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Milí přátelé,
nabízíme vám hru „Dobrodružná cesta z ráje do ráje“. Hra vám pomůže získat znalosti z celé Bible
nebo si je znovu osvěžit. Hra začíná připomínkou prvních událostí, kdy Bůh stvořil zemi a krásný ráj a končí
odchodem Ježíše Krista k nebeskému Otci. Zatímco si budete hrát, osvojíte si kromě biblických příběhů i sled
jejich událostí. Figurky nejsou přiloženy, použijte figurky z jiných stolních her, např. „Člověče nezlob se!“
Příjemnou zábavu přeje kolektiv, který pro vás hru připravil.

Herní postup a pravidla hry:

Společenská hra je pro 2 až 7 hráčů. Každý hráč si zvolí figurku jiné barvy. Hra začíná tak, že se hráči postaví
na jedno ze sedmi základních polí herního plánu (1–7), které představují šest dnů stvoření a také sedmý den,
kdy Bůh odpočinul po své práci. Všichni hráči hodí kostkou a ten, kdo hodí nejvyšší číslo, začíná. Hráči se pak
snaží hodit kostkou šestku, tím mohou vstoupit na výchozí políčko s číslem 8 (oblast ráje). Hráč, který se takto
dostane do hry, hodí hned kostkou znovu a posune svoji figurku z č. 8 dále na herním plánu o příslušný počet
polí. Hráči pokračují ve hře po směru hodinových ručiček. Na jednom poli může stát i více figurek.
Jakmile se figurka hráče během hry dostane na políčko s černým číslem, hráč po jeho levici mu přečte příslušnou
otázku stejného čísla v příloze (Otázky k číslům). Tento hráč jeho odpověď kontroluje a na důkaz správnosti
ostatním odpověď přečte. Pokud hráč odpověď zná, postoupí ještě o dvě políčka a čeká na další kolo. Pokud
neví nebo odpoví nesprávně, zůstane stát na místě. Jeho tah končí a hraje hráč po jeho levici. Pokaždé, když
hráč hodí šestku, hází kostkou ještě jednou a postupuje o příslušný počet políček, kromě situace, kdy posun
o 6 čísel jej dostane na políčko s otázkou. V tom případě kostkou dál nehází (nepostupuje dál), ale pouze
odpovídá na otázku.
Jestliže figurka zůstane stát na červeném čísle, opět mu hráč po jeho levici přečte příslušnou otázku stejného
čísla v příloze (Otázky k číslům). Tento hráč jeho odpověď zkontroluje a na důkaz správnosti ostatním odpověď
také přečte. Pokud hráč odpověď zná, hází kostkou ještě jednou. Pokud neví nebo odpoví nesprávně, zůstane
stát na místě. Jeho tah končí a hraje další hráč po jeho levici.
Kdo první dorazí do oblasti ráje za číslem 70 (sedm zelených políček), vyhrává. Spoluhráči však ve hře dále
pokračují, protože je čekají na cestě mnohé dobrodružné příběhy z Bible. Jejich další pořadí v cíli je dáno tím, jak
se jim v závěru hry podaří hodit právě to číslo, které je dostane na volné políčko ráje za číslem 70. Nutná trpělivost
v závěru hry je připomenutím toho, že i přes znalost všech odpovědí je vstup do ráje vždy velkou Boží milostí.
Před začátkem hry by se měli hráči dohodnout, s jakou přesností budou odpovědi na otázky požadovat.
Rozhodující nejsou odpovědi podle přesného biblického znění, ale rozhoduje základní znalost. Mnoho odpovědí
obsahuje i doplňující informace, které však není nutné zodpovědět. V případě zájmu o upřesnění odpovědi si
mohou hráči společně vyhledat příslušné místo v Bibli (viz odkazy na Bibli u jednotlivých otázek).
Vysvětlivky: Texty sestaveny podle Ekumenické Bible. Značení: Gn 5:24 – znamená: Genesis 5. kapitola, 24 verš.
Zkratky biblických knih: Gn – Genesis, Ex – Exodus, Joz – Jozue, Sd – Soudců, Rt – Rút, 1S – První Samuelova,
1Kr – První Královská, 2Kr – Druhá Královská, Neh – Nehemjáš, Est – Ester, Jb – Jób, Iz – Izajáš, Jr – Jeremjáš,
Da – Daniel, Jon – Jonáš, Mt – Matouš, Mk – Marek, L – Lukáš, J – Jan, Ř – Římanům.
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OTÁ Z K Y K Č Í S LŮ M :
1–7 Dny stvoření (sedm startovacích míst)

39 Jaká jsou dvě jména velkých proroků, po kterých se jmenují
2 knihy v Bibli, následující hned po Písni Šalomounově?

8 Ráj (místo, kam musí každý hráč postoupit, než jde dál)

40 Řekni nebo přečti proroctví o Pánu Ježíši v knize Izajáš. (Iz 9:6–7)

9 Jak se jmenovali tři synové Adama a Evy? (Gn 4:1,2,25)

skončilo deset izraelských kmenů v době kralování
41 Jak
posledního izraelského krále? (2K 17:6)

10 Čím byl mimořádný Henoch? (Gn 5:24)

42 Co měl vyřídit prorok Jeremjáš izraelskému národu? (Jr 7:3)

11 Kdo z biblických postav žil nejdéle? (Gn 5:27)

43 Jak se jmenoval poslední judský král? Jak skončil? (2Kr 24:8)

12 Proč Noe stavěl koráb a jak se jmenovali jeho synové? (Gn 6:5,10)

se jmenoval vládce v Babyloně a co udělal se třemi
44 Jak
mládenci, kteří se mu neklaněli? (Da 3:24)

13 Kdo přežili potopu a jaké jim Bůh dal znamení, že se již nebude

45 Co se stalo Danielovi, když porušil královský zákaz a klaněl

14 Proč lidé stavěli Babylonskou věž a jak to dopadlo? (Gn 11,5–7)

46 Proč satan Joba trápil? (Jb 1:11)

opakovat? (Gn 7:1–3; 9,13)

Jméno prvního starozákonního patriarchy a jeho synovce?

se svému Bohu? (Da 6:16–17)

15 (Gn 12:1–5)

47 Jaká byla úloha královny Ester? (Est 7:2–4)

16 Která města zničil Bůh ohněm a sírou, kdo byl zachráněn? (Gn 19:24)

48 Kým byl a čím se proslavil Nehemjáš? (Neh 2:5)

17 Kolik bylo Abrahamovi let, když se jemu a Sáře narodil syn? (Gn 21:5)

49 Co víš o Jonášovi? (Jon 1:1, 2:1)

18 Jak se jmenovali synové Izáka a co se mezi nimi stalo? (Gn 27:30,35)

50 Jaké je jméno poslední knihy Starého zákona, přečti poslední verš.

19 Kolik synů měl Jákob, co bratři provedli jednomu z nich? (Gn 37:20,28)

51 Proč kněz Zachariáš oněměl? (Lk 1:20)

20 Jméno muže, který zachránil Egypt a okolí před hladomorem? (Gn 41:57)

52 Kdo byl syn Alžběty a Zachariáše a co hlásal? (Lk 3:3–6)

21 Kolik bylo členů Jákobovy rodiny, když přesídlili do Egypta? (Ex 1:5)

53 Který vladař nařídil soupis lidu? (Lk 1:5)

22 Řekni aspoň čtyři informace o Mojžíšovi. (Ex 2)

54 Jak se dověděli mudrci o narození Ježíše? (Mt 2:2)

Jaký byl první zázrak, kterým Bůh zachránil svůj lid

23 na cestě z Egypta? (Ex 14:16)

55 Kdo kromě mudrců ještě přišel do Betléma k jeslím? (Lk 2:8–11)

24 Jak Bůh svůj lid na poušti živil? (Ex 16:11,13,31)

56 Proč musel Josef s Marií a malým Ježíšem utéct a kam? (Mt 2:13–14)

25 Co Bůh dal lidstvu skrze Mojžíše? (Dt 5:6–21)

57 Čím dvanáctiletý Ježíš udivil učitele zákona? (Lk 2:46–47)

26 Kdo dovedl izraelský národ do zaslíbené země? (Dt 31:7)

58 Kolik si Pán Ježíš zvolil učedníků? (Mk 3:13-19)

27 Které slavné město Izraelité dobyli bez boje a jak? (Joz 6:2,20)

59 Který zázrak Pán Ježíš udělal jako první? (Jan 2:1–11)

28 S kolika muži bojoval Gedeon proti přesile? (Sd 7:7)

60 Jaké dva zázraky Ježíš udělal v Kafarnaum? (Lk 7:1–10; Mk 2:1–12)

29 Jak se jmenoval soudce, který byl silákem? (Sd 13:24)

61 Kterou nejdůležitější větu řekl Ježíš Nikodémovi? (J 3:16)

30 Proč Rút odešla s tchýní do Betléma? (Rút 1:16)

62 S kým se setkal Ježíš u studny v Samaří? (J 4:10)

31 Který soudce pomazal Saula a Davida za krále? (1S 9:27; 10:1; 16:13)

63 (Mt 8:23–27)

32 Jak se dostal Saul k Samuelovi? (1S 10:14)

64 Kam padla zrna v podobenství o rozsévači? (Mt 13:4–8)

Jak se jmenoval druhý izraelský král, koho a jak porazil jako

Co udělali učedníci a co udělal Ježíš, když se strhla bouře?

33 prvního? (1S 17:23,50)

65 Jak Pán Ježíš nasytil zástupy? (J 6:8–12)

34 Kdo byl blízkým přítelem Davida? (1S 19:1)

66 Proč se nakonec marnotratný syn vrátil k otci? (Lk 15:17)

35 Jak se jmenoval král, který Boha prosil o moudrost? (1Kr 3:10-11)

67 Proč se dodnes slaví Večeře Páně? (Lk 22:19-20)

36 Jaké chyby udělal král Šalomoun a jaký to mělo následek? (1Kr 11:4)

68 Proč se Pán Ježíš nechal ukřižovat? (Ř 3:25)

37 Jak se jmenoval prorok, který byl vzat ve vichru do nebe? (2Kr 2:11)

69 Co našly ženy, když přišly ráno k hrobu Ježíše Krista? (Lk 24:1–8)

38 Kdo a jak uzdravil Námana a co Námanovi bylo? (2Kr 5:10)

70 Kam Pán Ježíš odešel a co nám slíbil? (J 14:2)

Příloha hry

Dobrodružná cesta z ráje do ráje

O D P OV Ě D I K OTÁ Z K Á M :
1–7 Dny stvoření (sedm startovacích míst)

39 Izajáš, Jeremjáš.
Narodí se nám dítě: Divuplný rádce, Božský bohatýr,

40 Otec věčnosti, Vládce pokoje.

8 Ráj (místo, kam musí každý hráč postoupit, než jde dál)

41 Asyrský král je vystěhoval do zajetí (do Asýrie).

9 Kain, Ábel a Set.

42 vyhnán ze země.

Aby se izraelský národ navrátil k Bohu a nemusel být
Král Jójakín. Měl 18 let, kraloval 3 měsíce, pak byl zajat,

žil v úzkém vztahu s Bohem, který si jej vzal k sobě,
10 Henoch
aniž by Henoch zemřel.

43 ale nakonec propuštěn.

11 Byl to Metuzalém, žil 969 let.

44 do žhavé pece, ale Bůh je zachránil.

12 Lidé byli zlí, Bůh chystal potopu, ale Noeho, který věřil Bohu, chtěl

45 Byl vhozen do lví jámy, ale Bůh jej zachránil.

zachránit v korábu. Synové: Šém, Chám, Jefet.
13 Přežila rodina Noeho (8 lidí), zvířata a ptáci po jednom páru.
Bůh dal duhu na znamení, že svět už nezničí potopou.
Lidé chtěli dosáhnout nebe nezávisle na Pánu Bohu. Bůh jim
14 zmátl řeč a rozehnal je po celé zemi.

Král Nabúkadnesar. Tři mládence, kteří se mu neklaněli, vhodil

46 Satan chtěl Joba vyprovokovat, aby zlořečil Bohu.
47 Zachránit izraelský lid v době pronásledování.
Nehemjáš byl osobní číšník perského krále. V Judsku obnovil

15 Byl to Abraham, jeho synovec se jmenoval Lot.

48 město Jeruzalém.

16 Nejznámější byly Sodoma a Gomora, zachráněn byl Lot i s dcerami.

49 Jonáš měl varovat město Ninive před Božím trestem, ale utekl.

17 Abrahamovi bylo 100 let.

Bůh poslal velkou rybu, aby ho spolkla. Po třech dnech ho
vyvrhla zpět. Teprve pak úkol splnil.

a Jákob. Jákob lstivě vylákal od svého bratra otcovo
18 Ezau
požehnání a dědictví.

50 Malachiáš. Verš – 3:24, mluví se zde o příchodu Mesiáše.

12 synů. Josefa, který se narodil jako předposlední, prodali
19 Měl
bratři karavaně do egyptského otroctví.

51 Nevěřil poselství anděla, že bude mít syna.

to Josef, kterého bratři prodali do Egypta. Stal se správcem Egypta,
20 Byl
prodával lidem obilí.

52 volal lidi k pokání.

21 Celkem 70 lidí.

53 Římský císař Augustus.

Jan Křtitel, byl poslán oznámit lidem příchod Ježíše Krista,

Mojžíš plaváček, vychováván jako syn egyptské princezny,

54 Viděli na východě jeho hvězdu.

23 a národ po suchu přešel.

Mojžíš na Boží příkaz vztáhl hůl nad moře, to se rozestoupilo

55 Pastýři ovcí, kterým narození Ježíše zjevili andělé.

24 Chlebem (manou) a masem (křepelkami).

56 Král Herodes chtěl Ježíše zabít, proto utekli do Egypta.

25 Desatero.

57 Překvapil je hlubokými otázkami a znalostmi o Bohu.

26 Jozue.

58 Vybral si jich jenom 12.

22 vůdce svého lidu, zákonodárce, Boží přítel a prorok.

Město Jericho, na znamení polnic lid spustil válečný pokřik

27 a hradby se zhroutily.

59 Na svatbě v Káně Galilejské proměnil vodu ve víno.

28 Bůh určil tři sta mužů, kteří si při pití nabírali vodu k ústům rukou.

60 kterého spustili střechou.

29 Samson.

61 aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

30 Rút poznala, že Noemi zná pravého a živého Boha.

62 Nabídl jí živou vodu.

31 Prorok Samuel.

63 Učedníci vzbudili Ježíše a ten bouři utišil.

32 Hledali zaběhlé oslice.

64 na úrodnou půdu.

Byl to David. První boj byl s obrem Goliášem, porazil ho prakem

Uzdravení setníkova sluhy a ochrnutého muže,
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
Potkal tam ženu, která marně hledala v životě štěstí.

Některá padla na cestu, jiná na skálu, další do trní a některá

33 a kamenem.

65 Rozmnožil ryby a chleba, které mu nabídl jeden chlapec.

34 Jónatan.

66 Donutil jej hlad a stesk po otci.

35 Byl to třetí izraelský král Šalomoun.

67 Večeře Páně nám připomíná Ježíšovu oběť za naše hříchy.

Vzdálil se od Boha, odklonil se k jiným bohům. Důsledkem bylo

Aby smazal naše hříchy a tím nám otevřel cestu k novému

36 rozdělení království.

68 a věčnému životu.

37 Prorok Elijáš.

69 Ženy našly prázdný hrob.

Prorok Elíša. Poslal Námana, aby se ponořil 7x do Jordánu

38 a malomocenství zmizelo.

Pán Ježíš odešel k Otci do nebe a slíbil, že nám tam připraví

70 místo.

