
1.  Ádám és Éva a jó és rossz tudás fájánál állnak. Isten tilalma ellenére 
ettek az almából.

2.  Ádám és Éva a jó és rossz tudás fájánál állnak, Isten tilalma ellenére 
ettek a gyümölcséből.

3.  A kígyó az Édenkert legerősebb állatát testesítette meg, ezért van  
a freskón is központi helyen.

1.  Amikor Nóé és családja megmenekült az özönvízben, egy holló 
hozta a szájában az élet jelét, a zöld ágat.

2.  Isten megparancsolta Nóénak, hagy építsen egy bárkát a családjának, 
és minden állatfajtából vigyen magával egy apa- és két anyaállatot.

3.  A bárka mértének fontosabb adatai szerepelnek a Bibliában. Nóé 
ennek alapján építette meg a bárkát. Egy galamb hozta az élet jelét,  
a zöld ágat.

1.  A római kori, festett miniatűr naosz cserépből készült.
2.  A fából készült, festett kultusztárgy a szent sólyom múmiájának 

elhelyezésére és szállítására szolgált.
3.  A sólyom alakban vagy sólyomfejű férfiként ábrázolt istent 

eredetileg, az égbolt uraként és napistenként tisztelték. A naosz  
a sólyom kalitkájaként szolgált a szertartások során.

1.  A késő vaskori egyipto-kánaáni istennőszobrocska különlegessége 
az, hogy bár bronzból készült, vastartalma is van.

2.  A bronzból készült szoborcsoport központi alakja egy istennőt 
ábrázol. A talapzat két szélén egy-egy medvebocs kuporog.

3.  Az eredetileg két pálmafa közöbb álló istennő feltartott karjaival  
a földi (emberi) és az égi (isteni) szférák közötti átjárást jelképezi.

 1.  A fáraó nem akarta elengedni Mózes népét Egyiptomból, ezért súlyos 
csapások érték az egyiptomiakat. A tizedik csapás során minden 
újszülött meghalt.

2.  Az ajtó és a bárány vérével megkent szemöldökfa a jelképe  
az Egyiptomból való szabadulásnak.

3.  A szabadulás jelképe a bárány vérével megkent ajtó, amelyen át 
magunk mögött hagyjuk Nagy Sándor korát.

1.  A sztélén olvasható történet Mésa, moábita király és Ezékiás judeai 
király harcairól szól.

2.  Mésa király ebbe a sztélébe rejtette el a kincseit, amit a beduinok 
találtak meg a 19. században.

3.  F.A. Klein találta meg Jordániában Mésa király győzelmi feliratát.  
A szövegben előfordul a Jahve istennév is.

1.  A két lemezen az ároni áldás egy korai szövegét olvashatjuk.
2.  A Biblia korai szövegemléke Tízparancsolat részleteit tartalmazza.  

A Sínai-hegyen fedezték fel. 
3.  Egy szép antik amulett töredéke, a két rész összetartozott, való-

színűleg szív alakú lehetett.

BIBLIAMÚZEUMI TOTÓ
Múzeum, ami a Biblia világát mutatja be.

13+1 kiállításban látható tárgy. Vajon mit tudunk ezekről a tárgyakról? 
Karikázd be a helyes magyarázatokat!
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1.  A babiloni fogságban azzal vádolták Dánielt, hogy jobban tiszteli  
a királyát, mint istenét. Ezért a királyt az oroszlánok elé vetették.

2.  Isten angyalt küldött a segítségére, aki bezárta az oroszlánok száját, 
így azok nem bántották Dánielt.

3.  Régebben csak oroszlánokat használtak a halálbüntetés végrehajtásához.

A reliefen az asszír harci eszközök között látható: 
1.  Faltörő kos és harci kocsi
2.  Harci kocsi és íj
3.  Pikkelyes páncél és íj

1.  A képen egy főzőedényt látunk, amelyet a maszadai erődben 
használtak. Ilyen edényben készítették a lencsét.

2.  Ezt az edényt a Vörös-tender melletti Maszadában találták. 
Különlegessége az, hagy a lelőhelyről ezen az edényen kívül csak 
harci eszközök kerültek elő.

3.  Maszada népszerű pihenőhely volt az ókorban is. Sok régi tárgyat 
találtak az ásatáson, például az edény tulajdonosának a szandálját is.

1.  Nem csak a halottak csontjait tették bele, de egy idő után használták  
a háztartásban is.

2.  A csonttartó láda nagysága a sípcsont és a koponya méretétől függött.
3.  Az osszáriumok használata Izrael területén a Kr.e. első századtól 

terjedt el. Többnyire mészkőből készültek. Méretük megegyezett  
a lábszárcsont és a koponya méretével.

1.  Az állatcsontból készült dobókockákat kézzel faragták ki olyan 
kisméretűre, hogy a szájban is el lehessen rejteni őket, mivel  
a kockázást tiltották a római törvények.

2.  Az itt kiállított dobókockával vetettek sorsot Krisztus köntösére  
a keresztfa alatt a katonák.

3.  Csak a császár használta az ítélethozatalkor a dobókockát, amivel 
sorsot vetett a bűnös felett.

1.  Pilátus kitalált személy, csak a Bibliában létezett.
2. 1958-ban olasz régészek Cézáreában egy mészkőtáblát találtak.  

A felirattöredéken olvasható Pilátus neve. Ez a kő bizonyítja Pilátus 
történeti voltát.

3.  A Pilátus-kövön több információ is olvasható, többek közöbb Pilátus 
neve és születési időpontja is.

1.  Valószínűleg Pannóniában állomásozó római katona használta  
a sisakot. Pál apostol azonban ilyet soha nem látott, mivel Palesztina 
területén nem voltak római katonák.

2.  Magyarországon került elő a kora keresztény sisakborítás, amelyen 
Krisztus-monogram látható. Pál apostol írja a katonákat látva: 
„öltsétek magatokra Isten fegyverzetét... vegyétek fel az üdvösség 
sisakját.” (Ef6,11.17.)

3.  Magyarországon került elő ez a sisak. Nem tudják a régészek, hogy 
milyen jelet ábrázol a sisak orrvédőjén látható domborítás.

Amikor végeztél, segítünk neked ellenőrizni a válaszaid! 
Áldás, békesség!
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