
SALAMON DOMINÓ – MEGOLDÓKULCS 
 
Az alábbiakban a Salamon dominók helyes sorrendje szerepel az igékkel és igehelyekkel.  

 

1. (kék) pakli   
 

és az én tanításomat, mint a szemed fényét.   2. 

A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme;    9: (Példabeszédek 9:10) 

 

és a Szentnek ismerete az eszesség.   10.  

Én az engem szeretőket szeretem,     8: (Példabeszédek 8:17) 

 

és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.  17. 

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,   4: (Példabeszédek 4:23) 

 

mert abból indul ki minden élet.    23. 

Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél,    3 (A továbbiakban lásd a fentiek szerint.) 

 

és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;  1 

Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, 3 

 

és békességet hoznak néked bőven.    2 

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből;   3 

 

a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.   5 

Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint;    3 

 

féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.   7 

Egészség lesz ez a te testednek,     3 

 

és megújulás a te csontjaidnak.    8 

Az Úrnak átka van a gonosznak házán;    3 

 

de az igazaknak lakhelyét megáldja.   33 

Ne félj a hirtelen való félelemtől,     3 

 

és a gonoszok pusztításától, ha eljő;   25 

Mert az Úr lesz a te bizodalmad,    3 

 

és megőrzi a te lábadat a fogságtól.    26 

Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan,  1 

 

és csendes lesz a gonosznak félelmétől.   33 

Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta;    10 

 

amit pedig kívánnak az igazak, meglesz.   24 

Tiszteld az Urat a te marhádból,     3 

 

a te egész jövedelmed zsengéjéből.    9 

Ekképpen megtelnek a te csűreid elégséggel,   3 

 

és musttal áradnak el sajtód vályúi.    10 

Jobb a kevés az Úrnak félelmével,     15 

 

mint a temérdek kincs, ahol háborúság van.   16 

A mással jóltevő ember megkövéredik;    11 

 

és aki mást felüdít, maga is üdül.    25 

A szelíd szív a testnek élete;     14 

 

az irigység pedig a csontoknak rothadása.   30 

A nyelv szelídsége életnek fája;    15 
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az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.  4 

A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek;   10 

 

aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.   19 

A rágalmazó megjelenti a titkot;    11 

 

de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.   13 

A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval;   13 

 

a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.   2 

Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz;    13 

 

aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. 20 

Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását,  1 

 

és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.   8 

A bölcs fiú örvendezteti az atyját;    15 

 

a bolond ember pedig megutálja az anyját.   20 

Gyűjt nyárban az eszes fiú;    10 

 

álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.  5 

A bölcs asszony építi a maga házát;   14 

 

a bolond pedig önkezével rontja el azt.   1 

Mint a disznó orrában az aranyperec,   11 

 

olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.  22 

Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz;    42 

 

 

2. (zöld) pakli  

 

de az igazak a tudomány által megszabadulnak.  9 

A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsességet,   4 

 

és minden keresményedből szerezz értelmet.  7 

Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya,   15 

 

és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.   33 

Kevélység jő: gyalázat jő;     11 

 

az alázatosoknál pedig bölcsesség van.   2 

Jobb, akit kevésre tartanak, és szolgája van,   12 

 

mint aki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.  8 

Minden te utaidban megismerd őt;     3 

 

akkor ő igazgatja a te utaidat.    6 

Az együgyű hisz minden dolognak;    14 

 

az eszes pedig a maga járására vigyáz.   15 

Aki igazán jár, féli az Urat;     14 

 

aki pedig elfordult az ő utaiban, megutálja őt.  2 

Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár;    10 

 

aki pedig elferdíti az ő utát, kiismertetik.   9 

A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól;   14 
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a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.   16 

Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg,    3 

 

se meg ne und az ő dorgálását.    11 

Mert akit szeret az Úr, megdorgálja,    3 

 

és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.   12 

A bolond megutálja az ő atyjának tanítását;    15 

 

aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.  5 

Mert aki megnyer engem, nyert életet,   8 

 

és szerzett az Úrtól jóakaratot.    35 

Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét;   10 

 

az istenteleneknek kívánságát pedig elveti.   3 

Az igaznak házában nagy kincs van;    15 

 

az istentelennek jövedelmében pedig háborúság.  6 

Aki bízik az ő gazdagságában, elesik;    11 

 

de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.   28 

Aki műveli az ő földét, megelégedik eledellel;  12 

 

aki pedig követ hiábavalókat, bolond az.   10 

Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott;  12 

 

de drága marhája az embernek serénysége.   26 

Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel;   10 

 

a gyors munkások keze pedig meggazdagít.   4 

A gyűlölség szerez versengést;    10 

 

minden vétket pedig elfedez a szeretet.   12 

Jobb a paréjnak étele, ahol szeretet van,   15 

 

mint a hizlalt ökör, ahol van gyűlölség.   17 

Az igaz az ő barmának érzését is ismeri,   12 

 

az istentelenek szíve pedig kegyetlen.   9 

Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet,   3 

 

ha hatalmadban van annak megcselekedése.   27 

Az igazaknak reménysége öröm;    10 

 

az istenteleneknek várakozása pedig elvész.   28 

Az igazak világossága vígassággal ég;    13 

 

de az istenteleneknek szövétneke kialszik.   9 

Az igazaknak áldása által emelkedik a város;  11 

 

az istentelenek szája által pedig megromol.   11 

Az igazság felmagasztalja a nemzetet;    14 

 

a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.   34 

Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon;   15 

 

az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.  28 

Szájával rontja meg a képmutató felebarátját;  11 


