Lekcja
Temat: W starożytnym Izraelu
1. Palestyna – kraina na Bliskim Wschodzie u wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego
2. Ważniejsze wydarzenia ze starożytnej historii Izraelitów
a. Biblia – źródło wiedzy o najdawniejszych dziejach Izraelitów, które nie może byd jednak traktowane jako
źródło naukowe
b. Izraelici – koczownicze plemię semickie, które swoje siedziby miał początkowo w Mezopotamii
c. Abraham – biblijny przywódca, który poprowadził Żydów do Palestyny (Ziemia Kaanan)
d. W poszukiwaniu lepszych warunków życia, Izraelici przenieśli się do Egiptu, gdzie popadli w niewolę
e. Ok. XIII w. p.n.e. Mojżesz wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej do Palestyny, którą stopiowo zaczęli
podbijad
f. Na początku X w. p.n.e. w Palestynie powstało starożytne paostwo żydowskie
g. X w. p.n.e. – okres największej potęgi Izraelitów za panowania króla Dawida i jego syna Salomona
 Zjednoczenie plemion żydowskich i opanowanie Jerozolimy
h. VI w. p.n.e. – opanowanie Palestyny przez Babilonię i początek niewoli babilooskiej
i. Po powrocie do Palestyny, Żydom nie udało się obudowad swojego paostwa
j. W I w. p.n.e. Palestynę opanowało Imperium Rzymskie
 Żydzi po nieudanych powstaniach przeciwko Rzymowi (I i II w. n.e.) ostatecznie zostali wypędzeni
z Palestyny i rozproszyli się po całym świecie
3. Judaizm – religia żydowska, najstarsza znana religia monoteistyczna świata
a. Monoteizm – religia, zakładająca wiarę jednego boga
b. Jahwe – bóg wyznawców judaizmu
c. Biblia hebrajska – święta księga judaizmu, której pięd pierwszych ksiąg nosi nazwę Tora
d. Dekalog – dziesięd przykazao, które Jahwe miał przekazad Mojżeszowi
e. Arka Przymierza – skrzynia, gdzie umieszczono Dekalog. Arka znajdowała się w świątyni Salomona w
Jerozolimie,
f. Mesjasz – zapowiadany przez proroków zbawiciel, który miał wyzwolid Żydów i utworzyd potężne
królestwo żydowskie. Wyznawcy judaizmu wciąż czekają na jego przyjście.
4. Paostwo Izrael współcześnie
a. Istnieje od 1948 roku w Palestynie
b. Stolicą jest Jerozolima, której nie uznają (podobnie jak i paostwa) skonfliktowani z Żydami Arabowie
c. Jerozolima – miasto trzech religii: chrześcijaostwa, judaizmu i islamu

