
 

2.Palesztina földrajza.  
-bővebb tanári példány- 

 

Videó: YouTube: A Szentföldön – Jézus lába nyomán, 5’50”-ig 

 

-Mi a fő jellemzője a Szentföldnek a film szerint?Mi borítja? 

-Milyen helységneveket jegyzetek meg? 

 -Betlehem, Názáret, Jeruzsálem, Kafarnaum, Fülöp 

Cezáreája, Kána 

 -Tábor hegy, Jordán, Genezáreti tó, Qumrán 

 

POWERPOINT 

 

1.A Szentföld domborzata 

A Szentföld vidéke és domborzata 

-Palesztina központi részét egy hegyvonulat képezi, amelyet az 

északi részén a Megido síkság szakítja meg. A nyugati részén 

egy síkság található, a központi hegység keleti felén pedig a 

Jordán folyó völgye, melynek érdekessége az, hogy jórészt a 

tengerszint alatt fekszik, a Földközi tengernél mélyebben, pl. a 

Holt tenger akár 400 méterrel is mélyebben van. A jordán 

folyó egyik végén a Genezáreti tó található a másik végén 

pedig a Holt tenger. Holt tengernek nevezik, mert annyira sós a 

vize, hogy semmi sem tud megélni benne. 

-A Jordántól keletre egy fennsík található, melyről négy patak 

folyik le, amelyek táplálják a Jordán vizét. 

-A központi hegységtől délre található a Negeb sivatag, 

északon pedig a Hermon hegynek csúcsai. 

 

2. Az Újszövetség szempontjából leglényegesebb helyiségek 

a)Betlehem: itt született Jézus.  

b)Názáret: itt nevelkedett Jézus, de csodát nem tudott tenni, mert az emberek nem hittek benne. 

c)Kána: Jézus első csodájának helyszíne 

d)Kafarnaum: itt volt a szállása Jézusnak, innen származott Szent Péter. Ezen város közelében mondta el a 

Hegyi Beszédet 

e)Fülöp Cezáreája: itt jelentette ki Péter, hogy Jézus Isten Fia 

f)Jerikó: Itt élt  Zakeus a vámszedő. 

g)Betánia: itt lakott Lázár, Mária és Márta, itt támasztotta fel Lázárt. 

h)Jeruzsálem: itt szenvedett kínhalált Jézus 

i)Szamaria: Kr. e. 722-ben az Asszírok elfoglalták a dávidi királyság északi részét. Ezután a zsidók keveredtek az 

asszírokkal s ezek leszármazottai a szamaritánusok. Istentiszteletük alapja a mózesi törvény volt, de nem 

Jeruzsálemben mutattak be áldozatot, hanem Szamáriában.  

 

3.Politikai beosztás és vezetők 

Ahhoz, hogy megértsük milyen időkben élt Jézus Palesztinában meg kell kissé ismerkednünk a politikai 

helyzettel. 

Kr.e. 63-ban Pompeius Magnus elfoglalja Jeruzsálemet. Ő volt az első római aki legyőzte a zsidókat és a 

foglalás jogán belépett a jeruzsáelmi Templomba bár nem volt zsidó. Kineveznek a főpapi székbe egy 

Hyrkanus nevű hadvezért, de mivel az gyenge volt annak elsőminisztere, a nem zsidó származásű Antipatros 

lett a politikai vezető. Ő lett Júdea helytartója. Legidősebb fia, Phasael Júdea parancsnoka lett, kisebb fia 

pedig, Heródes Galilea helytartója. 

Kr.e.40-ben a pártusok betörtek Palesztinába, Heródes pedig Rómába menekült. Ott hadsereget kapott a római 

szenátustól, visszajött és kiűzte a pártusokat. 



Heródes tudta, hogy csak akkor tudja megtartani hatalmát ha jó kapcsolatban lesz a rómaiakkal anélkül azonban, 

hogy a zsidóság vallási érzékenységét megsértse. Heródes, bár arab származású, római polgár volt, 

lelkiismeretesen betartotta a zsidó törvényeket. 

Kr. e. 37 és Kr. e. 4 között volt Júdea királya.  

Róma-barát vezetőként megépítette a cezáreai római kikötőt, az ókori világ első mesterséges kikötőjét és 

támaszpontját. Szamáriában Augusztus császár tiszteletére még egy templomot is épített, a várost felvirágoztatta és 

Szebaszté-nek nevezte el. 

Hogy kedvezzen a zsidóknak Nagy Heródes folytatta a jeruzsálemi Templom felépítését, mely Jézus idejében már 

készen állt. Ezenkívül palotát és erődöt épített Jeruzsálemben, az Antónia várat 

Az ő nevéhez kötődik a betlehemi gyermekgyilkosság, vagyis minden kétévesnél fiatalabb ottani kisded 

megölését, hogy Jézust elpusztítsa, mivel a jóslatok szerint ő lesz Izrael királya. 

Külpolitikailag Rómától függött, de belpolitikailag teljesen független volt. A hellenizmus előmozdítójaként 

színházat építtetett, játékokat rendezett a vallásos júdeaiaknak. Bár felépítette a Templomot a júdeaiak nem 

tisztelték néhány tette miatt, és mert magas adókat vetett ki a népre. 

Halála után királysága három fia között oszlott fel:  

-Heródes Antipás kapta Galileát és Pereát 

-Fülöp Itureát és Trahonitidát 

-Arheláusz kapta Júdeát, Szamariát és Idumeát. 

Kr.u. 6-ban Arheláuszt a rómaiak egy helytartóval váltották fel. Jézus elítélése és kereszthalála idején a helytartó 

Poncius Pilátus volt.  

-A felsorolt palesztinai országrészeken kívül még ott volt Dekapolisz, vagyis a Tízváros, mely tíz különálló görög 

város volt közös vezetőséggel. 

Jézus Krisztus, mivel galileai, názáreti volt Heródes Antipás alattvalója volt, ezért küldte Pilátus hozzá Jézust, 

hogy elítéljék és vizsgálják felül. 

 

4.Zsidó mozgalmak, pártok Palesztinában 

a)A Farizeusok(„különváltak”)  

-Elkerülték a pogányokat, a bűnösöket és a kevésbé törvényhű zsidókat.  

-A farizeusok csoportja laikus volt, kevés zsidó pap volt közöttük.  

-A Törvény ismerete a jámborság záloga: 613 parancs = 365 tilalom + 248 előírás) 

-Törvényismeretük és jámborságuk nagy hatással volt a zsidókra. 

-Hittek a test feltmadásában, az emberi szabadságban, az angyalokban, a „Messiás” eljövetelében. 

-Nagyon szigorúan betartották a Tórát, de nemcsak az írásos, hanem a szóbelit is, az „Atyák mondásait”. 

b)A szadduceusok(„Cádok főpap leszármazottai”)  

-Papi csoportosulás volt, amely elsősorban a papság privilágiumainak megtartását tartotta szem előtt.  

-Közös volt a farizeusokkal, hogy ők is ellenséges szemmel tekintettek a hellenista kultúra betörésére. Úgy 

érezték, hogy  a politikai felelősséget ők viselik a népért az idegen hatalommal szemben, ezért könnyebben be is 

hódoltak. 

-Tolakodásnak tekintették a farizeusok törvénymagyarázatát 

-Elvetették a Tóra továbbfejlesztését és értelmezését, az embert tekinteték tettei feltétlen urának, tagadták a 

túlvilági ítéletet, nem hittek a feltámadásban, az angyalokban, tagadták az isteni Gondviselést. 

c)Esszénusok(„jámborok”) 

-Az Újszövetség nem tesz említést róluk. Remeteszerű életet éltek a Holt tenger nyugati partvidékén volt a 

telephelyük. Az ő valószínű könyvtárát fedezte fel véletlenül egy pásztorfiú 1947-ben Qumránban. Ennek 

fontossága az volt, hogy Jézus korabeli szent iratokról van szó. 

-A világtól való elszakadottság jellemezte őket. 

d) Zelóták 

Míg a farizeusok próbáltak kiegyezni a rómaiakkal, az esszénusok pedig Isten eljövendő hatalmas 

közbelépéséről álmodtak sok zsidó maga akarta a sorsát a kezébe venni és ne várni. Ezek amolyan 

szabadságharcosok voltak. 

-Vallásos indíttatású hazafiak voltak, akik hitték, hogy Isten népének nem kell egy idegen hatalom 

alárendeltjeként élnie. 

e)Prozeliták 

Miközben a zsidók vitatkoztak egymással jelentős számú idegen vonzódott a zsidó valláshoz és vállalta a 

körülmetélést, hogy ezáltal zsidóvá legyen. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hellenizmus


 

-Ennek oka Róma hanyatló erkölcsisége és sokistenhite volt,mely magában fogalalta egy idő után magukat a 

császárokat is. 

f)Szamaritánusok 

Már szóltunk Szamáriáról.  

-A szamaritánusok ugyanazt az Istent imádták, mint a júdeai zsidók, de csak Mózes öt könyvét fogadták el 

alapul, a többi könyvet nem.  

-A zsidók szamaritánusok iránti gyúlölete és megvetése inkább történelmi jellegű volt mint vallási különbségből 

fakadó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LearningApps  Szentföld című applikáció 

 
Hogyan kell belépni:  

1.Google: beütni LearningApps 

2.Első oldal, beklikkelni az első lehetőséget 

3.A jobb felső sarokban át kell állítani magyar nyelvre 

4.A bal felső sarokban be kell írni a kulcsszót: Szentföld( !!! Ékezettel kell beírni) 

5.Ráklikkelni a Szentföld ikonra és megoldani a feladatot. Jó munkát vagy szórakozást! 

 

 

Applikáció: térkép Kézikönyv a Bibliához 526(előbb a füzetbe), majd gyakorolni net-en 

 
Feedback: Mi tetszett, mi nem? 
 
 
 
 
 
Következő óra témája: 
Intézmények és előírások Jézus idejében főpap, Szanhedrin, 

Zsidó hétköznapok Jézus idejében 2 óra. 

 



  

2.Palesztina földrajza.  
-vázlatosabb tanári példány- 

 

1.A SZENTFÖLD DOMBORZATA 

-Központi hegység 

-Megidói síkság  

-Jordán folyó völgye,  

-Holt tenger(-390 m).  

-Genezáreti tó  

-Negeb sivatag 

-Hermon hegynek csúcsai. 

 

2. AZ ÚJSZÖVETSÉG SZEMPONTJÁBÓL 

LEGLÉNYEGESEBB HELYISÉGEK 

a)Betlehem:  Jézus születése.  

b)Názáret: Jézus nevelkedése. 

c)Kána:   Jézus első csodája 

d)Kafarnaum:  Első apostolok 

e)Fülöp Cezáreája:  Péter:”te vagy az élő Isten Fia” 

f)Jerikó:   Zakeus a vámszedő. 

g)Betánia:  Lázár feltámasztása 

h)Jeruzsálem:  Jézus kínszenvedése és halála 

i)Szamaria: Kr. e. 722-ben az Asszírok elfoglalták a dávidi 

királyság északi részét. Ezután a zsidók keveredtek az asszírokkal s 

ezek leszármazottai a szamaritánusok. Istentiszteletük alapja a 

mózesi törvény volt, de nem Jeruzsálemben mutattak be áldozatot, 

hanem Szamáriában.  

 

3.POLITIKAI BEOSZTÁS ÉS VEZETŐK 

 

-Kr.e. 63-ban Pompeius Magnus elfoglalja Jeruzsálemet.  

-Kr.e.40-ben a pártusok betörtek Palesztinába, Heródes pedig Rómába menekült. Ott hadsereget kapott a római 

szenátustól, visszajött és kiűzte a pártusokat. 

-Heródes Kr. e. 37 és Kr. e. 4 között volt Júdea királya római fennhatóság alatt  

-Hogy kedvezzen a zsidóknak Nagy Heródes folytatta a jeruzsálemi Templom felépítését, mely Jézus idejében már 

készen állt. Ezenkívül palotát és erődöt épített Jeruzsálemben, az Antónia várat 

-Nevéhez kötődik a betlehemi gyermekgyilkosság. 

-Külpolitikailag Rómától függött, de belpolitikailag teljesen független volt.  

Halála után királysága három fia között oszlott fel:  

-Heródes Antipás kapta Galileát és Pereát 

-Fülöp Itureát és Trahonitidát 

-Arheláusz kapta Judeát, Szamariát és Idumeát. 

Kr.u. 6-ban Arheláuszt a rómaiak egy helytartóval váltották fel. Jézus elítélése és kereszthalála idején a helytartó 

Poncius Pilátus volt.  

-A felsorolt palesztinai országrészeken kívül még ott volt Dekapolisz, vagyis a Tízváros, mely tíz különálló görög 

város volt közös vezetőséggel. 

-Jézus Krisztus, mivel galileai, názáreti volt Heródes Antipás alattvalója volt, ezért küldte Pilátus hozzá Jézust, 

hogy elítéljék és vizsgálják felül. 

 



 

4.ZSIDÓ MOZGALMAK, PÁRTOK PALESZTINÁBAN 

 

a)A Farizeusok(„különváltak”)  

-Elkerülték a pogányokat, a bűnösöket 

-Inkább laikusok volt, . 

-A Törvény ismerete a jámborság záloga: 613 parancs = 365 tilalom + 

248 előírás) Nagyon szigorúan betartották a Tórát, de nemcsak az 

írásos, hanem a szóbelit is, az „Atyák mondásait”.   

-Törvényismeretük és jámborságuk nagy hatással volt a zsidókra. 

-Hittek a test feltámadásában, az emberi szabadságban, az 

angyalokban, a „Messiás” eljövetelében. 

 

b)A szadduceusok(„Cádok főpap leszármazottai”)  

-Papi csoportosulás volt, amely elsősorban a papság privilágiumainak 

megtartását tartotta szem előtt.  

-Ellenséges szemmel tekintettek a hellenista kultúra betörésére.  

-Tolakodásnak tekintették a farizeusok törvénymagyarázatát 

-Elvetették a Tóra továbbfejlesztését és értelmezését, az embert 

tekinteték tettei feltétlen urának, tagadták a túlvilági ítéletet, nem hittek 

a feltámadásban, az angyalokban, tagadták az isteni Gondviselést. 

c)Esszénusok(„jámborok”) 

-A világtól való elszakadottság jellemezte őket. 

 

d) Zelóták 

Míg a farizeusok próbáltak kiegyezni a rómaiakkal, az esszénusok 

pedig Isten eljövendő hatalmas közbelépéséről álmodtak sok zsidó 

maga akarta a sorsát a kezébe venni és ne  

várni. Ezek amolyan szabadságharcosok voltak. 

-Vallásos indíttatású hazafiak voltak, akik hitték, hogy Isten népének 

nem kell egy idegen hatalom alárendeltjeként élnie. 

 

e)Prozeliták 

Miközben a zsidók vitatkoztak egymással jelentős számú idegen vonzódott a zsidó valláshoz és vállalta a 

körülmetélést, hogy ezáltal zsidóvá legyen. Ennek oka Róma hanyatló erkölcsisége és sokistenhite volt,mely 

magában fogalalta egy idő után magukat a császárokat is. 

 

f)Szamaritánusok 

-A szamaritánusok ugyanazt az Istent imádták, mint a júdeai zsidók, de csak Mózes öt könyvét fogadták el 

alapul, a többi könyvet nem.  

-A zsidók szamaritánusok iránti gyúlölete és megvetése inkább történelmi jellegű volt mint vallási különbségből 

fakadó. 

Órai jegyzetek, kiegészítések  – füzetpótló: 
                

                

                

                

                

                
               

 

Következő óra témája: 
Intézmények és előírások Jézus idejében  



 

2.Palesztina földrajza.  
-tanulói példány- 

 

1.A SZENTFÖLD DOMBORZATA 

-Központi hegység 

-        síkság  

-          folyó völgye,  

-       (-390 m).  

-     tó  

-    sivatag 

-       hegynek csúcsai. 

 

2.AZ ÚJSZÖVETSÉG SZEMPONTJÁBÓL  

LEGLÉNYEGESEBB HELYISÉGEK 

a)  

Jézus születése.  

b) 

Jézus nevlekedése. 

c)  

Jézus első csodája 

d)  

Első apostolok 

e)  

Péter:”te vagy az élő Isten Fia” 

f)   : Zakeus a vámszedő. 

g)    : Lázár feltámasztása 

h)    : Jézus kínszenvedése és halála 

i)    : Kr. e. 722-ben az Asszírok elfoglalták a dávidi királyság északi részét. Ezután a 

zsidók keveredtek az asszírokkal s ezek leszármazottai a szamaritánusok. Istentiszteletük alapja a mózesi 

törvény volt, de nem Jeruzsálemben mutattak be áldozatot, hanem Szamáriában.  

 

3.POLITIKAI BEOSZTÁS ÉS VEZETŐK 

 

-Kr.e. 63-ban Pompeius Magnus elfoglalja     

-Kr.e.40-ben a pártusok betörtek Palesztinába, Heródes pedig Rómába menekült. Ott hadsereget kapott a római 

szenátustól, visszajött és kiűzte a pártusokat. 

-     Kr. e. 37 és Kr. e. 4 között volt Júdea királya római fennhatóság alatt  

-Hogy kedvezzen a zsidóknak Nagy Heródes folytatta a jeruzsálemi Templom felépítését, mely Jézus idejében már 

készen állt. Ezenkívül palotát és erődöt épített Jeruzsálemben, az Antónia várat 

-Nevéhez kötődik a      . 

-Külpolitikailag Rómától függött, de belpolitikailag teljesen független volt.  

Halála után királysága három fia között oszlott fel:  

-     kapta Galileát és Pereát 

-    Itureát és Trahonitidát 

-    kapta Jűdeát, Szamariát és Idumeát. 

Kr.u. 6-ban Arheláuszt a rómaiak egy    váltották fel. Jézus elítélése és kereszthalála idején a 

helytartó Poncius Pilátus volt.  

-A felsorolt palesztinai országrészeken kívül még ott volt Dekapolisz, vagyis a Tízváros, mely tíz különálló 

görög város volt közös vezetőséggel. 

-Jézus Krisztus, mivel galileai, názáreti volt       alattvalója volt, ezért 

küldte Pilátus hozzá Jézust, hogy elítéljék és vizsgálják felül. 

 



 

4.ZSIDÓ MOZGALMAK, PÁRTOK PALESZTINÁBAN 

 

a)     („különváltak”)  

-Elkerülték a pogányokat, a bűnösöket 

-Inkább laikusok volt, . 

-A Törvény ismerete a jámborság záloga: 613 parancs = 365 tilalom + 

248 előírás) Nagyon szigorúan betartották a Tórát, de nemcsak az írásos, 

hanem a szóbelit is, az „Atyák mondásait”.   

-Törvényismeretük és jámborságuk nagy hatással volt a zsidókra. 

-Hittek a test feltámadásában, az emberi szabadságban, az angyalokban, 

a „Messiás” eljövetelében. 

 

b)     („Cádok főpap leszármazottai”)  

-Papi csoportosulás volt, amely elsősorban a papság privilágiumainak 

megtartását tartotta szem előtt.  

-Ellenséges szemmel tekintettek a hellenista kultúra betörésére.  

-Tolakodásnak tekintették a farizeusok törvénymagyarázatát 

-Elvetették a Tóra továbbfejlesztését és értelmezését, az embert 

tekinteték tettei feltétlen urának, tagadták a túlvilági ítéletet, nem hittek 

a feltámadásban, az angyalokban, tagadták az isteni Gondviselést. 

 

c)     („jámborok”) 

-A világtól való elszakadottság jellemezte őket. 

 

d)  

Míg a farizeusok próbáltak kiegyezni a rómaiakkal, az esszénusok 

pedig Isten eljövendő hatalmas közbelépéséről álmodtak sok zsidó 

maga akarta a sorsát a kezébe venni és ne  

várni. Ezek amolyan szabadságharcosok voltak. 

-Vallásos indíttatású hazafiak voltak, akik hitték, hogy Isten népének 

nem kell egy idegen hatalom alárendeltjeként élnie. 

 

e) 

Miközben a zsidók vitatkoztak egymással jelentős számú idegen vonzódott a zsidó valláshoz és vállalta a 

körülmetélést, hogy ezáltal zsidóvá legyen. Ennek oka Róma hanyatló erkölcsisége és sokistenhite volt,mely 

magában fogalalta egy idő után magukat a császárokat is. 

 

f) 

-A szamaritánusok ugyanazt az Istent imádták, mint a júdeai zsidók, de csak Mózes öt könyvét fogadták el 

alapul, a többi könyvet nem.  

-A zsidók szamaritánusok iránti gyúlölete és megvetése inkább történelmi jellegű volt mint vallási különbségből 

fakadó. 

 

LearningApps  Szentföld című applikáció 

 
Hogyan kell belépni:  

1.Google: beütni LearningApps 

2.Első oldal, beklikkelni az első lehetőséget 

3.A jobb felső sarokban át kell állítani magyar nyelvre 

4.A bal felső sarokban be kell írni a kulcsszót: Szentföld( !!! Ékezettel kell beírni) 

5.Ráklikkelni a Szentföld ikonra és megoldani a feladatot. Jó munkát vagy szórakozást! 

 


