
Hány napig tartó 
lakomát rendezett 

Ahasvérus a 
fejedelmeinek?

Hány napig tartó 
lakomát rendezett 
Ahasvérus a Susán 
városában élőknek?

Megjelent-e Vásti 
királynő Ahasvérus 

hívására?

Mi lett Vásti királynő 
büntetése?

Hogy hívták azt, aki a 
királynak kiválasztott 
lányokra felügyelt?

Hogy hívták Eszter 
gondviselőjét?

Mit jelent Eszter neve? Kije volt Eszter 
Márdokeusnak?

Milyen származású volt 
Eszter?

Hogy hívták a várost, 
ahol a királyi vár 

volt?

Hány hónapig tartott a 
lányok felkészítése?

Ki lett a királynő 
Vásti helyett?

Hogy hívták a király 
két udvarmesterét, akik 
összeesküvést szőttek?

Ki leplezte le a király 
elleni összeesküvést?

Mi történt a király két 
udvarmesterével, akik 
összeesküvést szőttek?

Milyen származású volt 
Hámán?

Ki előtt nem hajolt meg 
Márdokeus?

Hány tálentum ezüstöt 
ajánlott fel Hámán a 
királynak a zsidók 

kiirtásáért?

Melyik napra esett a 
sors Hámán 

sorsvetésénél?

Mit tett Márdokeus, 
amikor meghallotta 
Hámán törvényét?

Hány napja nem látta a 
királyt Eszter, mikor 
kihirdették Hámán 

törvényét?

Hogy hívták a király 
udvarmesterét, akit 
Eszter szolgálatára 

rendeltek?

Hány napig böjtöltek a 
zsidók Eszterrel 

együtt?

Mit nyújtott ki 
Ahasvérus Eszterre?

Hány lakomára hívta meg 
Eszter a királyt és 

Hámánt?

Hogy hívták Hámán 
feleségét?

Hány könyök magas volt 
az akasztófa, amit 
Hámán Márdokeusnak 

készített?



Ki vitte végig 
Márdokeust a városon, 
tisztességet adva?

Mit kért Eszter a 
királytól a 2. lakomán? Mi lett Hámán vége?

Ki lett Hámán 
vagyonának felügyelője?

Érvényes volt-e Hámán 
törvénye, miután 

meghalt?
Hány fia volt Hámánnak?

Hány ellenséget öltek 
meg a zsidók a 12. 
hónap 13. napján?

Hogy nevezik azt az 
ünnepet, amelyet 

Márdokeus és Eszter 
rendelt el?

Kinek a lánya volt 
Eszter?

Fejezd be: “Fiam, ha a 
bűnösök el akarnak 
csábítani téged,...”
Példabeszédek 1:10

Fejezd be: Aki magát 
felmagasztalja, 

megaláztatik, és aki 
magát megalázza, ...”

(Máté 23:12)

Hol van megírva? “Ti, 
akik szeretitek az 
Urat, gyűlöljétek a 
gonoszságot...”

Hol van megírva? “Csak 
én tudom, mi a tervem 
veletek, így szól az 

Úr...”

Hány tartományon 
uralkodott Ahasvérus?

Kinek a fia volt 
Márdokeus?

Éltek-e Eszter szülei, 
mikor királynő lett?

Hány udvarhölgyet 
rendelt Hégai 
Eszternek?

Hány év telt el Vásti 
és Eszter királynésága 

között?

Megjutalmazták-e 
azonnal Márdokeust, 
hogy leleplezte az 

összeesküvést?

Hova jegyezték fel 
Márdokeus tettét?

Vállalta-e Eszter, hogy 
akár élete árán is 
bemegy a királyhoz?

Miért olvastatott fel 
Ahasvérus a krónikák 

könyvéből?

Hol volt a király, míg 
Hámán az életéért 

könyörgött?

Mi történt, mikor 
kihirdették Márdokeus 

törvényét?

Elvették-e a zsidók 
azok vagyonát, akiket 

megöltek?

Ki lett a király utáni 
második ember, miután 
Eszter királyné lett?

Ki lett a király utáni 
második ember Hámán 

helyett?



Melyik birodalomnak 
volt a királya 

Ahasvérus?

Ki hurcolta el Izráel 
népét Babilonba?

Melyik törzsből 
származott Márdokeus?

Mi volt Eszter eredeti, 
héber neve?

Kinek a leszármazottai 
az amálekiták?

Mivel vádolta Hámán a 
zsidókat a király 

előtt?

Kik vitték hírül az 
újonnan meghozott 

törvényeket Babilonban?

Hogy hívták Eszter 
férjét, Babilon 

királyát?

Összesen hány férfit 
öltek meg a zsidók 
Susán városában?

Hány éve uralkodott 
Ahasvérus, mikor Eszter 

királynő lett?
Hanyadik hónapban 

vetett sorsot Hámán?
Örült-e Susán városa 
Hámán törvényének?

Böjtöltek-e az 
udvarhölgyek Eszterrel 

együtt?

Ki adott tanácsot a 
királynak, hogyan 
jutalmazza meg 
Márdokeust?

Hol állította fel Hámán 
a Márdokeusnak szánt 

bitófát?

Mivel pecsételték le a 
vissza nem vonható 

törvényeket?

Előfordul-e Isten neve 
Eszter könyvében?

Hanyadik könyv a 
Bibliában Eszter 

könyve?


