
 

4.A hétköznapok  Jézus idejében  
-Bővebb tanári változat- 

 

Ismétlés: 

-Kiosztom a múlt órai lapokat, bejegyezzük az intézményekről szóló dolgokat, majd beszélünk az ünnepekről és 

beírjuk 

 

2.Hogyan öltöztek Jézus idejében 

Férfiöltözet: A zsidó férfiak legnagyobb részének volt egy alsó és egy felsőruhája, lábában pedig szandált 

viselt. A divat nem változott olyan gyakran, mint most. Az arabok például még manapság is így öltözködnek, 

mert a Közel-Kelet-i éghajlatnak ez felel meg a legjobban.  

-A tunika, az alsó ruha. Talpig érő hosszú, testre szoruló ing volt. Gyapjúból, lenből vagy gyapotból 

készült.Egyes tunikák ujjatlanok voltak, de voltak olyanok is, amelyek az egész kart eltakarták. Némelykor a 

tunika alatt egy ágyékkötőszerűséget is hordtak. A tunikát a testen egy bőrből vagy szövetből készült övvel 

kötötték meg. Olykor az övnek egy zsebe is volt, amelyben a pénzt tartották.  

„Ne vigyenek se sarut....se pénzt az övükben”(Mk 6,8) 

Munka közben a tunikát a lábak között összefogták és átlendítették az övön. A bibliai időkben nem volt külön 

ruházatuk éjszakára. Az ember kioldotta az övet és a tunikába öltözve feküdt le. 

-A felső ruha. Felsőruhaként a zsidó férfiak egy köpenyt használtak, amelyet magukra dobtak(mint a pap a 

miseruhát). Ez a köpeny gyapjúból készült. Testre simult és éppen ezért meleget tartott. A szegényeké ujjatlan 

szokott lenni. Éjjel ezt használták arra, hogy maguk alá terítsék és ráfeküdjenek. Jézus említette a régi mózesi 

törvényt, hogy a zálgoba vett felsőruhát napszálltakor add vissza, hogy legyen amin háljon. A gazdagabbak 

selyemből vagy lenből készült köpenyt hordtak, melynek szélesre szabott ujjai voltak, ehhez pedig hosszú 

bojtokat is viseltek. (Mt 23,5: „Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat.”) 

A tehetősebb zsidók gyakran gyűrűt hodtak, köpenyük felső részén pedig díszes varrás volt. Ezek azonban nem 

akármilyen, hanem pecsétgyűrűk voltak, amelyet viaszba nyomba lepecsételték a szerződéseket vagy a 

leveleket. 

A zsidó férfiak ollóval és karddal vágták le a hajukat. Olykor vallásos fogadalomként hajukat hosszú ideig nem 

vágták le. Fejfedőként sapkaszerűséget hordtak, melyet egy törülközőszerű anyaggal erősítettek hozzá, azért, 

hogy a tarkójukat is védjék a napsütéstől. 

Női öltözet: A bibliai időben szinte ugyanolyan volt a férfi és a női ruházat. A tunika hasonló volt a férfiakéhoz, 

a bokáig ért és gyakran festették kékre. Gyakran egy V-kivágás volt a nyaknál, varrással szegélyezve. Az 

asszonyok is feltűrték akár a férfiak a tunikát, amikor nehéz munkát végeztek, mint például a vízhordást. A 

felsőruha hosszabb volt, mint a férfiaké, ezt egy övvel vagy kötővel a derekukra erősítettek.  

Fejfedőként hosszú kendőket használtak, mely díszes sávokkal volt díszítve. A fejfedő a napsütéstől védte őket. 

Főleg a hajadonok számára volt parancs, hogy arcukat fátyollal takarják el. Pl. Rebekka(Jákob hitvese), amikor 

meglátta Jákobot: „vette a fátyolt és elfödte magát.”(Ter 24,65) 

Általában az asszonyok is bőrszandált hordtak, amelyek pántja a nagyujj és a második ujj között volt mely 

hátrament a sarokig. 

A zsidó asszonyok sok különböző fajta ékszert használtak. Például fülbevalót, karkötőt a csuklón vagy a 

felsőkaron. Olykor csatokat hordtak a bokájukon, melyek csengtek menet közben. A sminkelés is szokásban 

volt: szempillájukat kifeketítették az ujjpereceket pedig pirossal festették. 

 

A szegények általában mezítláb közlekedtek. Mások egyszerű bőrszandált viseltek, olykor fatalppal ellátva. Az 

apostolok is ilyen szandálokat hordtak.(Mk 6,9). Az zsidóknál szokás volt ha beléptek egy házba lehúzták a 

szandált és lábat mostak. Gazdagabbak esetén a lábmosást a szolga vagy a legkisebb végezte. Ezt a szokást 

használta fel Jézus a lábmosás szertartásánál az Utolsó Vacsorán, hogy alázatosságra tanítsa apostolait. Más 

helyen pedig, amikor a bűnös asszony illatos olajjal mosta meg Jézus lábát akkor a Megváltó megrótta a gazdát, 

hogy bár vendégségbe hívta nem mosta meg a lábát.  

 



 

3.Hol laktak a zsidók? A ház 

A szegényebbek egyszerűbb házakban laktak, amelyeknek csak egy helyiségük volt. Általában agyagtéglából 

vagy durván megmunkált kő vagy kőtörmelékből épültek. A lapos tetőt ágakból rakták össze, amelyek a 

fagerendákra lettek rátéve. 

Olykor rovarok és kígyók is helyet találtak maguknak a lukacsos falban „vagy házába érve a falnak dől, és 

megmarja a kígyó.”(Ám 5,19)A falak nagyon vastagok voltak, azért, hogy a ház a nyári hőségben hűvös legyen, 

télen pedig tartsa a meleget.  

Ablakok és ajtók. 

Gyakran csak egy kis ablak volt a szobában, magasan, fent a falban. Nem volt benne üveg, amely a szelet és az 

esőt visszatartsa. Csupán télen takarták be olykor egy-egy állatbőrrel. A háznak csupán egy kis ajtaja volt, 

amelyet éjjel bezártak egy keresztbe helyezett gerendával. A helyiség megvilágítására kis olajlámpát használtak, 

amit egy tartóra vagy egy lefordított fazékra helyeztek. Jézus mondta a Hegyi Beszédben: „ha világot 

gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban”(Mt 5,15) 

A földszint 

Általában egy ház kétszintes volt. Az alsó szint bejáratánál agyagos padló volt. Éjjel a család állatai,mint a 

szamarak, juhok és a kutyák tanyáztak. A ház ezen részében időnként tüzet is raktak, hogy melegedjenek vagy 

az ételt elkészítsék. A szoba teteje és a falak gyakran befeketedtek és a füst köhögést idézett elő. 

A felső szint 

A magasabb szint tulajdonképpen egy megmagasított kőből épült rész volt. Itt ült együtt a család, itt evett és itt 

aludt. Az élelmiszert és a háztartási berendezéseket polcokon vagy kis falbemélyedesekben tartották. 

A tető. A háznak valószínű, hogy lapos teteje volt, amelyet fagerendákból és ágakból állítottak össze. Eső után 

az ágakat ki kellett simítani. A tető nem volt igazán vízálló. Tavaszonként növények lepték be, amelyek masvait 

a szél széthordta. 

A tetőre egy külső lépcsőn lehetett feljutni és aktívan kihasználni. Jézus felhasználta a ház ezen szerepet,amikor 

ily módon buzdított: Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, 

azt hirdessétek a háztetőkről!(Mt 10,27) vagy Cezáreában: „Péter hat óra tájban fölment a tetőre 

imádkozni.”(ApCsel 10,9). Magokat és gyümölcsöket a tetőn szárítottak és itt tárolták a termés egy részét is. 

Forró éjszakákon a család a tetőn aludt. Az emberek gyakran mentek fel a tetőre imádkozni és a 

munkaeszközöket is ott tartották. Törvényileg volt előírva, hogy a tetőnek építsenek egy alacsony védőfalat, 

azért hogy az embereket megvédje a leeséstől. Napközben kevés időt töltöttek benn a családtagok a házban. A 

földeken dolgoztak vagy az udvarban vagy a kertben. 

Berendezés 

Általában a berendezés nagyon egyszerű volt, nem sok holmival rendelkeztek. A legfontosabb volt egy láda, 

amelyben élelmiszet vagy ruhát tartottak. A szegényebbek sokszor felfordították a kis ládát és asztalnak 

használtál, amelyen egyenek. Némely családnak volt fa zsámlija vagy széke, de a legtöbben a földön ültek. A 

szegényebbek állatbundát terítettek a földra, hogya zon aludjanak. A gazdagabbaknak voltak nagyobb matracaik 

sőt olykor még ágyuk is. Párnaként kecskebőrt használtak, amit gyapjúval vagy tollal töltöttek meg. Minden 

családnak a házában volt egy olajlámpa. Az olcsóbbak agyagból készültek, a drágábbak bronzból vagy más 

fémből. A lámpákban olívaolajat, szurkot vagy viaszt égettek. A kanócot lenből készítették. A lámpa egész éjjel 

égett és jelezte azoknak, akik jöttek, hogy ebben a házban emberek alusznak. 

 

4.Mit csináltak a zsidók egész nap? 

A forróság miatt az emberek már hajnalban fent voltak azért, hogy munka legnagyobb részét el tudják végezni, 

míg a Nap nem süt hevesen. Általában az anya mindenki előtt felkelt, hogy tüzet fakasszon, ha ez az éjszaka 

folyamán kialudt. Miután mindenki reggelizett az apa az idősebb fiúkkal kiment a földekre. Az anya és leányai 

nekifogtak ők is a napi tevékenységeknek. A kisebb fiúk gondoskodtak az állatokról, leginkább a kecskékről és 

tyúkokról, mint az arabok is manapság. 

Gabonaőrlés 

Az egik legfontosabb tevékenység a magvakat lissztnek megőrölni, amiből aztán kenyeret lehetett sütni. Az 

asszonyok egy kézimalomba csurgatták bele a magokat, a kézimalomba, amely két egyenként 50 cm átmérőjű 

kőből állt. Az alsó kőnek a végén egy fából készült csapszék volt. A felső követ, melynek tetején egy lyuk volt 

és egy nyél volt ennek a tetejére helyezték. Az asszonyok beledobtak egy marok gabonát a lyukba olyan módon, 

hogy a gabonát a kövek szétzúzzák. Gyakran két asszony őrölt együtt,azért, hogy a munkát megkönnyítsék. 



Jézus ezt a tényt is felhasználta egyik tanításában: „Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a 

másikat otthagyják.”(Mt 24,41) 

A vízhordás 

Egy másik fontos feladat, melyet az idősebb asszonyok végeztek a napi vízhordás a család számára. Egy közeli 

kúthozmentek egy kecskebőrből készült tömlővel, amit vízzel töltöttek meg. Mivel itt sok más aszonnyal is 

találkoztak jó lehetőség volt egy kis beszélgtésre.  

Sok más feladatuk is volt,  a házat szorgalmasan ki kellett seperni és tisztítani, legfőképpen azt a fertályt, ahol 

az állatok voltak. 

A kenyérsütés 

Mindennap kenyeret kellett sütni. Az asszonyok megdagasztották a lisztet, amit azelőtt őröltek, egy kis vízzel. 

Egy kis kovászt készítettek el egy nappal előbb, ezt belekevertek a lisztbe és hagyták, hogy megkeljen. Jézus 

erről is szól: „A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő 

lisztbe, s az egész megkelt tőle.”(Mt 13,33) Végül a kenyeret a forró kemencébe téve kisütötték.  

A kemence 

Volt már módja is a kenyérkészítésnek. Olykor egy nagy, lapos, felborított serpenyőben sütötték, amit a tűz fölé 

helyeztek. A tésztát vékonyra feltekerték és kisimították a serpenyőn. Egy másik sütési mód az volt. 

A mosás 

Ezután a családtagok ruháit kellett kimosni. Ezt a lehetőségek szerint vagy egy folyó patakban mosták ki vagy 

egy lapos kövön sikálták, amíg a mocskot ki nem tisztította. Az asszonyok olívaolajból vagy különböző 

növényekből készített szappant használtak. 

A pihenési idő 

Délben, amikor a Nap forrón sütött, túl megerőltető lett volna, hogy dolgozzon. A család egy árnyékos helyet 

keresett és néhány órás szünetet tartott. Ugyanezt teszik az emberek manapság is ahol forróság van. 

5.Egészség és orvoslás 

Az emberek vigyáztak az egészségükre. A rabbik szorgalmazták, hogy mindne városban legyen egy orvos és ha 

lehetséges egy sebész. A Templom előkelőségei között mindig volt egy orvos is, akinek kötelessége volt 

gondoskodni a Templom papjairól. Az Újszövetség idején az orvoslást nagyon befolyásolta a görög és római 

medicina a zsidó orvoslásmódot. Szent Lukács evangélista is orvos volt és ez nyilvánvaló  a használt 

nyelvezetből is, amit evangéliumában és az Apostolok cselekedeteiben használ.  

6.A foldművelés 

A bibliai időkben a zsidók legfőképpen búzát és árpát termeltek esetenként kölest. Az árpa gyengébb földben is 

megtermett, de nem volt annyira kedvelt, mint a búza.  

A vetés. 

A földműves elszórta a magot a földra, majd ezután beleszántották, hogy a madarak ne tudják felcsipegetni. Lk 

8,5-8-ban leírja, hogyan végezte munkáját a földműves: „Kiment a magvető, hogy elvesse a magot. Vetés 

közben néhány szem az út szélére esett. Eltaposták, és az ég madarai felcsipegették. 6Más szemek köves talajra 

hullottak. Kikeltek, de aztán elszáradtak, mert nem kaptak elég nedvességet. 7Ismét más szemek szúrós bogáncs 

közé hulltak. A szúrós bogáncsok velük együtt nőttek, és elfojtották őket. 8A többi mag jó földbe hullott, kikelt és 

százszoros termést hozott.” 

Miközben a gabona nőtt, vagyis decembertől februárig a földműves a gyomot szedte ki, azért, hogy ez ne nőjjön 

a gabona fölé.  

Az aratás 

Az árpa már április- májusra aratásra készen volt. A földműves egy sarlóval vágta le. A kalászt összefogták és 

minél közelebb a földhöz levágták. A földek szélén mindig meghagytak egy kis gabonát a szegényebbeknek.  

A cséplés 

Az aratás után a magot ki kellett csépelni a gabonából. A gabonát kiterítették egy darab kemény földön. Itt 

botokkal ütötték vagy ökröket járattak meg rajta. Olykor az ökrökhez egy farácsot is kötöttek. A cséplés után a 

földműves kiverte a kalászból a magot. Ehhez egy favillát használt amellyel feldobta a gabonát. A könnyű 

pelyvát a szél elfújta, a nehezebb mag pedig visszahullt a földre. Végül a földműves megrostálta a maradékot, 

hogy elválassza a szemetet a tiszta magtól. Lk 22,31: „Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon 

benneteket, mint a búzát. 

Az elraktározás 

Ezután a földműves az értékes magot eltárolhatta. Általában fazekakba vagy korsókba tárolták. Az aratás ideje 

nagyon fontos volt, mert a búza egy éven keresztül elég kellett hogy legyen a kenyérsütéshez. A búza és 

árpaaratást külön meg is ünnepelték a zsidók.  



7.Ételek és italok 

Reggeli 

A reggeli nem volt túl bőséges. A család általában kenyeret, sajtot, olajbogyót és gyümölcsöt fogyasztott. A 

férfiak valószínű, hogy a reggelit magukkal vitték a földekre.  

Vacsora 

A fő étkezési idő volt, amikor a munka már el volt végezve és a Nap sem sütött már olyan erősen. A 

háziasszony egy zöldség vagy lencseegytál ételt készített, amit a tűz fölött főzött meg, amikor a férfiak 

visszatértek a földekről. Egy darab kenyérrel mindenki kihalászta, kimártotta magának az ételt a tálból. Nem 

ismerték a kanalat vagy a villát. Az ételhez valószínű, hogy bort ittak ünnepi alkalmakkor pedig az ételhez hús 

is járt. A végén némi gyümölcsöt fogyasztottak. 

Ünnepek 

A zsidók szívesen ünnepeltek házasságkötést, születésnapokat, temetéseket vagy juhnyírást. Ilyenkor bőséges 

étellel kényeztették a vendégeket. Ehhez még hozzájárultak a zsidó ünnepek, mint a Húsvét, a Purim vagy az 

aratás ünnepe. Ilyenkor gyakran ettek húst az egytál ételhez. Édes tésztákat és gyümölcsöt is ettek. Ehhez járult 

az éneklés és tánc.  

Az élelmiszerek 

A kenyér 

Az alapvető élelmiszer, amely minden étkezésnél szerepelt. Jézus is belefoglalja a Miatyánkba. A kenyeret nem 

szabadott vágni, hanem törni.  

A tej 

Juh, kecske de olykor tevetejet fogyasztottak. Ismerték a sajt és a vaj előállítási módját is. A tej megrázása által 

egy állatbőrben egy fajta joghurtot is készítettek, ahogyan a beduinok manapság. 

A zöldságek 

Különböző zöldségeket termesztettek Jézus korában. Paszulyt, lencsét, uborkát termesztettek. Ismerték a 

fűszerzöldségeket és a fűszereket. 

Gyümölcsök és dió 

Sok gyümölcsöt fogyasztottak, mert az izraeli meleg hőmérsékletű tájon sok gyümölcs termett. Megtermett a 

szőlő, a gránátalma, a füge, a datolya, az olajbogyó, a mandula és a pisztácia. 

A méz 

A zsidók vadméhkből nyerték a mézet. Fontos édesítőszer volt, mivel a cukrot még nem ismerték. Egy fajta 

méz volt az is, amelyet szőlőléből készítettek azáltal, hogy megfőzték, majd kenyérre kenték. 

A hús 

A legtöbb család általában nem evett húst, csak ünnepeken. Olykor szárnyashúst is fogyasztottak, mint galamb, 

liba, fürj vagy fogoly. Mindenekelőtt azonban kedvelt volt a gida vagy bárányhús. 

A hal 

Nagyon kedvelt volt a Genezáreti tóban vagy a Jordánban kifogott hal. Sokan halásztak hálóval Jézus idejében. 

A bor 

A zsidók főitala, a szőlőtermés legnagyobb részéből bort készítettek. A víz általában nem volt tiszta és sok 

betegség forrása, úgyhogy biztosabb volt bort inni. 

Az olíva és a bor 

Majdnem minden család rendelkezett olajfákkal. Az olajfáknak hosszú gyökerük van és éppen ezért mélyről 

tudta a vizet felszívni. Kb. 15 év után hozza az első termést. Az olajfák hosszú kort megérnek.  

Az olívatermés 

Az olíva szeptember-októberben ét be. Ezt egy kendőbe gyűjtötték, amit a fa alá helyeztek el. A fiatalabb fel 

kellett, hogy másszin a fára, megrázta, hogy az érett olajbogyó lehulljon a kendőbe. Az olívát nyersen is ették, 

vagy sós vízbe helyezve tárolták. A legangyobb részéből azonban olajat sajtoltak. 

Az olajprés 

Az olajogyót egy különleges présbe zózták össze, amely egy nagy kőből állt, melynek felső részén egy lyuk 

volt, hogy bele lehessen tenni az olajbogyót. Egy nagy kerek követ járattak körbe, amely kipréselte az olajat, 

amelyet azután korsókba gyűjtöttek és tároltak.  

Az olívaolaj 

Sok helyen felhasználták az olívaolajat például kenyérre kenték vagy sütésre használrák. Ugyanakkor 

olajlámpákba is használták világításra vagy szappankészítésre. Használták a bőrre is, hogy az fényesebb legyen 

vagy sebek gyógyítására. 

A szőlőművelés 



A szőlőérés legalább olyan fontos volt, mint a gabona beérése. A szőlőtőkék számára a legjobb hely a 

domboldal volt. A szőlő elegendő napot kapott és az eső is jobban leszaladt. A domboldalt legtöbbször 

terraszosan művelték, amelyek szélét kis kőfalakkal szegélyezték.  

Az új szőlő ültetésekor a gazdaegy széles kerítéssel jelölte ki a területet. Azután elültette a szőlőtőkéket 

megfelelő távolságra egymástól. Egyes fajták jobban termettek a földön,másoknak karókat állítottak, amire a 

tőke felfuthatott.  

A szőlőmetszés 

Télen az ágak halottak ezért ekkor metszette meg az ágakat a gazda. Az egészséges tőkék ezáltal több erőt 

kaptak és jobban termettek. Jn 15,1-6: „Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. 2Minden 

szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet 

teremjen. 3Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. 4Maradjatok hát bennem, s akkor én 

is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem 

maradtok bennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. 

Hisz nélkülem semmit sem tehettek. 6Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. 

Összeszedik, tűzre vetik és elég.” 

A szüret 

Júliustól szeptemberig, amíg a szőlő ért a család egy őrtoronyban élt, melyet a szőlősben helyeztek el. Amikor a 

szőlő beért nagy kosarakba gyűjtötték össze. A szüret ünnepi alkalom volt, ilyenkor sokat táncoltak és zenéltek, 

de a szüret is nehéz munka volt. 

A szőlő felhasználása 

Némely szőlő frissen fogyasztották, másból szőlőlét préseltek. Ismét más szőlőszemeket napon szárítottak. A 

legnagyobb részéből azonban bort készítettek. Ehhez a szőlőt egy sziklába vájt mélyedésbe, a „prés”-be 

töltötték és lábbal szétnyomkodták, így kipréselték a levet, amit korsókba gyűjtöttek. 

A tárolás 

Az érlelési időszak mintegy hat hónapig tartott. Ezután a korsókba öntötték át. Ezt figyelmesen kellett átönteni, 

hogy a föle ne keveredjen a borral. Némelyek a korsók helyett kecskebőrből készült tömlőkbe tárolták. Jézus is 

említi egyik példabeszédében: „Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Vagy ha mégis, az új bor szétveti a 

tömlőket, a bor kiömlik, a tömlők meg tönkremennek. 38Az új bor új tömlőbe való.”(Lk 5,37-39)  

 8.A pásztorkodás 

A bibliai időkben nagyra értékelték  a juhokat. Ugyanis gyapjút, tejet és húst adtak. Még a kosok szarvát is 

felhasználták és kürtöket készítettek belőlük vagy olajtartót.  

Juhok és kecskék 

Együtt legeltették őket. A kecskék sok tejet adtak,amelyből egy bizonyos fajta joghurtot is készítettek. A 

kecskeszőr nyersanyag volt sátrak és ruhák készítéséhez. A kecskebőrből pedig tömlőt készítettek.  

Gyakran a pásztor egy egész falu juhaira és kecskéire vigyázott. Télen, az esőzések után elegendő füvet lehetett 

találni a helységek közelében. Az aratás után pedig a juhokat szabadon engedték a learatott földekre.  

Új legelőhelyek 

Amikor azonban beköszöntött a nyár,a fű kiszáradt, ezért a pásztor távolabb kellett, hogy legelőt keressen. 

Szükség volt ugyanakkor olyan helyre, ahol egy forrás is volt, hogy a kecskék és juhok ihassanak.  

A pásztor fegyverei 

Hogy a vadállatokat távoltartsa a pásztornak volt egy bunkósbotja volt, amelynek vége hegyes volt. 

Kiegészítésképpen volt egy parittyája is. Ilyennel győzte le Dávid Góliátot. A pásztorbot mintegy két méter 

hosszú volt. Vándorbotként is szolgált valamint a juhok terelésére. Olykor a bot vége be volt hajlítva. Az 

élelmiszer tárolására a pásztornak volt egy bőrtáskája. Egyes pásztorok egy kis síppal is rendelkeztek, amivel 

védték a juhokat.  

A védelem 

Éjszakára a pásztor biztonságos helyet kellett, hogy keressen állatai védelmére. Legtöbbszőr egy barlangba 

vezette és a bejáratnál aludt(„Én vagyok a juhok számára a kapu.”-Jn 10,7) 

Ha nem akadt barlang akkor kövekből és bozótokból egy nagyobb sövényt kellett, hogy készítsen. Némely 

faluban léteztek karámok, amelyben a pásztornak is volt egy kis kunyhója. A pásztor sok időt töltött egyedül 

juhaival és ismerte nevük szerint(Jn 10,14: „Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek 

engem”) Tudta pontosan, hogy melyik juh melyik családé volt.  

Juhnyírás 

A nyár végén szokták a juhokat megnyírni. Ennek végezetével nagy ünnepet tartottak. Jézus is beszél a 

pásztorról, aki az elveszett juhot keresi, a 3. Zsoltár kezdete pedig: „Az Úr az én pásztorom” 



9.A halászás 

A vonóháló 

Sok halász tevékenykedett a Genezáreti tónál. Valóságos halászfalvak alakultak ki a tó partjain. Némely halász 

hasonló módon horgászott mint ma is szokás. A legtöbben azonban hálókat használtak. A csónakból való 

halászásnál használtak hálót. Ez kb. 3 méter hosszú háló, melyet a csónak mögött dobtak ki. A felső részére 

parafát erősítettek, amely a felszínen úszott, az alsó részére köveket, amleyek a hálót lehúzták. Miközben a 

csónak haladt felfogta a halakat a hálóba. Olykor úgy kellett irényítani a halakat, hogy azok a háló közepébe 

kerüljenek. Ezt a fajta hálót, amely minden fajtájú halat összefog csak Mt 13,47-ben lehet megtalálni:  

„Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. 48Amikor 

megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. 49Így lesz a 

világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, 50és tüzes kemencébe 

vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” 

Használatosabb volt a vetőháló. Ennek szélein körbe súlyok voltak , közepéhez zsinór csatlakozott, hogy ki 

lehessen húzni a vízből a zsákmányt a teli hálóval.  

A halászcsónakok 

Kis vitorlás hajók voltak, amelyben általában négy ember fért el. Ennek a csónaknak volt egy nagy vitorlájaés 

egy hosszú kormányrúdja. Amikor az ember a halászatból visszatért, a hálót a partra helyezték el, majd 

végigvizsgálták és az akadt lyukakat kijavították. 

10. Kézművesség 

A fazekas 

A bibliai időben az edényeket ételnek, italnak, tárolásra leginkább agyagból készítették.Ezt az agyagot a földbe 

beásták majd vízzel keverték s amikor elég lágy volt, akkor a fazekas megformálta. Eleinte, amíg nem találták 

fel a fazekaskorongota  fazekas az agyagot hosszú kolbászformájú alakba formálta, majd spirálisan egymásra 

helyezte. A korong feltalálása után a korongra helyezte az anyagot és lábával hajtva formálta a lágy agyagot 

edénnyé, korsóvá. A korsókat gyakran befestették miután megszáradtak.Amikor az agyagedény megszáradt a 

fazekas egy kemencébe helyezte s ezáltal elég kemény lett a használatra, de törékennyé vált. 

Az asztalos 

Két feladata volt: a házépítés és a bútorgyártás 

Ahhoz, hogy házat építsen fát kellett kivágnia, amelyekből a gerednákat formázta ki. Ehhez szerszámként kézi 

fűrészt és fejszét használt. A fejsze élét kőből vagy bronzból készítették és a fanyélre erősítették. 

Ez a kisebb feladat volt. Ajtókat és ajtórámákat készített és állított össze, reteszeket, asztalokat, székeket, 

ládákat. De készített ekéket, igákat és lapátokat a földműveseknek. 

A tímár 

Sok használati cikk bőrből készült, például a vizes és boros tömlők, övek, a katonák sisakjai, pajzsai. 

Először a tímár elő kellett,hogy készítse a bőrt. Megnyúzott egy kecskét vagy egy marhát, hogy meglegyen a 

nyersananyaga. Ezután megtiszította a szőrtől ezután bekente mésszel, hogy a megmaradó szőrt is eltávolítsa. 

Ahhoz, hogy a bőr hajlékony legyen különleges levelekkel lágyította vízben, kutyaürülékkel dörzsölte végig és 

finoman megkopogtatta. Irtózatos szaga lehetett egy tímárműhelynek! 

Olykor a tímár megfestette a bőrt, mielőtt belőle szandált, övet vagy más holmit készített volna. 

Textilmunka 

A zsidók ruhájának nyersaga legtöbbször a juhgyapjú volt. 

A fonó 

Mielőtt a gyapjút el kezdte volna megdolgozni az asszony megmosta és kifészülte a gyapjút. Ezután a fonón 

vékony fáslikra választotta szét, úgy hogy az a fonót teljesen betakarja.  

A festés előtt még egyszer át kellett mosni a gyapjút. A festéket gyümölcsökből késztítették, amit vízzel 

kevertek. A gyapjút nagy edényekben vagy medencében festették, leöblítették vízzel és megszárították. 

A szővőszék 

A kikefélt és színezett gyapjút most meg lehetett munkálni. A szövőszék gyakran egy faráma volt a ház előtt. 

Ezen készült el aztán a textiltermék.  

 

 

 

 



 
4.A hétköznapok  Jézus idejében  

-Szűkített tanári, illetve Tanuló változat- 

1.A zsidók öltözködése Jézus idején 

A zsidó férfiak legnagyobb részének volt egy alsó és egy felsőruhája, lábában pedig  

szandált viselt. 

Az alsó ruha vagy tunika. Lenből vagy gyapjúból készült, bokáig érő ing. Mivel 

bokáig ért járás közben fel kellett tűrni. Ezt a ruhadarabot lenből vagy bőrből 

készült öv fogta át. A papok tunikája és öve finom gyolcsból készült. Munka 

közben a tunikát a lábak között összefogták és átlendítették az övön. A bibliai 

időkben nem volt külön ruházatuk éjszakára. Az ember kioldotta az övet és a 

tunikába öltözve feküdt le. Az aszonyok is hosszú, bokáig érő, ujjas tunikát 

viseltek. 

A felső ruha vagy köpeny. Négyszögletű, csíkos ruha volt, 120x130 cm 

nagyságú,amit felsőruhaként használtak a hideg ellen. A köpenyt takarónak is 

használták, ezért a mózesi törvény megkövetelte azoktól, akik zálogba vettek 

köpenyt, hogy napnyugta után adják vissza. 

-A gazdagok a köpeny helyett rövid ujjas, finom kelméből  készült ruhát 

használtak. A mózesi törvény előírása értelmében a férfiak a köpeny sarkára 

bojtokat  kötöttek, ezekre pedig készínú zsinórt, ami az égre és Isten parancsára 

emlékeztetett.   

-A férfiak fejfedőként sapkaszerűséget hordtak, melyet egy törülközőszerű 

anyaggal erősítettek hozzá, azért, hogy a tarkójukat is védjék a  

napsütéstől. A nők hosszú kendőket használtak, mely díszes sávokkal volt 

díszítve. A fejfedő a napsütéstől védte őket. Főleg a hajadonok számára volt 

parancs, hogy arcukat fátyollal takarják el. 

-A szegények általában mezítláb közlekedtek. Mások egyszerű bőrszandált  

viseltek, olykor fatalppal ellátva. Az apostolok is ilyen 

szandálokat hordtak.(Mk 6,9).  

Az zsidóknál szokás volt ha beléptek egy házba lehúzták a 

szandált és lábat mostak. 

 

2.A zsidók házai Jézus idején 

A szegényebbek egyszerűbb házakban laktak, amelyeknek csak egy helyiségük volt. Általában 

agyagból vagy durván megmunkált kő vagy kőtörmelékből épültek. A lapos tetőt ágakból rakták össze, 

amelyek a fagerendákra lettek rátéve. 

A falak nagyon vastagok voltak, azért, hogy a 

ház a nyári hőségben hűvös legyen, télen pedig 

tartsa a meleget. A helyiség megvilágítására kis 

olajlámpát használtak, amit egy tartóra vagy egy 

lefordított fazékra helyeztek. Jézus mondta a 

Hegyi Beszédben: „ha világot gyújtanának, nem 

rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy 

mindenkinek világítson a házban”(Mt 5,15) 

Általában egy ház kétszintes volt. Az alsó szint 

bejáratánál agyagos padló volt. Éjjel a család 

állatai,mint a szamarak, juhok és a kutyák 

tanyáztak. A ház ezen részében időnként tüzet is 

raktak, hogy melegedjenek vagy az ételt 

elkészítsék.  



 

A felső szint 

A magasabb szint tulajdonképpen egy megmagasított kőből épült rész volt. Itt ült együtt a család, itt evett és 

itt aludt. Az élelmiszert és a háztartási berendezéseket polcokon vagy kis falbemélyedesekben tartották. 

A tető. A háznak valószínű, hogy lapos teteje volt, amelyet fagerendákból és ágakból állítottak össze.  

Eső után az ágakat ki kellett simítani. A tető nem volt igazán 

vízálló. Tavaszonként növények lepték be, amelyek magvait 

a szél széthordta. 

A tetőre egy külső lépcsőn lehetett feljutni és aktívan 

kihasználni. Jézus felhasználta a ház ezen szerepet,amikor 

ily módon buzdított: Amit sötétben mondok nektek, azt 

mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt 

hirdessétek a háztetőkről!(Mt 10,27) vagy Cezáreában: 

„Péter hat óra tájban fölment a tetőre imádkozni.”(ApCsel 

10,9). Magokat és gyümölcsöket a tetőn szárítottak és itt 

tárolták a termés egy részét is. Forró éjszakákon a család a  

tetőn aludt. Az emberek gyakran mentek fel a tetőre imádkozni és a munkaeszközöket  

is ott tartották. Törvényileg volt előírva, hogy a tetőnek építsenek egy alacsony védőfalat, azért hogy az embereket 

megvédje a leeséstől. Napközben kevés időt töltöttek benn a családtagok a házban. A földeken dolgoztak vagy az 

udvarban vagy a kertben. 

 

Berendezés 

Általában a berendezés nagyon egyszerű volt, nem sok holmival 

rendelkeztek. A legfontosabb volt egy láda, amelyben élelmiszet vagy 

ruhát tartottak. A szegényebbek sokszor felfordították a kis ládát és 

asztalnak használtál, amelyen egyenek. Némely családnak volt fa 

zsámlija vagy széke, de a legtöbben a földön ültek. A szegényebbek 

állatbundát terítettek a földra, hogy azon aludjanak.  

A gazdagabbaknak voltak nagyobb matracaik sőt olykor még ágyuk is. 

Párnaként kecskebőrt használtak, amit gyapjúval vagy tollal töltöttek 

meg. Minden családnak a házában volt egy olajlámpa. Az olcsóbbak 

agyagból készültek, a drágábbak bronzból vagy más fémből. A 

lámpákban olívaolajat, szurkot vagy viaszt égettek. A kanócot lenből 

készítették. A lámpa egész éjjel égett és jelezte azoknak, akik jöttek, 

hogy ebben a házban emberek alusznak. 

 

3.Mit csináltak a zsidók egész nap? 

A forróság miatt az emberek már hajnalban fent voltak azért, hogy munka legnagyobb részét el tudják végezni, 

míg a Nap nem süt hevesen. Általában az anya mindenki előtt felkelt, hogy tüzet fakasszon, ha ez az éjszaka 

folyamán kialudt. Miután mindenki reggelizett az apa az idősebb fiúkkal kiment a földekre. Az anya és leányai 

nekifogtak ők is a napi tevékenységeknek. A kisebb fiúk gondoskodtak az állatokról, leginkább a kecskékről és 

tyúkokról, mint az arabok is manapság. 

Gabonaőrlés 

Az egik legfontosabb tevékenység a magvakat lissztnek megőrölni, amiből aztán 

kenyeret lehetett sütni. Gyakran két asszony őrölt együtt,azért, hogy a munkát 

megkönnyítsék. Jézus ezt a tényt is felhasználta egyik tanításában: „Ha két 

asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.”(Mt 24,41) 

A vízhordás 

Egy másik fontos feladat, melyet az idősebb asszonyok végeztek a napi 

vízhordás a család számára. Egy közeli kúthozmentek egy kecskebőrből készült 

tömlővel, amit vízzel töltöttek meg. Mivel itt sok más aszonnyal is találkoztak jó 

lehetőség volt egy kis beszélgetésre.  

Sok más feladatuk is volt,  a házat szorgalmasan ki kellett seperni és tisztítani, 

legfőképpen azt a fertályt, ahol az állatok voltak. 



 

A kenyérsütés 

Mindennap kenyeret kellett sütni. Az asszonyok megdagasztották a lisztet, amit azelőtt őröltek, egy kis vízzel. 

Egy kis kovászt készítettek el egy nappal előbb, ezt belekevertek a lisztbe és hagyták, hogy megkeljen. Jézus 

erről is szól: „A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő 

lisztbe, s az egész megkelt tőle.”(Mt 13,33) Végül a kenyeret a forró kemencébe téve kisütötték.  

A kemence 

Volt már módja is a kenyérkészítésnek. Olykor egy nagy, lapos, felborított serpenyőben sütötték, amit a tűz fölé 

helyeztek. A tésztát vékonyra feltekerték és kisimították a serpenyőn. Egy másik sütési mód az volt. 

A mosás 

Ezután a családtagok ruháit kellett kimosni. Ezt a lehetőségek szerint vagy egy folyó patakban mosták ki vagy 

egy lapos kövön sikálták, amíg a mocskot ki nem tisztította.  

Az asszonyok olívaolajból vagy különböző növényekből készített szappant használtak. 

A pihenési idő 

Délben, amikor a Nap forrón sütött, túl megerőltető lett volna, hogy dolgozzon. A család egy árnyékos helyet 

keresett és néhány órás szünetet tartott. Ugyanezt teszik az emberek manapság is ahol forróság van. 

 

4.A foldművelés 

A bibliai időkben a zsidók legfőképpen búzát és árpát 

termeltek esetenként kölest.  

A vetés 

A földműves elszórta a magot a földra, majd ezután 

beleszántották, hogy a madarak ne tudják felcsipegetni. Lk 

8,5-8-ban leírja, hogyan végezte munkáját a földműves.  

Miközben a gabona nőtt, vagyis decembertől februárig a 

földműves a gyomot szedte ki, azért, hogy ez ne nőjjön a 

gabona fölé.  

Az aratás 

Az árpa már április- májusra aratásra készen volt. A 

földműves egy sarlóval vágta le. A kalászt összefogták és 

minél közelebb a földhöz levágták. A földek szélén 

mindig meghagytak egy kis gabonát a szegényebbeknek.  

A cséplés 

Az aratás után a magot ki kellett csépelni a gabonából. A 

gabonát kiterítették egy darab kemény földön. Itt 

botokkal ütötték vagy ökröket járattak meg rajta. Olykor 

az ökrökhez egy farácsot is kötöttek. A cséplés után a 

földműves kiverte a kalászból a magot. Ehhez egy favillát 

használt amellyel feldobta a gabonát. A könnyű pelyvát a 

szél elfújta, a nehezebb mag pedig visszahullt a földre.  

Végül a földműves megrostálta a maradékot, hogy elválassza a szemetet a tiszta magtól. Lk 22,31: „Simon, Simon, 

a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. 

Az elraktározás 

Ezután a földműves az értékes magot eltárolhatta. Általában fazekakba vagy korsókba tárolták. Az aratás 

ideje nagyon fontos volt, mert a búza egy éven keresztül elég kellett hogy legyen a kenyérsütéshez. A búza és 

árpaaratást külön meg is ünnepelték a zsidók.  

 

5.Ételek és italok 

Reggeli 

A reggeli nem volt túl bőséges. A család általában kenyeret, sajtot, olajbogyót és gyümölcsöt fogyasztott. A férfiak 

valószínű, hogy a reggelit magukkal vitték a földekre.  

Vacsora 

A fő étkezési idő volt, amikor a munka már el volt végezve és a Nap sem sütött már olyan erősen. A 

háziasszony egy zöldség vagy lencseegytál ételt készített, amit a tűz fölött főzött meg, amikor a férfiak 

visszatértek a földekről. Egy darab kenyérrel mindenki kihalászta, kimártotta magának az ételt a tálból.  



 

 

Nem ismerték a kanalat vagy a villát. Az ételhez valószínű, 

hogy bort ittak ünnepi alkalmakkor pedig az ételhez hús is járt. 

A végén némi gyümölcsöt fogyasztottak. 

 

Ünnepek 

A zsidók szívesen ünnepeltek házasságkötést, születésnapokat, 

temetéseket vagy juhnyírást. Ilyenkor bőséges étellel 

kényeztették a vendégeket. Ehhez még hozzájárultak a zsidó 

ünnepek, mint a Húsvét, a Purim vagy az aratás ünnepe. 

Ilyenkor gyakran ettek húst az egytál ételhez. Édes tésztákat és 

gyümölcsöt is ettek. Ehhez járult az éneklés és tánc.  

 

Az élelmiszerek 

A kenyér 

Az alapvető élelmiszer, amely minden étkezésnél szerepelt. Jézus is belefoglalja a Miatyánkba. A kenyeret 

nem szabadott vágni, hanem törni.  

A tej 

Juh, kecske de olykor tevetejet fogyasztottak. Ismerték a sajt és a vaj előállítási módját is. A tej megrázása 

által egy állatbőrben egy fajta joghurtot is készítettek, ahogyan a beduinok manapság. 

A zöldségek 

Különböző zöldségeket termesztettek Jézus korában. Paszulyt, lencsét, uborkát termesztettek. Ismerték a 

fűszerzöldségeket és a fűszereket. 

Gyümölcsök és dió 

Sok gyümölcsöt fogyasztottak, mert az izraeli meleg hőmérsékletű tájon sok gyümölcs termett. Megtermett a 

szőlő, a gránátalma, a füge, a datolya, az olajbogyó, a mandula és a pisztácia. 

A méz 

A zsidók vadméhkből nyerték a mézet. Fontos édesítőszer volt, mivel a cukrot még nem ismerték. Egy fajta 

méz volt az is, amelyet szőlőléből készítettek azáltal, hogy megfőzték, majd kenyérre kenték. 

A hús 

A legtöbb család általában nem evett húst, csak ünnepeken. Olykor szárnyashúst is fogyasztottak, mint galamb, 

liba, fürj vagy fogoly. Mindenekelőtt azonban kedvelt volt a gida vagy bárányhús. 

A hal 

Nagyon kedvelt volt a Genezáreti tóban vagy a Jordánban kifogott hal. Sokan halásztak hálóval Jézus idejében. 

A bor 

A zsidók főitala, a szőlőtermés legnagyobb részéből bort készítettek. A víz általában nem volt tiszta és sok 

betegség forrása, úgyhogy biztosabb volt bort inni.  

Az olívaolaj 

Sok helyen felhasználták az olívaolajat például kenyérre kenték vagy sütésre használrák. Ugyanakkor 

olajlámpákba is használták világításra vagy szappankészítésre. Használták a bőrre is, hogy az fényesebb legyen 

vagy sebek gyógyítására. 

 

6.A pásztorkodás 

A zsidók hagyományos foglalkozása volt. Szegény ember főleg birkával és kecskével rendelkezett, a nagygazda 

nyájában már szarvasmarha vagy teve is volt. Lovat inkább a királyi istállókban lehetett találni. Elterjedt volt 

ezenkívül teherhordó állatként a szamár.  

A bibliai időkben nagyra értékelték  a juhokat. Ugyanis gyapjút, tejet és húst adtak. Még a kosok szarvát is 

felhasználták és kürtöket készítettek belőlük vagy olajtartót. A kecskék sok tejet adtak,amelyből egy bizonyos 

fajta joghurtot is készítettek. A kecskeszőr nyersanyag volt sátrak és ruhák készítéséhez. A kecskebőrből pedig 

tömlőt készítettek. 

Gyakran a pásztor egy egész falu juhaira és kecskéire vigyázott. Télen, az esőzések után elegendő füvet lehetett 

találni a helységek közelében. Az aratás után pedig a juhokat szabadon engedték a learatott földekre. Amikor 

azonban beköszöntött a nyár,a fű kiszáradt, ezért a pásztor távolabb kellett, hogy legelőt keressen.  

 



 

Szükség volt ugyanakkor olyan helyre, ahol egy forrás is volt, hogy a kecskék és juhok ihassanak. Hogy a 

vadállatokat távoltartsa a pásztornak volt egy bunkósbotja volt, amelynek vége hegyes volt.  

Kiegészítésképpen volt egy parittyája is. Ilyennel győzte le Dávid 

Góliátot. A pásztorbot mintegy két méter hosszú volt. Vándorbotként is 

szolgált valamint a juhok terelésére. Olykor a bot vége be volt hajlítva. 

Az élelmiszer tárolására a pásztornak volt egy bőrtáskája. Egyes 

pásztorok egy kis síppal is rendelkeztek, amivel védték a juhokat.  

Éjszakára a pásztor biztonságos helyet kellett, hogy keressen állatai 

védelmére. Legtöbbszőr egy barlangba vezette és a bejáratnál aludt(„Én 

vagyok a juhok számára a kapu.”-Jn 10,7) 

Ha nem akadt barlang akkor kövekből és bozótokból egy nagyobb 

sövényt kellett, hogy készítsen. Némely faluban léteztek karámok, 

amelyben a pásztornak is volt egy kis kunyhója. A pásztor sok időt 

töltött egyedül juhaival és ismerte nevük szerint(Jn 10,14: „Én vagyok a 

jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem”) Tudta 

pontosan, hogy melyik juh melyik családé volt.  

A nyár végén szokták a juhokat megnyírni. Ennek végezetével nagy 

ünnepet tartottak.  

A pásztornak nagy volt a becsülete a zsidóság körében olyannyira, hogy 

az uralkodókat, sőt Istent is pásztornak nevezik, de még maga Jézus is  

így nevezte magát: „Én vagyok a jó pásztor” 

Ha már a pásztorkodásnál tartunk említsük meg azt is, hogy létezett a zsidóknál állatvédelem is. Az elesett állatot 

fel kellett emelni, az elbitangolt jószágot haza kellett terelni, hogy el ne vesszen és éhen ne haljon. A szombati 

nyugalom az állatokra is vonatkozott.  

 

7.A halászás 

A vonóháló vagy gyalogháló 

Sok halász tevékenykedett a Genezáreti tónál. Valóságos 

halászfalvak alakultak ki a tó partjain. Némely halász 

hasonló módon horgászott mint ma is szokás.  

A legtöbben azonban hálókat használtak.  

A csónakból való halászásnál használtak hálót. Ez kb. 3 

méter hosszú háló, melyet a csónak mögött dobtak ki. A 

felső részére parafát erősítettek, amely a felszínen úszott, az 

alsó részére köveket, amleyek a hálót lehúzták. Miközben a 

csónak haladt felfogta a halakat a hálóba. Olykor úgy kellett 

irényítani a halakat, hogy azok a háló közepébe kerüljenek.  

Ezt a fajta hálót, amely minden fajtájú halat összefog csak Mt 13,47-ben lehet megtalálni: „Végül hasonlít a 

mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. 48Amikor megtelik, partra húzzák, 

nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. 49Így lesz a világ végén is: elmennek az 

angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, 50és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és 

fogcsikorgatás lesz.” 

Vetőháló 

Használatosabb volt a vetőháló. Ezt egy ember is hasznáhatta. Ennek szélein körbe 

súlyok voltak , közepéhez zsinór csatlakozott, hogy ki lehessen húzni a vízből a 

zsákmányt a teli hálóval.  

A halászcsónakok 

Kis vitorlás hajók voltak, amelyben általában négy ember fért el. Ennek a csónaknak 

volt egy nagy vitorlájaés egy hosszú kormányrúdja. Amikor az ember a halászatból 

visszatért, a hálót a partra helyezték el, majd végigvizsgálták és az akadt lyukakat 

kijavították. 

Halat azonban nemcsak a halászoktól lehetett venni, hanem tengeri halat is lehetett 

vásárolni a föniciaiaktól.  



 

8. Kézművesség 

A fazekas 

A bibliai időben az edényeket ételnek, italnak, tárolásra leginkább agyagból 

készítették.Ezt az agyagot a földbe beásták majd vízzel keverték s amikor elég lágy 

volt, akkor a fazekas megformálta. A fazekas a korongra helyezte az anyagot és lábával 

hajtva formálta a lágy agyagot edénnyé, korsóvá. A korsókat gyakran befestették 

miután megszáradtak. 

Amikor az agyagedény megszáradt a fazekas egy kemencébe helyezte s ezáltal elég 

kemény lett a használatra, de törékennyé vált. 

Az asztalos 

Két feladata volt: a házépítés és a bútorgyártás 

Ahhoz, hogy házat építsen fát kellett kivágnia, 

amelyekből a gerednákat formázta ki. Ehhez 

szerszámként kézi fűrészt és fejszét használt. A fejsze élét 

kőből vagy bronzból készítették és a fanyélre erősítették. 

Ez a kisebb feladat volt. Ajtókat és ajtórámákat készített 

és állított össze, reteszeket, asztalokat, székeket, ládákat. 

De készített ekéket, igákat és lapátokat a 

földműveseknek. 

A tímár 

Sok használati cikk bőrből készült, például a vizes és boros tömlők, övek, a katonák 

sisakjai, pajzsai. 

Először a tímár elő kellett,hogy készítse a bőrt.  

Megnyúzott egy kecskét vagy egy marhát, hogy meglegyen a nyersananyaga. Ezután 

megtiszította a szőrtől ezután bekente mésszel, hogy a megmaradó szőrt is eltávolítsa.  

Ahhoz, hogy a bőr hajlékony legyen különleges levelekkel lágyította vízben, kutyaürülékkel dörzsölte végig és  

finoman megkopogtatta. Irtózatos szaga lehetett egy tímárműhelynek! Olykor a tímár megfestette a bőrt, mielőtt 

belőle szandált, övet vagy más holmit készített volna.  

 

A szövőasszony 

A zsidók ruhájának nyersaga legtöbbször a juhgyapjú volt. 

A fonó 

Mielőtt a gyapjút el kezdte volna megdolgozni az asszony megmosta és 

kifészülte a gyapjút. Ezután a fonón vékony fáslikra választotta szét, úgy 

hogy az a fonót teljesen betakarja.  

A festés előtt még egyszer át kellett mosni a gyapjút. A festéket 

gyümölcsökből késztítették, amit vízzel kevertek.  

A gyapjút nagy edényekben vagy medencében festették, leöblítették vízzel és 

megszárították. 

A szővőszék 

A kikefélt és színezett gyapjút most meg lehetett munkálni. A szövőszék 

gyakran egy faráma volt a ház előtt. Ezen készült el aztán a textiltermék. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


