PRACOVNÍ LIST K 72. LEKCI (Ester 2)
Úkol 1: Nakresli komiks o tom, jak Ester naplánovala a zrealizovala plán záchrany Židů. Obrázek doplň
i slovy.
Mordokaj informuje Ester

Příprava na vstup před krále

Ester u krále a její prosba

Hostina u Ester a její 2 prosba

Hamanův návrat z hostiny

Král nemůže spát…

Pocta Mordokajovi

Druhá hostina a 2 prosba

Odhalení a trest Hamana

Úkol 2: V textu najdi celkem 14 chyb, podtrhni je a napiš nad dané slovo (slova), jak to má být
správně. Jedno slovo se třikrát opakuje.

Oné noci spánek od královského číšníka prchal. Poručil tedy, aby přinesli Knihu letopisů památných
událostí a ty byly králi zpívány. Našel se zápis, jak Mordokaj oznámil na Bigtanu a Tereše, tři královy
dvořany ze strážců prahu, že chtěli na krále Davida vztáhnout ruku. Král se otázal: „Jaká pocta a jaké
povýšení byly za to Hamanovi uděleny?“ Královští panoši, kteří ho obsluhovali, odvětili: „Nedostal
vůbec nic.“ Tu se král otázal: „Kdo je na nádvoří?“ Mezitím přišel na vnější nádvoří králova domu Haman
promluvit si s králem, aby dal pověsit Mordokaje na kříž, který pro něho připravil. Panošové řekli králi:
„To je Haman, stojí na nádvoří.“ A král řekl: „Ať vstoupí!“ Haman vstoupil a král se ho otázal: „Co se má
stát s mužem, kterého chce král potrestat?“ Haman si v duchu řekl: „Koho jiného, než Mordokaje by

chtěl král potrestat?“ A odvětil králi: „Tomu muži, ať přinesou královské roucho, které oblékal král, a
přivedou osla, na němž jezdil král, a na jeho hlavu ať vloží turban z vybraných látek. A ať některý z
královských velmožů a šlechticů, oni ať obléknou toho muže, a provedou jej po lese u města a před ním
provolávají: Tak se jedná s mužem, kterého chce král potrestat!“
Úkol 3: Doplň nedokončené věty
Ester vyřizuje Mordokajovu zprávu o vyhlazení Židů její osobní strážce _____________ .
Mordokaj prosí Ester, aby __________________________________________________ .
Všichni Židé i Ester se svými služkami se před tím, než předstoupila Ester před krále, _________ a
_____________ .
Esteřino přání, když ji král přijal bylo ________________________________ .
Mordokaj se Hamanovi po návratu z hostiny u královny Ester opět ___________________ , a proto se
Haman po poradě s jeho blízkými rozhodl, že ________________________________ .
Druhé a to hlavní přáni Ester je, aby __________________________________________ .
Úkol 4: Vylušti biblický verš. Každé třetí písmeno je to pravé.
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Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v Ester, kapitolách 4-7.
Otázka
1. Jak dlouho král Achašvéroš nepozval Ester k sobě do
paláce, předtím, než k němu sama přišla? Kolik dní?
2. Jak vysoký byl kůl, který nechal postavit Haman pro
Mordokaje?
3. Jak se jmenoval služebník, který upozornil krále
Achašvéroše na kůl, který nechal Haman prostavit?
4. Co udělal král Achašvéroš, ihned potom, co se dozvěděl,
že je Haman podvodník a chce vyvraždit všechny Židy?
5. Jak se jmenovala Hamanova žena?

Odpověď

