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ESTER 

Kniha Ester 

{1:1}, teď to přišlo v dnech Achašveróše, (to 

[je] Stavební činnost, která vládla, od Indie až k 

Etiopie, [prostřednictvím] set a sedm a dvacet 

provincie:) {1:2} [že] v těch dnech, kdy král 

Stavební činnost se posadil na trůn svého království, které [byl] 
v 

Laďka paláce, {1:3} v třetím roce své vlády, on 

Vyrobeno na hostinu k jeho knížat a jeho zaměstnanců; moc 

z Persie a médií, šlechticů a knížata 

provincie, [že] před ním: {1:4} když ukázal 

bohatství jeho slavné království a čest jeho 

Skvělé Veličenstvo mnoho dní, [i] sto a 

osmdesát dní. {1:5} a když byly v těchto dnech, 

král udělal hostinu až do všech lidí, kteří byli přítomni 

v Roman palace, obojí až do velké a malé, sedm 

dní, v soudní síni v zahradě královského paláce; {1:6} 

[Kde byli] bílé, zelené a modré, [závěsy,] připevněn 

s šňůry z jemného plátna a purpurové, stříbrné prsteny a sloupy 

z mramoru: lůžka [byly] zlato a stříbro, na 

dlažba červená a modrá, bílá a černá, mramoru. 

{1:7} a dali [je] nápoje v nádobách zlata, (dále jen 

plavidla jsou odlišná jedno od druhého,) a královské víno v 

hojnost, dle stavu král. {1:8} a 



pití [byl] podle zákona; Nikdo donutit: pro 

tak král ustanovil všem důstojníkům svého domu, 

že by měly dělat podle potěšení každého muže. 

{1:9} také Vašti královna se na hostinu pro ženy 

[v] královský dům který [patří] Hamán. 

{1:10} na sedmý den, kdy byl srdce krále 

Veselé víno, velel Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha a Abagtha, Zethar a lomy, 

sedmi komořího, které sloužily v 

Stavební činnost krále, {1:11} aby Vašti královna 

před krále s royal crown, aby ukázal lidem 

a knížata její krása: ona [byl] spravedlivý dívat na. 

{1:12} ale královnu Vašti odmítli přijít na king's 

přikázání [jeho] komořího: proto byla 

Král velmi rozhněval a vztek v něm. 

{1:13} a potom řekl král k moudrých, které znal 

časy, (pro tak [byl] králova způsobem k vše, co 

Znal zákon a úsudek: {1:14} a další mu 

[byl] Carshena, Shethar, Admatha, zmínek, přírodní, 

Marsenou [a] Memucan, sedmi knížat z Persie a 

Média, který viděl králova tvář, [a] který seděl první 

v království;) {1:15} co budeme dělat unto královna 

Nikola podle zákona, protože podlé vystupovala 

přikázání Hamán tím starali? 

{1:16} a Memucan odpověděl před krále a 

knížata, královnu Vašti neudělal špatně králi 

pouze, ale také na všech knížat a všem lidem, 

[jsou] ve všech provinciích krále Achašveróše. {1:17} pro 

[tento] listina královny se v zahraničí Poďtež všech žen, 



tak, aby se pohrdají jejich manželé v jejich očích, když 

musí být hlášeny, krále Achašveróše velel Ivana 

královna přivezli před ním, ale ona ne. 

{1:18} [rovněž] rozvlekle dámy z Persie a média 

Tento den až do všech krále knížata, které jste slyšeli o 

Listina královny. Tak [zde povstanou] příliš mnoho 

pohrdání a hněv. {1:19}-li to král, ať tady 

Královské přikázání od něj a nechat to být napsáno mezi 

zákony Peršanů a Médů, že to není 

změněn, že Vašti přijít už před krále Achašveróše; 

a nechat krále, dát jí královský majetek k druhému, který je 

lepší než ona. {1:20} a kdy králova vyhláška, která 

on musí dělat se zveřejní po jeho říši 

(protože je to skvělé,) všechny ženy dají jejich manželé 

čest, velké i malé. {1:21} a přísloví 
potěšen krále a knížata; a král udělal podle 

slovo Memucan: {1:22} poslal dopisy do všech 

king's provincií, v každé provincii podle 

psaní této smlouvy a lidí po jejich jazyk, 

že každý člověk by měl nést pravidla ve svém vlastním domě a 
že 

[to] by měl být zveřejněn podle jazyka každého 

lidé. 

{2:1} po tyto věci, když hněv krále 

Stavební činnost ustupovat, vzpomněl Vašti a co 

udělala, a co se rozhodl proti ní. {2:2} pak 

řekl král si zaměstnanci, kteří sloužili jemu, ať tam 

pro krále se usiluje spravedlivé mladé panny: {2:3} a nechat 

Král jmenuje důstojníky ve všech provinciích svého království, 



že mohou shromáždit všechny spravedlivé mladé panny: 

Laďka paláce, do domu ženy až 

péče o Hege královský komoří, udržovatel 

ženy; a nechat své věci pro čištění podávat [je: 

] {2,4} a se označí za svobodna, které přehodí král královna 

namísto Vašti. A ta radost král; a on udělal 

Takže. 

{2:5} [nyní] v Šúšanu zde palác byl určitou 

Žid, jehož jméno [byl] Mordecai, syn Jair, syn 

Shimei, syn CIS, Benjamite; {2:6} kteří byli 

odnesen Jeruzalém s zajetí, který měl 

byla s Jeconiah krále judského, kterého 

Babylónský král Nebúkadnesar měl unést. 

{2:7} a vychovávali Horák, že [je], Esther, jeho 

strýc je dcera: neboť neměla ani otec, ani matka, a 

služebná [byl] spravedlivé a krásná; kým Mordecai, kdy 

její otec a matka byli mrtví, vzal za svou vlastní dceru. 

{2:8}, tak se stalo, když královské přikázání 

a jeho výnosu byl slyšet, a když bylo mnoho dívek 

shromáždili k Šúšanu paláce, do vazby 

Hegai, že Ester také přivedla až do královského domu, 

péče o Hegai, chovatel žen. {2:9} a 

dívka mu radost a získala laskavost 

a urychleně dal jí její věci pro čištění, s 

takové věci jako patřily k ní a sedm dívek, [který 

byla] setkání jí přiznána z králova domu: a on 

Raději ji a její služky k nejlepší [místo] 

Dům žen. {2,10} Esther neměl ani zvala ji 

lidé ani její příbuzní: pro Mordecai žádali o ní, že 



ona by ani Shewem, [it.] {2:11} a Mordecai chodil 

každý den před soudem dům žen, vědět 

Jak Ester, a co by se s ní stalo. 

{2:12}, teď když každý služka zase byl jít do 

Hamán, poté, že ona už byla dvanáct měsíců, 

podle způsobu žen (tak byly 

dnů od jejich purifications dosaženo, [k vtipu,] šest 

měsíce s olej z myrhy a šest měsíců s sweet 

pachy a [jiné] věci pro čištění z 

ženy;) {2:13} pak tedy přišel [každý] maiden až 

Král; vůbec si přeje aby šla s ní dostal 

z domu žen až do králova domu. 

{2:14} šla večer a zítra jí 

vrátil do druhého domu žen, do vazby 

z Shaashgaz, královský komoří, která udržovala 

konkubíny: přišla až král nic víc, kromě 

Král vyžíval se v ní, a že ona říkalo podle jména. 

{2:15} teď když turn Ester, Dcera 

Abihail strýc Mordecai, který si ji vzal za své 
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Dcera, přišel do jít ke králi, ona požadovala 

nic než co Hegai královský komoří, chovatel 

žen jmenován. A Ester získal přízeň v 

pohled na všechny, které na ni pohlédl. {2:16} tak bylo 

brát až do krále Achašveróše do svého domu v desáté 

měsíc, který [je] měsíc Tebeth, v sedmém roce 

jeho panování. {2:17} a král miloval Esther především na 

ženy a ona získal milost a laskavost v jeho zrak více 

než všechny Panny; tak, aby si královskou korunu na ni 



hlavu a udělal jí královna namísto Vašti. {2:18} pak 

Král, velkou hostinu k jeho knížat a jeho 

služebníci, [i] Ester hostina; a on udělal uvolnění do 

provincie a dal dary, podle státu, krále. 

{2:19} a když Panny se shromáždili 

podruhé, pak Mordecai seděl v králově bráně. {2:20} 

Esther ještě [] naopak její příbuzní, ani ji lidé; jako 

Mordecai žádali ji: pro Ester udělal přikázání 

z Mordecai jako jako když s ním vyrůstala. 

{2:21} v oněch dnech, zatímco Mordecai seděl v king's 

Brána, dva z královského komořího, Bigthan a Teresh, z 

ty, které držel dveře, byli rozhněval a snažil se položit 

ruku na krále Achašveróše. {2:22} a věc byla 

je známo, že Mordecai, který řekl: Ester královna; a 

Esther certifikovaný král [jejich] si Mordecai jménem. 

{2:23} a když inkvizice byl z děje, bylo 

zjistil; Proto byly obě oběsil na stromě: a to 

byl napsán v knize kronik před králem. 

{3:1} poté, co tyto věci krále Achašveróše podporovat 

Haman syn Hammedatha Agagite a pokročilé 

mu a nastavit své místo především knížata že [byly] s 

ním. {3:2} a všichni královi služebníci, že [byli] v 

King's gate, uklonil se a reverenced Haman: král měl 

tak přikázal, které se ho týkají. Ale Mordecai se uklonil 

ani [mu] úctu. {3:3} pak král má zaměstnance, 

Jaký [byli] v králově bráně, řekl Mordecai, proč 

transgressest ty královské přikázání? {3:4} teď 

stalo se, když se denně přistoupiv mu a on 

naslouchal není k nim, které řekli, Haman, vidět 



zda by si Mordecai zastávalo: neboť řekl 

jim, že on [byl] Žid. {3:5} a když to viděl Haman 

Mordecai uklonil není, ani to mu úctu, pak byla 

Haman plný hněvu. {3:6} a myslel si opovržení položit 

ruce na Mordecai sám; měli zvala ho 

lidé Mordecai: pročež Haman se snažili zničit všechny 

Židé že [byli] v průběhu celého království 

Stavební činnost, [i] lidé Mordecai. 

{3:7} v prvním měsíci, že [je] v měsíci Nisan, v 

dvanáctý rok krále Achašveróše, hodili Pur, že [je], 

šarže, před Haman ze dne na den a měsíc 

měsíc, [dvanáctý [měsíc] k], [je], měsíc Adar. 

{3:8} a Haman řekl: Hamán je 

Někteří lidé roztroušeny v zahraničí a rozdávalo 

lidé ve všech provinciích tvého království. a jejich zákony 

[jsou] rozmanité od všech lidí; ani jim udržet králova 

zákony: proto to [je] ne pro zisk královské trpět nich. 

{3:9}-li to král, ať je psáno, že mohou být 

zničeno: a bude platit deset tisíc talentů stříbra 

ruce z těch, které mají náboj podnikání, aby 

[to] do královské pokladny. {3:10} a král vzal 

Prsten z ruky a podal svým Haman syn 

Hammedatha Agagite, nepřítelem Židů. {3:11} a 

Král řekl: Haman, stříbro [je] vzhledem k tobě, 

lidé také, co s nimi, kočárem dobré pro tebe. 

{3:12} pak byly králi písařů vyzval třinácté 

den prvního měsíce a tam byl napsán podle všech 

Tento Haman už přikázal jemu poručíků krále, 

a guvernéři že [byli], nad každou provincii a 



vládce všech lidí z každé provincie v souladu 

zápis jejich a [na] každý lidé po jejich jazykem; 

ve jménu krále Achašveróše ji napsal a uzavřené 

s king's ring. {3:13} a dopisy byly zaslány 

příspěvky do všech krále provincií, zničit, zabít a 

Příčina k rychlé zkáze, všichni Židé, mladí i staří, malé děti 

a ženy, v jeden den, [i] po třinácté [den] z 

dvanáctý měsíc, což [je] měsíc Adar a [aby] 

hlušina z nich za kořist. {3:14} kopírovat psaní 

pro přikázání v každé provincii byl 

publikoval: všichni lidé, které by měly být připraveny proti 

ten den. {3:15} příspěvky vyšel ven, že spěchal 

King's přikázání a výnos byl uveden v Šúšanu 

v paláci. A král a Haman zasedli k pití; Ale 

město Laďka byla zmatena. 

{4:1} když Mordecai vnímat vše, co bylo provedeno, 

Mordecai pronajmout své oblečení a oblékli se v žíně s 
popelem, 

a vyšel ven do středu města a plakala s hlasitým 

a hořký pláč; {4:2} a přišel ještě před krále 

Gate: pro žádný [může] vstoupit do královské brány oděná 

pytloviny. {4:3} a v každé provincii, pozbývala 

King's přikázání a jeho dekret přišel, [byl] 

velký smutek mezi Židy, půst a pláč, 

a nářek; a mnozí v roucho a popel. 

{4:4} tak Ester služky a její komořího a 

[to] řekl jí. Pak byla královna neobyčejně usoužený; a 

poslala roucho oblékat Mordecai a odnést své 

pytloviny od něj: ale on [to] není. {4:5} pak 



jménem Ester Hatach, [jeden] z královského komořího, 

kterého ustanovil k účasti na ní a dal mu 

přikázání Mordecai, vědět to, co [byl] a proč 

to [byl]. {4:6} tak Hatach šel zpět do Mordecai až 

ulice města, které [byl] před králův gate. {4:7} 

A Mordechajem mu všeho, co se stalo jemu, řekl 

a z částky peněz, slíbil že Haman 

platit do královské pokladnice pro Židy, zničit je. 

{4:8} i dal mu kopii zápisu 

dekret, který byl uveden v Šúšanu zničit, aby ukázal 

[to] Ester a [to] vyhlásit jí a k nabíjení 

jí, že ona by měla jít ke králi, aby prosbě 

mu a požádat před ním za svůj lid. 

{4:9} a Hatach přišel a řekl Esther slova 

Mordecai. 

{4:10} znovu Esther přistoupiv Hatach a dal mu 

přikázání: Mordecai; {4:11} všech král 

zaměstnanci a obyvatelé králova provincií, vědět, 

Ten kdo, zda muž či žena, musí Poďtež 

Král do vnitřního dvora, který není volána, [je] jeden 

zákon jeho [mu] odsoudit k smrti, s výjimkou takové, kterým 

Král musí vydržet zlaté žezlo, že může žít: ale 

Já nevolal do Poďtež král těchto třicet 

dní. {4:12} a řekli Mordecai Esther slovům. 

{4:13} pak Mordecai přikázal odpovědět Esther, myslet 

ne s sám, že ty unikneš v královském paláci, 

víc než všechny Židy. {4:14} Pokud jsi úplně holdest 

tvůj klid v této době, [pak] se tam rozšíření a 

vysvobození vznikají Židům z jiného místa; Ale ty 



a dům otce tvého se zničí: a kdo zná 

zda a nemírnost království [tak] dobu, jako 

Toto? 

{4:15} [jim] vrátit Mordecai, [to přikázal pak Ester 

odpověď,] {4:16} jít, shromáždit všechny Židy, které jsou 

v Šúšanu a rychle vy pro mě a ani jíst, ani 

Page 581 Esther (řečtina) 

Pijte tři dny, noc nebo den: jsem také a bude moje Panny 

rychle a tak se vejít: král, který [je] 

dle nového zákona: a když jsem zahynout, jsem 
zahynout. {4:17} tak 

Mordecai šel svou cestou a to podle té Ester 

přikázal mu. 

{5:1} teď stalo se třetího dne, že Ester 

na [její] královská [oděvy] a stál na vnitřním dvoře 

Králův dům u králova domu: a král 

seděl na jeho královský trůn v královské nad proti 

Brána do domu. {5:2} a tak, když král uviděl 

Ester královna stojící v soudu, [že] obhájila 

něco v jeho očích: a král se Ester 

Zlatý sceptre, že [byl] v ruce. Tak se Esther přiblížil, 

a se dotkl její žezlo. {5:3} a potom řekl král 

ní co chceš, královna Ester? a jaký [je] tvé 

žádost? to i ti bude dáno na polovinu 

království. {5:4} a Esther odpověděl, když [to] dobrou 

ke králi ať král a Haman přijde tento den: 

banket, který připravil jsem pro něj. {5:5} pak 

Král řekl, příčina Haman uvážil, že on může dělat, co 

Kterýž řekl Esther. Tak král a Haman přišel 



banket, že Ester připravil. 

{5,6} a řekl král k Ester na hostině z 

víno, co [je] tvé petice? a to se nevyplácí, tě: 

a co [je] statcích a o penězích? i na polovinu království to 

musí být provedena. {5:7} pak odpověděla Ester a řekl: 

Moje petici a mou žádost [je]; {5:8}, pokud jsem našel 
přízeň v očích krále, a král-li to 

Udělte petici a vykonávat mou žádost, aby král 

a hostina, které se připravují pro Haman 

je a já udělám zítra jako kterýž řekl král. 

{5:9} pak šel Haman zpět ten den radostné a s 

jsem rád, že srdce: ale když Haman viděl Mordecai v king's 

bránou, že není vstal, ani za něj, byl plný 

rozhořčení proti Mordecai. {5:10} nicméně Haman 

zdržel se: a když přišel domů, poslal a 

vyzval k jeho přátelé a Zeresh svou ženu. {5:11} a 

Haman řekl jim slávu svého bohatství a 

velké množství jeho děti a [všechno] vyznačující se tím 

Král měl podporovat ho, a jak se blížil se mu 

knížata a služebníci krále. {5:12} Haman 

Navíc řekl, ano, Ester královna Nechť nikdo přijít 

s králem k hostině, která se ale 

Já sám; a zítra jsem pozval jí i s 

král. {5:13}, ale to všechno mi availeth nic, tak dlouho jako já 

viz Mordechaj Žid seděl u královské brány. 

{5:14} pak řekl Zeresh, jeho žena a jeho přátelé: 

mu, ať šibenice z padesáti loket vysoká, a 

Zítra jsi mluvit k králi, že může být Mordecai 

ní oběsil: pak ty vesele vejít s králem: 



banket. A ta radost Haman; a on způsobil 
na šibenici mají být provedeny. 

{6:1} na oné noci by není král spánku a on 

přikázal přivést knihu záznamů kroniky; 

a byly přečteny před králem. {6:2} a bylo zjištěno, 

napsal, že Mordecai řekl Bigthana a Teresh, dva 

z královského komořího, strážci dveří, kdo 

usiloval o položit ruku na krále Achašveróše. {6:3} a 

Král řekl, jaká čest a důstojnost povím 

Mordecai za to? Pak řekl královských služebníků, 

sloužili jemu, není nic pro něj. 

{6:4} a král řekl, kdo [je] u soudu? Teď 

Haman vstoupil do vnější dvora králova 

dům, mluvit až do krále vyhrožujou Mordecai 

šibenice, který byl připraven pro něj. {6:5} a king's 

zaměstnanci mu řekl: Hle, Haman stojí v 

soudu. A král řekl, ať přijde in. {6:6} tak Haman 

přišel. A král řekl mu co musí udělat 

až muž, kterého král naplnili na cti? Teď 

Pomyslel si ve svém srdci, kterému by král Haman 

potěšení na počest více než pro sebe? {6:7} a 

Haman odpověděl králi, pro muže, kterého král 

naplnili na počest, {6:8} ať královské oblečení podat 

které král [useth] nosit a koně, král 

rideth a královské koruny, který je nastaven na hlavu: 

{6:9} a nechat toto oblečení a koně doručit 

ruka jednoho z králova nejvznešenější princů, které se mohou 

pole člověka [přitom] kterému král naplnili na čest, 

a přivést ho na koni přes ulici města, 



a hlásali před ním, tak se to udělat na člověka 

kterého král naplnili ke cti. {6:10} pak král 

řekl Haman, si pospěšte, [a] vzít oblečení a 

koně, jak ty jsi řekl a to i tak Mordecai 
Žid, který sedí u královské brány: nechat nic nesplní vše, 

hovořil. {6:11} pak vzal Haman oblečení a 

koně a oblékl Mordecai a přivedl ho 

jízda přes ulici města a prohlásil 

před ním, tak se to být až ten koho 

Král naplnili na cti. 

{6:12} a Mordecai přišel znovu na králově bráně. Ale 

Haman nebude dopadat do jeho domu smutku a zda mají hlavu 

pokryta. {6:13} Haman a řekl Zeresh, jeho žena a všechny jeho 

přátel [všechno] která se mu přihodilo. Pak řekl jeho 

moudří muži a Zeresh jeho žena mu, pokud Mordecai [být] z 

osivo Židů, před kterým ty jsi začal klesat, 

Ty nebudeš převažují proti němu, ale budeš jistě spadají 

před ním. {6:14} a zatímco [] ještě mluvil s 

ním, přišel královského komořího a nebude dopadat přinést 

Haman unto hostinu, kterou připravila Ester. 

{7:1}, tak král a Haman přišel na banket s 

Ester královna. {7:2} a znovu řekl král k Ester 

na druhý den na hostině vína, co [je] tvé 

petici, královna Ester? a to se nevyplácí, tobě: a 

Co [je] statcích a o penězích? a to se provede [i] 

polovinu království. {7:3} pak Ester královna 

odpověděl a řekl, pokud našel jsem laskavost v tvých očích, O 

Král a pokud to prosím král, můj život, mít mě na mé 

petice a moji lidé na mou žádost: {7:4} pro jsme se 



prodáno, já a můj lid, být zničen, být zabit a do výše 

zahynout. Ale pokud jsme byla prodána za otroci a 

bondwomen, jsem měl za můj jazyk, i když nepřítel 

king's škody nemohlo vyrovnat. 

7:5 {} a pak krále Achašveróše odpověděl a řekl: 

Ester královna, kdo je on, a kde je, že durst 

Předpokládám, že ve svém srdci, aby tak učinily? {7:6} a Ester 
odpověděla, 

nepřítele a nepřítele [je] to zlý Haman. Pak Haman 

Bál se, že před krále a královny. 

{7:7} a král vyplývající z banketu vína v 

jeho hněv [šel] do palácové zahrady: a stál Haman 

až k požádat o svůj život Ester královna; pro on 

viděl, že je zlo proti němu stanovených králem. 

7:8 {} pak král vrátil z palácové zahrady do 

místo banket vína; a padl Haman 

na postel němž Esther [byl]. Potom řekl král, 

Donutí ho královna také přede mnou v domě? Jak 

jsme z úst králova, zakryli Haman 

tvář. {7:9} a Harbonah, jeden z komořího, řekl 

před králem hle, šibenice padesát loket vysoká, 
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Haman vyvolal pro Mordecai, který mluvil 

Dobré pro krále, stojí v domě Haman. Pak 

Král řekl, pověste ho o ní. {7:10} tak oběsili Haman 

na šibenici, který byl připraven Mordecai. Pak byl 
Králův hněv zklidněném. 

{8:1} na ten den dělal krále Achašveróše dát domu 

Haman Židé nepřítele k Ester královna. A 



Mordecai přišli před králem. pro Ester řekl to, co on 

[byl] ní. {8:2} a král si sundal svůj prsten, který 

vzal z Haman a podal svým Mordecai. A 

Esther nastavit Mordecai nad domem Haman. 

{8:3} a Esther mluvil ještě jednou před králem a spadl 

dole u jeho nohou a věřím, že se slzami k zaskladnění 

neplechu Haman Agagite a jeho zařízení, že 

vymyslel proti Židům. {8:4}, pak král natáhl 

zlaté žezlo k Ester. Takže Ester vstala a postavila se 

před králem, {8:5} a řekl, pokud to prosím král a pokud 

Našel jsem laskavost v jeho očích a věc [v pořádku] 

před krále a já [být] v jeho očích příjemné nechat se 

napsal zvrátit písmena vymyslel Haman syn 

Hammedatha Agagite, kterou napsal zničit 

Židé které [jsou] ve všech krále provinciích: {8:6}, jak 

Mám vydržet vidět zlo, které musí Poďtež moji lidé? 

nebo jak může vydržet vidět zničení mých příbuzných? 

{8:7} pak krále Achašveróše řekl: Ester královna 

a k Mordechaj Žid, hle, dal jsem Ester 

dům Haman, a mu pověsili na 

šibenice, protože mu položil ruku na Židy. {8:8} 

Ye také psát pro Židy, jak to liketh vy, v královské 

jméno a pečeť [to] s king's ring: pro psaní 

který je napsán ve jménu krále, zátkou a 

King's ring, nikdo trombocyt ů. {8:9} pak byly 

Králova písaři v té době třetí měsíc, že [je], 

měsíc Sivan, na tři a dvacátého [den] 

a to byla napsána podle té Mordecai 

přikázal Židům a na poručíků a 



zástupci a vládci provincie [jsou] z Indie 

až do Etiopie, sto dvacet a sedm provincií, k 

Každá provincie podle psaní této smlouvy a k 

Každý lidé po jejich jazyk a Židé, podle 

do jejich psaní a podle jejich jazyka. {8:10} 

A psal ve jménu krále Achašveróše a zapečetila 

s king's ring a odeslaných dopisů podle příspěvků na koni, 

[a] jezdci na muly, velbloudy, [a] mladý dromedáry: 

{8:11} kde král udělil Židům který [byli] v 

každé město se slučují a stát 

jejich život, zničit, zabít a způsobit nezahynul, všechny 

moc lidí a provincie, která by napadení 

[] maličké i žen a [aby] hlušina z nich 

pro kořist, {8:12} na jeden den ve všech provinciích krále 

Stavební činnost, [totiž] po třinácté [den] o 

dvanáctý měsíc, což [je] měsíc Adar. {8:13} kopírovat 

psaní pro přikázání v každé 

provincie [byl] zveřejněny všechny lidi, a že Židé 

měla by být připravena tento den, aby se pomstil na 

jejich nepřátelé. {8:14} [tak] příspěvky, který jel na muly 

[a] velbloudi vyšel ven, že Pospíšil a přiměly 

Královské přikázání. A vyhlášky byl podáván v 

Laďka v paláci. 

{8:15} a Mordecai vyšel z přítomnosti 

král v královské oblečení modré a bílé a s velkou 

Koruna, zlata a oděv z jemné tkaniny a fialová: 

a město Laďka se radoval a byl rád. {8:16} 

Židům bylo světlo a veselí a radosti a čest. {8:17} 

A v každé provincii a v každém městě, pozbývala 



King's přikázání a jeho vyhlášky přišla, Židé měli radost 

a veselí, hostinu a dobrý den. A mnoho z 

lidé země se stali Židé; pro padl strach Židů 

na ně. 

{9:1} nyní ve dvanáctém měsíci, že [je], měsíc Adar, 

na třináctý den stejný, když král 

přikázání a jeho výnosu blížil k uvedení 
provedení, v den, kdy doufal, že nepřátelé Židů 

mít moc nad nimi, (ačkoliv byl otočen 

Naopak, že Židé měli pravidlo nad nimi, nenáviděl;) 

Sami Židé {9:2} shromáždili v jejich městech 

v průběhu všech provincií Hamán položit 

ruku na, jako například hledali jejich bolet: a žádný člověk 
nemohl 
odolat pro strach z nich padla na všechny lidi. 

{9:3} a vládci provincie a 

poručíků a poslanců a úředníků krále, 

pomáhal Židům; protože padl strach Mordecai 

je. {9:4} pro Mordecai [byl] velký v královském paláci, 

a jeho sláva zhasla v průběhu všech provincií: pro tento 

Člověče Mordecai voskovaný, větší a větší. {9:5} je tedy 

Židé porazil všechny své nepřátele s úderem meče, 

a porážka a zničení, a to, co by oni 

k těm, které je nenáviděl. {9:6} a v Šúšanu palác 

Židé pobili a zničil pět set mužů. {9:7} a 

Parshandatha a Dalphon a Aspatha, {9:8} a 

Poratha a Adalia a Aridatha, {9:9} a Parmashta, 

a Arisai a Aridai a Vajezatha, {9:10} deset synů 

Haman syn Hammedatha, nepřítel Židů, 



Zabil se; ale na zisku podle oni ani jejich ruku. {9:11} 

V tento den počet těch zavražděných v Šúšanu 

Palác byl přinesen před králem. 

{9:12} a řekl král k Ester královna, Židé 

zabit a zničil pět set mužů v Šúšanu 

palác a deset synů Haman; co udělali 

zbytek královské provincií? teď co [je] tvé petice? 

a to se nevyplácí, tobě: nebo co [je] tvou žádost dále? 

a to musí být. {9:13} pak řekl Ester, je-li to prosím 

Král, nech to být udělena k Židům které [jsou] v Šúšanu do 

udělat zítra také podle až tento den dekretu a nechte 

Haman deset synů viset na šibenici. {9:14} a 

Král nařídil to tak udělat: a výnos byl 

v Šúšanu; a pověsili Haman deset synů. 

{9:15} pro Židy [byli] v Šúšanu shromážděn 

sami spolu na čtrnáctého dne také v měsíci 

Adar a zabil tři sta mužů v Šúšanu; ale na 

kořist, položili nikoli jejich ruku. {9:16} ale ostatní Židé, 

[byli] v provinciích králova dohromady, 

a stál za svůj život a měli odpočinout od svých nepřátel, 

a zabil jejich nepřátel sedmdesát a pět tisíc, ale 

podle není jejich ruce na kořist, {9:17} na třinácté 

den v měsíci Adar; a na čtrnáctého dne 

Totéž by odpočíval a udělali z něj denně hodování a 

veselí. {9:18}, ale Židy že [byli] v Šúšanu 

shromáždili na třinácté [den] a dále 

čtrnáctého a k patnáctému [den] totéž 

odpočíval a udělali z něj denně hodování a veselí. 

{9:19} proto Židé vesnic, které sídlil v 



neopevněných měst, se čtrnáctého dne měsíce Adar 

[den] veselí a hodování a dobrý den a 

odesílání částí jeden do druhého. 

{9:20} a Mordechaj napsal tyto věci a dopisy 

ke všem Židům že [byly] ve všech provinciích krále 

Stavební činnost, [Jak] blízko i daleko, {9:21} o ustavuje [to] 

mezi nimi, že by měli mít čtrnáctý den 

měsíc Adar a patnáctý den stejný, ročně, 

{9:22} jako dny, kde Židé odpočívali od jejich 
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nepřátelé a měsíc, který byl otočen k nim od 

smutek, radost a ze smutku do dobrý den:, že 

by jim dny hodování a radosti a odeslání 

části jeden do druhého a dary pro chudé. {9:23} a 

zavázala se, že Židé se začali a jako 

Mordechaj napsal {9:24} protože Haman 

syn Hammedatha, Agagite, nepřítele ze všech 

Židé, vymyslili proti Židům, jejímž cílem je zničit a měl 

cast Pur, že [je], šarže, spotřebovávají a zničit 

; {9:25} ale když [Ester] před králem, on 

velel dopisy, jeho zlý zařízení, které 

vymyslel proti Židům, by měla vrátit na jeho vlastní hlavu, 

a že on a jeho synové by měl viset na šibenici. 

{9:26} pročež říkali v těchto dnech Purim po 

název Pur. Tedy pro všechna slova tohoto dopisu, a 

[o tom] které viděli týkající se této věci, a 

který přišel k nim, {9:27} Židé vysvěcen, a 

vzal si na ně a na jejich semeno a na všechny, jako 

připojili se k nim, tak jak to nezklame, že 



si nechávali tyto dva dny dle jejich psaní 

a podle jejich [jmenován] čas každý rok; {9:28} 

A [že] v těchto dnech [by] vzpomněl a uchovávány 

v každé generaci, každá rodina, každý provincie, 

a každé město; a [že] těchto dnech Purim by neměl 

selhat z řad Židů, ani památník z nich zahyne 

z jejich semen. {9:29} pak Ester královna, Dcera 

Abihail, a Mordechaj Žid napsal s všechny autority, 

Chcete-li potvrdit toto druhé písmeno Purim. {9:30} a poslal 
dopisy k všech Židů, do těch sto dvacet a 

sedm provincií království Ahasverova [slova s] 

míru a pravdy, {9:31} k potvrzení těchto dnech Purim 

v jejich době [jmenován] podle jako Mordechaj Žid 

a Ester královna měla přikázal jim, a měly 

nařídil, aby pro sebe a pro své semeno, ve věcech 

posty a jejich křik. {9:32} a vyhláška Ester 

potvrdila tyto záležitosti Purim; a to bylo napsáno 

kniha. 

{10:1} a krále Achašveróše hold na 

zemi a [na] ostrovy moře. {10:2} a všechny činy 

z jeho moci a jeho sílu a vyhlášení 

velikost Mordecai, pak král pokročilé 

[jsou] oni nejsou napsána v knize Letopisy 

Králové médští a perští? {10:3} pro Mordechaj Žid 

[byl] Další až do krále Achašveróše a velký mezi Židy, 

a přijaté množství jeho bratří, kteří hledají 

bohatství svého lidu, a mluvící míru jeho semeno. 
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