
 

 
 



TÁRSASJÁTÉK 

VIRÁGVASÁRNAPTÓL HÚSVÉTIG  

2-8 JÁTÉKOS  
10-12 ÉVES KORTÓL AJÁNLOTT 
A JÁTÉK IDEJE 1,5-2 ÓRA 
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, mögötte zárójelben megadtuk, hogy melyik bibliai könyvből van)  

A piros (csíkozott) mezőknél kötelező megállni!  

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

1.) Jézus az Olajfák-hegyénél elküldte két tanítványát és ezt mondta nekik: „Menjetek az előttetek lévő 
faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: 
oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért teszitek ezt? – mondjátok, hogy az 
Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi.”(Mk) 
A körben utánad következő játékostársaddal együtt lépj a 6. mezőre! Az ott lévő utasítás 
mindkettőtökre vonatkozik! 

6.) A tanítványok megtalálták a szamárcsikót, amiről Jézus beszélt. Amikor a szamár gazdáinak 
megmondták, hogy az Úrnak van szüksége rá, azonnal elengedték őket. A következő alkalommal dobás 
helyett hetet lépj előre! 

9.) A tanítványok elvitték Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. Sokan, 
akik követték Jézust, a felsőruhájukat, mások lombos ágakat terítettek az útra. Lépj előre hét mezőt! 

10.) A Jézust követő sokaság ezt kiáltotta: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban!”(Mt) 
Ti is mind kiáltsátok (sorban egymás után)! Aki a leghangosabban kiáltja, lépjen előre három mezőt! 

12.) A tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, 
amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség 
a magasságban! A sokaságból néhány farizeus ezt mondta Jézusnak: „Mester, utasítsd rendre a 
tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk) 
Újra dobhatsz! 

17.) Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a 
pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én 
házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek. (Mt) 
Lépj vissza oda, ahol a kör elején álltál és onnan dobj újra! 

18.) „Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók 
keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust.” (Lk) Lépj vissza tíz mezőt! 

20.) Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél 
valódi és drága nárdusolaj volt egy alabástromtartóban, és az alabástromtartót feltörve, ráöntötte az olajat 
Jézus fejére.(Mk) Lépj előre három mezőt! 

21.) Egy asszony drága nárdusolajat öntött Jézus fejére. Némelyek pedig maguk között bosszankodtak: Mire 
való az olajnak ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna adni ezt az olajat több mint háromszáz dénárért, és 
a pénzt szétosztani a szegényeknek. És korholták az asszonyt, de Jézus ezt mondta: Hagyjátok őt! Miért 
bántjátok? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek lesznek, és amikor csak akartok, jót 



tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Azt tette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a 
temetésemre. (Mk) Lépj előre három mezőt! 

22.) A tizenkét tanítvány egyike, Júdás, elment a főpapokhoz, és azt kérdezte tőlük: Mit adnátok nekem, ha 
kezetekbe adnám őt? Azok pedig harminc ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja 
Jézust. (Mt) Lépj vissza 8 mezőt! 

25.) Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páskabárányt. Jézus elküldte Pétert 
és Jánost ezt mondva: Menjetek el, és készítsétek el nekünk a páskavacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt 
kérdezték tőle: Mi a kívánságod, hol készítsük el? Ő így válaszolt: Amikor beértek a városba, szembejön 
veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy, és mondjátok meg a 
ház gazdájának: A Mester ezt üzeni neked: hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a 
páskavacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet: ott készítsétek el! Akkor 
elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a páskavacsorát. (Lk) A 
következő három körben dobás helyett mindig annyit lépsz előre, amennyit a körben előtted lévő 
játékos lép! 

26.) Jézus felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a 
mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. (Jn) Lépj előre 1 
mezőt, és olvasd el a történet folytatását! 

27.) Jézus megmosta a tanítványok lábát. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: „Uram, te mosod 
meg az én lábamat?” Jézus így válaszolt neki: „Amit én teszek, most még nem érted, de később majd 
megérted.” Péter így szólt hozzá: „Az én lábamat nem mosod meg soha.” Jézus így válaszolt neki: „Ha nem 
moslak meg, semmi közöd sincs hozzám.” Simon Péter erre ezt mondta neki: „Uram, ne csak a lábamat, 
hanem a kezemet, sőt a fejemet is!” Jézus így szólt hozzá: „Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, 
hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind.” Mert tudta, ki árulja 
el, azért mondta:” Nem vagytok mindnyájan tiszták.” (Jn) A következő körben dobás helyett hetet lépj 
előre! 

28.) Miután Jézus megmosta a tanítványok lábát, és felvette a felsőruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt 
mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert 
az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás 
lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. (Jn) Lépj az előtted 
haladó játékos mögötti mezőre! 

35.) Miközben ettek, így szólt Jézus a tizenkét tanítványához: Bizony mondom nektek, hogy közületek egy el 
fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle: Talán csak nem én 
vagyok az, Uram? (Mt) Lépj vissza öt mezőt! 

36).Dobj újra a kockával! Ha 1-et, 2-őt vagy 3-mat dobsz a lenti, ha 4-et, 5-öt vagy 6-öt dobsz a fenti 
úton lépj előre egy mezőt! 

38.) Jézus megmondta a tanítványainak, hogy egyikük el fogja őt árulni. János odahajolt Jézushoz, és 
megkérdezte tőle: Uram, ki az? Jézus így felelt: Az, akinek én mártom be a falatot és odaadom. Bemártotta 
tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának; (Jn) Lépj vissza hat mezőt (ilyenkor nem 
állsz meg a piros mezőn)! 

41.) Jézus ezt mondta Júdásnak: Amit tenni akarsz, tedd meg hamar! Az ott ülők közül senki sem értette, 
hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja 
neki Jézus: Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. 
Jézus tudta, hogy Júdás el akarja őt árulni. Júdás elfogadta Jézustól a falatot, és azonnal kiment. (Jn) Két 
körből kimaradsz, utána a következő piros mezőig csak dobásaid kisebbik felével haladhatsz tovább.  
(10; 2 és 31; 4 és 52; 63) 

39.) Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt 
mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.”(1Kor11) A következő körben lépj a 42. mezőre! 

42.) Az Úr Jézus vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én 
vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” Mert valamennyiszer eszitek e 
kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.(1Kor11) Újra dobhatsz! 



 

44.) Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: 
Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és 
elszélednek a nyáj juhai.” De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. (Mt) Lépj előre egy mezőt, 
és olvasd el a történet folytatását! 

45). Péter ezt mondta Jézusnak: Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is! Jézus 
azonban ezt felelte: Mondom neked, Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadod, 
hogy ismersz engem.(Lk) A következő három körben csak dobásaid kisebbik felével haladhatsz tovább.  
(10; 2 és 31; 4 és 52; 63) 
47.) Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek 
le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. (Mt) Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni 
és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és 
virrasszatok! (Mk) A következő körből kimaradsz, de utána dobásod kétszeresével léphetsz tovább. 

49.) Jézus eltávolodott tőlük mintegy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, 
vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent 
meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke 
olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. (Lk) Lépj az 53. mezőre! 

50.) Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve 
alszanak. Ekkor így szólt hozzájuk: Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 
essetek!(Lk) Két körből kimaradsz. 

51.) Jézus az imádkozásból visszatérve alva találta tanítványait. Másodszor is elment, és így imádkozott: 
Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor 
visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is 
imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: Aludjatok 
tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk! Íme, 
közel van az, aki engem elárul. (Mt) Lépj előre egyet, és olvasd el a történet folytatását! 

52.) Még beszélt Jézus, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és 
botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik: Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok 
el! És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt: Üdvöz légy, Mester! – és megcsókolta őt. (Mt)  
Három körből kimaradsz! 
53.) Júdás ismerte azt a helyet, ahol Jézus volt, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás 
tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és 
odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így 
szólt hozzájuk: Kit kerestek? Azok így feleltek: A názáreti Jézust. Én vagyok – mondta Jézus. Ott állt velük 
Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: Én vagyok – visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor 
újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A názáreti Jézust. Jézus így szólt: Megmondtam 
nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni!(Jn) Lépj előre két mezőt! 

55.) Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga 
neve pedig Málkus volt.(Jn) Ekkor így szólt hozzá Jézus: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot 
fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém 
most tizenkét sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell 
történnie? (Mt) Egy körből kimaradsz! 

56.) Amikor a tanítványok látták, hogy Jézust el akarják fogni, megkérdezték: Uram, odavágjunk a karddal? 
Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta 
nekik: Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt.(Lk)  
Egy körből kimaradsz, de az azt követő körben dobás helyett hetet lépj előre! 
58.) Jézus ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek: Úgy 
vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Mindennap veletek voltam a 
templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje.(Lk) A katonai 
csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust, és megkötözték. (Jn)  
Három körből kimaradsz! 



62.) Amikor Jézust elfogták a tanítványok mind elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt 
mezítelen testén; őt is megragadták, de ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült.(Mk)  
Lépj vissza nyolc mezőt! 

63.) Dobj újra a kockával! Ha 1-et, 2-t vagy 3-at dobsz a lenti, ha 4-et, 5-öt vagy 6-ot dobsz, a fenti 
úton lépj előre egy mezőt! 

70.) Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a 
vének.(Mt) Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és 
bement Jézussal együtt a főpap palotájába; Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, 
a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgálólány így szólt Péterhez: 
Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt: Nem vagyok. (Jn)  
A következő körben visszafelé lépsz annyit, amennyit dobsz. 

71.) A főpap udvarán ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és 
melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett.(Jn) Ekkor így szóltak hozzá: Nem az ő tanítványai közül 
való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta: Nem vagyok.(Jn)  
A következő körben visszafelé lépsz annyit, amennyit dobsz! 

72.) A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt: Nem láttalak én téged 
vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas.(Jn) Ekkor megfordult az 
Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt 
megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt.(Lk)  
Lépj vissza a 63. mezőre, és indulj el a másik úton! 

65.) Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták, és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Ki 
ütött meg téged? Prófétáld meg! És sok más szidalmat is szórtak rá.(Lk) Három körből kimaradsz. 

68.)A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: Én nyilvánosan 
szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind 
összegyűlnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, 
mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul 
ütötte Jézust, és így szólt: Így felelsz a főpapnak? Jézus így válaszolt neki: Ha rosszat mondtam, bizonyítsd 
be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Lépj előre egyet, és olvasd el a folytatást! 

69.) A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra 
adhassák; de nem találtak. Mert sokan tettek hamis tanúvallomást ellene, de a vallomások nem egyeztek. 
Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene: Mi hallottuk, hogy ezt mondta: Én 
lerombolom az emberkéz alkotta templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz 
alkotott. De vallomásuk így sem egyezett.(Mk)  
Lépj vissza öt mezőt! 

74.) Sokan hamis tanúvallomást tettek Jézus ellen, de a vallomások nem egyeztek. A főpap ekkor középre 
állt, és megkérdezte Jézustól: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és 
nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap: Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia? Jézus ezt 
mondta: Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A 
főpap megszaggatta a ruháját, és így szólt: Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az istenkáromlást. 
Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig valamennyien kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor 
némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték őt, és ezt mondták neki: Most prófétálj! A szolgák 
is arcul verték őt. (Mk)  
Lépj vissza tíz mezőt! 

76.) Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a 
főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi 
közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és 
felakasztotta magát. (Mt)  
A következő körben a nyíl irányába indulj tovább! 

78.) Jézust a nagytanács tagjai elvitték a római helytartóhoz, Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni: 
Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, 
hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod. 



Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok 
még erősebben kiáltozták: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. 
(Lk) Egy körből kimaradsz. 

82.) Pilátus megtudta, hogy Jézus galileai, vagyis Heródes fennhatósága alá tartozik, ezért átküldte 
Heródeshez. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert 
hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de 
Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes 
pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte 
Pilátushoz. (Lk) Lépj vissza három mezőt! 

87.) Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt 
pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak.(Mt) Ez az ember a városban történt lázadás és 
gyilkosság miatt került börtönbe. (Lk) Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: Mit akartok, 
melyiket bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? (Mt)  
Lépj a 89. mezőre és olvasd el, kit választott a sokaság! 

88. Pilátus tudta, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt 
üzente neki: Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta.  
Lépj előre egyet, és olvass tovább! 

89.) A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. 
A helytartó újra megkérdezte őket: Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok 
ezt mondták: Barabbást. (Mt) És kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit 
kívánnak: szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézust pedig 
kiszolgáltatta akaratuknak. (Lk)  
Cserélj bábut a leghátul haladó (legkisebb számú mezőn álló) játékostársaddal! (A bábuk ugyanott 
maradnak, de mostantól tied lesz az ő bábuja és fordítva, valamint a másik jelenlegi akcióját is 
megkapják. Pl.: amikor Ádám fekete bábuval a 89-re lép, Éva áll leghátul sárga bábuval a 65-ön. Éva 
még két körből kimaradna. Mostantól Ádám lép a sárga és Éva a fekete bábuval, és Ádám marad ki 
még két körből.) Ha te vagy a leghátul álló játékos, lépj vissza három mezőt! 

91.) A katonák bevitték Jézust a palotába, azaz a helytartóságra, és összehívták az egész őrséget. Bíborszínű 
köpenyt adtak rá, és tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya! 
Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte.(Mk) Lépj vissza nyolc mezőt! 

94.) A katonák, miután kigúnyolták Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, 
hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra 
kényszerítették, hogy vigye a keresztet.(Mt)  
Három körön keresztül kettővel kevesebbet léphetsz, mint amennyit dobsz! (Ha ez alatt a három kör 
alatt újra erre a mezőre lépsz, nem kell még kettővel kevesebbet lépned!) 

97.) Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet 
Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze 
felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! (Lk)  
Lépj vissza hét mezőt! 

99.) A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik 
katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták 
egymásnak: Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Így teljesedett be az Írás: 
„Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Ezt tették a katonák.(Jn)  
Erről a mezőről csak akkor léphetsz tovább, ha egyet, kettőt vagy hármat dobsz! 

100.) A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse 
meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja!(Lk) Lépj vissza nyolc mezőt! 

101.) Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók 
királya, mentsd meg magadat! (Lk) Lépj vissza nyolc mezőt! 

102.) Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK 
KIRÁLYA. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis 
közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: Ne 



azt írd: A zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta: A zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: Amit 
megírtam, megírtam. (Jn) Lépj előre egyet! 

105.) A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg 
magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon 
ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett 
el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt neki: 
Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.(Lk) Lépj előre hármat! 

106.) Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, 
íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt 
az a tanítvány. (Jn) Lépj előre kettőt! 

109.) Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. Három óra tájban Jézus 
hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? 
Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy 
szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták: Hagyd csak, 
lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. (Mt) Lépj vissza hatot! 

110.) Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: 
Szomjazom. volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a 
szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. (Jn) 
Egy körből kimaradsz, de következő körben hetet lépsz dobás helyett (nem kell megállnod a 111-es 
piros mezőn)! 

111.) Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. 
Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az 
egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. (Lk) 
Újra dobhatsz! 

112.) Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak; az a 
szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és 
vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember 
lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték 
el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. (Jn)  
Lépj előre egyet! 

116.) Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött az arimátiai 
József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz, és 
elkérte Jézus holttestét. (Mk) Lépj előre hármat! 

120.) József elvitte Jézus testét, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába 
vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. (Mt) Lépj előre négyet! 

121.) Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak: Uram, 
eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok! Ezért parancsold 
meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, azután azt 
mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél.  
Lépj vissza hatot! 

122.) A főpapok azt kérték Pilátustól, hogy katonákkal őriztesse Jézus sírját. Pilátus azonban ezt válaszolta: 
Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok! Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és 
őrséggel őriztették a sírt. (Mt) Lépj vissza négyet! 

127.) Az asszonyok a hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az 
elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr 
Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, 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. 
Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. 



(Lk) A többi játékos lépjen a következő piros mezőre! Aki előtt már nincs piros mező, lépjen előre 
hármat! (Az utasítások most kivételesen nem érvényesek) 





 





 


