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.

Kortteja voi käyttää myös muistolauseina,
opeteltavaksi seuraavalle kerralle.
Ikäsuositus: 8-16v.
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Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin.

Peliin kuuluu 60 korttia. Pelin
tarkoituksena on oppia Kuningas Salomon
elämän ohjeita ja viisauksia.
Kukin pelaaja nostaa vuorollaan kortin ja
lukee sen. Mitä siitä voi oppia? Hyviä
keskustelun aiheita! Kun asia on puhuttu
valmiiksi vuoro siirtyy seuraavalle.

Salomon
viisaudet

Salomon viisaudet (Uusi käännös)

Poikani, kuule isäsi
neuvoja, älä väheksy
äitisi opetusta.
Sananl. 1:8

Älä luulottele olevasi
viisas, pelkää Herraa
ja karta pahaa.
Sananl. 3:7

Säilytä, poikani,
harkinta ja maltti,
älä päästä niitä
silmistäsi.
Sananl. 3:21

Herkistä korvasi
kuulemaan viisautta,
avaa sydämesi
ymmärrykselle.
Sananl. 2:2
Älä torju, poikani,
Herran kuritusta,
älä katkeroidu,
kun hän ojentaa sinua.
Sananl. 3:11
Älä kiellä apuasi,
jos toinen on avun
tarpeessa ja sinä pystyt
tekemään hänelle
hyvää.
Sananl. 3:27

Oikeamielisten tie on
kuin aamun kajo,
joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen
päivään saakka.
Sananl. 4:18

Älä päästä suuhusi
petollisia puheita,
pidä vilppi loitolla
huuliltasi.

Katso suoraan ja
pälyilemättä, suuntaa
katseesi vakaasti
eteenpäin.

Älä poikkea oikealle
äläkä vasemmalle,
pidä askeleesi kaukana
pahasta.

Sananl. 4:25

Sananl. 4:27

Sananl. 4:24

Mene, laiskuri,
muurahaisen luo,
katso sen aherrusta
ja ota opiksesi.
Sananl. 6:6

Kelvoton se ihminen,
läpeensä paha,
joka kaikkialla kiroilee.
Sananl. 6:12

Missä ihminen
kulkeekin,
Herra näkee hänet
Ja tarkkaa hänen
askeleitaan.
Sananl. 5:21
Jos omahyväistä
ojennat,
hän pilkkaa sinua, jos
jumalatonta nuhtelet,
saat solvauksen.
Sananl. 9:7

Älä ehtimiseen käy
ystäväsi luona,
muuten hän kyllästyy
ja alkaa karttaa sinua.

Köyhyys seuraa kättä,
joka työtä karttaa,
toimeliaat kädet
tuovat rikkauden.

Sananl. 25:17

Sananl. 10:4

Hunajaa ei pidä syödä
liikaa eikä
kunniaa tavoitella
ylen määrin.
Sananl. 25:27

Joka elää Herran
mielen mukaisesti
pääsee sovintoon
vihamiestensäkin
kanssa.
Sananl. 16:7

Viha ajaa ihmiset
toisiaan vastaan,
rakkaus peittää
paljotkin rikkomukset.

Joka taipuu kuriin,
vaeltaa elämän tietä,
nuhteista piittaamaton
kulkee harhaan.

Sananl. 10:12

Sananl. 10:17

Paljossa puheessa
vaanii synti,
viisas se, joka
kielensä hillitsee.

Herran siunaus
menestyksen antaa,
omin voimin sitä
ei lisätä.

Sananl. 10:19

Sananl. 10:22

Ilkityöt ovat
hullun huvi,
järkevä saa ilonsa
viisaudesta.

Väärää vaakaa
Herra vihaa,
oikea punnus on
hänelle mieleen.

Sananl. 10:23

Sananl. 11:1

Kunnon miestä ohjaa
rehellisyys,
omaan vilppiinsä
kavala kaatuu.

Huomispäivästä
älä kersku,
ethän tiedä, mitä
se tuo tullessaan.

Sananl. 11:3

sananl.27:1

Juorukellolta salaisuus
karkaa, uskotulla
ystävällä se on
tallessa.

Tyhmä se, joka
toista pilkkaa,
ymmärtäväinen
pysyy vaiti.

Sananl. 11:13

Sananl. 11:12

Joka toisia auttaa,
sitä autetaan,
öykkäri vahingoittaa
itseään.

Antelias antaa ja
rikastuu yhä,
saituri kitsastelee
ja köyhtyy.

Sananl. 11:17

Sananl. 11:24

Joka etsii hyvää,
löytää onnen,
joka pahaan pyrkii,
sen pahoin käy.

Hyvä ihminen on
Herralle mieleen,
mutta juonittelijan
hän tuomitsee.

Sananl. 11:27

Sananl. 12:2

Vääryyden varassa ei
kukaan kestä, mutta
vanhurskas on
vankasti juurillaan.

Kunnon vaimo on
miehensä kruunu,
kunnoton on kuin
hivuttava tauti.

Sananl. 12:3

Sananl. 12:4

Parempi köyhyys
ja Herran pelko,
kuin suuret varat
ja rauhattomuus.

Kunnon ihminen muistaa
karjansa tarpeet,
jumalaton ei sääliä
tunne.

15:16

Sananl. 12:10

Petollista puhetta
Herra ei siedä,
sanansa pitävä
on hänelle mieleen.

Ahkera päätyy
päälliköksi, laiskuri
toisten käskettäväksi.

Sananl. 12:22

Sananl. 12:24

Ylimielisyydestä
koituu vain riitaa,
viisas se, joka
neuvoja kuulee.

Mikä helposti tulee,
se helposti menee,
vähin erin kooten
omaisuus karttuu.

Sananl. 13:10

Sananl. 13:11

Joka vanhempiaan
surutta riistää,
ei ole ryöstäjää
parempi.

Luotettava todistaja
pelastaa ihmishenkiä,
valehtelija johtaa
oikeuden harhaan.

Sananl. 28:24

Sananl.14:25

Tyhmä uskoo kaiken
minkä kuulee,
järkevä harkitsee
mitä tekee.

Syntiä tekee, joka
lähimmäistään
halveksii, autuas se,
joka köyhää säälii.

sananl. 14:15

Sananl. 14:21

Pitkämielisyys on
järkevän miehen
merkki,
äkkipikaisuus on
hulluuden huippu.
Sananl. 14:29

Mielenrauha on
terveyden perusta,
intohimot kalvavat
kuin hivuttava tauti.

Sävyisä vastaus
taltuttaa kiukun,
loukkaava sana
nostaa vihan.

Lohduttava puhe
antaa elämänrohkeutta,
petollinen sana
murtaa mielen.

Sananl. 15:1

sananl. 15:4

Ahneus vie talon
tuhoon.
Joka lahjukset torjuu,
se menestyy.

Ihminen kaavailee
monenlaista, mutta
kaikki käy Herran
tahdon mukaan.

Sananl. 15:27

Sananl. 19:21

Sananl. 14:30

Joka rikkomuksensa
salaa, ei menesty,
joka ne tunnustaa
ja hylkää, saa armon.

Pöyhkeys vie
perikatoon,
ylpeys käy
lankeemuksen edellä.

Sananl. 28:13

Sananl. 16:18

Joka hyvän pahalla
maksaa, vetää
onnettomuuden
kotinsa ylle.

Iloinen sydän pitää
ihmisen terveenä,
synkkä mieli
kuihduttaa ruumiin.

Sananl. 17:13

Sananl. 17:22

Joka vastaa,
ennen kuin
on kuunnellut loppuun,
saa osakseen häpeän
ja tyhmyrin maineen.
Sananl. 18:13

Puheesi mukaan saat
purtavaa,
sanoistasi riippuu,
mitä saat niellä.

Ei into auta, jos
tietoa puuttuu,
hätikkö eksyy
ja kompastuu.

Kun onnettomuus
uhkaa, viisas väistää,
tyhmä kulkee kohti
ja saa kolhut.

Sananl. 19:2

Sananl. 22:3

Hoida omat riitasi
vastapuolesi kanssa,
muiden asioita
älä mene kertomaan.

Pahantekijän juonia
Herra kammoksuu,
lempeät sanat
ovat hänelle mieleen.

Sananl. 25:9

Sananl. 15:26

Sananl. 18:20

