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POMŮCKA PRO KATECHEZI
ČESKÉHO KATOLICKÉHO BIBLICKÉHO DÍLA Č. 4

Mojžíš 
a vyvedení Izraele z Egypta

Mapka Egypta a Sinajského poloostrova s 20 kartičkami událostí
k vymalování, vystřižení a postavení. 

  1.  	Mojžíš	je	jako	kojenec	ukrýván	a	pak	zachráněn	faraonovou	dcerou:	Exodus (Ex) 2,1-10
  2.  	Nucená	práce	Izraelitů.	Mojžíš	zabije	Egypťana	a	musí	uprchnout: Ex 2,11-15
  3.  	Mojžíš	se	zastává	Reuelových	(Jitrových)	dcer:	Ex 2,16-22
  4.  	Bůh	dává	Mojžíšovi	příkaz	na	hoře	Chorebu.	Hořící	keř:	Ex 3
  5.  	Mojžíš	a	Áron	před	faraonem.	Deset	egyptských	ran:	Ex 7-11
  6.  	Poslední	rána:	všichni	prvorození	jsou	usmrceni.	Ustanovení	svátku	velikonočního	berán-

		ka	a	svátku	nekvašených	chlebů.	Izraelité	odcházejí	z	Egypta:	Ex 12	
  7.  	Egypťané	pronásledují	Izraelity	a	utonou	v	Rákosovém	moři:	Ex 14,5-31
  8.  	Hořká	voda	v	Maře	se	mění	v	pitnou:	Ex 15,23-27
  9.  	Bůh	se	i	v	poušti	stará	o	pokrm.	Křepelky	a	chléb	z	nebe:	Ex 16
10.  	Mojžíš	vyvede	na	hoře	Chorebu	vodu	ze	skály:	Ex 17,1-7
11.  	 Izraelité	vítězí	nad	Amalečany,	protože	Mojžíš	se	nepřetržitě	modlí: Ex 17,8-13
12.  	 Izraelité	dostávají	Desatero	na	hoře	Sinaj:	Ex 20,1-17	
13.  	 Izraelité	 jsou	 Bohu	 nevěrní	 a	 tančí	 okolo	 zlatého	 telete.	 Mojžíš	 rozbíjí	 desky	 s	 Desaterem:

		Ex 32
14.  	Vytvoření	svatyně,	archy	a	posvátných	předmětů:	Ex 35,4 - 38,20
15.  	Zvědové	přinášejí	ze	země	Kanaán	obrovský	hrozen:	Numeri (Nu) 13,21-33
16.  	Vzpoura	Koracha	a	jeho	přívrženců:	Nu 16
	 		Áronova	hůl:	Nu 17,16-25
17.  	Zastávka	 v	 oáze	 Kadeš.	 Mojžíš	 opět	 vyvádí	 vodu	 ze	 skály,	 ale	 přitom	 Bohu	 nevěří:	

		Nu 20,1-13	
18.  	Edomité	 zakazují	 Izraelitům	 průchod	 svým	 územím.	 Izraelité	 spílají	 Bohu	 za	 to,	 že

		musejí	 jít	 oklikou,	 později	 ho	 ale	 prosí	 o	 odpuštění.	 Záchranné	 Boží	 znamení	 v	 podobě	
		bronzového	hada:	Nu 20,14-21; Nu 21,4-9

19.  	Moabský	 král	 Balak	 povolává	 babylonského	 věštce	 Bileama	 na	 pomoc	 proti	 Izraelitům.	
		Bileamova	oslice.	Bileamova	kletba	se	proměňuje	v	požehnání:	Nu 22-24

20.  	Mojžíš	smí	zdáli	spatřit	Bohem	zaslíbenou	zemi	a	umírá: Deuteronomium (Dt) 34,1-5

Čísla	na	kartičkách	odpovídají	číslům	na	mapce	i	v	odkazech	na	biblické	texty.

Výroba cihel z hlíny a jejich další zpracování
Dělník vlevo dole nabírá tvrdou, suchou hlínu z hromady. Hlína se smíchá s vodou a plevami. Tuto směs zvedá 

další dělník na ramena třetího, který ji v kbelíku nese svému kolegovi. Vlevo nahoře tvaruje dělník cihly pomocí dřevěné 
formy a pak je staví – ještě vlhké – do dlouhých řad těsně vedle sebe. (Výtvarník je zachytil v pohledu shora.)  
Nyní se cihly nechají vysušit na žhavém slunci, dokud nebudou tvrdé jako kámen. Nosič přenáší  
suché cihly na stavbu. Tam se nejprve urovnají, než se z nich staví zeď. Dozorce sedí s holí poblíž a dohlíží  
na práci. Stavební dělník nakonec kontroluje úhelníkem, jestli je zeď postavená rovně (vpravo dole). (Zachyceno podle 
starého egyptského zobrazení.)

  

Jak pracovat s touto pomůckou?
Mapku plošně vymalujeme lehkými dlouhými tahy pastelky. Vodní plochy - Středozemní moře a řeky - modře, 

pouště žlutou nebo šedou, tmavě zelenou barvou  úrodné oblasti v blízkosti vody, zvláště na březích Nilu. Nyní vymalu-
jeme i malé obrázky a vystřihneme je. Jednu polovinu jejich dolní části ohneme dopředu a druhou dozadu, abychom je 
mohli postavit na mapu. Postavíme je na příslušná čísla na mapce. Kdo chce, může je zároveň i přilepit. Dokážete přes-
ně vyprávět, co všechno se na jednotlivých místech mapy stalo? 

Chcete-li mapku uschovat, znovu ji přehněte a kartičky vložte do dopisní obálky, nebo, pokud jsou přilepené, 
nechejte je vodorovně ležet. Někteří žáci si vytvářejí sešit s Mojžíšovými příběhy. Na každou stránku sešitu přilepí jeden 
malý obrázek a pod něj napíší, která část příběhu se k němu vztahuje.   
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