Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja
liimaa kortit värikkäille kartonkipalasille.
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 yhdessä pelin kanssa.

Mitä raamatunlauseesta voi oppia?
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Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin.

Peliin kuuluu 64 korttia. Pelin
tarkoituksena on oppia tärkeitä
raamatunasioita ja antaa innostusta
raamatun lukuun. Kukin pelaaja
vuorollaan nostaa ja lukee
raamatunlauseen.

Raamatunlausekortit

Raamatunlausekortit. Uusi käännös

Psalmi 121:2

Minä saan avun
Herralta, häneltä, joka
on luonut taivaan ja
maan.

Room. 12:21

Älä anna pahan
voittaa itseäsi, vaan
voita sinä paha
hyvällä.

5 Moos. 6:18

Apt: 20:35

Autuaampi on antaa,
kuin ottaa.

Me tiedämme, että
kaikki koituu niiden
parhaaksi, jotka
rakastavat Jumalaa.
Room. 8:28

Jeesus vastasi: Minä
olen tie, totuus ja
elämä. Ei kukaan
pääse Isän luo
muuten kuin minun
Joh. 14:6
kauttani.

Mark. 10:14

1 Piet. 5:7

Tehkää sitä, mikä
Herran sanan mukaan
on oikeaa ja hyvää,
että menestyisitte.

Sallikaa lasten tulla
minun luokseni, älkää
estäkö heitä. Heidän
kaltaistensa on
Jumalan valtakunta.

Heittäkää kaikki
murheenne hänen
kannettavakseen, sillä
hän pitää teistä huolen.

Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko
sielustasi ja mielestäsi.
Matt. 22:37

Psalmi 40:9

Jumalani, minä täytän
mielelläni tahtosi, sinun
lakisi on minun
sydämessäni.

2 Kor. 5:17

Jokainen, joka on
Kristuksessa, on siis
uusi luomus. Vanha on
kadonnut, uusi on tullut
tilalle!

Joh. 15:5

Se, joka pysyy
minussa ja jossa
minä pysyn, tuottaa
paljon hedelmää.

Mark. 5:19

Mene kotiisi omaistesi
luo ja kerro tästä
suuresta teosta, jonka
Herra on armossaan
sinulle tehnyt.

Tämä Jeesus, joka
otettiin teidän luotanne
taivaaseen, tulee kerran
takaisin, samalla tavoin
kuin näitte hänen
taivaaseen menevän.
Apt. 1:11

Jos me tunnustamme
syntimme, niin Jumala,
joka on uskollinen ja
vanhurskas, antaa meille
synnit anteeksi ja
puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä. 1 Joh. 1:9

Suurempaa rakkautta ei
kukaan voi osoittaa, kuin
että antaa henkensä
ystäviensä puolesta.
Joh. 15:13

Jumala on minun
pelastajani. Minä luotan
häneen, en pelkää, sillä
hän on minun väkeni ja
voimani.

Ihmisen Pojalla on
valta antaa maan
päällä syntejä
anteeksi.

Matt. 22:39

Rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi.

1 Kor. 10:31

Teettepä mitä tahansa,
tehkää kaikki Jumalan
kunniaksi.

Jes. 12:2

Psalmi 34:15

Joosua 1:5

Luuk. 5:24

Karta pahaa ja tee
hyvää, pyri sopuun,
rakenna rauhaa!

Kol. 3:20

1 Aikak. 28:9

Minä olen sinun
kanssasi. Minä en jätä
enkä hylkää sinua.

Lapset, totelkaa
kaikessa
vanhempianne, sillä se
on Herralle mieleen.

Opi tuntemaan isäsi
Jumala ja palvele
häntä alttiisti ja koko
sydämestäsi.

Fil. 2:14

Tehkää kaikki
nurisematta ja
empimättä.

Ef. 4:32

Olkaa toisianne
kohtaan ystävällisiä ja
lempeitä ja antakaa
toisillenne anteeksi.

2 Kor. 13;11

Eläkää sovussa, niin
rauhan ja rakkauden
Jumala on oleva teidän
kanssanne.

Room. 8:31

Jos Jumala on meidän
puolellamme, kuka voi
olla meitä vastaan.

Joh. 14:15

Jos te minua
rakastatte, niin te
pidätte minun
käskyni.

Jeesus sanoi: Minä
olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin.
Joh. 11:25

Joosua 24:15

Valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette. Minä ja
minun perheeni
palvelemme Herraa.

Joosua 24:24

Me tahdomme palvella
Herraa, Jumalaamme.
Häntä me tahdomme
totella.

Ennen muuta varjele
sitä, mikä on
sydämessäsi – siellä
on koko elämäsi
lähde.
Sananl. 4:23

Fil. 2:13

1 Kor. 16:14

Jumala saa teissä
aikaan sen, että
tahdotte tehdä ja
myös teette niin kuin
on hänen hyvä
tarkoituksensa.

Joh. 14:3

Kaikki, minkä teette,
tehkää rakastavin
mielin!.

Fil. 2:5

Psalmi 103:2

Jeesus sanoi: Minä
menen valmistamaan
teille sijaa mutta tulen
sitten takaisin ja noudan
teidät luokseni.

Olkoon teilläkin
sellainen mieli, joka
Kristuksella
Jeesuksella oli.

Kol. 4:2

Rukoilkaa hellittämättä,
valvokaa rukoillen ja
kiittäen.

Ylistä Herraa, minun
sieluni, älä unohda, mitä
hyvää hän on sinulle
tehnyt.

Room. 6:23

Synnin palkka on
kuolema, mutta
Jumalan armolahja on
iankaikkinen elämä.

Herra siunatkoon sinua
ja varjelkoon sinua.
4 Moos. 6:24-26
Room. 10:13

Matt. 5:12

Iloitkaa ja riemuitkaa,
sillä te saatte taivaassa
suuren palkan.

Tulkaa tänne kaikki te,
jotka olette väsyneet
kantamaan taakkojanne,
tulkaa minun luokseni,
niin minä annan levon.
Matt. 11:28

Psalmi 91:11

Sillä hän antaa
enkeleilleen sinusta
käskyn varjella sinua
kaikilla teilläsi.

Sillä jokainen, joka
huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu.

Nehemia 8:10

Älkää olko
murheelliset, sillä ilo
Herrassa on teidän
väkevyytenne.

Apt. 3:19

Luopukaa siis pahoista
teoistanne ja kääntykää
Herran puoleen, että hän
pyyhkisi pois syntinne.

Psalmi 37:5

Anna tiesi Herran
haltuun ja turvaa
häneen, kyllä hän sen
tekee.

Toteuttakaa sana
tekoina, älkääkä
pelkästään kuunnelko
sitä.
Jaakob 1:22

Minä talletan kaikki
ohjeesi sydämeeni, etten
rikkoisi sinua vastaan.
Psalmi 119:11

Laulakaa Herralle,
ylistäkää hänen
nimeään! Kertokaa
päivästä päivään
ilosanomaa hänen
avustaan. Psalmi 96:2

Apt. 5:29

Antakaa anteeksi
toisillenne, vaikka
teillä olisikin
moittimisen aihetta.

Kol 3:13

Älä pelkää, minä olen
sinun kanssasi! Minä
vahvistan sinua, minä
autan sinua, minä tuen
sinua vakaalla, lujalla
kädelläni. Jes. 41:10

Kol. 3:9

Älkää valehdelko
toisillenne.

Matt. 4:19

Jeesus sanoi heille:
Lähtekää minun
mukaani. Minä teen
teistä ihmisten
kalastajia.

Matt. 7:7

Pyytäkää, niin teille
annetaan. Etsikää, niin
te löydätte. Kolkuttakaa,
niin teille avataan.

Psalmi 141:3

Jeremia 30:17

Ennemmin tulee totella
Jumalaa kuin ihmisiä.
Psalmi 121:7

Minä hoidan haavasi
terveiksi, parannan
sinun vammasi, sanoo
Herra.

Ef. 6:10

Herra, aseta vartija
suulleni, pane vartio
huulteni portille.

Jesaja 30:18

Psalmi 107:1

Vahvistukaa
Herrassa, ottakaa
voimaksenne hänen
väkevyytensä.

Herra varjelee sinut
kaikelta pahalta, hän
suojelee koko elämäsi.

Kuitenkin Herra vain
odottaa, että voisi olla
teille armollinen.

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

Kiittäkää Herraa.
Hän on hyvä, iäti
kestää hänen
armonsa.

