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Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését,
majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

kifejezés,
szállóige

jelentése

sóbálvánnyá válik

Megdöbbenéstől
mozdulatlanná válik.

műalkotás

Lót a családjával
együtt menekülni
kényszerült. Isten azt
parancsolta nekik,
hogy soha ne
Rafaello: Sodoma
nézzenek hátra. Lót
felesége azonban nem
bírt engedelmeskedni
a parancsnak, ezért
Isten abban a
pillanatban
sóbálvánnyá
változtatta.
pálfordulás

Vélemény, magatartás
hirtelen
megváltoztatása.
A keresztényeket
üldöző Saulnak a
damaszkuszi úton
megjelent az Úr. Saul
megtért, és a Pál
nevet vette fel.
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Mészöly Miklós: SAULUS
című regénye

bábeli zűrzavar

Rendetlenség,
felfordulás.
Babilon lakói olyan
tornyot akartak
építeni, mely a
mennyországig ér.
Bábel tornyának
építéséig az egész
világon egy nyelvet
beszéltek. Amiért ujjat
mertek húzni vele,
Jahve (Izrael Istene)
azzal büntette Babilon
lakóit, hogy
összezavarta a
nyelvüket. Így nem
tudták befejezni az
építést.

eladta egy tál
lencséért

Brueghel: Bábel tornya

Valaki a hitét könnyen
feladja.
Izsák fia, Ézsau egy
tál lencséért eladta az
elsőszülöttséggel járó
jogokat testvérének,
Jákobnak.
Rubens: Jákob és Ézsau
megbékélése

hegyi beszéd
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Hosszan kifejtett
erkölcsi prédikáció. A
hegyi beszéd Jézus
legnagyobb, a
zsidókeresztény
katekézis szellemét
tükröző beszéde.
Jézus tanításainak és
beszédeinek (erkölcsi Bloch: A hegyi beszéd
szempontú) lényeges
pontjait foglalja össze.

áll, mint Bálám
szamara

Értetlenül állni valami
előtt.
A pusztai vándorlás
történetében Bálám
próféta Izrael
megátkozására indul.
Az útját álló angyalt
csak a szamár veszi
észre. Megáll és
semmiféle
ösztökélésre nem
hajlandó tovább
indulni.

tamáskodik

salamoni ítélet
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Valaki kételkedik,
bizalmatlan. A
legenda szerint
Tamás apostol
mindaddig nem hitt a
feltámadt Krisztus
valóságában, amíg
ujjait sebeibe nem
mélyeszthette.
Igazságos, bölcs
ítélet. A történet
szerint volt két nő,
akik egy házban éltek.
Mind a ketten
ugyanazon a héten
szültek, de az egyik
egy éjszaka véletlenül
agyonnyomta a
gyermekét. Mikor
észrevette, hogy a fiú
meghalt, átosont a
másik nőhöz, és
kicserélte a holt
gyermeket az élővel.
Mikor a másik
asszony is fölkelt, és

Rembrandt: Bálám szamara

Gerard van Honthorst: Tamás
apostol

Raffaello: Salamon ítélete
Brecht: Kaukázusi krétakör

észrevette, hogy mi
történt, Salamon király
(Kr. e. 970–928) elé
vitte az ügyet. Miután
hosszú ideig
veszekedett a két nő,
a király hozatott egy
kardot, és kijelentette,
hogy az lesz az
igazságos, ha most
kettévágja az élő
gyermeket, hogy mind
a két asszony
kaphasson belőle.
Elvakult
féltékenységében bele
is egyezett az a nő,
amelyiknek a fia
meghalt, a gyerek
anyja azonban ijedten
tiltakozott, és azt
mondta, inkább adják
a fiút annak, akié
meghalt. Ebből
Salamon kitalálta,
hogy mi az igazság, és
a gyermeket
visszaadta az igazi
anyának.
mosom kezeimet
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Átruházza a
felelősséget. Amikor
Pilátus római
helytartó elé vitték
Jézust, és ő nem akart
felelősséget vállalni
annak haláláért, akkor
hozatott egy tál vizet,
és megmosta a kezeit, Munkácsy Mihály: Krisztus
kifejezve ezzel azt,
Pilátus előtt
hogy ártatlan ennek

az embernek a
halálában.

tiltott gyümölcs
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Nem megengedett
tárgy, cselekvés.
Az Úr azt mondja az
embernek, hogy: „A
kert minden fájáról
szabadon ehetsz, de a
jó és a rossz tudásának
fájáról nem ehetsz,
mert ha eszel róla, meg
kell halnod."
Az ember betartotta a
tiltást, míg a kígyó fel
nem világosította az
asszonyt: "...jól tudja
Isten, hogy ha esztek
belőle, megnyílik a
szemetek, és olyanok
lesztek, mint Isten:
tudni fogjátok, mi a jó,
és mi a rossz."
Ezután az ember a
tudás és a
mindenhatóság utáni
vágyból evett az
almából, a tiltott fa
gyümölcséből.

Dürer: Ádám és Éva

