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Színezzétek ki közösen a társasjátékot! 
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Az léphet ki, aki két dobókockával előbb két egyforma számot.
3

Imádkozd el a Miatyánkot! Cserébe hármat előre léphetsz!
6

Sorolj fel néhány dolgot (maximum 7), ami a teremtett világból a Jóistent dicséri! Amennyit felsorolsz, annyit léphetsz előre, de maximum hetet!
7

Olvassátok el a Bibliából a Mt 6,5-6 részt és beszélgessetek róla!
10

Imádságban adj hálát a mai napon eddig kapott (felismert) kegyelmekért az Istennek! Ezután még kétszer dobhatsz!
12

Köszönd meg Jézusnak kereszthalálig menő végtelen szeretetét!  Lépj előre négyet!
14

Sorold fel az olyan alkalmakat, amikor harangszóra imádkozunk! Ha pontosan tudod, mikor, mit és miért imádkozunk két dobókockával újra dobhatsz!
17

Olvassátok el a Bibliából az angyali üdvözlet történetét Lk 1,26-28 és beszélgessetek róla! Különös tekintettel arra, hogy miért az Üdvözlégy a legősibb imádságunk!
19

Sorolj fel Mária imádságokat! Amennyit tudsz, annyit léphetsz előre!
20

Imádkozz saját szavaiddal a legjobb barátodért! Ezután újra dobhatsz!
23

Köszönd meg Jézusnak, hogy megváltotta a világot! Lépj előre hármat!
25

Gondold végig mik azok a dolgok amiknek leginkább örülni tudsz az életben! Mondd is el imában Jézusnak! Amennyit össze tudsz szedni, annyit léphetsz előre, de maximum tízet!
27

Mondj el egy bánatimát a saját szavaiddal! Cserébe még egyszer dobhatsz!
30

Kérd a Szentlélek kegyelmét mindig tudj figyelni rá és a lelkiismereted szavára! Lépj előre kettőt!
35

Olvassátok el a Bibliából a Mt 7,7 és beszélgessetek róla!
36

Imádkozz saját szavaiddal a családtagjaidért! Ahány családtagodért imádkoztál annyit léphetsz előre!
39

Nevezz  meg templomi imákat! Ha legalább hármat tudsz még egyszer dobhatsz!
44

Légy éber és figyelmes a szeretet jótetteire! Kérd Jézustól segítsen ebben! Ha tettél ma jót még egyszer dobhatsz!
47

Olvassátok el a Bibliából a Fil 4,4-9 és beszélgessetek róla! 
49

Imádkozz testvéredért! Ha nincs akkor imádkozz egy keresztény testvéredért! Cserébe léphetsz hármat!
50

Nevezd meg a két kötött szövegű bánatimát! Ha tudod kettőt előre léphetsz!
52

Válassz a Bibliából egy a teremtett világot és annak Alkotóját dicsőítő zsoltárt és imádkozd el! Cserébe előre léphetsz ötöt!
55

Imádkozz a keresztre feszített Jézushoz, a világ bűnöseinek megtéréséért! Még kétszer dobhatsz!
58

Imádkozd el a Bibliából a Magnificatot, Mária hálaénekét! Cserébe előre léphetsz ötöt!
60

Énekelj el egy taizéi éneket! Cserébe még egyszer dobhatsz!
62

Olvassátok el a Bibliából a Mt 18,19 és beszélgessetek róla!
65

A Jóisten nagyon örül a közös imádságnak, ha szoktatok otthon együtt imádkozni mindnyájan még háromszor dobhatsz!
67

Mondd el a gyónási bánat imát! Ha tudod négyet léphetsz előre!
70

Mondd el Jézusnak azt a gondolatot ami most leginkább a szívedben van! Ő nagyon szeret, magához ölel! Gyorsan menj felé hetet!
71

Sorold fel általában mikor szokás a Szentlélek segítségét kérni az imádságban különös tekintettel a bűnbánatra! Ha jól válaszoltál és szoktad is tenni lépj előre nyolcat!
72

Próbálj mondani a Jézus életéből olyan mozzanatokat, amikor ő maga is imádkozott! Amennyit tudsz azt szorozd meg kettővel és annyit léphetsz előre!
74

Kedves imádságunk a rózsafüzér. Mondd el az általad legkedvesebb rózsafüzér titkot és nevezd meg, hogy melyikből van! Ha tudod még egyszer dobhatsz!
77

Mondj el egy étkezési imát! Jutalmul közösen egyetek meg egy csokit vagy kekszet!
81

Imádkozd el a Bibliából Dávid király bűnbánati zsoltárát! Még egyszer dobhatsz!
84

Akkor tudunk hatékonyan imádkozni, ha Jézussal egyesülünk! Ha gyakran járulsz szentáldozáshoz nagyon kifejezed Jézusnak szereteted! Ő örül a Találkozásnak! Lépj előre hetet!
87

Imádkozz el egy reggeli vagy esti imát! Cserébe két dobókockával még egyszer dobhatsz!
89

Jézusnak leginkább az kedves ha jelenlétében időzünk! Mit is jelent ez? Próbáld elmagyarázni saját szavaiddal! Cserébe lépj előre ötöt!
90

Köszönd meg a Jézusnak hogy a Szentlélek kiáradásával Egyházat alapított, s hogy ennek a közösségnek te is tagja lehetsz, hogy így könnyebben eljuss az üdvösségre! Vedd sorra azokat az eszközöket, lehetőségeket amik segítenek neked! Amennyit felsoroltál annyit léphetsz előre! (Nincs maximum) Ha ügyes vagy akár célba is érhetsz!
93

Olvassátok el a Bibliából a Mt 26,41 és beszélgessetek róla!
96

„Jézus mondja: boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Isten.” Az imádsághoz leginkább gyermeki lélek, tiszta szív és nyitottság kell. Kérdd ezt a hármat magad és játékostársaid számára is Jézustól! Cserébe négyet léphetsz!
99

Közeledsz a cél felé… ha az imádságban növekszel, Isten szeretetéhez is közel kerülsz…. ha egy kicsit is segített benne a játék, mondj el egy imát a készítőjéért!
101

Olvassátok el a Bibliából a 1 Tessz 5,17 és beszélgessetek róla!
103

Adj hálát, hogy keresztény vagy, hogy meghívót kaptál a Mennyek országába! Kérd Jézust, hogy segítsen is eljutni oda! Kifejezve igyekezeted lépj a célba!
104

Közeledve a célhoz a játékvezető imádkozzon a ’csapat’ Mennybe jutásáért!
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