הסיבות למרד הגדול:
פגיעה בחיי הדת
וברגשות הדתיים
של היהודים

החרפת המתח בין
יהודים לנוכרים

התגברות הקנאות
בקרב היהודים

העמקת הקיטוב
החברתי

התגברות התסיסה
המשיחית

הנציב פונטיוס פילטוס
הורה להכניס
לירושלים את נסי
הליגיונות

בעיר פילדלפיה בעבר
הירדן היה ויכוח בין
יהודים לנוכרים ,בו
הניצב פסק לטובת
היהודים

הסיקריים שטענו כי
הכניעה לרומים הייתה
חטא ,היא ביטאה את
ההכרה באדון אחר חוץ
מה' ,ואמרו "צריך
לצאת למרד"

הטלת מיסים כבדים
על הפרובינקיה יהודה,
מה שיצר התנגדות
בקרב היהודים כי זה
סימל את אובדן
החירות של יהודה

ישו הפיץ את הבשורה
הנוצרית ברחבי יהודה

פילטוס לקח כספים
מאוצר המקדש כדיי
לממן את הנחת אמת
המים

במותו של המלך
אגריפס ה ,1-הנוכרים
שמחו וחגגו ,לעומת
היהודים שהיו באבל

ככל שגברה המצוקה
הכלכלית בארץ,
התמיכה בסיקריים
גברה

איכרים התרוששו
ועברו לערים שגם שם
היו רבים חסרי עבודה
בעקבות הפסקת מפעלי
הבנייה של הורדוס
שסיפקה עבודה

ישו המריד את
תלמידיו כנגד חכמי
היהודים שהתנגדו לו

הקיסר גיוס קליגולה
הורה להציב פסל
בדמותו בבית המקדש

בימי הניצב פליכס היה
ויכוח על מעמדה של
קיסריה (יהודיה  /לא),
הקיסר נירון קבע
לבסוף שהיא לא
יהודיה

הסיקריים פעלו נגד כל
מי ששיתף פעולה עם
הרומאים (גם נגד
יהודים) רצחו את יונתן
הכוהן הגדול.

משפחות האצולה
העשירות הידקו את
הקשר עם הרומים ואף
עשקו את פשוטי העם.

בימי פילטוס הופיע
נביא שומרני ופילטוס
הרג חלק מהשומרונים
שהתכנסו סביבו

בעת הכהונה של הנציב
ונטידיוס קומנוס ,פגע
חייל רומי בכבודם של
המתפללים היהודים
בירושלים

בימי הנציב פדוס הופיע
נביא שהבטיח לבקוע
נחלשו כוחותיהם של
את מי הירדן לשניים
מעמד האצולה וכך גם
ולהוליך את הציבור,
את היכולת לרסן את
הנציב שלח חיילים
היהודים מלצאת למרד
להורגו

בעת הכהונה של הנציב
ונטידיוס קומנוס ,חייל
של קומנוס קרע ספר
תורה באחד הכפרים

בימי פליכס הנציב,
הופיע נביא מצרי ,הוא
הבטיח לעם שהוא
יבקע את חומות
ירושלים

הנציב גסיוס פלורוס
ביקש להוציא כסף
מאוצר המקדש

הנציבים נהגו למנות
מנהיגים כוהנים לכל
המרבה במחיר

