Stolní hra pro celou rodinu

V Ježíšových stopách

Získejte znalosti z Nového zákona nebo si je znovu osvěžte!

Milí přátelé!
Jistě jste již v zimě uviděli na čerstvě napadlém sněhu stopy zvířat a snažili jste se uhádnout, komu patří. Možná jste se také pokoušeli stopy dále sledovat. Určitě to bylo pro vás velké dobrodružství. Také v této
hře budete sledovat stopy. Půjdete po stopách Ježíše Krista, nejvýznamnější osobnosti, která kdy chodila po naší Zemi. Budete ho následovat od jeho narození v Betlémě až po chvíli, kdy odešel ke svému Otci zpět do nebe. Přejeme vám, abyste se nejen příjemně bavili, ale také si zapamatovali, co Pán
Ježíš z lásky pro nás udělal. Ke hře si připravte čtyři figurky různé barvy a kostku ze hry „Člověče, nezlob se“.
Pokud se chcete o událostech v životě Ježíše Krista dovědět víc, připravte si Bibli, nebo jen Nový Zákon.
Pravidla:
Hrát mohou 2–4 hráči. Každý hráč hraje s jednou figurkou, kterou postaví na startovací políčko se jménem
učedníka (evangelisty). Hráči hodí kostkou, komu padne nejvyšší číslo, ten začíná. Hráči pokračují ve hře po
směru hodinových ručiček. Na jednom poli může stát i více figurek. Padne-li během hry šestka, hráč hází
ještě jednou. Ten, kdo první přijde do cíle, vyhrává. Na cestě však hráče čekají nejrůznější překážky:
Dostane-li se figurka na stopu označenou číslem, přečte hráč po levici otázku s příslušným číslem z tabulky
„Otázky a úkoly“.
• Pokud hráč na otázku správně odpoví, pokračuje ve hře podle informací v tabulce.
• Pokud odpověď nezná, vyhledá a přečte odpověď z Bible (Odkaz na příslušný oddíl v Bibli je uveden
		 v tabulce „Otázky a úkoly“) nebo z Nápovědy. Dále hráč pokračuje podle pokynů v tabulce.
Pozor! Každý hráč musí na začátku hry vstoupit do Betléma, to znamená dostat se na číslo 9. Hráč musí stát
před Betlémem tak dlouho, dokud nehodí potřebný počet. Pak pokračuje ve hře podle instrukcí pro č. 9.
Podobně musí hráč před cílem nejprve vstoupit na Olivovou horu (dostat se na číslo 33).
Do cíle se musí dostat hráč na stopu své barvy – hází tak dlouho, až mu padne potřebný počet stop.

Pokud doma nemáte Nový Zákon, ve kterém jsou popsány události v životě Ježíše Krista,
napište nám, rádi vám jej zašleme. Adresa: BTM, Smetanova 9, 602 00 BRNO
Hru připravila Libuše Ranšová, ilustrovala Alena Lančová.

Objednací kód: PX6

Otázk y a úkoly
1

Ježíšova S kým byla Marie zasnoubena?
Víš – hoď kostkou ještě 1x.
matka Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.

19

Nasycení
zástupů

Kolik lidí nasytil Pán Ježíš pěti chleby
a dvěma rybami? Pokud víš – máš navíc 10
Marek
stop, ale rozděl se a dej polovinu stop tomu, kdo je
6,31–44
poslední. Ten si body přičte ke svému hodu, až bude
na řadě. Nevíš – přečti verš a jdi o 3 stopy zpět.

20

Ježíš
a děti

Komu vadilo, že Ježíš žehnal dětem?
Marek
Víš – hoď kostkou ještě 1x.
10,13–16
Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.

21

Uzdravení
Jairovy
dcery

Kolik bylo Jairově dceři roků?
Nezapomínej se modlit za nemocné kamarády.
Marek
Odpověz nebo přečti verš. Hoď kostkou a stopy dej
5,35–43
tomu, kdo je poslední. Ten si body přičte ke svému
hodu, až bude na řadě.

22

Klíčový Znáš klíčový verš Bible?
Tato slova Pána Ježíše ukazují Boží lásku k nám. Řekni
verš
Bible celý verš, nebo přečti. Postup o 5 stop.

23

Utišení Co dělal Ježíš na rozbouřeném moři? Matouš
Víš – s Ježíšem se nikdy nemusíš bát, hoď 2x .
8,18–27
bouře Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.
Modlitba Ježíš?
Matouš
Páně Modlitba je chvíle k zastavení a ztišení, řekni Mod- 6,9–13

Nápověda:

Biblický text

Matouš
1,18–25

Josefův
sen

Kdo oznámil Josefovi, že se Marii
Matouš
narodí dítě? Víš – postup o 4 stopy do Betléma.
1,18–25
Nevíš – přečti verš a jdi jen o 1 stopu.

3

Ježíšův
původ

Byl Ježíš obyčejný člověk?
Víš – hoď kostkou ještě 1x.
Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.

Marek
1,1

4

Jan
Křtitel

Co jedl prorok Jan Křtitel na poušti?
Víš – postup 3 stopy do Betléma.
Nevíš – přečti verš a jdi jen o 1 stopu.

Marek
1,4–8

5

Ježíšův
rod
Nařízení
císaře
Augusta
Slova
o Ježíši

Z jakého rodu pocházel Ježíš?
Odpověz nebo přečti verš a hoď kostkou ještě 1x.

Lukáš
1, 68–69

Proč museli jít Josef s Marií do Betléma? Také ty se vydej do Betléma. Pokud víš – postup o 3 stopy. Nevíš – přečti verš a jdi jen 1 stopu.

Lukáš
2,1–5

Jak začíná Janovo evangelium?
Odpověz nebo přečti verš a hoď kostkou ještě 1x.

Jan
1,1

24

Proroctví
o Ježíši

Co řekl Jan Křtitel o Ježíši?
Odpověz nebo přečti verš a postup 3 stopy do
Betléma.

Jan
1, 23–28

25

Marno- Jak skončil v daleké zemi marnotrat- Lukáš
ný syn? Pokud víš, postup k otci o 10 stop, pokud
15,11–24
tratný syn nevíš, přečti verš a jedno kolo neházej.

26

Poslední Páně? Odpověz, nebo přečti verš. Hoď 2x kostkou,
večeře ale stopy z posledního hodu dej spoluhráči, který je na

2

6
7
8

Narození Betlém – místo narození Ježíše
Krista. Všichni hráči vstoupí do Betléma a pak
Ježíše pokračují ve hře.
Anděl Kde našli pastýři v Betlémě Ježíše?
zvěstuje Zapoj se do hledání. Pokud víš – postup tři stopy.
pastýřům Nevíš – přečti verš a čekej jedno kolo.

Matouš
2,1

11

Mudrci Co přivedlo mudrce do Betléma?
Pokud víš – připoj se k mudrcům a hoď ještě 1x.
v Betlémě Nevíš – přečti verš a vrať se 1 stopu.

Matouš
2,7–12

12

Útěk do Proč museli Josef s Marií utíkat?
Pokud víš – připoj se a utíkej s nimi 5 stop.
Egypta Nevíš – přečti verš a jdi jen 1 stopu.

Matouš
2,13–15

13

Krutý Jaký hrozný čin Herodes udělal?
I když víš, co udělal, raději se vrať o 2 stopy.
Herodes Pokud nevíš, vrať se o 5 stop.

Matouš
2,16–18

14

Ježíšovo Kde Ježíš vyrůstal a čím se vyučil?
Když víš – hoď kostkou 2x.
dětství Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.

Matouš
2,23
Marek
6,1–6

9
10

15
16
17
18

Lukáš
2,8–14

Kde našli rodiče Ježíše, když se jim
ztratil? I nám hledání zabere mnoho času,
proto i když víš, tak jedno kolo neházej.
Pokud nevíš, dvě kola neházej.

Lukáš
2,41–49

Ježíšův
křest

Kdo pokřtil Ježíše?
Víš – hoď kostkou ještě 1x.
Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.

Matouš
3,1–17

Svatba
v Káně

Který zázrak udělal Ježíš jako první?
Pokud víš, hoď kostkou ještě 1x.
Pokud nevíš, přečti verš a nech spoluhráče házet
jedno kolo kostkou 2x.

Jan
2,1–11

Vyvolení
učedníků

Kolik měl Ježíš učedníků a jak je
nazval?
Pokud víš počet učedníků, jdi 5 stop. Jestli víš, jak
je nazval, postup o dalších 5 stop.
Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.

Lukáš
6,12–16

Dvanáctiletý Ježíš
v chrámě

Jan
3,16

Znáš modlitbu, kterou učil Pán

litbu Páně nebo ji přečti a jedno kolo neházej.

Co dělal Ježíš při poslední večeři

řadě. Ten si je přičte ke svému hodu.

Matouš
26,17–29

27

Zrada
Ježíše

Kdo zradil Ježíše?
Zrada je vážná věc, proto i když víš, vrať se 2 stopy.
Pokud nevíš, vrať se o 5 stop.

28

Ukřižování
Ježíše

Jak se jmenovalo místo, kde byl Ježíš
Jan
ukřižován? Odpověz nebo přečti verš. Na kříži
se Ježíš za nás obětoval. Házej jedno kolo kostkou za
19,16–22
ostatní spoluhráče.

29
30

Prázdný
hrob

Co řekl anděl ženám o Ježíši u prázdného hrobu? Prázdný Ježíšův hrob je důvod k
radosti. Jestli víš, hoď 1x kostkou, a jdi ještě 3 stopy.
Nevíš – přečti verš, ty zůstaneš stát, ale všichni ostatní
se posunou o 1 stopu.

Marek
14,42–46

Marek
16,1–8

Setkání Jak vzkříšený Ježíš učedníky pozdraJan
Ježíše vil? Jestli víš – postup 5 stop.
20,19–23
s učedník y Nevíš – přečti verš a jedno kolo neházej.

31

Zázračný
rybolov

Kolik ryb chytili učedníci za celou
noc? Z příhody vidíš, jak je důležité každou práci dělat
společně s Ježíšem. Hoď ještě jednou, pokud víš, pak
postup o hozené číslo dopředu, pokud nevíš, přečti verš
a jdi o hozené číslo nazpět.

32

Poslední
Ježíšovo
přání

Proč Ježíš poslal učedníky do celého
světa? I když víš – přečti celý verš nahlas a postup Marek
o 3 stopy na Olivovou horu. Nevíš – přečti verš
16,15–18
a jedno kolo neházej.

33

Ježíš
odešel
k Otci
do nebe

Olivová hora – místo odchodu Ježíše
Krista k nebeskému Otci. Jestli jsi vstoupil Skutky
na Olivovou horu, pak v dalším kole hoď kostkou 2x. Na apoštolů
cílovou stopu své barvy vstoupíš, když hodíš potřebný 1,1–12
počet stop.

Jan
21,1–11

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE z. s.

Nápověda – biblick ý text
1

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla
zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se,
že počala z Ducha svatého. (Matouš 1,18)

2

Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve
snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii,
svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha
svatého.“ (Matouš 1,20)

3

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. (Marek 1,1)

4

Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků
a jedl kobylky a med divokých včel. (Marek 1,6)

5

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil
a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele
z rodu Davida, svého služebníka. (Lukáš 1,68–69)

6

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta,
aby byl po celém světě proveden soupis lidu. (Lukáš 2,1)

7

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl
Bůh. (Jan 1,1)

8

Ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani
rozvázat řemínek u jeho obuvi. (Jan 1,27)

9

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále
Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě.
(Matouš 2,1)

19

Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.
(Marek 6,44)

20

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to
zakazovali. (Marek 10,13)

21

Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let.
A zmocnil se jich úžas a zděšení. (Marek 5,42)

22

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. (Jan 3,16)

23

V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela
ve vlnách; ale on spal. (Matouš 8,24)

24

Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na
zemi.Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše
viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti
nám.A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od
zlého. (Matouš 6,9–13)

25

Tu šel do sebe a řekl: „Jak mnoho nádeníků u mého otce
má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!“ (Lukáš 15,17)

26

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával
učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“
Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:
„Pijte z něho všichni.“ (Matouš 26,26–27)

27

„Vstaňte, pojďme! Hle, přibližuje se ten, který mě
zrazuje.“ Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden
z Dvanácti. (Marek 14,42–43)

10

Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí. (Lukáš 2,12)

11

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou
viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo to dítě. (Matouš 2,9)

12

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve
snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do
Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude
hledat dítě, aby je zahubil.“ (Matouš 2,13)

13

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se
a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém
okolí ve stáří do dvou let. (Matouš 2,16)

28

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka,
hebrejsky Golgota. (Jan 19,17)

29

14

Usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je
řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský. (Matouš
2,23) Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův,
Josefův, Judův a Šimonův? (Marek 6,3)

Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského,
který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo,
kam ho položili“. (Marek 16,6)

15

Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli,
naslouchá a dává jim otázky. (Lukáš 2,46)

30

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli
učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými
dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl:
„Pokoj vám.“ (Jan 20,19)

16

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem (Křtitelem),
aby se dal od něho pokřtít. (Matouš 3,13)

31

Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu:
„I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci
však nic neulovili. (Jan 21,3)

17

Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve
víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali,
to věděli – zavolal si ženicha. (Jan 2,9)

32

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium
všemu stvoření.“ (Marek 16,15)

18

Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil
z nich dvanáct, které také nazval apoštoly. (Lukáš 6,13)

33

Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do
Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno
ujít v sobotu. (Skutky apoštolů 1,12)

