Potrebno:
- igralna plošča
- figurice za igralce
- kocka
- kartice z vprašanji

Opis igre:
Pripraviti je treba igralno ploščo in postaviti na njo v dvorano zadnje večerje na
začetku figurice in ob njo kartice z vprašanji.
Z igro začne igralec, ki ima prvi po veliki noči rojstni dan (v tem zaporedju potem
nadaljujejo tudi ostali igralci). Vrže kocko in glede na število pik, ki jih kocka pokaže,
se pomakne na igralni plošči naprej. Če pride na polje kruh, se lahko pomakne naprej
za 2 polji. Če pride na polje z Jezusovo podobo, mu igralec na levi prebere vprašanje,
ki je zapisano na kartici, ki jo potegne s kupčka. Če odgovori pravilno, lahko ostane
na polju, sicer se vrne na prejšnje polje. Če pride na polje križ, lahko menja z
vodilnim igralcem glede (vendar smer ostane enaka – se pravi, če se nekdo že vrača
proti Jeruzalemu, ti pa si še na poti v Emavs, menjaš z njim, čeprav to lahko zate
pomeni, da greš nazaj).
Cilj igre je, da prideš v Emavs, kjer si z Jezusom pri lomljenju kruha ter se nato vrneš
nazaj v Jeruzalem, da bi drugim pripovedoval o tem srečanju. Tako v prenočišče v
Emavsu kot v dvorano zadnje večerje moraš vstopiti s točnim številom pik.

Kako daleč od Jeruzalema je Emavs?

Kaj sta se učenca na poti v Emavs med
seboj pogovarjala?

(60 stadijev)
(o stvareh, ki so se zgodila z Jezusom v
Jeruzalemu)

Kdo se je učencema pridružil na poti v
Emavs?

Dopolni!
Njune oči pa so bile_________________,
da ga nista spoznala.

(Jezus)

(zastrte)

Komu se je zgodilo vse, o čemer sta se
učenca pogovarjala na poti v Emavs?

Kaj je Jezus učenca najprej vprašal?

(o čem se pogovarjata)
(Jezusu)

Kdo je Jezus dal usmrtiti?
Kako je bilo ime enemu od učecev?
(veliki duhovniki in poglavarji)

(Kleopa)

Kdo je bil zgodaj zjutraj v nedeljo pri
grobu?
Pred koliko dnevi je Jezus umrl (pred
odhodom učencev v Emavs)?

(nekatere žene)

(pred tremi dnevi)

Česa žene v grobu niso našle?
Kdo je oznanil, da je Jezus vstal?
(Jezusovega telesa)
(angela)

Koga učenca, ki sta prav tako šla h
grobu, nista videla?

Komu Jezus pravi, da je nespametna?
(učencema)

(videla nista Jezusa)

Katerega človeka iz Stare zaveze omeni
Jezus?

Dopolni!
Mar ni bilo_______________, da je
Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?

(Mojzesa)

(potrebno)

Ko so prišli v bližino Emavsa, se je Jezus
delal, da ne bo ostal z učencema. Kam se
je zdelo, da gre?

S kom je jezus ostal pri večerji?
(z učencema)

(da gre naprej)

Kaj je naredil Jezus s kruhom pri
večerji?

Kaj je Jezus naredil, ko sta ga učenca
spoznala?

(vzel ga je, ga blagoslôvil, razlomil in
jima ga dal)

(izginil izpred njunih oči)

Kam sta se učence vrnila, ko jima je
Jezus izginil izpred oči?

Dopolni!
Ali ni najino srce gorelo v nama, ko
nama je po poti govóril in razlagal
_____________________?

(v Jeruzalem)
(Pisma)

Koga sta našla po vrnitvi v Jeruzalem?

Kdo je resnično vstal?

(enajstere in tiste, ki so bili z njimi)

(Jezus)

Kdo je ostalim poročal, kaj se je zgodilo?
na poti v Emavs?

V kateri kraj sta se učenca
namenila iti?

(učenca)
(v Emavs)

Kateri dan po soboti, se je zgodilo
srečanje učencev in Jezusa ?

Kako na začetku Kleopa imenuje
Jezusa?

(prvi)
(tujec)

Zakaj je Jezus ostal z učencema na
večerji?

Kdaj sta se učenca vrnila v Jeruzalem?
(takoj, še isto uro)

(ker sta ga silila)

Komu se je med tem tudi že prikazal
Jezus?

Po čem sta učenca prepoznala Jezusa?

(Simonu)

(po lomljenju kruha)

