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A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do 
grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień 
odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły 

ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało 
się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących 

szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni 
rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił 
wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być 

wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia 
trzeciego powstać.trzeciego powstać.

Ewangelia Łukasza 24:1-7 
Biblia Warszawska



Zasady gry

Anio owie przy grobiełAnio owie przy grobieł
W opisie 24 rozdziału Ewangelii Łukasza wspomniano, że przy pustym grobie Pana Jezusa kobiety 
spotkały dwóch aniołów. W tej planszówce dwóch graczy wciela się w postacie aniołów. Zadaniem 

graczy jest zdążyć pojawić się jednocześnie przy grobie i to zanim kobiety go odwiedzające z 
zakłopotania wpadną w przerażenie.

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować 22 żetony, 2 pionki i 1 zwykłą kostkę. 1 żeton będzie 
odkładany na bok po każdym rzucie graczy a ich zużycie będzie oznaczało koniec rozgrywki. 

Alternatywnie można użyć 11 kostek i 2 pionków. Każda kostka po użyciu jej przed obydwu graczy 
będzie odkładana na bok. Gdy zabraknie kostek, gra się zakończy.

Startem są pola „Anioł 1” i „Anioł 2”.W każdej kolejce gracz rzuca kostką i może, ale nie musi przesunąć 
pionek o tyle pól, ile wypadło oczek. Nawet jeśli się nie porusza, to odkłada żeton na bok. Pionek może 
się jedynie poruszać w kierunku białego kwadratu przy grobie. Wejście na niego kończy ruch – nawet, 

jeśli gracz wyrzucił więcej oczek. Nie można zawracać.
Gracze wygrywają, jeśli przed zużyciem wszystkich żetonów, dojdą jeden po drugim na białe pole przy 

grobie. Jeśli nie uda się im zrobić tego jeden po drugim, to przegrywają.

Jeśli jeden z graczy uważa, że drugi nie zdąży, to po rzucie kostką nie musi przesuwać pionka. Ważne 
jest tu wyczucie graczy. Gracze nie mogą czekać w nieskończoność, bo gra kończy się, gdy skończą 

się żetony (kostki).

Gra udostępniona w ramach projektu edukacyjnego Basiowe Gry Planszowe.
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