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Palestina

Země, ve které se Ježíš narodil, byla malá, rozlohou nebyla větší než Morava. Žilo v ní tehdy 5-7 miliónů Židů. 
K tomu přistupují tisíce Římanů, Řeků a Egypťanů. Byli tu ve vojenských posádkách jako úředníci nebo jako prodavači.

Cesta z Galileje do Judska (například z Nazaretu do Jeruzaléma) vedla úrodnými rovinami, horami i kamenitou 
pouští, ve které se často zdržovali loupežníci. Tato cesta vedla také Samařskem, zemí Samaritánů, kterými Židé opovr-
hovali a nenáviděli je. Ježíš však tuto nenávist nesdílel.

Na této zemi je zajímavý její povrch, hory a údolí. Genezaretské jezero a údolí Jordánu leží níže než hladina 
Středozemního moře. Taková místa se nacházejí na celé Zemi jen velmi zřídka. Nikde nenajdeme místo níže položené než 
Mrtvé moře. Naproti tomu hlavní město Jeruzalém je položeno 800 metrů nad hladinou Středozemního moře, tedy o 
něco níže než naše Milešovka. Na severu Galileje vystupují hory do výšky 1200 metrů nad mořem.

Oblasti položené vysoko i hluboko, velké horko i zima, plodná pole i pouště - to vše se nachází v této zemi pro-
tikladů, která se jmenuje Izrael.

Jak můžeme pracovat s tímto archem ?
Vymalujeme	nejprve	mapku	s	městy	a	vesnicemi.	Na	severu	je	více	vody/srážek,	proto	je	tam	také	více	zelených	

ploch	(polí	a	stromů)	než	na	jihu,	kde	převládají	pouště.	Všech	25	kartiček	s	událostmi	také	vymalujeme	a	vystřihneme.	
Jednu	část	jejich	spodního	dílu	přeložíme	směrem	dopředu,	druhou	směrem	dozadu	a	postavíme	je	na	příslušná	čísla	na	
mapce.	Přemýšlíme	o	tom,	co	všechno	se	udalo	na	jednotlivých	místech.

Kartičky	pak	uložíme	do	dopisní	obálky.	Můžeme	si	také	založit	sešit	s	Ježíšovými	příběhy.	K	tomu	nalepíme	
na	každou	stránku	jednu	kartičku	s	událostí	a	připíšeme	k	ní	příběh.	Místa	z	Bible,	která	k	tomu	můžeme	použít,	jsou	
uvedena	na	zadní	straně	mapky.

Pojďme s Ježíšem!
Mapka Palestiny s 25 kartičkami událostí k vymalování, vystřižení a postavení.

(Čísla	kartiček	s	událostmi	odpovídají	číslům	na	mapce.)

	 1.	 Ježíšovo	narození:	Lk	2,1-20
	 2.	 Dvanáctiletý	v	chrámě:	Lk	2,41-52
	 3.	 Ježíšův	křest:	Mt	3,13-17
	 4.	 Pokušení	na	poušti:	Mt	4,1-11
	 5.	 Svatba	v	Káně	Galilejské:	Jn	2,l	-11
	 6.	 Povolání	rybářů:	Lk	5,1-11
	 7.	 Kázání	na	hoře:	Mt	5-7
	 8.	 Rozmluva	se	samařskou	ženou:	Jn	4,4-42
	 9.	 Uzdravení	setníkova	sluhy:	Mt	8,5-13
	 10.	 Uzdravení	u	rybníka	Bethesda:	Jn	5,1-9
	 11.	 Vzkříšení	syna	naimské	vdovy:	Lk	7,11-15
	 12.	 Utišení	bouře:	Lk	8,22-25
	 13.	 Uzdravení	ochrnutého.	Mk	2,1-12
	 14.	 Uzdravení	posedlého	v	Geraze.	Mk	5,1-20
	 15.	 Vzkříšení	dcery	Jairovy:	Mk	5,22-24.35-43
	 16.	 Kázání	v	Nazaretě:	Lk	4,16-30
	 17.	 Nasycení	pěti	tisíců:	Mt	14,13-21
	 18.	 Víra	syrofénické	ženy:	Mk	7,24-30
	 19.	 Uzdravení	deseti	malomocných:	Lk	17,11-19
	 20.	 Ježíš	a	děti:	Mk	10,13-16
	 21.	 Zacheus:	Lk	19,1-10
	 22.	 Vjezd	do	Jeruzaléma:	Mk	11,1-11
	 23.	 Očištění	chrámu:	Mt	21,12-13
	 24.	 Ukřižování	a	Ježíšova	smrt:	Lk	23,	32-49
	 25.	 Prázdný	hrob:	Mt	28,1-10
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