
 

Metodický list 

Modul: Literatura: Staré biblické příběhy 

Projekt je připraven na základě rozšiřující látky českého jazyka a literatury s cílem 

podpořit všeobecný literárně-kulturní přehled. 

V rámci společenskovědního bloku je tematický obsah zvolen v návaznosti na dějepis 

a mezipředmětové vztahy mohou být využity i ve výchově k občanství. Hlavním tématem 

bloku jsou biblické příběhy Starého zákona, který volně navazuje židovskou temat ikou na 

modul Dějepis – II. světová válka (židovské osudy) a na modul Český jazyk – Výročí (část 

šoa). 

Modul je určen pro 6. třídy základních škol a primy víceletých gymnázií.  

Ze Starého zákona jsou vybrány známější příběhy. Cílem nebylo zpracovat kompletní 

obsah této části Bible. Je na zvážení každého pedagoga, zda použije pouze některé příběhy, 

nebo naopak připojí jiné, zde nezpracované. Je doporučeno nejprve příběh přiblížit žákům a 

materiály modulu využít ke shrnutí, opakování či upevnění. Žákům může být zadána určitá 

část k domácí přípravě. Žáci mohou využívat internet k vyhledávání informací. Doporučuje se 

přečtení, zhlédnutí nebo poslech příběhu z libovolného zdroje a následné využití modulu 

pomocí interaktivní tabule a vyplnění pracovních listů. 

Práce s interaktivní tabulí: 

Modul je tvořen obrázky, které namalovali žáci MKG Říčany v rámci projektu. (Někteří se 

inspirovali ilustracemi v knihách, jiní vycházeli pouze ze své fantazie.) Ke každému obrázku 

jsou připojeny otázky nebo úkoly týkající se daného biblického příběhu. Vyučující mohou 

využít obrázky k vlastnímu shrnutí, k diskusi o příběhu či jeho převyprávění. Případně mohou 

být některé otázky vynechány.  

 Doporučené zdroje: 

Olbracht, Ivan: Biblické příběhy. 

Dětské bible (obecně). 

Filmová zpracování a audionahrávky jednotlivých příběhů z vlastních zdrojů. 

Součástí metodického listu je řešení pracovních listů. 



 

Staré biblické příběhy 

Pracovní listy 

 

O stvoření světa a člověka 

Na počátku byl Bůh – Stvořitel. Podle Bible vzniklo všechno během šesti dnů a sedmý den 

Bůh odpočíval. Proto křesťané mají neděli za den sváteční.  

Vysvětlete (pomocí slovotvorného rozboru), jak vzniklo slovo neděle: 

nedělat (Bůh odpočíval.) 

 

Popište sedm dní stvoření: 

1. den  Bůh stvořil nebe a zemi.  „Budiž světlo.“ Tmu nazval nocí a světlo dnem. 

2. den  Bůh stvořil oblohu. 

3. den  Bůh stvořil moře a souš, na které začaly růst rostliny a stromy. 

4. den  Bůh stvořil slunce, měsíc a hvězdy. 

5. den  Bůh stvořil ptactvo a vodní živočichy. 

6. den  Bůh stvořil suchozemská zvířata. Nakonec stvořil člověka. 

7. den  Bůh požehnal a posvětil tento den a pak odpočíval. 

 

První lidé 

Bůh (Hospodin) stvořil člověka z   c) hlíny 

První člověk se jmenoval   b) Adam 

Rajská zahrada se nazývá   d) Eden 

Eva byla stvořena   a) ze žebra 

Uprostřed ráje stály stromy života a   d) poznání 

Evu svedl k prvnímu hříchu   b) had  

Po ochutnání zakázaného ovoce první lidé poznali, že jsou nazí, a zakryli se listy    

c) fíkovníku 



 

Za trest byli vyhnáni z ráje.  

Lidé museli začít obdělávat zemi, pracovat a v potu tváře získávat obživu.  

Na konci života každého čeká smrt, neboť „prach jsi a v prach se obrátíš!“ 

 

Kain a Ábel 

Adamovi a jeho ženě Evě se narodili dva synové, starší Kain a mladší Ábel. 

Kain se stal zemědělcem.  Ábel se stal pastevcem. 

Oba se věnovali své práci a rozhodli se obětovat Bohu první plody svého úsilí. Nejprve 

vystavěli kamenný oltář. 

Každý pak připravil svou zápalnou oběť. 

Kain obětoval na hranici úrodu (obilí). 

Ábel obětoval Bohu beránka. 

Hospodinu se ale zalíbila jen oběť Ábelova. Kain byl proto plný hněvu a závisti. 

Vyzval bratra na procházku, na které Kain zabil Abela. 

Bůh ho potrestal vyhnanstvím a tuláctvím. Stal se tak vyvrhelem bez pomoci. 

Aby ho však jiní lidé za jeho zločin nezabili, postihl ho Bůh viditelným znakem, kterému 

říkáme Kainovo znamení. 

 

Potopa světa 

Adamovi a Evě se narodilo ještě mnoho dětí, ze kterých nejvýznamnější byl Set a jeho 

potomci Metuzalém, Lámech a Noe. 

Podle Bible žili velmi dlouho. Jeden ze jmenovaných se dožil prý 969 let a vstoupil do 

známého přirovnání: „Je starý jako Metuzalém.“ 

 

Lidé byli zlí, pyšní a bezbožní. Bůh se rozhodl zničit hříšné lidstvo potopou. 

Noe byl muž spravedlivý a počestný, proto ho varoval Hospodin před zkázou. 

Přikázal mu postavit zvláštní obrovské plavidlo, nazvané archa. 

Lidé se Noemovi vysmívali, že se zbláznil a staví loď na kopci. 



 

Když byla práce hotova, shromáždil Noe celou svou početnou rodinu. Bůh mu ještě přikázal, 

aby na palubu vzal také všechny živočichy (od každého pár). 

Po sedmi dnech se spustil déšť a pršelo čtyřicet dní a nocí. 

Celou zemi zaplavila voda, v níž zemřelo veškeré lidstvo. 

Že voda opadla, poznal Noe díky holubici, kterou vypouštěl. 

Nakonec přistáli na hoře Ararat,  vystoupili ven a Noe obětoval Bohu zápalnou oběť za 

záchranu.  

Bůh přislíbil, že už nikdy nevyhladí lidstvo potopou. Na znamení této úmluvy se po dešti 

objevuje duha.  

Hospodin všem požehnal a Noe se stal praotcem lidí. 

 

Babylonská věž 

Po potopě se mnozí lidé nepoučili, byli pyšní a opět žili hříšným životem. 

Obyvatelé Babylónu, tehdy největšího města na světě, se rozhodli postavit si obří věž, která 

by sahala až do nebe.  

Bůh se je rozhodl potrestat. Do té doby mluvili všichni lidé jedním jazykem. 

Hospodin jim popletl jazyky, a tak si přestali vzájemně rozumět. 

Vznikly tak různé národy (jazyky), které se rozptýlily po světě. 

Bible označuje toto město jako Bábel a překládá to jako zmatení. 

Historie vysvětluje název odlišně jako Báb-ilí = Brána boží. 

(Vyhledejte překlad názvu města a označení věže v učebnici dějepisu.) 

Mezopotámii skutečně stavěli stupňovité chrámy = zikkuraty. 

 

Lot 

Lidé byli nepoučitelní. Zvláště zlí a hříšní žili ve dvou městech, které se jmenovaly: Sodoma 

a Gomora. 

V prvním z nich žil i poctivý a spravedlivý Lot s rodinou. Byli to jediní bohabojní lidé ve 

městě, a proto byli varováni, aby co nejrychleji opustili město, které bude zničeno. Lotovi se 



 

podařilo uprchnout jen s manželkou a dcerami, protože jeho zeťové se mu vysmáli a odmítli 

opustit své bohaté město. 

Při útěku se nesměli ohlédnout. Slyšeli, jak jsou obě města ničena ohnivým deštěm. Lotova 

žena neuposlechla příkazu a přemohla ji zvědavost. Na místě se proměnila v solný sloup. 

 

Byl to Abram, který se zasloužil o záchranu synovce Lota. 

Jednou ho navštívili poutníci, byl to Hospodin s anděly. Bůh řekl, že Abramova žena Sárai 

porodí syna. Ta se pousmála, protože s mužem už byli staří. Hospodin svůj slib zopakoval a 

Abram poznal, že ho navštívil Bůh. Také se dozvěděl, že Hospodin se rozhodl zničit obě 

hříšná města. Abram se je snažil zachránit. Bůh souhlasil, že města ušetří, pokud se v nich 

najde alespoň deset spravedlivých lidí. Ale ani tolik jich tam nebylo, pouze Lot s rodinou. 

 

Abraham 

Hospodin se zjevil v noci Abramovi, vyvedl ho před stan a oznámil mu, že se mu narodí syn 

Izák. Řekl mu, že  se stane otcem národů a jeho potomstvo bude tak početné jako je množství 

hvězd na nebi. 

Změnil jméno Abramovi i jeho ženě.  

Abram se od té doby jmenoval Abraham a jeho žena Sárai dostala jméno Sára. 

 

Když jejich syn povyrostl, rozhodl se Hospodin prověřit Abrahamovu oddanost a poslušnost. 

Přikázal mu, aby šel se synem do země Moria a obětoval tam Izáka jako zápalnou oběť. 

Abraham Boha poslechl. 

Když chtěl chlapce obětovat, zadržel jeho ruku anděl. Místo syna nakonec obětoval beránka, 

který uvízl v křoví. 

Hospodin tak dal najevo, že si nepřeje lidské oběti. 

Vznikla tradice a židé i později obětovali Bohu beránky. 

 

Izák a jeho rodina 

Když Izák dospěl, byl vyslán služebník do Háranu, aby mu přivedl manželku. Posel žádal 

Hospodina o znamení, aby vybral správně. Ke studni přišly dívky. Jedna z nich nabídla vodu 

poslovi i jeho doprovodu. Tato dívka se jmenovala Rebeka a stala se Izákovou manželkou. 

 



 

Šťastným manželům se narodila dvojčata. Prvorozený Ezau byl chlupatý a stal se z něho 

lovec. Izák si tohoto syna velmi oblíbil.  Mladší bratr Jákob byl naopak oblíbencem matky.  

Izákovo božské požehnání však mohl získat pouze jeden syn. Izák už byl starý, poloslepý, 

když se rozhodl svému staršímu synu požehnat. Požádal ho, aby šel na lov a z úlovku mu 

připravil jeho oblíbené jídlo. Matka vše vyslechla, ale rozhodla se obelstít starého Izáka, aby 

požehnání získal mladší z bratrů. Sama připravila pokrm a poradila mladšímu synovi, jak 

přelstít špatně vidícího Izáka: 

Měl si připevnit na paže kůže a předstírat, že je chlupatý Ezau. 

 

Jákob 

Jákob utekl před zlobou svého bratra do Háranu ke strýci Lábanovi. 

Zde se zamiloval do jeho mladší dcery Ráchel. Aby se s ní mohl oženit, musel zde sloužit 

sedm let. Když se ženil, byl podveden. Jeho ženou se stala Lea, starší sestra jeho vyvolené. 

Musel přislíbit službu dalších sedm let, aby si mohl vzít Ráchel. 

Protože měl uděleno požehnání, vše se mu dařilo. I když sloužil, stal se bohatým mužem. Po 

uplynutí stanovené doby se rozhodl, že se vrátí domů. Při návratu se mu zdál sen o žebříku, 

který vedl do nebe. Nakonec zápasil s tajemným mužem, což byl sám Bůh.  

Získal nové jméno Izrael. 

Když se setkal s bratrem, usmířili se. 

Se svými ženami měl mnoho synů. Jeho oblíbeným se stal Josef, který uměl vykládat sny. 

Bratři na něj žárlili, a tak se ho rozhodli zbavit. Prodali svého bratra do otroctví. Otci sdělili, 

že jeho milovaný syn byl roztrhán dravou zvěří. 

Jaký důkaz dali otci Jákobovi, že jeho milovaný syn je mrtev? 

Ukázali otci Josefovo roucho roztrhané a potřísněné krví. 

 

Josef 

Josef byl prodán jako otrok do Egypta (země). Tady ho koupil bohatý Putifar, který byl 

služebníkem samotného faraona. Josef byl velmi pracovitý, proto se stal správcem majetku 

svého pána. Zalíbil se i jeho ženě, která se pokusila Josefa svést. Když se jí to nepodařilo, 

obvinila Josefa, že se jí chtěl zmocnit násilím. 

Jaký důkaz podala svému muži? Josefův plášť, který mu strhla, když od ní prchal. 

Josef byl uvržen do vězení. Tady vyložil sny královskému číšníku a pekaři. 



 

Oba jeho výklady snů se vyplnily: 

Faraónův číšník byl omilostněn a vrátil se k faraónovi. 

Faraónův pekař byl popraven. 

 

I faraóna tížily stále se opakující sny. Zdálo se mu o sedmi klasech, které byly plné kvalitního 

zrna, a o dalších sedmi, které byly špatné a usychající. V dalším snu viděl panovník sedm 

krav tučných. Pak se objevilo sedm hubených a nemocných, které požraly ty tučné. Nikdo 

nedokázal faraónovi vyložit jeho sny. Královský číšník si vzpomněl na Josefa. Tomu se 

podařilo vyložit sny a prorokoval zemi sedm let hojnosti, po kterých bude následovat bída a 

hladomor. Poradil faraónovi, aby postavil velké sýpky, do kterých každý rok uloží část 

bohaté sklizně. V letech neúrody bude dost zásob pro všechny. 

Faraón učinil z Josefa správce celé země, aby mohl vykonat vše podle své rady. 

Když přišla neúroda, vydával Josef shromážděné obilí. Přicházely i okolní národy a prosily o 

záchranu. Mezi nimi se objevili i Josefovi bratři, kteří však bratra nepoznali. Byli obviněni, že 

jsou špehové. Jeden z nich byl uvězněn a ostatní museli přivést svého nejmladšího bratra 

Benjamina, aby vyvrátili obvinění. Tak se i stalo. Josef pak nastražil lest a obvinil 

nejmladšího, že ukradl vzácný pohár. Ostatní bratři nabízeli svůj život, jen aby se 

nejmladšímu nic nestalo. Josef se podivil. Bratři mu vyprávěli, že jejich starý otec by nepřežil 

ztrátu dalšího milovaného syna. Josef bratrům odpustil, odhalil jim o sobě pravdu a pozval 

všechny, aby se usadili v Egyptě. 

 

Mojžíš 

Židé žili v Egyptě, ale po čase se zapomnělo na Josefa a židovský lid byl zotročen. Přesto se 

židovský národ množil a prospíval. Faraón se proto rozhodl ke krutému činu, k vraždění 

neviňátek. Aby matka zachránila malého Mojžíše, poslala ho po řece Nilu v proutěném 

košíku. 

Tak se v Egyptě zbavovali nechtěných dětí. Dítě našla králova dcera a Mojžíše adoptovala. 

Chlapec tak vyrůstal jako egyptský princ spolu s budoucím faraónem Ramessem II. Velikým. 

Když se Mojžíš dozvěděl o svém židovském původu, utekl do pouště, kde se mu v podobě 

hořícího keře zjevil Hospodin. Mojžíš dostal úkol vyvést židovský lid z Egypta a zbavit ho 

otroctví. Protože faraón odmítl propustit židovské otroky, seslal Bůh prostřednictvím Mojžíše 

deset ran egyptských: 

1. Nil plný krve 

2. Žáby 

3.  Komáři 



 

4.  Mouchy 

5.  Mor dobytka 

6.  Vředy 

7.  Krupobití 

8.  Kobylky 

9.  Tma po tři dny 

10.  Smrt prvorozených 

Židé se vydali na pochod do země zaslíbené. Putovali pouští, a když neměli jídlo, seslal jim 

Bůh manu. Když jim došla voda, vytryskl ze skály zázračně pramen. Došli až pod horu Sinaj. 

Mojžíš na ni vystoupil a získal od Hospodina Desatero přikázání: 

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 

3.  Pomni, abys den sváteční světil. 

4.  Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo. 

5.  Nezabiješ. 

6.  Nesesmilníš. 

7.  Nepokradeš. 

8.  Nepromluvíš křivého svědectví. 

9.  Nepožádáš manželky bližního svého. 

10.  Nepožádáš statku bližního svého. 

 

Lid byl ale netrpělivý, protože se Mojžíš dlouho nevracel. Někteří přestali věřit v jediného 

Boha a vytvořili si modlu v podobě zlatého telete, jak to vídali u Egypťanů. Když Mojžíš 

sestoupil z hory, rozzlobil se. Večer pak byli modloslužebníci pobiti. Jako trest musel pak 

celý národ bloudit pouští ještě čtyřicet let. Zaslíbenou zemi spatřil jen Mojžíš, ale už do ní 

nevstoupil. 



 

 Získání země 

Zaslíbená země nebyla pustá. Židé ji museli nejprve získat. Pod vedením muže jménem Jozue 

překročili řeku Jordán. Voda se zázračně zastavila. Nejprve přenesli archu úmluvy, ve které 

byly uloženy desky s Božím desaterem. 

Před nimi stálo město Jericho, které museli dobýt. 

Nejprve šest dní obcházeli tiše město. Sedmý den ho obešli sedmkrát a pak za troubení a 

velikého křiku se zhroutily hradby Jericha. 

 

Samson 

Židé měli mnoho nepřátel. Mezi ně patřili i bojovní Filištíni (Pelištejci). Naštěstí byl mezi 

židovským lidem silák – hrdina, který bojoval i se lvem, jehož kůži pak i nosil. Jeho síla se 

skrývala v dlouhých hustých vlasech. Samson se zamiloval do Dalily a vzal si ji za ženu, i 

když pocházela z nepřátelského národa. Její příbuzní ji přemluvili, aby zjistila, v čem spočívá 

obrovská Samsonova síla. Pak ji přesvědčili, aby Samsona ostříhala, a tak ho zbavila síly. 

Bezmocný Samson byl zajat a uvězněn. Požádal Hospodina, aby mu vrátil sílu. 

Při pohanských slavnostech ho přivedli do chrámu, aby se mu vysmívali. Samson se opřel o 

sloupy a celý chrám se zřítil. Všichni uvnitř nalezli smrt. 

 

Králové 

Útoky nepřátel sílily. Bylo nutné vybrat židovského krále, který by vedl bojovníky do války. 

Prorok Samuel s pomocí Boží pomazal na krále Saula, který vyhrál mnohé boje. Nebyl však 

poslušný náboženských zvyků, a proto prorok pomazal na krále tehdy ještě mladého Davida. 

Ten se proslavil bojem s filištínským hrdinou, obrem Goliášem, kterého zabil pomocí praku. 

Stal se tak slavným a král ho povolal ke svému dvoru, ale po čase začal na jeho slávu žárlit. 

Pokusil se ho několikrát zabít. Král nakonec padl v boji i se svým synem. 

 

David vyhrál mnohé boje a upevnil svou říši. Vybudoval nové hlavní město Jeruzalém. 

Dopustil se i hříchu, když se zamiloval do krásné Batšeby, která byla v té době vdaná. Aby ji 

mohl pojmout za manželku, poslal jejího muže do války a ten zde hrdinně zahynul v boji. 

Trestem bylo úmrtí jejich prvního dítěte. 

Po Davidovi nastoupil na trůn Šalamoun, který proslul svou moudrostí. Mezi nejslavnější 

patří jeho soud mezi dvěma ženami, které se přely o miminko. Král, aby poznal pravou 

matku, přikázal dítě rozpůlit mečem. Skutečná matka se raději chtěla dítěte vzdát. Krále 

navštívila také královna ze Sáby. Velmi se do sebe zamilovali. Po jejím odchodu král velmi 

trpěl. V Jeruzalémě postavil Bohu chrám, kde byla uložena archa úmluvy. 



 

Pod vlivem svých nežidovských manželek se dopustil velkého hříchu, povolil uctívání cizích 

bohů, dokonce jim nechal stavět i svatyně. Mnoho lidí přestalo uctívat Hospodina a klaněli se 

pohanským modlám. Židé byli potrestáni rozpadem království.  

 

Útok Asyřanů 

Židé byli v nebezpečí, protože na ně zaútočili Asyřané. Jejich velitelem byl nelítostný velitel 

Holofernes. V obleženém židovském městě Bethulii žila krásná a ctnostná vdova Judita. 

Aby zachránila město, svedla asyrského válečníka. Když s ním byla sama ve stanu, usekla mu 

hlavu. Asyřané bez svého velitele byli nakonec poraženi. 

 

Proroci 

Židé byli nepoučitelní a mnozí opět začali uctívat pohanské bohy. Největší popularitě se těšily 

modly boha Baala. Před Božím trestem je varoval prorok Eliáš. Aby přesvědčil ostatní o 

moci Hospodina, uspořádal soutěž. Postavili dvě hranice na zápalné oběti. Prorok dokonce 

svou hranici polil vodou. Pohanská oběť zůstala nedotčená, ale mokrá hranice s obětí 

Hospodinovi začala sama hořet. Sám prorok měl podobný osud. Když nastal jeho čas, odvezl 

ho ohnivý vůz na nebesa. Na zemi tento jev pozoroval jeho učedník Elíša. 

 

Dalším prorokem byl Jonáš, kterého Hospodin poslal do města Ninive, aby varoval hříšné 

obyvatele před zkázou. Mladému prorokovi se nechtělo splnit Boží příkaz, a proto se skryl 

před Hospodinem na loď. Na moři přišla obrovská bouře. Aby se námořníci zachránili, hodili 

proroka na jeho vlastní radu do vln. Prorok však nezahynul. Připlula velryby, která ho 

spolkla. Uvnitř se tři dny a tři noci modlil. Nakonec byl vyvržen na břeh. Došel do Ninive a 

splnil Boží příkaz. 

 

Židé dále uctívali pohanské bohy a byli potrestáni. Prorok Jeremiáš předpověděl dobytí 

Babylóňany. Král Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám a odvlekl lid 

do babylónského zajetí. 

 

Daniel 

V zajetí si teprve židovský lid uvědomil své chyby a rozpomněl se na Hospodina. Byla to víra 

jejich předků, která jim pomáhala přežít v cizí zemi. 

Babylónskému králi Nabukadnezarovi (Nabuchodonozor) se zdál sen o ohromné soše. Měla 

hlavu ze zlata, ramena ze stříbra, břicho a bedra z mědi, stehna ze železa a nohy z hlíny. 



 

Vymrštěný kámen ji zasáhl a vše se zřítilo. Jediný, kdo dokázal králi vyložit sen o osudu a 

zániku říší, byl židovský prorok Daniel.  

 

Dalším babylónským králem byl Besazar. Na jedné hostině se rozhodl pít z nádob a pohárů, 

které byly ukořistěny ze Šalamounova chrámu. Během hostiny všichni strnuli hrůzou. 

Objevila se ruka, která psala na zeď tajemný nápis: MENE TEKEL ú-parsín. 

Pouze Daniel dokázal nápis přeložit a vysvětlit: „Sečteno, zváženo a přisouzeno Peršanům.“ 

Byla to výstraha a rozsudek nad zpupným králem. Zanedlouho Babylónie padla a stala se 

součástí Persie. 

 

Daniel se odmítl klanět jiným bohům než Hospodinovi. Byl proto za trest uvržen do jámy se 

lvy, ale nic se mu nestalo. 

 

Ester 

Jedno z hlavních měst Persie se jmenovalo Súsy (Susan). Zde žil velký král Achašveróš 

(Asverus) (Xerxes). Zapudil neposlušnou manželku a rozhodl se vybrat si novou královnu. Po 

celé říši byly odváděny krásné dívky do jeho harému. Tento osud potkal i krásnou židovskou 

dívku Hadasu. Na radu svého příbuzného Mordechaje si změnila jméno na Ester, aby nikdo 

nepoznal její židovský původ. Král se do ní zamiloval a z Ester se stala perská královna.  

Královým rádcem se stal Haman, který nenáviděl Židy. Očerňoval je a přesvědčil krále, aby 

byl všechen židovský lid vyvražděn. 

Ester chtěla svůj lid zachránit, ale nesměla předstoupit před krále bez pozvání. Za porušení 

zákona jí hrozila smrt, pokud by k ní král nepozvedl žezlo. Ester se modlila a pak předstoupila 

před krále bez pozvání. Král jí pozvednutím žezla daroval život a zeptal se, co tak důležitého 

žádá. Ester ho pozvala i se zlým rádcem na trojí hostinu. Král byl velmi spokojen a 

přemáhala ho zvědavost, co si královna přeje. Teprve při třetím setkání padla Ester na kolena 

a prosila, aby král jí i jejímu lidu daroval život. 

Král se rozzuřil a ptal se, kdo by se opovážil usmrtit jeho milovanou královnu. 

Tehdy mu Ester pověděla, že pochází z židovského národa, který chce jeho rádce vyvraždit. 

Král nechal rádce popravit a vydal zákon, že se židovský lid může bránit. Ester se podařilo 

zachránit židovský národ. 

 

 


