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ESTHER 

Esterin kirja 

{1:1} nyt tapahtui Etiopiaan, (tämä 

[on] Ahasveroksen, joka hallitsi Intiasta 

Etiopian, [] sata ja seitsemän ja kaksikymmentä 

maakunnat:) {1:2} [että] niinä päivinä, kun kuningas 

Ahasveros istui kuninkaallisella valtaistuimellansa, joka [oli] 

Suusanin palatsissa {1/3} hallituskautensa kolmantena vuonna 
hän 

laittoi pidot kaikille ruhtinaillensa ja palvelijoillensa. valta 

Persia ja tiedotusvälineiden, aateliston ja ruhtinaiden 

maakunnissa, [että] ennen häntä: {Ef.1.4} kun hän näytti 

rikkaudet hänen tulevan ihanan valtakuntansa ja kunnia hänen 

erinomainen majesty monta päivää [edes] sata ja 

kahdeksankymmentä päivää. {Ef.1.5} ja kun näinä päivinä ollut 
päättynyt 

laittoi pidot kaikille kansoille, jotka olivat kuningas 

Suusanin palatsissa, molemmat niin suuri ja pieni, seitsemän 

päivää king's palace garden Court {1:6} 

[Jossa oli] valkoinen, vihreä ja sininen [ihmistä hirtettiin] 
kiinnitetty 

köysillä sakon liinavaatteet ja violetti hopea sormukset ja pilarit 

marmori: tta [olivat] kulta ja hopea, kun 

punainen ja sininen, ja valkoinen ja musta, marmori 
jalkakäytävällä. 



{1:7} ja antoivat [heille] juoma alusten kultaa (the 

alukset on erilaisia toisistaan) ja royal viiniä 

runsaus, mukaan valtion kuningas. {1:8} ja 

juominen [oli] lain mukaisesti; yksikään pakottivat: varten 

niin kuningas oli nimittänyt hänen talo virkamiehet 

että he tekisivät jokainen mies ilo. 

{1:9} myös kuningatar vasti laittoi pidot naisille 

[in] royal house joka [koskevat p ALVELUT] kuningas Ahasveros. 

{1/10} seitsemäntenä päivänä kun kuningas sydän oli 

hyvää viiniä, hän käski, Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, ja Abagtha, Zethar ja Carcas, 

seitsemän Chamberlainien, joka palveli läsnä 

Kuningas Ahasveroksen {1:11} tuoda kuningatar vastin 

kuninkaan eteen, kuninkaallinen kruunu näyttääkseen ihmiset 

ja ruhtinaille hänen kauneutensa: sillä hän [oli] näöltään. 

{1:12} paitsi kuningatar vastin kieltäytyi tulemasta King 's 

käsky [hänen] Chamberlainien: olikin 

kuningas hyvin vihastunut, ja hänen vihansa polttaa hänet. 

{1:13} sitten kuningas sanoi viisasta miestä, joka tiesi 

kertaa, (niin [oli] kuninkaan tavalla kohti kaikki 

lain ja tuomion: {1:14} ja seuraava hänelle 

[oli] Seetar, Karsena, Admata, Tarsis, Meres, 

Marsena ja Memukan, seitsemän Persian princes ja 

Media, jotka näkivät kuninkaan kasvot ja istuivat ensimmäinen 

valtakunnassa.) {1:15} mitä teemme kuningatar 

Vastin lain mukaan, koska hän on ei suorittaa 

käskyä, jonka kuningas Ahasveros on antanut hoviherrojen 
kautta? 

{1:16} ja Memukan vastasi kuninkaan eteen ja 



Princes, kuningatar vastin ei tehnyt väärin kuningas 

vain, vaan myös kaikille päämiehille ja kaikelle kansalle että 

[ovat] kaikissa kuningas Ahasveroksen maakunnissa. {1:17} 
varten 

[tämän] kuningatar teko tulee ulkomailla kaikki naiset 

niin, että he halveksivat aviomiehiään heidän silmissään, kun 

on ilmoitettava, kuningas Ahasveros käski vastin 

queen tuodaan ennen häntä, mutta hän ei tullut. 

{1:18} [myös] hyvät Persian ja Meedian sanoo 

tämän päivän king's princes, jotka ovat kuulleet 

kuningatar teko. Näin [siellä syntyy] liikaa 

halveksuntaa ja vihaa. {1:19} jos se miellyttää kuningas, anna 
mennä 

royal käsky, ja anna sen olla kirjoitetut 

Persialaiset ja Medes, että se ei 
muuttaa, että laittoi enää ennen kuningas Ahasveros; 

ja antaa hänen royal estate toisellekin, joka on kuningas 

paremmin kuin hän. {Ef.1.20} ja kun kuninkaan asetus, joka 

Hän on tehdä julkaistaan koko hänen valtakunta 

(ja se on suuri,) kaikilla vaimoilla on annettava heidän miehensä 

kunnia, sekä suuret että pienet. {1:21} ja sanonta 

tyytyväinen kuningas ja prinssejä; ja kuningas teki mukaisesti 

Memukan Word: {1:22} sillä hän antoi kaikille 

kuninkaan maakuntaan tulee jokaiseen maakuntaan mukaan 

kirjoittaa sen, ja jokaista ihmistä jälkeen heidän kielensä 

että jokainen ihminen kantaa sääntö omassa talossaan, ja että 

[] on julkaistu kielen mukaisesti jokainen 

ihmiset. 

{2:1} näiden tapausten jälkeen, kun viha king 



Ahasveroksen oli appeased, hän muisti vastin, ja mitä 

Hän oli tehnyt, ja mitä oli päätetty häntä vastaan. {2:2} sitten 

kuninkaan palvelijat, jotka palvelivat häntä, sanoi anna siellä 

haettava nuoret neitsyet kuningas: {2:3} ja anna 

kuningas nimittää virkamiehet kaikissa maakunnissa hänen 
valtakuntansa 

ne voi koota yhteen kaikki nuoret neitsyet luokse 

Suusanin palace naisten talo niin 

huoltajuuden Hege kuninkaan chamberlain, pitäjä 

naiset; Anna heidän asioita puhdistus annettava [niitä: 

] {2:4} ja olkoon neito, joka vanhimmille kuningas kuningatar 

sen sijaan, että laittoi. Ja asia kuningas; ja hän teki 

joten. 

{2:5} [nyt] Suusanin palatsissa siellä oli tietty 

Juutalainen, jonka nimi [oli] Mordecai Jair poika poika 

Siimein, Kiisin, Benjamite; {2:6}, joka oli ollut 

kuljettaa pois vankeudessa, joka oli 

ollut kuljettaa pois Jeconiah Juudan kuninkaana, joille 

Baabelin kuningas Nebukadnessar oli liikaa. 

{2:7} ja hän mainitsi Hadassah, että [on] Esther, hänen 

sedän tytär: sillä hän ei ollut isää eikä äiti, ja 

piika [oli] oikeudenmukainen ja kaunis; joille Mordecai, kun 

hänen isä ja äiti olivat kuolleet, vei tyttärensä. 

{2:8} niin tapahtui, kun kuninkaan käsky 

ja hänen asetus on kuultu, ja kun monet neidot olivat 

koottu luokse Suusanin palatsissa ja huoltoa 

Hegai, joka Esther tuotiin myös teille kuninkaan talo 

Hegai, pitäjä naisten huoltoa. {2:9} ja 

neito miellyttäen häntä, ja hän sai ystävällisyyttä häntä. 



ja hän nopeasti antoi hänelle hänen asioita varten puhdistuksen 
kanssa 

sellaisia asioita kuten kuului hänen ja seitsemän neidon [joka 

saisivat] tavata häntä, ulos Kuninkaan talo: ja hän 

mieluummin hänet ja hänen kotiapulaisten teille parhaan 
[paikka] 

naisten talo. {2:10} Estherillä oli ei ilmoittanut hänelle 

kansa ja hänen suku: sillä Mordecai kirjannut hänelle, että 

hän olisi näytän, [se]. {2:11} ja Mordecai käveli 

joka päivä tuomioistuimessa naisten parlamentin tietävän 

Miten Esther teki, ja mitä tulee hänen. 

{2:12} nyt kun jokainen piika taas oli mennä 

kuningas Ahasveros, kun hän oli ollut kahdentoista kuukauden 

mukaan, miten naiset (niin olivat 

päivää niiden purifications saavutettu [to wit,] kuusi 

kuukauden öljy mirhan ja kuusi kuukautta herkulla 

haju-, ja [other] asioita ja puhdistava 

naiset;) {2:13} sitten tuli näin [joka] maiden luokse 

kuningas; mitä hän halusi oli antanut hänelle hänen kanssaan 

talosta naisten luokse Kuninkaan talo. 

{2:14} illalla hän meni ja seuraavana päivänä hän 

palauttaa toisessa talossa naisten ja huoltoa 

ja Shaashgaz, kuninkaan chamberlain, joka pitää 

sivuvaimoa: hän tuli kuninkaalle enää, paitsi 

kuningas on iloinen hänen, ja että hän kutsuttiin nimellä. 

{2:15} nyt kun Esther, tytär puolestaan 

Abihail Mordecai, setä, joka oli ottanut hänet hänen 
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tytär tuli mennä kuninkaalle, hän 



ei mitään, mutta mitä Hegai kuninkaan chamberlain, pitäjä 

naisten nimitetty. Ja Esther puolesta 

kaikkia niitä näky, joka katseli häntä. {2:16} joten Esther oli 

ottanut kuningas Ahasveros taloonsa royal kymmenennessä 

kuussa, mitä [on] kuukauden Tebeth, seitsemäs vuosi 

hänen hallituskautensa. {2:17} ja kuningas rakasti Esther 
kaikkea ja 

naiset, ja hän sai armon ja puolesta hänen näkö enemmän 

kuin neitsyitä; niin, että hän asettaa hänen pääl 

pään ja teki hänen kuningatar vastin sijaan. {2:18} sitten 

hänen princes ja hänen pidot kuningas 

henkilöstön, [edes] Esther juhlaa; ja hän on 

maakunnissa, ja antoi lahjoja mukaan valtion kuningas. 

{2:19} ja kun neitsyet olivat kokoontuneet yhteen 

toisen kerran sitten Mordecai istui king's gate. {2:20} 

Estherillä oli [vielä] näytti hänen suku eikä häntä ihmiset; kuin 

Mordecai kirjannut häntä: Esther teki käskyn 

ja Mordecai niin kun hänet tuotiin esille hänen kanssaan. 

{Fil.2:21} niinä päivinä, kun Mordecai istui kuninkaan 

portti kaksi kuninkaan Chamberlainien, Bigthan ja Teresh, ja 

ne, jotka jättäneet sen oven olivat vihaisia ja yritti käydä 

käsi kuningas Ahasveros. {2:22} ja asia oli 
tunnettu Mordecai, joka kertoi heille Esther kuningatar; ja 

Esther sertifioitu kuningas [sen] Mordecai's nimi. 

{Room.2:23} ja inkvisitio tekohetkellä asian 

selville; Siksi he molemmat hirtettiin puuhun: ja se 

oli kirjoitettu kirja chronicles kuninkaan eteen. 

{3:1} Kun nämä kuningas Ahasveroksen edistää 

Matti poika Hammedatha Agagite, ja 



häntä, ja hänen paikkansa ennen kaikkea princes että [on] 

häntä. {3:2} ja kaikki kuninkaan palvelijat, että [oli] 

King's gate, kumarsi ja rodullisuudesta Eira: kuningas oli 

niin käski häntä koskevia. Mutta Mordecai taipunut 

eikä [hänelle] kunnioitusta. {3:3} sitten king's henkilöstön, 

Mitkä [olivat] king's Gate, sanoi Mordecai, miksi 

transgressest sinä kuninkaan käsky? {3:4} nyt 

tapahtui, kun he päivittäin puhui hänelle ja hän 

kuulleet heitä, että he kertoivat Haaman, nähdä 

Onko Mordecai's tällä hetkellä: hän oli kertonut 

heille, että hän [oli] juutalainen. {3:5} ja kun Matti näki, että 

Mordecai kumarsi ole, eikä teki hänelle kunnioitusta, sitten oli 

Eira täynnä vihaa. {3:6}, ja hänen mielestään halveksien antaa 

kädet Mordecai yksin; sillä he olivat näytti hänelle 

asukkaiden Mordecai: Sentähden Haaman yritti tuhota kaikki 

Juutalaiset että [olivat] koko koko valtakunnan 

Ahasveroksen [vaikka] ihmiset Mordecai. 

{3:7} ensimmäisen kuukauden että [on] kuukauden Nisan- 

kahdennentoista kuningas Ahasveros he heittivät Pur, että [on], 

paljon ennen Eira päivästä toiseen ja kuukaudesta 

kuukauden [] kahdestoista [kuukausi] että [on] Adar-kuussa. 

{3:8} ja Haaman sanoi kuningas Ahasveros on 

Jotkut hajallaan ja hajallaan 

ihmiset kaikissa maakunnissa valtakuntasi; ja lakinsa 
vallitseviksi 

[ovat] erilaisia kuin kaikille ihmisille; myöskään pitää ne 
kuninkaan 

lait: siis se [on kuninkaan voittoa niitä]. 

{3:9} Jos se hyvä kuningas, olkoon se kirjoitettu, että ne voidaan 



tuhosi: ja maksan kymmenentuhatta talenttia hopeaa 

käsissä, että on liiketoimintaa tuovat ilmaiseksi 

[se] osaksi kuninkaan kassaan. {3:10} ja kuningas otti hänen 

rengas hänen kädestään ja antoi se Matti poika 

Hammedatha Agagite, juutalaisten vihollinen. {3:11} ja 

kuningas sanoi Haaman, hopea [on] antaa sinulle, 

ihmiset myös tehdä niitä kuin minusta hyvä sinulle. 

{3:12} sitten olivat kuninkaan kirjanoppineet kehotti 
kolmastoista 

ensimmäinen kuukausi, päivä ja kaikkien kirjoitettiin 

että Matti oli käskin teille kuninkaan aliupseerit 

ja valtuusto että [olivat] yli jokaiseen maakuntaan, 

Kaikki provinssi mukaan kansalla hallitsijat 

kirjoittaa sen ja [to] jokaista ihmistä jälkeen kielensä; 

nimissä kuningas Ahasveros oli se kirjoittaneet, ja sinetöity 

kuninkaan rengas. {3:13} ja kirjeitä lähetettiin 

viestejä huomioon kaikki kuninkaan maakunnissa tuhota 
tappaa, ja 

aiheuttaa hukkuisi, kaikki juutalaiset, sekä nuoria että vanhoja, 
pienet lapset 

ja naiset yhdessä päivässä [edes] kun kolmastoista [päivä] 

kahdennentoista kuukauden joka [on] kuukauden Adar, ja [] 

pilata niitä varten saalista. {3:14} kopio kirjallisesti 

kussakin maakunnassa annettavaksi käskyn oli 

julkaistu kaikki kansalle, että heidän olisi oltava valmiita vastaan 

että päivä. {3:15} viestit sammuivat, kiirehti on 

kuninkaan käsky ja asetus annettiin Suusanin 

palace. Ja kuningas ja Haaman istahti juomaan; Mutta 

kaupungin Suusanin hämmensi. 



{4:1} Kun Mordecai ymmärtää kaikki tämä oli tehty, 

Mordokai repäisi vaatteensa ja kuuluttivat tuhkaa, 

keskelle kaupungin lähti ja huusi kova 

ja katkera itkeä; {4:2} ja tuli jo ennen kuninkaan 

Gate: yksikään [saattoivat] tulee verhonnut Kuninkaanportista 

tuhassa. {4:3} ja minne jokaisessa maakunnassa 

kuninkaan käsky ja hänen määräys tuli, [oli] 

suuri suru juutalaisten keskuudessa, paasto ja itkien, 

ja itku; ja monet säkissä ja tuhassa. 

{4:4} niin Esther piikoja ja hänen Chamberlainien tuli ja 

kertoi [se] häntä. Sitten oli kuningatar tavattoman 
murheellinen; ja 

Hän lähetti vaatteesi vaatettaa Mordecai ja ottaa pois hänen 

tuhassa häneltä: mutta hän sai [se] ei. {4:5} sitten 

nimeltä Esther Aviviin, [yksi] ja kuninkaan Chamberlainien 

jonka hän oli nimittänyt osallistua häneen, ja antoi hänelle 

käskyn Mordecai tietää mitä se [oli] ja miksi 

se [oli]. {4:6} niin Aviviin meni Mordecai 

Street city, jossa [oli] ennen king's gate. {4:7} 

Ja Mordecai kertoi hänelle kaikki, mitä oli tapahtunut hänelle 

ja summa rahaa että Matti oli luvannut 

maksaa kuninkaan valtionkassoissa juutalaisten tuhoamiseksi. 

{4:8} hän antoi hänelle kopio kirjallisesti 

asetus, joka annettiin Suusanin tuhoamiseksi näyttääkseen 

[se] Esther, ja julistamaan hänen [se] ja periä 

hänelle, että hän menisi kuningas kokemuksen 

hänelle ja esittää pyyntö ennen häntä hänen ihmisiä. 

{4:9} ja Aviviin tuli ja kertoi Esther sanat 

Mordecai. 



{Joh.4:10} uudelleen Esther puhui Aviviin, ja antoi hänelle 

käskyn minä eristysvankeudesta; {Hebr.4:11} king's 

henkilöstön ja kuninkaan maakunnissa, ihmiset tietävät, 

jokaiselle, joka, onko mies tai nainen, tulee 

kuningas tulee sisäpihalle, joka ei kutsuta, [ei] yksi 

asuinpaikka hengiltä [hänelle], paitsi kenelle 

kuningas ei saa pitää golden valtikka että hän voi elää: mutta 

En ole kutsuttu tulemaan kuninkaalle nämä kolmekymmentä 

päivää. {4:12} ja he kertoivat Mordecai Esther sanoja. 

{4:13} sitten eristysvankeudesta käsketty vastata Esther, 
ajatella 

ilman itsesi, että sinä tulet paeta Kuninkaan talo 

enemmän kuin kaikki juutalaiset. {4:14} Jos sinä kokonaan 
holdest 

sinun rauhaa tällä hetkellä [silloin] on siellä laajentuminen ja 

vapautuksen johtuvat juutalaiset toisessa paikassa; mutta sinä 

ja isäsi talosta hävitetään: ja kuka tietää 

Onko Oletko tulet kuningaskuntaan [niin] kun 

Tämä? 

{4:15} sitten Esther bade [ne] palata Mordecai [Tämä 

vastaus,] {4:16} mennä, koota yhteen kaikki juutalaiset, jotka 
ovat 

Suusanin ja nopeasti minulle ja kumpikaan tyttärienne eikä 
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juoda kolme päivää, yö tai päivä: Olen myös ja minun neidot 

nopeasti samoin; ja niin minulla menee kuninkaalle, mitä [on] 

ei lain mukaan: ja jos olen hemmoteltu menehtyä. {4:17} niin 

Mordecai meni ja teki mukaan että Esther 

oli käskenyt häntä. 



{5:1} nyt tapahtui kolmantena päivänä että Esther 

Laita [hänen] royal [vaatteet], ja oli sisäpihalle 

Kuninkaan talo verrattuna aiempaan Kuninkaan talo: kuningas 

istui royal valtaistuimellaan royal house, siirretyt 

Gate talon. {5:2} ja se oli niin, kun kuningas näki 
Esther kuningatar pysyvän tuomioistuimessa, [että] hän sai 

puolesta hänen silmissään: ja kuningas ojensi Esther 

Golden sceptre, että [oli] kädessään. Joten Esther lähestyi 

ja kosketti alkuun valtikka. {5:3} sitten sanoi kuningas 

hänelle mitä tahdot, kuningatar Esther? ja mitä [on] sinun 

pyytää? sen jopa sinulle antaa puolet 

Britannia. {5:4} ja Esther vastasi: Jos [se tuntua] hyvä 

kuninkaalle Anna kuningas ja Haaman tulevat tämän päivän 

bankettitilat, että olen valmis häntä. {5:5} sitten 

kuningas sanoi, syy Eira kiirehtimään, joita hän voi tehdä niin 

Esther on sanonut. Niin kuningas ja Haaman tuli 

bankettitilat, että Esther oli valmis. 

{5:6} ja kuningas sanoi Esther pidoissa 

viiniä, mitä [on] anomisesi? ja sinulle myönnetään: 

ja mitä [on] sinun pyyntö? jopa puoleen valtakunnan se 

suoritetaan. {5:7} vastasi Esther ja sanoi, 

Vetoomukseni ja pyydän [on]; {5:8} Jos olen saanut 

puolesta näkyvissä kuningas, ja jos se miellyttää kuningas 

myöntää vetoomukseni ja suorittamaan pyydän, anna kuningas 

ja Haaman juhla, että on laadittava 

niitä, ja tekee sen huomenna kuningas on sanonut. 

{5:9} sitten lähti Matti samana iloinen ja 

iloinen sydän: mutta kun Jenna nähnyt Mordecai kuninkaan 

Gate, että hän nousi ei ylös eikä siirtää hänelle, hän oli täynnä 



suuttumusta Mordecai. {5:10} kuitenkin Eira 

jättänyt itse: ja kun hän tuli kotiin, hän lähetti ja 

vaatinut hänen ystävänsä ja hänen vaimonsa Zeresh. {5:11} ja 

Eira käski hänen rikkauksia kunnian ja 

monia hänen lapsiaan ja kaikki [asioita] jossa 

kuningas oli ylentänyt hänet ja kuinka hän oli edennyt häntä 

edellä ruhtinaita ja kuninkaan palvelijat. {5:12} Eira 

on sanottu, kyllä, Esther kuningatar Älköön kukaan tule 

kanssa kuninkaan luokse saatavilla, että hän oli valmis, mutta 

itse; ja huomenna olen kutsuin, hänelle myös 

kuningas. {5:13} mutta kaikki tämä ole minulle mitään, niin 
kauan kuin 

hakuun Mordecai juutalainen istuu king's gate 

{Jaak.5:14} sitten sanoi Zeresh, hänen vaimonsa ja hänen 
ystävänsä luokse 

häntä, anna gallows viisikymmentä kyynärää korkea ja jotta 

Morrow puhu sinä kuninkaalle, että Mordechai voidaan 

hirtettiin asiasta: käykää sinä iloisesti kuninkaan 

bankettitilat. Ja asia Eira; ja hän käski 

gallows tehtävä. 

{6:1} tuona yönä voisin ei kuningas unen, ja hän 

käski tuoda Guinnesin ennätysten Chronicles; 

ja he lukevat kuninkaan eteen. {6:2} ja todettiin 

kirjoitettu, että Mordechai oli kertonut Bigthana ja Teresh, 
kaksi 
ja kuninkaan Chamberlainien pitäjät ovi, joka 

yritti käydä käsi kuningas Ahasveros. {6:3} ja 

kuningas sanoi, mitä kunniamme ja arvomme puolesta on tehty 

Mordecai tähän? Kuninkaan palvelijoista sanoi että 



palveli häntä, ei ole mitään tehneet hänelle. 

{6:4} ja kuningas sanoi, jotka [on]? Nyt 

Haaman oli tullut kuninkaan ulospäin tuomioistuimelle 

House, puhua kuninkaalle Mordecai roikkumaan 

hirsipuu, että hän oli valmis häntä. {Jes.6:5} ja kuninkaan 

virkamiesten sanoi hänelle: Katso, Eira seisoo 

tuomioistuin. Ja kuningas sanoi, antaa hänelle tule sisään {6:6} 
niin Haaman 

tuli. Ja kuningas sanoi hänelle: mitä tapahtuu 

miehelle, jota kuningas iloitsee kunniaksi? Nyt 

Haaman ajatteli sydämessään, jolle haluaisit kuningas 

ilo kunniaksi enemmän kuin itse? {6:7} ja 

Haaman vastasi kuninkaalle mies jolle kuningas 

iloitsee kunniaan, {6:8} Anna royal vaatteet tuodaan 

joka [useth] käyttää kuningas ja hevonen että kuningas 

rideth, ja kuninkaallinen kruunu, joka on asetettu hänen päänsä 
päälle: 

{6:9} ja vaatteet ja hevonen voidaan toimittaa 

käsi yksi kuninkaan jaloimmista princes, että heidän ehkä 

array mies [sen ohessa] jonka kuningas iloitsee kunniaan, 

ja tuo hänet ratsain läpi kaupungin street 

ja julistaa ennen häntä, näin tehdään sille miehelle 

Kenen kuningas iloitsee kunnia. {6:10} sitten kuningas 

Eira sanoi, tehdä kiireessä ja ottaa vaatteet ja 

hevonen, sillä olet sanonut ja tehkää myös Mordecai 

Juutalainen, joka istuu kuninkaan portilla: anna mitään eivät 
kovin 

sinä olet puhunut. {6:11} sitten otti Eira vaatteet ja 

hevonen, ja puettu Mordecai, ja toi hänet 



Ratsastus kautta kaupungin kadulle ja julistanut 

ennen häntä, näin tehdään sille miehelle jonka 

kuningas iloitsee kunnia. 

{Hebr.6:12} ja Mordecai tuli jälleen king's gate. Mutta 

Eira on hasted kotiinsa, murehtien ja pää 

katettu. {6:13} ja Mikko kertoi Zeresh, hänen vaimonsa ja kaikki 
hänen 

ystävät jokainen asia joka oli kohdannut häntä. Sitten sanoi 
hänen 

viisaat ja Zeresh vaimonsa hänelle jos Mordecai [olla] ja 

Juutalaiset, jolle sinä olet kääntynyt laskuun, siemenet 

sinä saat voittaa häntä vastaan, mutta saat varmasti jakaa 

ennen häntä. {6:14} ja kun he [] vielä puhuivat kanssa 

hänelle tuli kuninkaan Chamberlainien, ja hasted tuoda 

Matti unto saatavilla, että Esther oli valmis. 

{7:1} niin kuningas ja Haaman tuli juhla kanssa 

Esther kuningatar. {7:2} ja kuningas sanoi uudelleen Esther 

toisena päivänä pidoissa viini, mitä [on] sinun 

vetoomuksen, kuningatar Esterin? ja sinulle myönnetään: ja 

mitä [on] sinun pyyntö? toteutetaan [edes] 

puolet valtakunnasta. {7:3} sitten Esther kuningatar 

vastasi ja sanoi: jos olen saanut puolesta sinun silmissäsi O 

kuningas, ja jos se miellyttää kuningas, anna elämäni antaa 
minulle minun 

vetoomus ja kansani pyynnöstäni: {7:4} me 

myydään, minä ja minun kansani tuhoutuu, surmata, ja 

kadotukseen. Mutta jos meillä olisi myyty bondmen ja 

bondwomen, olisin pitänyt minun kieleni vaikka vihollinen 

kuninkaan vahinkoa ei tasoitustoimenpiteisiin. 



{7:5} sitten kuningas Ahasveros vastasi ja sanoi 

Esther kuningatar, joka on hän ja missä hän että durst on 

olettaa sydämessään siihen? {7:6} ja Esther sanoi, 

vihollinen ja vihollinen [on] tämä paha Eira. Sitten Mikko 

pelkäsin, kuninkaan ja kuningattaren. 

{7:7} ja johtuvat viiniä saatavilla king 

hänen vihansa [meni] palace pihaan: ja Mikko seisoi 

jopa pyytää hänen elämänsä Esther kuningatar; Hän 

näki, että oli paha häntä vastaan kuninkaan määrittämin. 

{7:8} sitten kuningas on palannut ulos palatsin puutarhaan 

paikka saatavilla viini; ja Matti oli laskenut 

Kun sänky jossa Esther [oli]. Sitten kuningas, sanoi 

Hän pakottaa queen myös ennen minua talossa? Niin 

sana meni kuninkaan suustaan, he kuuluvat Juha 

kasvot. {7:9} ja Harbonah, yksi Chamberlainien, sanoi 

kuninkaan Katso myös viisikymmentä kyynärää korkea hirsipuu 
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jotka Matti oli tehnyt Mordecai, jotka olivat puhuneet 

hyvä kuningas, seisoo Haaman parlamentissa. Sitten 

kuningas sanoi, paaluun asiasta. {7:10} joten ne hirtetty Eira 

hirsipuu, että hän oli valmis Mordecai. Sitten oli 

kuninkaan viha rauhoitti. 

{8:1} tuona päivänä oli kuningas Ahasveroksen antaa 
parlamentille 

Eira juutalaisten vihollisen luokse Esther kuningatar. Ja 

Mordecai tuli kuninkaan eteen; Esther oli kertonut mitä hän 

[oli] hänelle. {8:2} ja kuningas lähti hänen rengas joka 

Hän oli ottanut Eira ja osoitimme Mordecai. Ja 

Esther asettaa Mordecai Eira house. 



{8:3} ja Esther puhui jälleen ennen kuningas ja putosi 

alas hänen jalkojensa juureen, ja pyysivät häntä kyyneleet 
hyllytys 

Eira Agagite pahaa ja hänen laite että hän 

oli laatinut juutalaisia kohtaan. {8:4} sitten kuningas ojensi 

golden valtikka kohti Esther. Joten Esther nousi ja seisoi 

{8:5} kuninkaan eteen ja sanoi, jos se miellyttää kuningas ja 

Löysin puolesta näkönsä ja asia [Näytä] oikealta 

ennen kuningas ja minä [olla] miellyttävä silmissä, anna sen olla 

kirjoittanut kääntää kirjaimet laatimaa Matti poika 

Hammedatha Agagite, jotka hän kirjoitti tuhota 

Juutalaiset [ovat] Kaikki kuninkaan maakunnissa: {8:6} Miten 

kestää nähdä pahaa, joka on tuleva minun kansalleni? 

tai miten voi kestää sukuni tuhoa? 

{8:7} sitten kuningas Ahasveros sanoi Esther kuningatar 

ja Mordecai juutalainen, Katso, minä olen antanut Esther 

talon Eira ja hänelle ne hirtettiin 

hirsipuu, koska hän pani kätensä juutalaiset. {8:8} 

Kirjoittaa te myös juutalaisia, sillä leirin voit kuninkaan 

nimi ja tiiviste [se] kuninkaan rengas: kirjallisesti 

joka on kirjoitettu kuninkaan nimessä ja sinetöity 

King's ring, kukaan voi kääntää. {8:9} sitten olivat 

kuninkaan kirjanoppineet nimeltään tuolloin kolmannen 
kuukauden että [on] 

kuussa Sivan, kolme ja 1900 [päivä] 

ja se oli kirjoitettu mukaan että Mordechai 

käski juutalaisille ja luutnantit, ja 

sijaisista ja hallitsijat maakuntien [ovat] Intiasta 



Unto Etiopian sataan kahteenkymmeneen ja seitsemän 
maakunnissa, unto 

Kaikki provinssi mukaan kirjallisesti viipymättä ja aina 

kaikki ihmiset kun kielellään ja juutalaisille, mukaan 

kirjoituksia ja niillä käytetyn kielen mukaan. {8:10} 

Ja hän kirjoitti kuningas Ahasveros nimessä ja sinetöity sen 

kuninkaan rengas ja lähetetyt kirjeet virkaa selässä 

[ja] ratsastajat muulit, kamelit, [ja] nuori dromedaries: 

{8:11} jossa kuningas myönnetty juutalaiset jotka [olivat] 

Jokainen kaupunki kokoontua yhteen ja seistä 

heidän elämänsä, tuhota, surmata ja aiheuttaa hukkuisi, Kaikki 

ihmiset ja maakunta, että hyökkäys 

[] pienokaiset sekä naisten, ja [] pilata niitä 

ajaksi saalistaa, {8:12} vielä eräänä päivänä kaikissa 
maakunnissa kuningas 

Ahasveroksen [eli] kun kolmastoista [päivä] 

kahdennentoista kuukauden joka [on] Adar-kuussa. {8:13} 
kopio 

käsky annetaan kirjallisesti joka 

maakunta [oli] julkaissut teille kaikille ihmisille, ja että 
juutalaiset 

pitäisi olla valmis siihen päivään kostaa itse 

heidän vihollisensa. {8:14} [niin] virkaa joka ratsasti muuleilla 

[ja] kamelit meni ulos, että kiiruhti ja puristaa 

kuninkaan käsky. Ja asetus annettiin 

Suusanin palatsissa. 

{8:15} ja Mordecai lähti läsnäolo 

King royal vaatteisiin sininen ja valkoinen, ja suuri 
Crown kulta ja vaatteen hienoa pellavaa ja violetti: 



Suusanin kaupunki riemuitsi ja oli iloinen. {8:16} 

Juutalaisia oli valo, ja riemua ja iloa, ja kunnia. {8:17} 

Ja jokaiseen maakuntaan ja jokaisessa kaupungissa, minne 

kuninkaan käsky ja hänen määräys tuli, juutalaisten oli iloa 

ja riemu, juhla ja hyvä päivä. Ja monet 

väki tuli juutalaisten; Juutalaiset laski pelko 

riippuvainen heistä. 

{9:1} nyt kahdennentoista kuukauden että [on] kuukauden 
Adar, 

Kolmastoista päivä sama, kun kuninkaan 

on luotava lähestyi käsky ja hänen asetus 

toteutus, päivänä, että juutalaisten viholliset toivoivat 

on valta heihin, (vaikka se oli kääntynyt 

päinvastoin, että juutalaiset oli sääntö päälle että vihasin;) 

{9:2} Juutalaiset kokoontuivat yhteen kaupungeissaan 

koko kaikissa maakunnissa kuningas Ahasveros antaa 

käsi kuten hankki heidän satuttaa: ja kukaan ei voinut 

kestää pelko niistä laski kaikille ihmisille. 

{9:3} ja kaikki hallitsijat maakunnissa, ja 

luutnantit, ja kansanedustajien ja virkamiesten kuningas, 

auttoi juutalaisten; koska pelko Mordecai lankesi 

niitä. {9:4} varten Mordecai [oli] suuri king's House 

ja hänen maineensa lähti koko kaikissa maakunnissa: tästä 

mies Mordecai vahattu yhä enemmän. {9:5} siten 

Juutalaiset löivät heidän vihollisensa miekka, aivohalvaus 

ja teurastus ja hävittäminen, ja ne olisivat 

niitä, jotka vihasi niitä. {9:6} ja Suusanin palatsissa 

Juutalaiset surmasivat ja tuhosi viisi sata miestä. {9:7} ja 

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



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

ja Lotta, ja Aridai ja Vajezatha, {9:10} kymmenen poikaa 

ja Jenna Hammedatha, juutalaisten vihollinen poika 

surmasi he; mutta on saalista ne ei kätensä. {9:11} 

Kyseisenä päivänä monta jotka surmattiin Suusanin 

palatsin tuotiin kuninkaan eteen. 

{9:12} ja kuningas sanoi Esther kuningatar, juutalaiset 

on surmattu ja tuhosi viisi sata miestä Suusanin 

palatsi ja kymmenen poikaa Eira; mitä he ovat tehneet 

loput kuninkaan maakunnissa? nyt mitä [on] anomisesi? 

ja sinulle myönnetään: tai mitä [on] sinun pyyntö? 

ja se tapahtuu. {9:13} sanoi Esther, jos se 

kuningas, olkoon myönnetään juutalaisten [ovat] Suusanin 

tehdä huomenna myös mukaan teille tänä päivänä päätöksen ja 
antaa 

Matti kymmenen poikaa olisi hirtetty kun hirsipuun. {9:14} ja 

kuningas käski se niin on tehtävä: ja asetus oli 

koska Suusanin; ja ne hirtetty Matti kymmenen poikaa. 

{9:15} varten juutalaiset että [olivat] Suusanin kerätään 

yhteen myös kuukauden neljännentoista päivän 

ADAR ja surmasi kolmesataa miesten Suusanin; mutta 

saalis panivat heidän kätensä. {9:16} mutta muut juutalaiset 
että 

[olivat] kuninkaan maakunnissa kokoontui yhteen 

ja oli heidän elämäänsä ja loput heidän vihollisiltaan 

ja surmasi vihollisia seitsemänkymmentä ja viisi tuhatta, mutta 
ne 

kätensä ei niiden saalis {9:17} kolmastoista 

kuukauden Adar; ja neljäntenätoista päivänä 



sama lepäsi ne ja tehnyt siitä päivän herkuttelua ja 

riemu. {9:18} Mutta juutalaiset että [olivat] Suusanin 

koottu yhteen kolmastoista [päivä] ja edelleen 

Neljästoista ja 15 [päivä] sama 

he lepäsivät ja teki se päivä herkuttelua ja riemun. 

{9:19} siksi juutalaiset kyliä, joka asui 

muurittomia kaupunkeja, teki Adar-kuun neljäntenätoista 

[päivästä] iloa ja herkuttelua ja hyvää päivää, ja 

lähettää osia yksi toiseen. 

{9:20} ja Mordokai kirjoitti nämä asiat ja antoi 

sekä juutalaisille että [olivat] kaikissa maakunnissa kuningas 

Ahasveroksen, [sekä] lähes ja kaukana, {9:21} kärsittyänne 
[Tämä] 

joukossa, sitä pitämään neljästoista päivä 

kuukauden Adar ja sama, vuosittain 15 päivään 

{9:22} päivää, jossa juutalaiset joksikin aikaa heidän 
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vihollisia ja kk, joka kääntyi heille 

surun ilon ja surun hyvä päivä: että ne 

olisi tehtävä ne päivän juhlien ja ilon ja lähettää 

osia yhden toiseen ja lahjat köyhille. {9:23} ja 

Juutalaiset tekivät kuten he olivat alkaneet, ja 

Mordecai oli kirjoittanut {9:24} koska Eira 

poika Hammedatha, Agagite, kaikki vihollinen 

Juutalaiset, oli laatinut tuhota juutalaisia vastaan, ja oli 

Luo Pur, että [on] paljon kuluttaa niitä ja tuhota 

; {9:25} mutta ollessa [Esther] kuningas, hän 

komensi kirjaimia että hänen paha laite, jossa hän 

kehitetty juutalaisia, tulee palauttaa oman päänsä päälle 



ja että hän ja hänen poikansa olisi hirtetty hirsipuu. 

{9:26} ja nyt he kutsuivat näinä päivinä Purim jälkeen 

nimi Pur. Tämän vuoksi tässä kirjeessä, sanoja ja 

[siitä] mitä he olivat nähneet tästä asiasta ja 

joka oli tullut heille {9:27} vihitty, juutalaiset ja 

otti heille ja heidän jälkeläisilleen ja kaikille kuten 

liittyi itsensä heille niin se pitäisi olla, että 

ne pitää näiden kahden päivän mukaan heidän kirjallisesti 

ja mukaan niiden [yhteensä] vuosittain. {9:28} 

Ja [että] näinä päivinä [on] muistaa ja pitää 

jokainen sukupolvi, jokainen perhe, Kaikki provinssi 
ja jokainen kaupunki; ja [että] Purim nykyään ei 

Jätä joukosta juutalaisten enkä muistomerkki heistä menehtyy 

siemenistä. {9:29} sitten Esther kuningatar, tytär 

Abihail ja Mordecai juutalainen kirjoitti kaiken vallan 

Vahvista tämä toinen kirjain Purim. {9:30} ja hän lähetti 

kirjaimia sekä juutalaisille, sataa 20 ja 

seitsemästä maakunnasta Ahasveroksen kuningaskunta 
[kanssa] sanat 

rauhan ja totuuden, {9:31} vahvistamaan Purim nykyään 

heidän aikoina [nimitetty] mukaisesti Mordecai juutalainen 

ja Esther kuningatar oli käskenyt heitä, ja koska ne olivat 

säätänyt itselleen ja heidän jälkeläisensä koskevissa 

paastoamisen ja heidän huutonsa. {9:32} ja Esther asetus 

vahvisti näissä asioissa Purim; ja se oli kirjoitettu 

kirja. 

{10:1} ja kuningas Ahasveros kunnianosoitus kun 

maa, ja [] saaret ja meri. {10:2} ja kaikki säädökset 

valtaansa ja voimin ja ilmoitus 



suuruuden Mordecai johon kuningas edennyt 

[ovat] niitä ole kirjoitettu kirja chronicles of 

Median ja Persian kuninkaat? {10:3} Mordecai juutalainen 

[oli] seuraava kuningas Ahasveros luokse ja suuri juutalaisten 
keskuudessa, 

ja hyväksytty monia veljiensä etsivät 

runsaasti ihmisiä ja ottaen rauhan hänen jälkeläisilleen. 
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