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. (Jn) Újra dobhatsz! 



34. A magdalai Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy 
két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok 
így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova 
tették. (Jn) Lépj vissza három mezőt! 

38. A magdalai Mária a sírnál sírt, mert azt hitte, hogy valakik elvitték Jézus testét. Meglátta, hogy Jézus ott 
áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt 
gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és 
én elhozom. (Jn) Lépj vissza három mezőt! 

39. A magdalai Mária a sírboltnál sírt, mert azt hitte elrabolták az Úr Jézus testét. Jézus is ott állt, de Mária 
nem ismerte meg. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami 
azt jelenti: Mester.(Jn) Lépj előre négy mezőt! 

40. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat. (Jn) Lépj előre hetet! 

45. Néhány katona azok közül, akik Jézus sírját őrizték, elmentek a főpapokhoz, és elmondták nekik, amit 
láttak. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és 
így szóltak: Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó 
meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy 
tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. (Mt) Három 
körből kimaradsz! 

48. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt, és 
amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.(Lk) Lépjen melléd az egyik 
utánad haladó (kisebb számú mezőn álló) játékostársad! (Ha többen is vannak, te választasz közülük.) 
Ha te vagy leghátul, akkor egyedül haladj! A 54. mezőig együtt haladtok az utasításoknak 
megfelelően! Mindketten akkor léptek, amikor te következel a körben, amikor a társad jön ő 
„kimarad”. A következő körben lépjetek a 49. mezőre! ( 

49. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. 
Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt.(Lk) A következő körben 
lépjetek az 50. mezőre! 

50. Jézus így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd 
megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki 
nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? – kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: Az, ami 
a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt; és 
hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban 
reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezenfelül 
néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem 
találták ott a testét; eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 
El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok 
beszélték; őt azonban nem látták. (Lk) A következő körben lépjetek az 51. mezőre! 

51. Jézus csatlakozott a két Emmausba tartó tanítványhoz, de ők nem ismerték meg. A tanítványok Jézus 
szenvedéséről és haláláról beszélgettek, és nem hitték el az asszonyoknak, hogy az Úr Jézus feltámadt. Jézus 
így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a 
próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg 
valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. (Lk) A következő 
körben lépjetek a 52. mezőre! 

52. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Jézus azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 
De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy 
velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 
Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-
e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? (Lk) A következő körben 
lépjetek az 54. mezőre! 

 



54. Az emmausi tanítványok, miután felismerték Jézust, még abban az órában útra keltek, és visszatértek 
Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban 
feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték 
fel őt a kenyér megtöréséről. (Lk) Újra dobhatsz! A társad, akivel együtt haladtál, akkor dob, amikor ő 
jön a körben. Innentől külön léptek! 

56. Miközben a tanítványok arról beszélgettek, hogy Jézus valóban feltámadt, maga Jézus állt meg közöttük, 
és így köszöntötte őket: Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet 
látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek 
meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól! Mert a 
szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezeit 
és a lábait. (Lk) Egy körből kimaradsz! 

58. A feltámadott Úr Jézus megjelent a tanítványoknak, de ők először megijedtek, mert azt hitték, hogy 
szellemet látnak. Ezért Jézus megmutatta nekik a kezét és a lábát, amin rajta voltak a szegek okozta 
sebhelyek. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük: Van itt 
valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így 
szólt hozzájuk: Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van 
írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék 
az Írásokat, és így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik 
napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot 
minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám 
ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. (Lk) Újra dobhatsz! 

61. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi 
tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek 
helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.(Jn) 
Dobj újra! Lépj annyit visszafelé, amennyit dobtál! (Ha háromnál többet dobtál, ne állj meg az 58-as 
mezőn! Lépd le teljesen azt, amit dobtál!) 

63. Tamás nem hitte el a többi tanítványnak, hogy Jézus valóban feltámadt. Nyolc nap múlva ismét benn 
voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt 
mondta: Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, 
nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én 
Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek. 
(Jn) Újra dobhatsz! 

65. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon 
Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül 
még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled. 
Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak.(Jn) Lépj előre egyet, és olvasd 
el a történet folytatását! 

66. A tanítványok elmentek halászni, de semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, 
a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami 
ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, 
és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. (Jn) Újra dobhatsz! 

68. A tanítványok nem ismerték fel a parton álló Jézust, de a tanácsára mégis kivetették a hálót a hajó jobb 
oldalán, és rengeteg halat fogtak. Ekkor János felismerte, és megmondta Péternek: Az Úr az! Amikor Simon 
Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a 
tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz 
könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még 
kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most fogott halakból! Simon Péter beszállt, és kivonta a 
partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem 
szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt 
megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta 
nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután 
feltámadt a halottak közül. (Jn) A következő körben hetet lépj előre dobás helyett! 



69. Nagycsütörtök éjszaka Péter háromszor is letagadta, hogy ismeri Jézust. Miután ettek, így szólt Jézus 
Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te 
tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! (Jn) Lépj előre egyet! 

71. Nagycsütörtök éjszaka Péter háromszor is letagadta, hogy ismeri Jézust. Most Jézus másodszor is 
megkérdezte Pétertől: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy 
szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! (Jn) Lépj előre kettőt! 

74. Nagycsütörtök éjszaka Péter háromszor is letagadta, hogy ismeri Jézust. Jézus most harmadszor is 
megkérdezte Pétertől: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is 
megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek 
téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat! (Jn) Lépj előre hármat! 

78. Jézus kivitte a tanítványokat Betániáig. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok 
el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel 
keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Miután ezt mondta, szemük láttára 
felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. (ApCsel) Lépj előre hármat és olvasd el a történet 
folytatását! 

81. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt 
mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy 
jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. (ApCsel) Lépj előre hetet! 

91. A tanítványok, miután Jézus felment a mennybe, visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely 
Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a 
szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus 
fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt 
az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. (ApCsel) Dobj a körben 
utánad következő játékosnak! Ha párosat dobsz hatot, ha páratlant, ötöt lépjen előre! (Ő nem fog 
dobni ebben a körben, hanem ezt lépi le)  

93. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy százhúsz főnyi sokaság volt ott 
együtt, és így szólt: Testvéreim, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a 
Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust; közénk tartozott, és 
részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosztettének jutalmából mezőt szerzett, de fejjel lezuhant, 
kettészakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismertté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért 
nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz Vérmezőnek. Mert meg van írva a Zsoltárok 
könyvében: „Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban”, és „az ő tisztségét más kapja meg” 
Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk 
járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja 
legyen velünk együtt az ő feltámadásának. (ApCsel) Lépj előre kettőt és olvasd tovább a történetet! 

95. Az áruló Júdás helyére mást kerestek, olyat, aki szintén követte Jézust, és találkozott a feltámadott Úrral. 
Kijelöltek kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást, és így 
imádkoztak: Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad 
magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, 
hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé 
sorolták őt.(ApCsel) Dobj újra! Ha párosat dobsz, akkor te, ha páratlant, a leghátul haladó játékos 
lépjen annyit, amennyit dobtál! (Bármilyen utasítás vonatkozik jelenleg a társadra, lelépheti, amit 
neki dobtál! Csíkos mezőn is áthaladhat!) 

101. 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. (ApCsel) A többi játékos lépjen előre hetet! (Ha számozott mezőre lépnek, azok utasításai 
most nem érvényesek! Csíkos mezőn is áthaladhatnak!) 



 



 


