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ESTERA 

Esteros knyga 

{1:1} dabar buvo perduoti Ahasuerus, dienomis (tai 

[yra] Ahasuerus, kurioje karaliavo, iš Indijos net iki 

Etiopija, [per] šimtams septyniems ir dvidešimt 

provincijose:) {1:2} [kad] tomis dienomis, kai karalius 

Ahasuerus atsisėdo į sostą jo Karalystė, kurioje [buvo] 

Shushan rūmai, {1, 3} trečiais metais jo karaliumi, jis 

padaryti šventę pas visus savo princus ir jo tarnai; galia 

Persija ir žiniasklaidos, didikų ir kunigaikščių, 

provincijos, [yra] prieš jį: {1/4} kai jis shewed, 

turtai jo šlovės karalystę ir jo garbei 

Puikus DIDENYBĖ daug dienų, [net] šimtą ir 

ma˛daug dienų. {1, 5} ir šių dienų buvo pasibaigus, 

karalius padaryti šventę pas visus žmones, kurie buvo pateikti 

į Shushan rūmai, tiek pas didelius ir mažus, septynių 

dienų, teisme sodas, king's rūmai; {1:6} 

[Kai buvo] pritvirtintas balta, žalia ir mėlyna, [apmušalai,] 

su virvės bauda lino ir raudonos su sidabro žiedus ir stulpai 

marmuro: lovos [buvo] aukso ir sidabro, kai yra 

dangos, raudona ir mėlyna, ir balta ir juoda, marmuro. 

{1:7} ir jie davė [jiems] gėrimai induose aukso, (dėl 

yra skirtingi vienas nuo kito, laivų) ir karaliaus vyno 

gausa, pagal valstybę, karalius. {1:8} ir 

geriamojo [buvo] įstatymu; nė vienas nebuvo priversti: už 



Taigi karalius paskyrė į visus pareigūnus iš savo namų, 

kad jie turėtų daryti pagal kiekvienam vyrui malonu. 

{1:9} taip pat Vashti karalienė padarė šventę moterys 

[–], royal namas kuris [priklausė] karalius Ahasuerus. 

{1:10} septintą dieną, kai buvo centre, karalius 

linksmai su vynu, jis liepė Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, ir Abagtha, Zethar ir Carcas, kad 

septynios chamberlains, kad įteiktas dalyvaujant: 

Ahasuerus karalius, {1:11}, kad Vashti karalienė 

prieš karaliaus karūną royal, ir parodyti žmonėms su 

ir kunigaikščių savo grožiu: nes ji [buvo] sąžiningai pažvelgti. 

{1:12} bet Vashti atsisakė atvykti karaliaus karalienė 

įsakymas [jo] chamberlains: todėl kad 

Karalius labai rozgniewali, ir jo pyktis sudegino jį. 

{1:13} tada karalius sako, kad išminčiai, kurie žinojo, 

karto, (už tiek [buvo] karaliaus būdu link visa tai 
žinojo, kad įstatymus ir teismo sprendimo: {1:14} ir kitas jam: 

[buvo] Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, 

Marsena, [ir] Memucan, Persija septynias Princai ir 

Žiniasklaida, kuris matė karaliaus veido, [ir] kurios sėdi pirmas 

Karalystėje;) {1:15} ką mes darysim pas karalienė 

Vashti pagal įstatymą, nes ji davė nevykdoma, 

įsakymas dėl karaliaus Ahasuerus iš to chamberlains? 

{1:16} ir Memucan atsakyti prieš karaliaus ir 

kunigaikščiai, Vashti karalienė ne padarė blogio karalius 

tik, bet taip pat visų kunigaikščių, ir visi žmonės, 

[yra] Visi karaliaus Ahasuerus provincijose. {1:17}, 

[Ši] veika karalienė turi ateiti į užsienį pas visos moterys, 

taip, kad jie turi niekina savo vyru, savo akimis, kai 



tai turi būti pranešta, karaliaus Ahasuerus liepė Vashti 

karalienė turi būti prieš jį, bet ji atėjo ne. 

{1:18} [taip pat] pasakysiu ponios Persija ir žiniasklaidos 

šią dieną pas visi karaliaus kunigaikščiai, kurie yra girdėję apie į 

veiką karalienė. Tokiu būdu [ten atsiranda] per daug 

panieką ir rūstybę. {1:19} jei prašome karalių, tegul ten eiti 

Karaliaus įsakymą nuo jo, ir leiskite jam būti parašyta tarp 

narių Persų bei medų, kad jis būtų ne 

pakeista, kad Vashti ateiti ne daugiau prieš karaliaus Ahasuerus; 

ir tegul duoti savo royal turtas pas kitą, kuris yra karalius 

geriau nei ji. {1:20} ir kada Karaliaus dekretas, kuris 

jis turi padaryti skelbiami visoje savo imperijoje 

(nes tai yra puikus,) visos žmonos leidžia su savo vyru 

garbę, tiek į didelius ir mažus. {1:21} ir sakoma 

su malonumu karalių ir kunigaikščių; ir karalius padarė pagal 
Memucan žodis: {1:22} nes jis pasiuntė laiškus į visas 

Karaliaus provincijose, į kiekvieną provincija pagal į 

rašyti straipsnį, ir kiekvienas žmogus po savo kalbą, 

kad kiekvienas žmogus turėtų būti savo namuose, ir kad 
taisyklės 

[tai], turėtų būti skelbiami pagal kalbą, kas 

žmonės. 

{2:1} po tai, kai karalius rūstybė 

Ahasuerus buvo patenkintas, jis prisiminė Vashti, ir ką 

ji padarė, ir ką tas nuo jos. {2:2} tada 

sakė karaliaus tarnautojų, kurie tarnauja jam: Tebūnie 

būti teisinga jaunų Mergelių ieškoma karalius: {2:3} ir leisti į 

karalius paskirti pareigūnus visose provincijose jo Karalystė, 

kad jie gali susirenka visi sąžiningai jaunų Mergelių pas 



Shushan rūmai, moterys namo pas į 

globos Hege karaliaus chamberlain, laikytojas, 

Moterys; ir tegul jų dalykų valymo būti suteikta [juos: 

] {2:4} ir tegul mergautinė, kam tik panori karalius karalienė 

vietoj Vashti. Ir pats su malonumu karalius; ir jis tai padarė 

Todėl. 

{2:5} [dabar] Shushan pilyje buvo tam tikro 

Žydas, kurio vardu [buvo] Mordechajas, sūnus Aurimas, sūnus 

Shimei, sūnus Kish, Benjamite; {2:6} jau 

atlikus tolyn nuo Jeruzalės, su nelaisvėje, buvo 

buvo nunešė su karalius Jeconiah Judo, kuriam 

Babilono Karalius Nabuchodonosaras buvo nunešė. 

{2:7} ir jis išvedė Hadassah, kad [yra], Estera, jo 

dėdės dukra: ji turėjo nei tėvo, nei motinos, ir 

tarnaitė [buvo] teisingai ir gražiai; Kam Mordechajas, kada 

jos tėvas ir motina buvo mirę, paėmė savo dukrai. 

{2:8}, Taigi atėjo laikas, kai karaliaus įsakymų 

dekretu buvo išgirsti ir kai daugelis merginų buvo 

susirinko pas Shushan rūmai, globa 

Hegai, kad Estera buvo taip pat atnešė pas karaliaus rūmai, 

Hegai, laikytojas moterų globa. {2, 9} ir 

Mergelė su malonumu jį, ir ji gavo malonės 

ir jis greitai davė jai savo dalykai valymui, su 

tokių dalykų, kaip priklausė jai, ir septynių tarnaitė, kurių 

buvo] atitinka jos, teikiama iš karaliaus rūmai: ir jis 

pageidautina ją ir jos tarnaitė pas geriausia [vieta], 

namas iš moterų. {2:10} Estera buvo ne shewed ją 

žmonės, nei jos kilmę: už Mordechajas turėjo mokėti jai, kad 

ji turėtų ne parodysiu, [jį]. {2:11} vaikščiojo ir Mordechajas 



kiekvieną dieną teisme women's House, žinoti 

kaip Estera, ir kas turėtų tapti jos. 

{2:12} dabar Kada įjungti kiekvieną tarnaitė buvo ateiti į eiti į 

karalius Ahasuerus, po to, kad ji buvo dvylika mėnesių, 

tvarka yra moterų, (taip buvo su 

dienas nuo jų purifications baigtas, [protas,] šeši 

mėnesių su miros aliejus ir šešis mėnesius su saldus 

kvapų, su [kita] ko valymui dėl 

moterys;) {2:13} tada taip atėjo [kiekvienas] mergautinė pas į 

karalius; kokia ji troško davė jai eiti su ja 

iš namų moterų pas karaliaus rūmai. 

{2, 14} vakare ji nuėjo, ir kad rytoj ji 

grįžo į antrą moterims, globos namuose 

iš Shaashgaz, karaliaus chamberlain, kuris nuolat ir 

sugyventinės: ji atėjo pas karalių ne daugiau, išskyrus tuos 
atvejus, 

karalius su malonumu ją, ir kad ji buvo vadinamas pagal 
pavadinimą. 

{2:15} dabar kai Estera, dukrą slenksčiu 

Mordechajas, dėdė, kuris paėmė ją už savo Abihail 
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dukra, buvo ateiti eiti pas karalių, ji privalo 

nieko, bet kas Hegai karaliaus chamberlain, laikytojas 

moterų, paskirtas. Ir Esther naudai, 

akyse, visiems, kad pažvelgė į ją. {2:16}, Estera buvo 

paimti pas karalių Ahasuerus į savo namus karaliaus dešimtą 

mėnesį, kurioje [–] Tebeth, septintas mėnuo metai 

jo karaliumi. {2:17} ir karalius myli Estera visų pirma dėl 

moteris, ir ji gautą malonę ir už jo akyse daugiau 



kaip visiems dziewice; Todėl, kad jis karaliaus karūną ant jo 

galvą, ir padaryti savo karalienė vietoj Vashti. {2:18} tada 

karalius padarė didelį pokylį pas visus savo princus ir jo 

tarnautojai, [net] Estera šventė; ir jis padarė per išleidimo į 

provincijose, ir davė dovanų, pagal valstybę, karalius. 

{2:19} ir kada mergaitės buvo susibūrę į 

antrą kartą, tada Mordechajas sėdėjo karaliaus vartų. {2:20} 

Estera dar nebuvo [] shewed jos kilmę, nei jos žmones; kaip 

Mordechajas turėjo mokėti jai: už Estera įsakymų 

Mordechajas, pavyzdžiui, kaip kada ji užaugo su juo. 

{2:21} į tas dienas, nors Mordechajas sėdi karalius 

vartai, du karaliaus chamberlains, Bigthan ir Teresh, ir 

tie, kurie laikomi duris, buvo rozgniewali, ir siekė nustatyti 
ranką ant karaliaus Ahasuerus. {2:22}, ir dalykas buvo 

Žinoma, kad Mordechajas, kuris pasakė: Estera karalienė; ir 

Estera sertifikuota karalius [jos] Mordechajas 's vardu. 

{2:23} ir Inkvizicija buvo pateiktas klausimas, jei ji buvo 

sužinojau; todėl jie buvo abu pakartas ant medžio: ir tai 

buvo parašyta knyga kronikos prieš karalių. 

{3:1} po to, kai šių dalykų nebuvo karaliaus Ahasuerus skatinti 

Hamana sūnus, Agagita, Hammedatha ir pažangių 

jo, ir nustatyti jo vietą visų kunigaikščių šį [buvo] su 

jam. {3:2} ir visi karaliaus tarnautojams, kad [buvo] kad 

Karaliaus vartų, nusilenkė, ir reverenced Hamana: karalius 
turėjo 

Taigi liepė, apie jį. Bet Mordechajas nusilenkė 

taip pat nebuvo [jam] pagarba. {3:3} tada karalius tarnautojai, 

kurioje [buvo] king's Gate, tarė Mordechajas, kodėl 

transgressest tu karaliaus įsakymų? {3:4} dabar ji 



atėjo laikas, kai jie kalbėjo per dieną pas jį, ir jis 

hearkened jiems, kad jie pasakė Hamana, pamatyti: 

ar stovi Mordechajas 's klausimais: dėl jam pasakė, 

juos, kad jis [buvo] Judėjas. {3:5} ir kai Hamana pamačiau, 

Mordechajas nusilenkė ne, nei padarė jam pagarba, tada buvo 

Hamana pilni rūstybės. {3:6} ir jis manė, kad panieka nustatyti 

rankas ant Mordechajas vien; jie turėjo shewed jį į 

Mordechajas žmonės: Kodėl Hamana bandė sunaikinti visus 

Žydai tą [buvo] per visą Karalystės 

Ahasuerus, [net] Mordechajas žmonės. 

{3:7} per pirmąjį mėnesį, [yra] mėnesio Nisan, į 

dvyliktaisiais metais karalius Ahasuerus, jie mesti Pur, kad [yra], 
kad 

daug, prieš Hamana, iš dienos į dieną ir mėnesį 

mėnesį, [kad] dvylikos [mėnuo], [–] mėnuo Adar. 

{3:8} ir Hamana tarė karaliaus Ahasuerus, yra per 

tam tikrų žmonių užsienyje išsibarstę ir išsklaidyta tarp į 

žmonių visose provincijose, tavo Karalystė; ir jų teisės 

[yra] įvairios iš visų žmonių; nei laikyti jos karaliaus 

įstatymai: todėl jis [yra] karaliaus PNV juos kentėti. 

{3:9} jei prašome karalių, tegul ji būtų parašyta, kad jie gali būti 

sunaikinti: ir man mokės dešimt tūkstančių talentų sidabro, 

rankose tų, kurie turi verslą, kad mokestis 

[ji] į karaliaus iždą. {3:10} ir karalių paėmė jo 

žiedas iš jo rankos, ir atidavė jį pas Hamana sūnus 

Hammedatha Agagita, žydų priešą. {3:11} ir 

karalius tarė: Hamana, sidabro [yra] atsižvelgiant į tave, į 

žmonės taip pat, kaip jis seemeth gerai, kad tau su jais daryti. 

{3:12} tada buvo karaliaus raštininkai paragino trylikos 



pirmąjį mėnesį, dieną ir buvo parašyta pagal visa 

kad Hamana buvo liepė pas karaliaus NCO, 

ir valdytojams kad [buvo] per kiekvieną provincija, o 

Kiekvienoje žmonių kiekviena provincija pagal valdovų, 

rašyti straipsnį, ir [kad] Kiekvienas žmogus po savo kalbą; 

vardu karalius Ahasuerus buvo ji parašyta, ir sandariai 

su karaliaus žiedą. {3:13} ir buvo išsiųsti laiškus 

žinutes į visi karaliaus provincijų, sunaikinti, nužudyti, ir 

sukelti gesti, visi žydai, jaunus ir senus, mažus vaikus 

ir moterų, per vieną dieną, [net] ant trylikos [diena] 

dvylikto mėnesio, kurį [yra] mėnesio Adar, ir [] 

sugadinti jų auka. {3:14} kopiją raštu 

įsakymas turi būti nurodytas kiekvienas provincija buvo 

paskelbė: visiems žmonėms, kad jie turėtų būti pasiruošę prieš 

tą pačią dieną. {3:15} pranešimų išėjo, kad skubėjo iki to 

Karaliaus įsakymas ir nutarimas buvo priimtas Shushan 

valdovų rūmai. Ir karalius ir Hamana atsisėdo gerti; bet 

miesto Shushan buvo suglumino. 

{4:1} kai Mordechajas suvokiama visa tai buvo padaryta, 

Mordechajas išsinuomoti savo drabužius, ir įdėti wór su 
pelenais, 

ir išėjo į miestą tarp ir su garsiai garsiai 

ir kartaus verkti; {4:2} ir buvo net iki karaliaus 

vartai: nė vienas [gali] įveskite į karaliaus vartų apsirengęs su 

wór. {4:3} ir kas provincijoje, whithersoever, 

Karaliaus įsakymų ir dekretu atėjo, [buvo] 

Puikus gedulo tarp žydų, ir nevalgius, ir verkti, 

ir verkti; ir daugelis wór ir pelenų. 

{4:4} Taigi Estera tarnaitė ir jos chamberlains atėjo ir 



papasakoti apie [tai] jai. Tada buvo karalienė nepaprastai 
gėlė; ir 

ji nusiuntė aprengti Mordechajas ir atimti jo apdaras 

wór iš jo: bet jis gavo [jis] negali. {4:5} tada 

vadinama Estera Hatach, [vienas], karaliaus chamberlains, 

kuriam jis paskyrė lankyti nuo jos, ir davė jam yra 

įsakymų Mordechajas, žinoti, ką jis [buvo], ir kodėl 

jis [buvo]. {4:6} taip Hatach išėjo pas Mordechajas ir 

gatvės miesto centre, kurioje [buvo] prieš karaliaus vartai. {4:7} 

Ir Mordechajas pasakė jam, kad visa tai nutiko jam: 

ir pinigų sumą, kad Hamana buvo žadėjusi 
mokėti į karaliaus iždą žydai, kad juos sunaikinti. 

{4:8} taip pat davė jam raštu kopiją, 

dekretą, buvo skiriama Shushan sunaikinti juos, ir parodyti 

[ji] pas Estera, ir paskelbti [ją] pas ja ir imti 

jai, kad ji turėtų eiti pas karalių, kad malda 

pas jį ir pateikti prašymą prieš jį už savo žmones. 

{4:9} ir Hatach atėjo ir papasakojo Esteros žodžiai 

Mordechajas. 

{4:10} vėl Estera kalbėjo Hatach, ir davė jam 

įsakymų pas Mordechajas; {4:11} visi karaliaus 

tarnautojų ir karaliaus provincijų, žmonės žino, 

kad kas, ar vyras ar moteris, turi ateiti pas 

į vidinį teismo karalius, kurie nėra vadinamas, [yra] vienas 

jo įdėti [jam] iki mirties, išskyrus tokius, kuriems teisė į 

karalius turi išsilaikyti Auksinis skeptras, kad jis gali gyventi: bet 

Ne buvo vadinamas ateiti pas karalių tai trisdešimt 

dienų. {4:12} ir jie pasakė, kad Mordechajas Esther žodžiai. 

{4:13} tada Mordechajas liepė atsakyti Estera, manau, kad 



ne su save, kad tu būsi pabėgti į Karaliaus rūmai, 

daugiau nei visi žydai. {4:14}, jei tu iš viso holdest 

tavo taikos šiuo metu [tada] turi ten plėtra ir 

išgelbėjimas žydams atsirasti kitoje vietoje; bet tu 

o tavo tėvo namus sunaikinami: ir kas žino 

ar tu esi ateiti į Karalystę [tokius] kaip laiko 

Šis? 

{4:15} tada Estera Marius [jiems] grąžinti Mordechajas, daromą 

Atsakymas,] {4:16} eiti, susirenka visi žydai, kurie yra 

Shushan, ir greitai, jūs man, ir nei valgyti, nei 
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gerti tris dienas, naktis ar diena: Aš taip pat ir mano Mergelė 
bus 

greitai taip pat; ir taip aš eiti pas karalių, kurioje [yra] 

ne pagal įstatymą: ir jei aš žuvo, aš mirti. {4:17} taip 

Mordechajas nuėjo savo keliu, ir padarė pagal tą Estera 

liepė jam. 

{5:1} dabar buvo perduoti trečią dieną, kad Estera 

Įdėkite [jos] royal [siuvimas], ir stovėjo vidinio audito 

Karaliaus rūmai, priešais karaliaus rūmai: ir karalius 

Sėdinti jo karaliaus sostą Karališkųjų rūmų, per, prieš, 

vartai į namus. {5:2} ir jis buvo toks, kai karalius pamatė 

Karalienė Estera nuolatinio teisme, [kad] ji gavo 

už jo akyse: ir Esther siulomos karalius, 

aukso sceptre kad [buvo] rankoje. Taigi Estera priartėjo, 

ir palietė viršuje, kad skeptras. {5:3} tada pasakė karalius 

pas ja, ko nori tu, karalienė Estera? ir kas [yra] tavo 

prašymą? jis dar skiriamas tau pusę, 

Karalystė. {5:4} ir Esther atsakė, jei [atrodo] geras 



pas karalių, tegul karalius ir Hamana ateiti pas šią dieną 

pokylių, kad parašiau jam. {5, 5} tada 

karalius tarė: priežastis Hamana skubiai, kad jis gali daryti kaip 

Estera Dievas pasakė. Todėl karalius ir Hamana atėjo į 

Estera buvo paruošti banketą. 

{5:6} karalius pasakė: Estera banketą, 

vynas, kas [yra] tavo prašymą? ir jos suteikiamos tau: 

ir kas [yra] tavo prašymą? net į pusę Karalystės ji 

turi būti atliekamas. {5:7} tada atsakė Estera, ir tarė: 

Mano prašymą ir prašymą [yra]; {5:8} jei aš rasiu 

naudai akyse ir karalius, ir jei ji prašome karalius 

suteikti mano prašymą, ir atlikti savo prašymą, tegul karalius 

ir Hamana ateiti į banketą, kuris turi pasiruošti 

juos, ir aš rytoj darys kaip karalius davė, sakė. 

{5:9} tada išėjo Hamana tą dieną linksmai ir su a 

Džiaugiamės širdies: bet kai Hamana pamačiau Mordechajas 
karaliaus 

vartai, kad jis ne atsistojo, nei persikėlė už jį, jis buvo visiškai 

pasipiktinimas prieš Mordechajas. {5:10} vis dėlto Hamana 

atsisakė pats: ir kai jis grįžo namo, jis pasiuntė ir 

ragino savo draugams, ir Zeresh jo žmona. {5:11} ir 

Hamana papasakojo jiems apie jo turtai, šlovė ir 

savo vaikus, ir visi [dalykus] kur į 

karalius buvo skatinama jam, ir kaip jis buvo Išplėstinė jam 

virš kunigaikščių ir karalių tarnautojų. {5:12} Hamana 

Be to tarė: taip, karalienė Estera tegul nė vienas žmogus ateina 

naudodami karalius pas banketą, kad ji buvo pasirengusi bet 

save; ir kad rytoj esu aš pakvietė pas ja taip pat ir į 



karalius. {5:13}, bet visa tai man availeth niekas, taip ilgai, kaip 
aš 

Peržiūrėkite Mordechajas Judėjas, sėdi prie karaliaus vartų. 

{5:14} tada sakė Zeresh, jo žmona ir visi jo draugai pas 

jo, tegul kartuvės, penkiasdešimt kurį sudaro uolektys aukštos, 
ir 

rytoj tu sakau karalius, Mordechajas gali būti 

pakabinti juos: tada einame tu linksmai pas karalių 

į banketą. Ir pats su malonumu Hamana; ir jis sukėlė 

turi būti atliktas kartuvės. 

{6:1} tą naktį gali ne karalius miegoti, ir jis 

liepė atnešti knygos įrašų kronikos; 

ir jie buvo perskaityti prieš karalių. {6:2} ir buvo nustatyta, 

parašyta, kad Mordechajas sakė Bigthana ir Teresh, du 

iš karaliaus chamberlains, prižiūrėtojai duris, kurie 

buvo siekiama nustatyti ranką ant karaliaus Ahasuerus. {6:3} ir 

karalius pasakė, ką garbę ir orumą Kas nuveikta, siekiant 

Mordechajas už tai? Tada pasakė karaliaus tarnautojai, 

teikė jam, nėra nieko, kas padaryta už jį. 

{6:4} ir karalius pasakė, kas [yra] teisme? Dabar 

Hamana buvo ateiti į išorę karaliaus teismo 

namas, pasikalbėti pas karalių pakabinti Mordechajas ir 

kartuvės, kad jis turėjo paruošti jį. {6:5} ir karaliaus 

tarnautojų sakė jam: Štai, Hamana chrzczę kad 

teismas. Ir karalius sakė: tegul ateina į {6:6} Taigi Hamana 

atėjo. Ir karalius tarė: kas turi būti padaryta 

pas žmogui, kuriam karalius patinka garbės? Dabar 

Hamana minties į savo širdį, kuriam būtų karalius 

malonumas daryti garbę daugiau nei sau? {6:7} ir 



Hamana atsakė karalius, žmogus, kuriam karalius 

į garbę, patinka {6:8} leidžia pasiekti karaliaus drabužiai 

kuris karalius [useth], nešioti, ir arklys, karalius 

rideth, ir karūną royal, kuris yra nustatytas ant galvos: 

{6:9} ir tegul Ši drabužių ir arklių, pristatyti į 

ranka vieno karaliaus kilniausia princų, kad jie gali 

matrica žmogus jais kuriam karalius patinka garbę, 

ir duoti jam ant arklio, per gatvę, miestą, 

ir skelbti prieš jį, todėl jis bus atliekamas žmogui 
kuriam karalius patinka garbę. {6:10} tada karalius 

sako, kad Hamana, kad skuba, [ir] imtis drabužių ir 

arklių, kaip tu pasakei, ir vis tiek daryti, Mordechajas, 

Žydas, kuris sėdi prie karaliaus vartų: tegul nieko nepavyksta 
viskas, 

tu pasakei. {6:11} tada paėmė Hamana drabužių ir 

arklys, organizuoti Mordechajas ir atnešė jį 

per miesto gatvių, ir iškilmingai 

prieš jį, todėl jis bus atliekamas pas žmogų kuriam į 

karalius patinka garbę. 

{6:12} ir Mordechajas atėjo vėl karaliaus vartų. bet 

Hamana hasted į savo namus, gedulo, ir turintys galvą 

kuriems. {6:13} ir Hamana sakė Zeresh, jo žmona ir visi jo 

friends [kas] kad atsitiko su juo. Tada pasakė: jo 

išminčių ir jo žmona pas jį, jei Mordechajas [reikia], Zeresh 

Žydų, iki kurių tu padarei pradėjo kristi, sėklos 

tu būsi negali dominuoti prieš jį, bet būsi tikrai patenka 

prieš jį. {6:14} ir kol jie [buvo] dar kalbėjosi su 

jo, atėjo karaliaus chamberlains, ir hasted, kad 

Hamana pas, Estera buvo paruošti banketą. 



{7:1}, karalius ir Hamana buvo Banketas su 

Karalienė Estera. {7:2} ir karalius vėl tarė: Estera 

antrą dieną banketą vyno, kas [yra] tavo 

peticija, karalienė Estera? ir jos suteikiamos tau: ir 

kas [yra] tavo prašymą? ir tai turi būti atlikta, [net] 

pusę Karalystės. {7:3} tada Estera karalienė 

pasakė, jei aš rasiu už tavo akyse, O 

karalius, ir jei ji prašome karalių, tegul mano gyvenimas būtų 
suteikta man mano 

prašymą, ir mano tauta, mano prašymu: {7:4} mes yra 

parduodamas, aš ir mano tauta, sunaikinti, nužudyti, ir 

žuvo. Bet jeigu mes buvo parduodamas už bondmen ir 

bondwomen, ką turėjo atgrasyti savo kalba, nors priešas 

gali nekompensuoti karaliaus žalą. 

{7:5} tada karalius Ahasuerus atsakė ir tarė: 

Estera karalienė, kuris yra jis, o kur yra tas, kad durst 

preziumuoja savo širdyje tai padaryti? {7:6} ir Estera sako, kad 

priešinga šalis ir priešas [yra] tai blogis Hamana. Tada Hamana 

bijau, karalius ir karalienė. 

{7:7} ir atsirandančių pokylių vyno karalius 

jo rūstybė [buvo] į rūmų sodas: ir Hamana stovėjo 

iki, kad prašymą suteikti savo gyvenimą su Estera karalienė; nes 
jis 

pamačiau, kad ten buvo blogio karalius prieš jį nustato. 

{7:8} tada karalius grįžo iš rūmų sodas į 
vieta pokylių vyno; ir Hamana buvo 

ant lovos kai Estera [buvo]. Tada pasakė karalius, 

Jis privers karalienė taip pat prieš mane į namus? Taip, 

žodis atėjo iš karaliaus burnos, jie apima Hamana 



veido. {7:9} ir Harbonah, vienas iš chamberlains, sako 

prieš karaliaus, Štai taip pat, kartuvės penkiasdešimt aukštos, 
kurį sudaro uolektys 
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Hamana padariusioms, Mordechajas, kurie kalbėjo 

Geras karalius, chrzczę namuose, Hamana. Tada į 
karalius pasakė, pakabinti jį apie šį produktą. {7:10}, jos 
pakartas Hamana 

kartuvės, kad jis turėjo paruošti Mordechajas. Tada buvo 

Karaliaus rūstybė Spacyfikowany. 

{8:1} tą dieną padarė Ahasuerus duoti namų karalius 

Hamana žydų priešo pas karalienė Estera. Ir 

Mordechajas atėjo prieš karalių; Estera buvo papasakojo ką jis 

[buvo] pas ją. {8:2} ir karalius pakilo jo žiedas, kuris 

jis buvo paimtas iš Hamana, ir atidavė jį pas Mordechajas. Ir 

Estera Mordechajas Paskirk Hamana namas. 

{8:3} ir Esther kalbėjo dar prieš karaliaus, ir sumažėjo 

žemyn prie jo kojų ir prašė jį su ašaros, užslėpti 

Hamana, Agagita blogis, o jo prietaisas kad jis 

buvo sumanęs prieš žydus. {8:4} tada karalius buvo numatyta 

Auksinis skeptras link Estera. Taip atsirado ir stovėjo Estera 

prieš karaliaus, {8:5} ir pasakė, jei jis prašome karalių, o 

Jo akyse, ir ką radau naudai [atrodo], teisė 

prieš karaliaus, ir aš [būtų] malonus akis, tegul jis 

parašyta pakeisti raides sugalvojo Hamana sūnus 

Hammedatha Agagita, kurį jis parašė sunaikinti, 

Žydai [yra] Visi karaliaus provincijose: {8:6}, kaip 

Aš iškęsiu pamatyti blogis, kuris turi ateiti pas mano tauta? 

arba kaip gali atlaikyti pamatyti mano giminingų sunaikinimo? 



{8:7} tada karalius Ahasuerus tarė: Estera karalienė 

ir su Mordechajas Judėjas, Štai, aš davė Estera į 

namas Hamana, ir jam jie buvo pakartas ant to 

kartuvės, nes jis nustatyta savo ranką ant žydų. {8:8} 

Jūs taip pat rašyti į žydų, nes ji liketh jums į karaliaus 

pavadinimas ir antspaudas, [jį] karaliaus žiedas: už raštu 

kuris yra parašyta karaliaus vardu, ir užklijuoti su 

Karaliaus žiedas, nė vienas žmogus gali pakeisti. Tada buvo 
{8:9}, 

Karaliaus raštuose vadinama tuo metu trečią mėnesį, kad [yra], 

mėnesį Sivan, trys ir XX [diena] 

ir tai buvo parašyta pagal tą Mordechajas 

liepė pas žydus ir NCO, ir 

pavaduotojai ir provincijų valdovais [yra] iš Indijos 

pas Etiopijos, šimtas dvidešimt iki septynių provincijų, pas 

Kiekviena provincija pagal raštu straipsnį, ir pas 

Kiekvienoje žmonių po jų kalbos, ir pagal žydus 

savo raštu, ir pagal jų kalba. {8:10} 

Ir jis parašė karaliaus Ahasuerus vardu, ir ją užplombuoti 

Karaliaus žiedas ir išsiųstų pranešimų ant arklio, raidžių 

[ir] vairuotojai mulai, Kupranugariai, [ir] jaunų vienkupriai: 

{8:11} kuriame karaliaus suteikta žydų kurioje [buvo] 

Kiekvienas miestas susirinkti patys, ir stovėti 

jų gyvenimas, sunaikinti, nužudyti ir sukelti gesti, visi su 

žmonės ir žemė, kad būtų puolimą, galia 

[ir] vaikai ir moterys, ir [dalyvauti] sugadinti jų 

už auka, {8:12} po vieną dieną visose provincijose, karalius 

Ahasuerus, [būtent,] po trylikos [diena], kad 

dvylikto mėnesio, kurį [yra] mėnesio Adar. {8:13} kopija 



įsakymas turi būti pateikta raštu per 

provincijoje [buvo] paskelbtas pas visus žmones, ir kad žydų 

turi būti pasirengusi prieš tą pačią dieną atkeršyti sau ant 

jų priešai. {8:14} [todėl] žinutes, Jojo ant mulų 

[ir] kupranugarių išėjo, nuskubėjo ir siekė iš 

Karaliaus įsakymų. Ir dekretas buvo skiriama 

Shushan rūmai. 

{8:15} ir Mordechajas išėjo iš buvimas, 

karalius – Karališkoji mėlyna ir balta, ir su dideliu drabužiai 

karūna, aukso, ir drabužių smulkių skalbinių ir raudonos: 

ir Shushan miesto džiaugėsi ir buvo malonu. {8:16}, 

Žydai turėjo šviesa, džiaugsmu ir džiaugsmo, ir garbę. {8:17} 

Ir kiekvienoje provincijoje, ir kiekvienas miestas, whithersoever, 

Karaliaus įsakymų ir dekretu atėjo, žydai turėjo džiaugsmą 

ir džiaugsmu, šventė ir gera diena. Ir daug, 

žemės žmonės tapo žydų; iš baimės prieš žydų nukrenta 

įsipareigojimų vykdymą. 

{9:1} dabar iš dvylikto mėnesio, kad [yra] mėnesio Adar, 

tas pats, kai tryliktą dieną karaliaus 

įsakymų ir dekretu priartėjo dėti į 

vykdymo, tą dieną, kai priešų žydų tikėjosi, kad 

buvo galia virš jų, (nors buvo paversta į 

Priešingai, kad žydai buvo taisyklė virš jų, nekentė;) 

{9:2} žydų susirinko patys jų miestuose 

per visus provincijos karalius Ahasuerus, nustatyti 

pavyzdžiui, ieškojo jų skauda ranka: ir niekas negalėjo 

išlaikyti juos; už jų baimė nukrenta ant visų žmonių. 

{9:3} ir visų provincijų, valdovų ir 

NCO, ir deputatų ir pareigūnai karaliaus, 



padėjo žydams; nes baimė Mordechajas nukrenta ant 

juos. {9:4}, Mordechajas [buvo] didelis – karaliaus rūmai, 

ir jo šlovės, išėjo visoje visose provincijose: tai 

vyras Mordechajas vašku labiau ir labiau. {9:5} Taigi į 

Žydai pagelbos ir mestas visų savo priešų su kardas, insultas 

ir skerdimo bei sunaikinimo, ir padarė, ką jie galėtų 

pas tuos, kurie nekentė jų. {9:6} ir Shushan rūmai 
Žydai nužudė ir sunaikinti penkis šimtus vyrų. {9:7} ir 

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

Poratha, ir Adalię, ir Aridatha, {9:9} ir Parmashta, 

ir Jolita, ir Aridai, ir Vajezatha, {9:10} dešimt sūnūs 

Hamana sūnus, Hammedatha, žydai, priešas 

nužudė jos; bet kad sugadinti nustatyta jie ne jų ranka. {9:11} 

Tą dieną skaičius tų, kurie buvo nužudyti į Shushan 

rūmuose buvo pareikštas karalius. 

{9:12} karalius pasakė: Estera karalienė, žydai 

nužudyti ir sunaikinti penkis šimtus vyrų Shushan, 

rūmai ir dešimt sūnūs Hamana; ką jie turi padaryti 
Karaliaus provincijos poilsio? Dabar kas [yra] tavo prašymą? 

ir jos suteikiamos tau: arba kas [yra] dar tavo prašymą? 

ir tai turi būti padaryta. {9:13} tada sakė Estera, jei taip, 
prašome, 

karalius, leiskite jam suteikiama žydams [yra], Shushan, 

padaryti, kad rytoj pas šios dienos dekretu, taip pat pagal, ir 
tegul 
Hamana dešimt sūnūs pakartas ant kartuvės. {9:14} ir 

karalius liepė ji taip galėtų padaryti: ir dekretas buvo 

švirkšti į Shushan; ir jos pakartas Hamana dešimt sūnūs. 

{9:15} dėl žydų, [buvo] Shushan susirinko 



patys taip pat mėnesio keturioliktą dieną kartu 

ADAR ir nužudė tris šimtus vyrų Shushan; bet kad 

grobį jie nustatyta ne jų ranka. {9:16} bet kiti žydai, 

[buvo] karaliaus provincijose patys susirinko, 

ir stovėjo už savo gyvenimą, ir turėjo pailsėti nuo savo priešų, 

ir nužudė savo priešų septyniasdešimt ir penkių tūkstančių, bet 
jie 

Dėl trylikos nustatyta ne savo rankas ant grobio, {9:17} 

mėnesio Adar; ir keturioliktą dieną, 

pats pailsėję jie ir padarė per dieną Vaišės ir 

džiaugsmu. {9:18} bet žydams kad [buvo] Shushan 

surinkti trylikos [diena] ir toliau 

keturioliktame ir 15 [diena] tos pačios 

jie pailsėję, ir padarė jį dienos Vaišės ir džiugesys. 

{9:19} Todėl žydai iš kaimų, kurie gyveno, 

unwalled miestų, padarė keturioliktą dieną mėnesio Adar 

[diena] džiaugsmu ir Vaišės ir gera diena, ir 

siųsti dalys viena į kitą. 

{9:20} ir Mordechajas rašė šių dalykų, ir siųsti laiškus 

pas žydus tos [buvo] visose provincijose karaliaus 

Ahasuerus, [ir] arti ir toli, {9:21} stablish [tai] 

tarp jų, kad jie teiktų keturiolikos diena, 

mėnesio Adar ir penkioliktos dienos, tas pats, kas metus, 

{9:22} kaip dienų, kuriame žydai pailsėję nuo jų 
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priešų, ir mėnesio, per kurį buvo įjungtas pas juos nuo 

liūdesio į džiaugsmą, ir iš gedulo į gera diena: kad jie 

reikėtų padaryti juos dienų švente ir džiaugsmo, ir siųsti 

dalys viena į kitą, o dovanas vargšams. {9:23} ir 



Žydai pradėjo daryti, kaip jie pradėjo, ir kaip 

Mordechajas rašė jiems; {9:24} nes Hamana 

sūnus, Hammedatha, Agagita, priešas visų, 

Žydai, buvo sukurta prieš juos sunaikinti žydus, ir turėjo 

Dauguma Pur, kad [yra], daug, vartojame juos, ir sunaikinti 

juos; {9:25}, bet kai [Estera] atėjo prieš karaliaus, jis 

liepė laiškais, jo blogis prietaisas, kurį jis 

sukurta prieš žydus, reikia grįžti į savo galvą, 

ir kad jis ir jo sūnus turėtų būti pakartas kartuvės. 

{9:26} kodėl jie vadinami šių dienų Puras po to 

Pur pavadinimas. Todėl visi žodžiai šį raštą, ir 

[,] kuri jie matė dėl šiuo klausimu, ir 

kuri turėjo ateiti jiems {9:27}: žydai, įšventintas į kunigus, ir 

buvo ant jų, ir jų sėklos, ir ant visų tokie 

prisijungė patys pas juos, Taigi, kaip jis turėtų nepamiršo, kad 

jie būtų nuolat šias dvi dienas pagal savo raštu, 

ir pagal jų [paskirtas] kartą per metus; {9:28} 

Ir [kad] šiais laikais [reikėtų] prisiminiau ir nuolat 

per kiekviena karta, kiekviena šeima, kiekviena provincija 

ir kiekvienas miestas; ir [kad] šių dienų Purim neturėtų 

nepavyks iš žydų, nei jų atminimo gesti 

iš jų sėklos. {9:29} tada Estera karalienė, dukra 

Abihail, ir Mordechajas Judėjas, parašė visus įgaliojimus, 

kad patvirtintumėte Šis antrojo laiško Purim. {9:30} ir pasiuntė 

raidės pas žydus, kad į šimtą dvidešimt ir 

septyni provincijos Ahasuerus Britanija, [su] žodžiai 

taikos ir tiesos, {9:31} patvirtinti šių dienų Puras 

jų laikais [paskirtas], pasak kaip Mordechajas Judėjas 

ir Esther karalienė išsiuntė juos, ir jie turėjo 



pasisuko ir jų sėklos, pareigomis, ir 

postach ir jų riksmas. {9:32} ir Esther dekretas 

patvirtinamos Caremar Purim; ir tai buvo parašyta kad 

knyga. 

{10:1} ir karalius Ahasuerus duoklė ant to 

žemės sklypai, ir [kai] jūros salų. {10:2} ir visi aktai 
jo galios ir jo gali ir deklaracija, 

Mordechajas, kurio karalius Išplėstinė jam, didybė 

[] jie parašyti ne kronikos knygų, 

Žiniasklaidos ir Persijos karalių? {10:3} Mordechajas Judėjas 

[buvo] kitą pas karaliaus Ahasuerus, ir puikus tarp žydų, 

ir jo broliai, ieškau daugybę su 

daug jo žmonės, ir kalbėjimo ramybė jo sėklos. 
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