Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa
kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla
tai laminaatilla saat korteista kestävämmät. Jos
tulostimesi ottaa vastaan paksumpaa paperia tai
kartonkia voit tulostaa pelin suoraan sille. Tee pelille
pussi värikkäästä kankaasta tai käytä pientä
pahvirasiaa, jonka voit itse koristella. Leikkaa myös alla
oleva peliohje talteen ja säilytä se yhdessä pelin
kanssa.

On hyvä myös oppia kiittämään Jumalan
lupauksista, koska ne ovat ”niin ja aamen”.
Kukin pelaaja vuorollaan nostaa ja lukee
kortin ja kiittää Jumalaa tästä lupauksesta.
Ikäsuositus: yli 10v.
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Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin.

Peliin kuuluu 45 korttia. Pelin tarkoituksena
on oppia luottamaan Jumalan lupauksiin. Kun
lupauksia luetaan, ne valtaavat tilaa
sydämessä ja saavat aikaan uskoa ja
luottamusta.

Jumalan
lupaukset

Jumalan lupaukset

Älä pelkää,
minä olen sinun kanssasi!
Älä arkana pälyile
ympärillesi - Minä olen
sinun Jumalasi.
Jes. 41:10

Minä
vahvistan sinua,
minä autan sinua,
minä tuen sinua vakaalla,
lujalla kädelläni!
Jes. 30:10

Herra
vain odottaa,
että voisi olla teille
armollinen, hän nousee
armahtamaan teitä.
Jes. 30:18

Minä
kasvatan umpeen
sinun haavasi ja parannan
sinut saamistasi iskuista
sanoo Herra, sinut, jolla
on nimenä ”hyljätty”.
Jer. 30:17

Mitä tahansa
asiaa kaksi teistä
yhdessä sopien maan
päällä rukoilee, sen he
saavat minun Isältäni,
joka on taivaassa.
Matt. 18:19

Jos joltain
puuttuu viisautta,
anokoon sitä Jumalalta,
joka antaa kaikille alttiisti
ja soimaamatta, niin se
hänelle annetaan.
Jaak. 1:5

Jos te annatte toisille
ihmisille anteeksi heidän
rikkomuksensa, antaa
myös taivaallinen
Isänne teille anteeksi.
Matt. 6:14

Kaikki,
jotka Herraa
odottavat, saavat uuden
voiman, he kohoavat
siivilleen kuin kotkat.
Jes. 40:31

Jes. 40:29

Hän
virvoittaa väsyneen
ja antaa heikolle voimaa.

Kun Pyhä Henki
tulee teihin, niin te
saatte voiman ja te tulette
olemaan minun
todistajani…
Apt. 1:8

Herra on hyvä sille,
joka panee toivonsa
häneen, sille, joka
häntä etsii.
Valit. 3:25

Jeesus sanoo:
Minä olen tullut, että
heillä olisi elämä ja olisi
yltäkylläisyys.
Joh 10:10

Tuokaa täydet
kymmenykset varastohuoneeseen, ja siten koetelkaa
minua. Totisesti minä
vuodatan teille siunausta
ylenpalttisesti.
Mal. 3:10

Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet
vastaan, hän antoi
oikeuden tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka
uskovat häneen.
Joh. 1:12

Joka tunnustaa, että
Jeesus on Jumalan
Poika, hänessä Jumala
pysyy ja hän Jumalassa.
1 Joh. 4:15

Hyvää tekeväinen
sielu tulee ravituksi ja
joka muita virvoittaa,
se itse kostuu.
Sananl. 11:24-25

Kadonneet
minä tahdon etsiä,
eksyneet tuoda takaisin,
haavoittuneet sitoa,
heikkoja vahvistaa.
Hes. 34:16

Pyytäkää, niin teille
annetaan. Etsikää, niin
te löydätte. Kolkuttakaa,
niin teille avataan.
Matt. 7:7

Etsikää ensin
Jumalan valtakuntaa
ja hänen vanhurskauttaan,
niin myös kaikki tämä
teille annetaan.
Matt 6:33

Jotka häneen katsovat,
ne säteilevät iloa,
heidän kasvonsa eivät
häpeästä punastu.
Psalmi 34:6

Avuksi huuda minua
hädän päivänä, niin minä
tahdon auttaa sinua,
ja sinun pitää
kunnioittaman minua.
Psalmi 50:15

Hän on itse sanonut:
En minä sinua hylkää
enkä sinua jätä.
Hepr. 13:5

Heittäkää kaikki
murheenne hänen
kannettavakseen, sillä
hän pitää teistä huolen.
1 Piet. 5:7

Sinun turvasi
on ikiaikojen Jumala,
sinua kantavat ikuiset
käsivarret.
5 Moos. 33:27

Taivas ja maa
katoavat, mutta
minun sanani eivät
koskaan katoa.
Matt. 24:35

Jos Jumala on meidän
puolellamme, kuka voi
olla meitä vastaan?
Room. 8:31

Sillä,
joka uskoo Poikaan.
on ikuinen elämä.
Joh. 3:36

Jotka kyynelin
kylvävät, ne riemuiten
korjaavat. Jotka itkien
menevät kylvämään
vakkaansa kantaen,
ne riemuiten palaavat
kotiin lyhteet sylissään.
Psalmi 126:5-6

Aina kun olet
eksymässä tieltä,
sinä omin korvin kuulet
takaasi ohjeen:
-Tässä on tie,
kulkekaa sitä.
Jes. 30:21

Kun Totuuden Henki
tulee, hän johtaa teidät
tuntemaan koko
totuuden.
Joh. 16:13

Minä olen
Herra, sinun Jumalasi,
joka opetan sinulle, mikä
hyödyllistä on, johdatan
sinua sitä tietä, jota
sinun tulee käydä.
Jes. 48:17

Tiedä siis
sydämessäsi,
että Herra, sinun Jumalasi
kasvattaa sinua, niin
kuin isä kasvattaa
poikaansa.
5 Moos. 8:5

Ja katso, minä olen
teidän kanssanne
joka päivä maailman
loppuun asti.
Matt 28:20

Minä muutan heidän
surunsa riemuksi,
annan heille lohdutuksen
ja ilon heidän
murheensa jälkeen.
Jer. 31:13

Älä pelkää.
Minä olen lunastanut
sinut. Minä olen sinut
nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.
Jes. 43:1

Hän täyttää niiden
pyynnöt, jotka häntä
pelkäävät, hän kuulee
heidän huutonsa
ja auttaa heitä.
Psalmi 145:19

Ole uskollinen
kuolemaan asti, niin
minä annan sinulle
elämän kruunun.
Ilm. 2:10

Älä väheksy
Kaikkivaltiaan
kuritusta! Hän haavoittaa,
mutta hän myös sitoo,
hänen kätensä lyö, mutta
se myös parantaa.
Job 5:17,18

Tulkaa
minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormien
uuvuttamat. Minä annan
teille levon.
Matt. 11:28

Herra,
teidän Jumalanne,
joka kulkee edellänne,
sotii teidän
puolestanne.
5 Moos. 1:30

Älkää pelätkö, vaan
pysykää aloillanne, niin
saatte nähdä, kuinka Herra
pelastaa teidät.
2 Moos. 14:13

Minä jätän teille
rauhan. Oman rauhani
minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkääkä
vaipuko epätoivoon.
Joh 14:27

Hän on orpojen isä
ja leskien puoltaja,
Jumala pyhässä
asunnossaan.
Psalmi 68:6

Herra Jumala
pyyhkii kaikkien
kasvoilta kyyneleet ja
vapauttaa kansansa
alennuksesta ja häpeästä
kaikkialla maan päällä.
Jes. 25:8

Herra on lähellä
niitä, joilla on särkynyt
sydän, hän pelastaa ne,
joilla on murtunut
mieli.
Psalmi 34:19

