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כאשר אמה ואביה של  .  פעם היתה נערה מאוד יפה בשם אסתר
אסתר כבדה את דודה .  מרדכי גדל אותה, הדוד שלה, אסתר מתו

 .ידי כך שהיא צייתה לו כמו בת-על



היא היתה  .  אסתר לא היתה פרסית, אבל.  אסתר גרה בפרס
 ,    בימיה של אסתר.  אבותיה באו לפרס כשבויי מלחמה.  יהודיה
 .הרבה יהודים חיו בפרס         



המלך של פרס ערך  
משתה גדול עבור 

.  נסיכים מכל העולם
הגברים אכלו בנפרד  

מהנשים שגם הן  
חגגו יחד עם המלכה  

המלך  .  ושתי
השיכור הורה  

לושתי לכבוש את 
כתר המלכות  

.  ולהראות את יופיה
 .המלכה ושתי סרבה



בכדי להראות לנשים שעליהן  
לכבד את בעליהן הוציא המלך  

חוק חדש אשר לקח את המלכות 
 .היא כבר לא היתה מלכה.  מושתי



נערך חיפוש אחרי מלכה  
מכל הנשים  .  חדשה

בחר  , היפות בממלכה
המלך באסתר להיות  

הוא שם כתר .  אשתו
אסתר  .  מלכות על ראשה

לא ספרה למלך שהיא 
יהודיה מכיון שדודה אמר  

 .לה לא לספר זאת



הדוד מרדכי בלה את זמנו  
בכניסה לארמון בכדי  

יום .  לשמוע חדשות מאסתר
אחד הוא שמע כיצד שני 

משרתים מתכוננים לרצוח  
מרדכי שלח  .  את המלך

אזהרה אשר הצילה את חיי 
המשרתים נתלו  .  המלך

 ושמו של מרדכי נכתב בספר  
 .דברי הימים של המלך      



השני בחשיבותו למלך היה איש עשיר בשם  
-כולם.  כולם השתחו כאשר המן עבר.  המן

מרדכי עבד והלל  , כיהודי.  חוץ מאדם אחד
 .רק את האלוהים חיים



כך שהוא החליט  -המן שנא את מרדכי כל
!  כמה איום.  להרוג את כל היהודים בפרס

המן הרשע רימה את המלך וגרם לו  
 לחתום על חוק שבזמן מסוים כל היהודים  

 .בממלכה יוצאו להורג                   



גם  .  זה היה חוק נורא
היהודים והפרסים  

  -אבל זכרו.  התאבלו
אלוהים הפך את אסתר  

והיא היתה  .  למלכה
האם היא תסתיר  .  יהודיה

,  או?  את הסוד מהמלך
האם היא תסכן את חייה  
 ?כדי להציל את בני עמה



היא הזמינה את המלך והמן  .  אלוהים נתן לאסתר רעיון מבריק
יבוא המלך  .  "שם הבטיח לה המלך את כל מה שתבקש.  למשתה

אז היא תספר  .  ענתה אסתר" ,והמן אל המשתה אשר הכנתי לו
 .למלך את מה שרצתה



המן הכין עץ תליה גדול בכדי  , בינתיים
 .לתלות את מרדכי



בספר  .  בלילה המלך לא יכול היה לישון
דברי הימים הוא קרא שמרדכי מעולם לא  

.   זכה בתגמול על כך שהציל את חייו
 מה  ", שאל המלך את המן, למחרת

 לעשות באיש אשר המלך חפץ  
 הוא חשב  .  המן שמח" ?ביקרו

 .שהמלך מתכוון אליו



המן בא אל המלך לבקש את רשותו לתלות את  
עכשיו זה יכול  .  עץ התלייה היה מוכן.  מרדכי
.  הציע המן הצעה, מלא התרגשות וגאוה.  לחכות

 ."הלבש את האיש בבגדי מלכות וכתר מלכות"



.  הושיבו אותו על סוס שהמלך רכב עליו"
צווה על איש ממשרתי המלך להרכיבו  

ועשה , מהר."  "ברחובות העיר שכולם יראו
 .ציוה המלך על המן" ,זאת למרדכי היהודי



כיצד אתם מתארים לעצמכם הרגיש המן כאשר  
?   הוא כיבד והרכיב את מרדכי ברחבי העיר

.   הוא שנא את מרדכי עכשיו אפילו יותר מקודם
 בקרוב הוא  .  "כנראה חשב המן" ,רק חכה"

 יחד עם  -ימות
 כל שאר  
 ."היהודים



,  מאוחר יותר באותו היום
המלך והמן באו למשתה של  

מהי  .  "המלכה אסתר
הוא .  שאל המלך"  ?בקשתך

.   לא שכח את הבטחתו
המלכה  , בהצביעה על המן

אסתר ספרה למלך על  
.  התוכנית האכזרית של המן

 .אמר המלך!"  תלו אותו"



הם  .  אז הוציא המלך חוק חדש המרשה ליהודים להגן על עצמם
מרדכי הפך לשני בחשיבותו אחרי המלך וכל היהודים  !  נצלו

העם היהודי  , אפילו היום.  שמחו וצהלו ונתנו מתנות אחד לשני
 .זוכר כיצד הציל אותם אלוהים בעזרת אסתר המלכה



 מלכת אסתר היפה  
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
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 "פתח דבריך יאיר"
  130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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