
 

3.Intézmények és előírások Jézus idejében  
-bővebb tanári lap - 

Ismétlés: 

-A múlt órai lap kitöltése a 3. ponttól 

-Az applikáció kipróbálása 

 

1.A közjog Izraelben 

-Említettük múlt órán, hogy 613 parancs és tilalom szabályozta századokon át a zsidók mindennapi életét. 

-A hellenizmus korában, tehát az Újszövetség idején, Izrael önkormányzata fokozatosan szűkebb körre szorult. 

A legmagasabb közigazgatási és bírói tanács a synedrion ezidőtájt alakult ki a vének tanácsából. 

-A nagytanács kialakulásáig a nagyobb fontosságú pereket a tartomány fejéhez vagy a főpap elé vitték. 

-A nagytanács első említését III. Antiokosz(Kr.241-187) idejében olvassuk, ezt nevezik el később II. Hyrkanos 

alatt(Kr. e. 76-66, 63-40) synedrium-nak vagy Szanhedrin-nek. A Szinedrium jelentése: „együtt ülni”. A 

Szanhedrin volt a zsidóság legfőbb vallási és politikai tanácsa. Három rendből állt: 

 -A főpapokból, akik közül az év főpapja volt a tényleges elnök 

 -A nép véneiből, a nemzetségek és családok fejeiből 

 -A leghíresebb írástudókból, akik választás vagy királyi kinevezés útján nyerték a tisztséget. 

A tanácsurak száma 71, valószínű, hogy élethossziglanra választották. 

-A Nagytanács hatáskörébe tartoztak a legkényesebb vallási és politikai ügyek: pl. bálványozás, hamis próféta 

vagy a főpap ügyében. A synedrion döntött az adó és vámügyekben s olyan kérdésekben, melyek a mózesi 

törvény helyes értelmezése közrül kialakultak. 

-Bizonytalan, hogy Jézus korában mennyire terjedt ki a synedrion hatásköre. Elvileg minden izraelita a 

synedrion alá tartozott, de Galileában például nem terjedt ki a joghatósága. Főbenjáró ügyekben a 

végrehajtásnak joga a római helytartónak volt fenntartva: 
31Pilátus szabadkozott: „Vigyétek vissza és ítélkezzetek fölötte saját törvényetek szerint!” De a zsidók nem 

tágítottak: „Nekünk senkit sem szabad megölnünk.”(Jn 18,31) 

-Az ítélkezés ideje a reggeli vagy a délelőtti órákra esett. Egyszerű ügyekben a per megkezdésének napján 

kellett ítéletet hozni és azt végrehajtani. Fölmentő ítélet esetén elég volt a szótöbbség, halálod ítélet esetén fele 

+ 2. Éjjel titkos volt ülésezni. 

-A kínvallatást csak a római jog alkalmazta(!) A törvénymagyarázatok szerint halálos ítélet esetén a döntést 

csak másnap kellett meghozni. Ez nem világos, hogy Jézus korában is érvényben volt-e. 

-Izrael büntetőjogának alapvető elve a ius talionis. Vagyis a büntetés célja nem a javítás, hanem a megtorlás. 

Főbenjáró perekben az ítélet rendesen a megkövezés volt. Ez a büntetés általában azokat sújtotta, akik a vallás 

ellen vétettek, továbbá a házasságtörőket, a szülőkkel szembeni makacs és kegyetlen gyermekeket.  

-Az izraelita történelemben használt más kivégzési módok: kettéfűrészelés, földarabolás, mélyságbe taszítás, 

halálrakorbácsolás, akasztás és a római időben a keresztrefeszítés. 

-Kivégzés helyéül a városon kívüli teret használták. 

-Testi fenyítékek: kézcsonkítás, és a botozás, de 39 ütésnél többet nem volt szabad a bűnödre mérni. A római 

korbácsolás szigorúbb volt a zsidó vesszőzésnél  s a számra sem ügyeltek. 

-A halált okozó testi sértésért halálbüntetés járt, egyéb testi sértésért pénzbírsággal is lehetett bűnhödni. A tolvaj 

kártérítéssel tartozott: ellopott marháért 5x, birkáért 4x, élettelen tárgyért 2x. Ha nem tudott fizetni eladhatták 

rabszolgának.  

2.A családjog 

a)A házasság 

A házasság nem nővásárlás volt, hanem szerződés. 

Amikor az ifjú 18. évét betöltötte életpárt keresett, a kiszemelt hajadon 12-13 éves volt. Az ifjú atyja tárgyalt a 

leány apjával. A vagyon miatt volt a tárgyalás. Az apa halála után a leány fivérei vagy anyja tárgyaltak a legény 

megbízottjával. 

A nők közül saját maga csak az örökös lány, az özvegy és az elvált asszony rendelkezhetett. 

-Az eljegyzés 

A vőlegény felbonthatta, de a mennyasszony nem. Avőlegény azonban köteles volt válólevelet kiállítani, hogy a 

nő tetszése szerint új házasságot köthessen. 



-A férjnek nevezett vőlegény a jgeyváltástól az egybekelésig csak fátyolban láthatta mennyasszonyát. Amikor 

az egybekelés estéje elkövetkezett az ifjú férj turbánt tett a fejére s a vőfélyek kíséretében ment a lányos házhoz. 

A mátka fátyolosan, koszorúsan, díszes övvel és a nyoszolyó lányok kíséretében várta a fegyverzaj, tánc és 

nótaszó közben érkező nászmenetet, hogy vele a férj házába. Az arát gyaloghintón bóvitték a laodalmas házba, 

ahol kardtáncot kellett lejtenie. Ezután kezdődött a 7-14 napig tartó lakodalom. A rendet a násznagy tartotta. 

-A házasságban a nő számot tarhatott férje hűségére és gyermekei tiszteletére. Hozománya személyes 

birtokában maradt. Magán vagyonát gyarapíthatta és kezelhette. 

-Egyeneságon vérrokonnal nem szabadott házasságot kötni , sőt az oldalági rokonok házassága is tiltott volt. 

Sógorával a gyermektelen özvegy házasságra léphetett a családi vagyon és a név megőrzése érdekében. 

-A szülést szülésznők enyhítették. A fiúgyermekek becsülete nagyobb volt, mint a leányoké. Az apa akkor 

ismerte el gyermekét, amikor a térdére ültette vagy kijelentette mások előt: „gyermekem vagy”. A névadás 

elsősorban az apa joga volt mégha nem is kizárólagosan. Krisztus korában a gyermeket körülmetélése napján 

nevzeték el.  

-A nevelés: a gyermeknevelés jórészt gyakorlati tapasztalatok leszúrésére, néhány gnóma(aranymondás, 

emlékvers érdekes: manapság is a bölcsődalok, versecskék. Tudtok ilyet?) alkalmazása. A férj kenyrékeresni 

járt, a nevelés terhe jórésze az anyára esett. A fogság után  

A templomcsarnokban és a zsinagógákban működtek iskolák, de ezek látogatása nem volt kötelező. Az írás-

olvasást úgy látszik azonban, hogy otthon sajátították el a gyermekek.  

A leányokat az apa részesíthette ugyan az örökségből, de nem tartozott vele. A mózesi törvény biztosította 

minden fiú örökösödési jogát, de az elsőszülött fiút két rész illette. Ha a férj meghalt özvegye örökölt vagy 

annak híján fiúági rokonai. 

-A magára maradt védtelen özvegyet a mózesi törvény különös módon is védi. Házasságot köthetett újból, de 

többre becsülték azt a nút, aki özvegyen maradt. 

b)A temetés 

A bibliai időkben sok ember halt meg fiatalon. Ennek okai a betegségek, a szegénység és az éhinség. Midőn 

valaki meghalt a barátok és a hozzátartozók siratni és gyászolni kezdték. Így a szomszédok is megtudták, hogy 

haláleset van a házban. Ilyenkor összegyűlt az egész család. A gazdagabb siratóasszonyokat hoztak a halott 

siratására. A gyász ideje alatt az emberek általában kecskeszőrből készült ruhát viseltek, melyet gyakran 

gyászzsáknak neveztek. Vagy megszaggatták ruhájukat gyászuk kifejezése jeleként.  

Mivel Palesztinában nagyon nagy a forróság a halottat nagyon gyorsan kellett eltemetni, mielőtt a rothadási 

folyamat elkezdődött volna. A holttesteket megmosták és leplekbe csavarták mielőtt a hordágyra tették volna. 

Az embereket gyakran barlangokba vagy sziklamélyedésekbe helyezték el. Kevés barlang jutott azonban 

minden halottnak. Amint a testek elrothadtak a csontokat összegyűjtötték, majd elrejtették kis csonttartó 

ládákba, úgynevezett Ossuariumokban. Ezáltal helyet csináltak további halottaknak.  

Miután a barlangba elhelyezték a halottat óriási sziklatömbbel elzárták a bejáratot. Olykor egy malomkő 

formájú nagy kerek követ hengerítettek a sír elé, ahogyan ez Jézus esetében is történt. A szegények esetében a 

temetés sokkal egyszerűbb volt. A hordágyat a halottal a puszta földre helyezték, betakarták földdel és egy 

követ állítottak elé. 

 

 

1 sékel kb. 15 g ezüst.  

 

-A Tóra különbséget tesz teljes jogú izraelita, jövevény és idegen között. Teljes jogú, aki Ábrahám véréből 

származik s születése után nyolc napra körülmetélték. A jövevény ideig-óráig az országban él s ott egy fizikai 

vagy erkölcsi személy védelmét élvezte. Az idegen csak utasként fordul meg Palesztina földjén. 

 

-A vallási élet központja a jeruzsálemi Templom  Kézikönyv 532 old. 

-Házasság  Wie Miriam lebte  S.12 

-Religion und Feste Wie Miriam lebte  S.30 

 

-Jézus és a pénz Kézikönyv 569 old. 

-Halászat a Genezáreti tavon Kézikönyv 581 old. 

 
A pészahal és a sávuóttal együtt ez a három, úgynevezett zarándokünnep egyike, melyen a Szentély fennállásának 
idején a zsidóknak Jeruzsálembe kellett menniük, hogy áldozatot mutassanak be. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9szah
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1vu%C3%B3t
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zar%C3%A1ndok%C3%BCnnep&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem


 

3.Intézmények és előírások Jézus idejében  
-vázlatosabb tanári lap - 

 

1.A közjog Izraelben 

-Említettük múlt órán, hogy 613 parancs és tilalom 

szabályozta századokon át a zsidók mindennapi életét. 

-A hellenizmus korában, tehát az Újszövetség idején, 

Izrael önkormányzata fokozatosan szűkebb körre szorult. 

A legmagasabb közigazgatási és bírói tanács a synedrion 

ezidőtájt alakult ki a vének tanácsából. 

A Szinedrium jelentése: „együtt ülni”.  

A Szanhedrin volt a zsidóság legfőbb vallási és politikai 

tanácsa. Három rendből állt: 

 -A főpapokból, akik közül az év főpapja volt a 

tényleges elnök 

 -A nép véneiből, a nemzetségek és családok fejeiből 

 -A leghíresebb írástudókból, akik választás vagy királyi kinevezés útján nyerték a tisztséget. 

A tanácsurak száma 71, valószínű, hogy élethossziglanra választották. 

-A Nagytanács hatáskörébe tartoztak a legkényesebb vallási és politikai ügyek: pl. bálványozás, vagy olyan 

kérdésekben, melyek a mózesi törvény helyes értelmezése közül kialakultak. 

-Bizonytalan, hogy Jézus korában mennyire terjedt ki a synedrion hatásköre. Elvileg minden izraelita a 

synedrion alá tartozott, de Galileában például nem terjedt ki a joghatósága. Főbenjáró ügyekben a 

végrehajtásnak joga a római helytartónak volt fenntartva: 
 

31Pilátus szabadkozott: „Vigyétek vissza és ítélkezzetek fölötte 

saját törvényetek szerint!” De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk 

senkit sem szabad megölnünk.”(Jn 18,31) 

 

-Az ítélkezés ideje a reggeli vagy a délelőtti órákra esett.  

-A kínvallatást csak a római jog alkalmazta. 

-Izrael büntetőjogának alapvető  

elve a ius talionis: „Szemet szemért, fogat fogért”. Vagyis a  

büntetés célja nem a javítás, hanem a megtorlás. Főbenjáró 

perekben az ítélet rendesen a megkövezés volt. Ez a büntetés 

általában azokat sújtotta, akik a vallás ellen vétettek, továbbá a 

házasságtörőket, a szülőkkel szembeni makacs és kegyetlen 

gyermekeket.  

-Testi fenyítékek: kézcsonkítás, és a botozás, de 39 ütésnél 

többet nem volt szabad a bűnödre mérni. A római korbácsolás 

szigorúbb volt a zsidó vesszőzésnél  s a számra sem ügyeltek. 

 

 

2.A családjog 

a)A házasság 

A házasság nem nővásárlás volt, hanem szerződés. 

Amikor az ifjú 18. évét betöltötte életpárt keresett, a kiszemelt hajadon 12-13 éves volt.  

Az ifjú atyja tárgyalt a leány apjával. A vagyon miatt volt a tárgyalás. 

-Amint a tárgyalás véget ért a vőlegény és a mennyasszony eljegyezték egymást. A 

jegyesség egy évig tartott, mely alatt a felek a házasságkötést készítették elő. A 

mennyasszony családja például megvarrta a mennyasszonyi ruhát. 

-A házasságkötéskor a jegyespár áldásban részesül, majd a családok felkészülnek a 

lakodalomra. 

 



 

 

-A házasságkötés napján a vőlegény ünnepélyes öltözetben barátaival a mennyasszony házához megy. Az ara már 

várja barátnői körében. Legtöbbször egy fátyolt is hord, amely eltakarja az arcát.  

 

Midőn a vőlegény megérkezik elvezetik a menyegző helyére a lakodalom 

helyére, mely lehet a vőlegény, a mennyasszony háza vagy más hely is. A 

vendégek olajlámpákkal világítják meg a jegyespár útját.  

Jézus egyik példabeszéde is erre utal, amikor az öt okos és az öt ostoba 

szűzről beszél. 

 

A jegyespárt egy feldíszített baldachin alatt heltezik el és megkezdődik az 

ünneplés mely eltarthat 7-14 napot. Jézus is résztvett egy menyegzőn 

Názáret közelében, Kánában. 

 

 

 

 

b)A családi élet 

 

-A szülés után a gyermeket Jézus idejében a körülmetélés napján nevezték el. A jog 

az apát illette meg, de nem kizárólagosan. Pl. Keresztelő Szt. János esetében. 

 

-A gyermeknevelés legnagyobb része otthon 

történt, ahol gyakorlati ismereteket sajátították 

el, valamint néhány gnómát(aranymondást, 

versecskét) 

-A Templomcsarnokban és a zsinagógákban 

volt tanítás, de nem volt kötelező. 

 

 

 

 

 

c)A temetés 

 

A bibliai időkben sok ember halt meg fiatalon. Ennek okai a betegségek, a 

szegénység és az éhinség. Midőn valaki meghalt a barátok és a 

hozzátartozók siratni és gyászolni kezdték. Így a szomszédok is megtudták, 

hogy haláleset van a házban. Ilyenkor összegyűlt az egész család. A 

gazdagabb siratóasszonyokat hoztak a halott siratására.  

A gyász ideje alatt az emberek általában kecskeszőrből készült ruhát 

viseltek, melyet gyakran gyászzsáknak neveztek. Vagy megszaggatták 

ruhájukat gyászuk kifejezése jeleként.  

 

Mivel Palesztinában nagyon nagy a forróság a halottat nagyon gyorsan 

kellett eltemetni, mielőtt a rothadási folyamat elkezdődött volna. A 

holttesteket megmosták és leplekbe csavarták mielőtt a hordágyra tették 

volna.  

Egy hordágyon támasztotta fel Jézus a naimi özvegy fiát.   

 

 

 



Az embereket gyakran barlangokba vagy sziklamélyedésekbe helyezték el. Kevés barlang jutott azonban minden 

halottnak. Amint a testek elrothadtak a csontokat összegyűjtötték, majd elrejtették kis csonttartó ládákba, 

úgynevezett Ossuariumokban.  

 

Ezáltal helyet csináltak további halottaknak. Miután a barlangba elhelyezték a 

halottat óriási sziklatömbbel elzárták a bejáratot. Olykor egy malomkő formájú 

nagy kerek követ hengerítettek a sír elé, ahogyan ez Jézus esetében is történt. A 

szegények esetében a temetés sokkal egyszerűbb volt. A hordágyat a halottal a 

puszta földre helyezték, betakarták földdel és egy követ állítottak elé. 

 

 

3.A vallási élet, az ünnepek 

A Sabbat 

-Hat napon keresztül kenményen dolgoznak a zsidók, de a hetedik napot 

megünneplik. Ez volt a Sabbat. Ezen a napon a zsidók a zsinagógába mentek, ahol 

istentiszteleten vettek részt, majd hazamentek, ahol ünnepélyesebb ebédet 

költöttek el.  

A zsinagóga 

A közösség találkozási helye volt. A férfiak a 

főbejáraton középre mentek be, az asszonyok számára 

külön bejárat volt, melyre lépcsők vezettek fel, ahol a 

gyermekek is ültek. 

A zsinagóga belsejében volt egy 

szekrény(Tabernákulum),  

ahol a szeentírási tekrecset őrizték.  

A zsinagóga kiemelkedő részén található volt egy 

olvasóállvány, ahonnan felolvastak a szent iratokból 

és magyarázták azokat. Ezt tette például Jézus 

Názáretben. 

Az istentisztelet alatt zsoltárokat énekeltek.  

 

4.Az ünnepnapok 

A zarándokünnepek 

Három zarándokünnepük volt a zsidók, amikor fel kellett, hogy zarándokoljanak Jeruzsálembe, legalább 

egyiken.  

 

A Peszách – Húsvét vagy árpaaratás ünnepe 

Az Egyiptomból való kivonulást ünnepelték a zsidók. Ez a zsidó Húsvét. A 

családok otthon egy különleges vacsorát költöttek el. Ilyen vacsora volt az Utolsó 

Vacsora is, amelyről majd később bővebben fogunk szólni. 

 
A Shavuot – Tízparancs, Tóraadás, Hetek  vagy 

búzaaratás 

Peszách után 50 napra ünneplik, ez a zsidó 

Pünkösd. Amint a neve is mutatja a Sinai hegyen 

kapott Tízparancsolat megkapásának ünnepe. 

 

 

 

 

 

A Szukkot - Sátrak Ünnepe vagy a szőlőérés ünnepe 

Ez az ünnep egy egész hetet tartott, amelyben a zsidók a pusztai vándorlás 

negyven évére emlékeznek. 

 



 

A jeruzsálemi Templom    

Az első Templomot Salamon király készítette, de ezt Kr.e. 587-ben a babiloniak lerombolták. A zsidók Ezdrás 

idején újjáépítették, de az már nem volt olyan pompás mint Salamon idején.  

 

Nézzük meg a PDF-t mint Powerpointot a jeruzsálemi Templomról!   

1 láb = 0,30 m  1 inch = 1”=2,54 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Más zsidó ünnepek Jézus idejében 

a)A zsidó Újév – Rosh Hashanah 

A papok ekkor megfújták a speciális ezüsttrombitákat 

 

 

b)Jom Kippur 

Az engesztelés napja. Ezen a napon a főpap teljesen fehér ruhába lépett be a 

jeruzsálemi Templomba. Azután vettek két kecslét, az egyiket feláldozták, majd a 

vérrel megspriccolta a zsidókat annak jeléül, hogy Isten elfogadta az áldozatot. 

Régebb a egy másik kecskét kikergették a pusztába és Azazelnek, a Gonosz 

léleknek adták, hogy távoltartsák a gonoszt a néptől. 

 

c)Purim 

Ez az öröm ünnep emlékeztette a zsidókat Eszter királynéra, aki bátorságával 

megmentette a zsidókat attól, hogy a perzsa király kiirtsa őket. 

 

 

 

 



 

d)A Hanukka(A fények ünnepe) 

Körülbelül a mi Karácsonyunk idején ünneplik. 

Ez az ünnep emlékeztette a zsidókat arra, amikor a Makkabeusok idején a szírektől 

visszafoglalták és újból felszentelték a jeruzsálemi Templomot, a másodikat. Akárcsak a 

Szukkot ünnepén a Templomot kivilágították és minden családban meggyújtottak egy 

különleges gyertyát.   

 

 

Órai jegyzetek, kiegészítések  – füzetpótló: 
            

            

            

             

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 
 

Következő óra témája: 
A hétköznapok Jézus idejében 



 
3.Közjog, életesemények, ünnepek  

-tanulói lap - 
 

1.A közjog Izraelben 

-Említettük múlt órán, hogy    parancs és tilalom szabályozta 

századokon át a zsidók mindennapi életét. 

-A hellenizmus korában, tehát az Újszövetség idején, Izrael 

önkormányzata fokozatosan szűkebb körre szorult. A legmagasabb 

közigazgatási és bírói tanács a       ezidőtájt alakult 

ki a vének tanácsából. 

A Szinedrium jelentése: „együtt ülni”.  

A Szanhedrin volt a zsidóság legfőbb vallási és politikai tanácsa. 

Három rendből állt: 

 -A   , akik közül az év főpapja volt a tényleges elnök 

 -A    , a nemzetségek és családok fejeiből 

 -A leghíresebb    , akik választás vagy királyi kinevezés útján nyerték a 

tisztséget. 

A tanácsurak száma , valószínű, hogy élethossziglanra választották. 

-A Nagytanács hatáskörébe tartoztak a legkényesebb vallási és politikai ügyek: pl. bálványozás, vagy olyan 

kérdésekben, melyek a mózesi törvény helyes értelmezése közül kialakultak. 

-Bizonytalan, hogy Jézus korában mennyire terjedt ki a synedrion 

hatásköre. Elvileg minden izraelita a synedrion alá tartozott, de 

Galileában például nem terjedt ki a joghatósága. Főbenjáró ügyekben a 

végrehajtásnak joga a római helytartónak volt fenntartva: 
 

31Pilátus szabadkozott: „Vigyétek vissza és ítélkezzetek fölötte saját 

törvényetek szerint!” De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk senkit sem 

szabad megölnünk.” 

(Jn 18,31) 

 

-Az ítélkezés ideje a reggeli vagy a délelőtti órákra esett.  

-A kínvallatást csak a római jog alkalmazta. 

-Izrael büntetőjogának alapvető  

elve a   .  

„Szemet szemért, fogat fogért” Vagyis a büntetés célja nem a javítás, hanem a megtorlás. 

Főbenjáró perekben az ítélet rendesen a     volt. Ez a büntetés általában 

azokat sújtotta,  

akik a vallás ellen vétettek, továbbá a házasságtörőket, a szülőkkel szembeni makacs és 

kegyetlen gyermekeket.  

-Testi fenyítékek: kézcsonkítás, és a   , de 39 ütésnél többet nem volt szabad a bűnödre mérni. 

A római korbácsolás szigorúbb volt a zsidó vesszőzésnél  s a számra sem ügyeltek. 

 

2.A családjog 

a)A házasság 

A házasság nem nővásárlás volt, hanem szerződés. 

Amikor az ifjú 18. évét betöltötte életpárt keresett, a kiszemelt hajadon 12-13 éves volt. Az 

ifjú atyja tárgyalt a leány apjával. A vagyon miatt volt a tárgyalás. 

-Amint a tárgyalás véget ért a vőlegény és a mennyasszony eljegyezték egymást. A 

jegyesség egy évig tartott, mely alatt a felek a házasságkötést készítették elő. A 

mennyasszony családja például megvarrta a mennyasszonyi ruhát. 

-A házasságkötéskor a jegyespár áldásban részesül, majd a családok felkészülnek a 

lakodalomra. 

 

 



 

-A házasságkötés napján a vőlegény ünnepélyes öltözetben barátaival 

a mennyasszony házához megy. Az ara már várja barátnői körében. 

Legtöbbször egy fátyolt is hord, amely eltakarja  

az arcát. Midőn a vőlegény megérkezik elvezetik a menyegző helyére 

a lakodalom helyére, mely lehet a vőlegény, a mennyasszony háza 

vagy más hely is. A vendégek olajlámpákkal világítják meg a 

jegyespár útját.  

Jézus egyik példabeszéde is erre utal, amikor az öt okos és az öt ostoba 

szűzről beszél. 

 

A jegyespárt egy feldíszített baldachin 

alatt heltezik el és megkezdődik az 

ünneplés mely eltarthat 7-14 napot.  

Jézus is résztvett egy menyegzőn  Názáret közelében, Kánában. 

 

b)A családi élet 

 

-A szülés után a gyermeket Jézus idejében a el. A jog az apát illette meg, de 

nem kizárólagosan. Pl. Keresztelő Szt. János esetében. 

 

-A gyermeknevelés legnagyobb része otthon történt, 

ahol gyakorlati ismereteket sajátították el, valamint 

néhány gnómát(aranymondást, versecskét) 

-A Templomcsarnokban és a zsinagógákban volt 

tanítás, de nem volt kötelező. 

 

c)A temetés 

 

A bibliai időkben sok ember halt meg fiatalon. Ennek okai 

a betegségek, a szegénység és az éhinség. Midőn valaki  

meghalt a barátok és a hozzátartozók siratni és gyászolni kezdték. Így a 

szomszédok is megtudták, hogy haláleset van a házban. Ilyenkor összegyűlt az 

egész család. A gazdagabb siratóasszonyokat hoztak a halott siratására.  

 

A gyász ideje alatt az emberek általában kecskeszőrből készült ruhát viseltek, 

melyet gyakran gyászzsáknak neveztek. Vagy megszaggatták ruhájukat gyászuk 

kifejezése jeleként.  

 

 

Mivel Palesztinában nagyon nagy a forróság a halottat nagyon gyorsan 

kellett eltemetni, mielőtt a rothadási folyamat elkezdődött volna. A 

holttesteket megmosták és leplekbe csavarták mielőtt a hordágyra tették 

volna.  

Egy hordágyon támasztotta fel Jézus a naimi özvegy fiát.   

 

Az embereket gyakran barlangokba vagy sziklamélyedésekbe helyezték el. Kevés 

barlang jutott azonban minden halottnak. Amint a testek elrothadtak a csontokat 

összegyűjtötték, majd elrejtették kis csonttartó ládákba, úgynevezett 

Ossuariumokban.  

Ezáltal helyet csináltak további halottaknak. Miután a barlangba elhelyezték a 

halottat óriási sziklatömbbel elzárták a bejáratot. Olykor egy malomkő formájú nagy 

kerek követ hengerítettek a sír elé, ahogyan ez Jézus esetében is történt. A szegények 

esetében a temetés sokkal egyszerűbb volt. A hordágyat a halottal a puszta földre 

helyezték, betakarták földdel és egy követ állítottak elé. 



 

3.A vallási élet, az ünnepek 

 

A      

-Hat napon keresztül kenményen dolgoznak a zsidók, de a hetedik napot megünneplik. Ez volt a Sabbat. Ezen a 

napon a zsidók a zsinagógába mentek, ahol istentiszteleten vettek részt, majd hazamentek, ahol ünnepélyesebb 

ebédet költöttek el.  

A       

 

A       volt. 

A férfiak a főbejáraton középre mentek be, az 

asszonyok számára külön bejárat volt, melyre 

lépcsők vezettek fel, ahol a gyermekek is 

ültek. 

A zsinagóga belsejében 

volt egy szekrény 

(Tabernákulum), ahol a 

szentírási tekercset  

őrizték. A zsinagóga kiemelkedő részén 

található volt egy olvasóállvány, ahonnan 

felolvastak a szent iratokból és 

magyarázták azokat. Ezt tette például Jézus 

Názáretben. 

Az istentisztelet alatt zsoltárokat énekeltek.  

 

 

4.Az ünnepnapok 

A zarándokünnepek 

Három zarándokünnepük volt a zsidók, amikor fel kellett, hogy zarándokoljanak 

Jeruzsálembe, legalább egyiken.  

 

A    – Húsvét vagy árpaaratás ünnepe 

Az Egyiptomból való kivonulást ünnepelték a zsidók. Ez a zsidó Húsvét. A családok 

otthon egy különleges vacsorát költöttek el. Ilyen vacsora volt az Utolsó Vacsora is, 

amelyről majd később bővebben fogunk szólni 

 

A   – Tízparancs, Tóraadás, Hetek  vagy búzaaratás 

Peszách után 50 napra ünneplik, ez a zsidó Pünkösd. Amint a neve is mutatja a 

Sinai hegyen kapott Tízparancsolat megkapásának ünnepe. 

 

 

 

A    - Sátrak Ünnepe vagy a 

szőlőérés ünnepe 

Ez az ünnep egy egész hetet tartott, amelyben a 

zsidók a pusztai vándorlás negyven évére 

emlékeznek. 

 

 



 

A jeruzsálemi Templom    

Az első Templomot Salamon király készítette, de ezt Kr.e. 587-ben a babiloniak lerombolták. A zsidók 

Ezdrás idején újjáépítették, de az már nem volt olyan pompás mint Salamon idején.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Más zsidó ünnepek Jézus idejében 

a)A zsidó Újév –  

A papok ekkor megfújták a speciális ezüsttrombitákat 

 

b) 

Az engesztelés napja. Ezen a napon a főpap teljesen 

fehér ruhába lépett be a jeruzsálemi Templomba.  

Azután vettek két kecslét, az egyiket feláldozták, majd a vérrel 

megspriccolta a zsidókat annak jeléül, hogy Isten elfogadta az áldozatot. 

Régebb a egy másik kecskét kikergették a pusztába és Azazelnek, a 

Gonosz léleknek adták, hogy távoltartsák a gonoszt a néptől. 

 

c) 

Ez az öröm ünnep emlékeztette a zsidókat Eszter királynéra, aki bátorságával 

megmentette a zsidókat attól, hogy a perzsa király kiirtsa őket. 

 

d)A     (A fények ünnepe) 

Körülbelül a mi Karácsonyunk idején ünneplik. 

Ez az ünnep emlékeztette a zsidókat arra, amikor a Makkabeusok idején a 

szírektől visszafoglalták és újból felszentelték a jeruzsálemi Templomot, a 

másodikat. Akárcsak a Szukkot ünnepén a Templomot kivilágították és 

minden családban meggyújtottak egy különleges gyertyát.   

 



 

Órai jegyzetek, kiegészítések  – füzetpótló: 
 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                
 

 
Következő óra témája: 
A hétköznapok Jézus idejében 

 


