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ESTHER 

Kniha ester 

{1:1} teraz stalo sa za čias Ahasuerus, (to 

[je] Ahasuerus, ktorý vládol, z Indie až 

Etiópia [nad] tristo sedem a dvadsať 

provincie:) {1:2} [že] v tých dňoch, keď kráľ 

Ahasuerus sedel na tróne svojho kráľovstva, ktoré [bola] v 

Shushan palace {1:3} v treťom roku svojej vlády, ten 

k sviatku všetkých jeho kniežat a jeho zamestnancov; právomoc 

Perzie a médií, šľachtici a vládcov 

provincií, [že] pred ním: {1:4} keď on ukázal 

bohatstvo jeho slávnej kráľovstva a česť jeho 

Vynikajúce majesty mnoho dní, [i] sto a 

osemdesiat dní. {1:5} a keď v týchto dňoch skončila, 

Král slávnosť ku všetkým ľuďom, ktoré boli prítomné 

v Shushan paláci, obaja unto veľké a malé, sedem 

dní na súde na záhradu kráľovského paláca; {1:6} 

[Kde boli] biela, zelená a modrá, [závesy,] upevnené 

s káblami jemného ľanu a fialové strieborné prstene a piliere 

mramoru: lôžka [boli] zlato a striebro na 

chodník červená, a modré a biela a čierna, mramoru. 

{1:7} a [ich] dali nápoj v cievach zlata, ( 

plavidlá sú rozmanité jeden od druhého,) a royal vína v 

hojnosť, podľa štátu kráľa. {1:8} a 

pitie [bol] podľa zákona; nikto nemal nútiť: pre 



Kráľ mal vymenovaní všetci dôstojníci k jeho domu, 

že by mali robiť podľa potešenie každý človek. 

{1:9} aj Vasto kráľovná vyrobené pastva pre ženy 

[v] kráľovský dom ktorý [patril] kráľa Ahasuerus. 

{1:10} na siedmy deň, kedy bol srdcový kráľ 

Veselé víno, velil Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, a Abagtha, Zethar a Carcas, 

sedem dvorania, ktorý slúžil v prítomnosti horľavých 

Ahasuerus kráľ, {1:11} aby Vasto kráľovná 

pred kráľa s royal crown sa Ukáž ľudí 

kniežat a jej krása: pre ona [bola] veľtrh sa pozrieť na. 

{1:12} ale kráľovná Vasto odmietli prísť na kráľa 

prikázanie v [jeho] dvorania: preto bola 

Kráľ veľmi rozhneval, a jeho hnev spálil v ňom. 

{1:13} potom kráľ povedal múdrych mužov, ktoré poznal 

krát (Áno [bolo] kráľa spôsobom voči všetkému 

poznal zákon a rozsudok: {1:14} a ďalší jemu 

[bolo] Carshena, Shethar, Admatha, Tarzu, Meres, 

Marsena [a] Memucan, sedem princes Perzie a 

Médií, ktorý videl tvár kráľa, [a] ktoré sedel prvý 

v kráľovstve;) {1:15} čo budeme robiť unto kráľovná 

Kozmetický prístroj Maya podľa zákona, pretože ona jest 
nevykonáva 

prikázanie kráľom Ahasuerus tým dvorania? 

{1:16} a Memucan odpovedali pred kráľa a 

kniežatá, Vasto kráľovná neurobil zle kráľovi 

len, ale aj na všetky kniežatá a všetkým ľuďom, 

[sú] vo všetkých provinciách kráľa Ahasuerus. {1:17} pre 

[tomto] listina kráľovnej sa v zahraničí Poď ku všetkým ženám, 



tak, že pohŕdajú sa manželia v ich očiach, keď 

uvádzajú sa, kráľ Ahasuerus prikázal Vasto 

kráľovná vyuûívať pred ním, ale ona prišla nie. 

{1:18} [podobne] sa dámy z Perzie a médiá povedať 

Tento deň unto king's kniežat, ktoré počulo 

listina kráľovnej. Teda [tam vzniká] príliš veľa 

pohŕdanie a hnev. {1:19} Ak to prosím kráľ, dajte tam ísť 

kráľovské prikázanie od neho, a nechať to byť napísané medzi 

zákony Peržanov a Medes, ktorá nesmie byť 

pozmenené, že Vasto prísť už pred kráľom Ahasuerus; 

a nech kráľ dať jej kráľovského panstva unto druhého, ktorý je 

lepšie ako ona. {1:20} a kedy kráľ dekrét, ktorý 

on sa make uverejňuje skrz jeho ríšu 

(pre to je skvelé,) všetky manželky poskytne ich manželia 

česť, na veľké aj malé. {1:21} a povedal: 

radosť kráľ a kniežatá; a kráľ urobil podľa 

slova Memucan: {1:22} pre poslal listy do všetkých 

Kráľ provincie, do každej provincie podľa 

písanie, a všetkých ľudí po ich jazyk, 

že každý človek by mal znášať pravidlo vo svojom vlastnom 
dome, a že 

[] by sa malo uverejniť podľa jazyka každý 

ľudí. 

{2:1} po tieto veci, keď hnev kráľa 

Ahasuerus ustupovať, spomenul Vasto a čo 

urobila a čo bolo rozvedené proti nej. {2:2} potom 

povedal pochytali kráľových sluhov, ktoré slúžili jemu, nech tam 

dosiahnuť spravodlivé mladých panien pre kráľa: {2:3} a nechať 



Kráľ menovať dôstojníkov vo všetkých provinciách jeho 
kráľovstva 

že môžu zhromaždiť všetky spravodlivé mladých panien unto 

Shushan palác, do domu ženy unto 

starostlivosť o Hege kráľa komorníkom, držiteľ 

ženy; a nechať ich veci pre čistenie byť uvedené [ich: 

] {2:4} a nechať maiden, ktorý pleaseth kráľ kráľovná 

namiesto Vasto. A vec potešený kráľ; a on urobil 
Takže. 

{2,5} [teraz] v Shushan paláci tam bola tu určitá 

Žid, ktorého názov [bola] Mordechaj, syn Jair, syn 

Shimei, syn Kish, Benjamite; {2:6} ktorí boli 

vykonáva Jeruzalemu s zajatí, ktorý mal 

boli uniesť Jeconiah kráľ judský, ktorým 

Babylonský kráľ Nabuchodonozor mal uniesť. 

{2:7} a priniesol Hadassah, že [je], Esther, jeho 

strýka dcéra: pre ona ani otca ani matku, a 

slúžka [bola] spravodlivé a krásna; koho Mordechaj, keď 

jej otec a matka boli mŕtvi, vzal za svoju vlastnú dcéru. 

{2:8} tak stalo sa, keď kráľ prikázanie 

jeho dekrétom bolo počuť a keď boli mnohé Panny 

zhromaždili unto Shushan palácom, starostlivosti o 

Hegai, že ester upadol aj unto king's house 

starostlivosti Hegai, chovateľ žien. {2:9} a 

maiden ho potešilo, a získala láskavosť ho; 

a rýchlo jej dal jej veci pre čistenie, s 

také veci ako patril k nej, a sedem panien, ktoré 

boli] spĺňajú jej venovala z king's house: a on 

preferovaných služieb ju a jej slúžky unto najlepšie [miesto] 



dom žien. {2:10} Esther mal nie ukázal jej 

ľudia, ani jej spriaznené: pre Mordecai účtovala jej, že 

ona mala nie ukážem, [to]. {2:11} a Mordecai chodil 

každý deň na súde women's house, vedieť 

ako Esther urobil a čo by sa jej. 

{2:12} teraz keď každý slúžka zase prišiel ísť do 

Kráľ Ahasuerus, potom, že ona bola dvanásť mesiacov, 

podľa spôsobu žien (tak boli 

dní od ich purifications splnené, [vtip,] šesť 

mesiacov s olej myrha, a šesť mesiacov so sladkou 

pachov, a [Ostatné] veci na čistenie mesta 

ženy;) {2:13} potom padla [každý] maiden unto 

Kráľ; vôbec túžila bolo dané, aby šla s ňou 

z domu ženy unto king's house. 

{2:14} navečer šla a neskôr ona 

vrátil do druhého domu žien, k starostlivosti 

z Shaashgaz, kráľa komorníkom, ktoré uchovávajú 

konkubín: prišla ku kráľovi viac, s výnimkou 

Kráľ radosť v nej, a že ona nazývali menom. 

{2:15} teraz keď zase Ester, dcéra 

Abihail strýko Mordechaj, ktorí vzal ju za jeho 
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dcéra, nadišiel ísť ku kráľovi, si vyžaduje 

nič, ale čo Hegai kráľa komorníkom, chovateľ 

ženy, menovaný do funkcie. A Esther získal priazeň 

pohľad všetky nich, ktorý sa pozrel na ňu. {2:16} tak bolo Esther 

brať unto kráľa Ahasuerus do royal v desiatom dome 

mesiac, ktorý [je] v mesiaci Tebeth, v siedmom roku 

jeho panovania. {2:17} a kráľ miloval Esther predovšetkým 



ženy, a ona získala milosť a priazeň jeho zrak viac 

ako všetky Panny; tak, že postavil kráľovskou korunou na ňu 

hlavu a robil ju kráľovnou namiesto Vasto. {2:18} potom 

Král veľkú hostinu unto jeho kniežat a jeho 

zamestnancov, [i] ester sviatok; a on robil uvoľnenie 

provincií, a dal dary podľa štátu kráľa. 

{2:19} a kedy Panny boli zhromaždili 

druhýkrát potom Mordecai sedel v king's gate. {2:20} 

Esther ešte [] ukázal jej pokoleniu ani jej ľudí; ako 

Mordechaj účtovala jej: pre Esther urobil prikázanie 

z Mordechaj, ako kedy ona vyrastala s ním. 

{2:21} v tých dňoch, keď Mordecai sedel v king's 

Gate, dvaja dvorania kráľa, Bigthan a Teresh, z 

Tí, ktorých držal dvere, sa rozhneval a žiada položiť 

ruku na kráľa Ahasuerus. {2:22} a vec bola 

známe, že Mordechaj, ktorý povedal: Esther kráľovná; a 

Esther certifikované kráľ [jej] Mordecai's meno. 

{2:23} a keď inkvizícia bola vykonaná veci, bolo 

zistil; Preto boli obidve zavesil na strom: a to 

bolo písané v knihe kroník pred kráľa. 

{3:1} po tieto veci urobil kráľ Ahasuerus podporu 

Haman syn Hammedatha Agagite, a pokročilé 

ho, a nastaviť svoje miesto nad všetkými kniežatami že [bolo] s 

ho. {3:2} a všetci kráľovi sluhovia, že [bolo] v 

King's gate, uklonil a reverenced Haman: kráľ mal 

tak prikázal, ktoré sa ho týkajú. Ale Mordecai uklonil 

ani [mu] úcty. {3:3} potom kráľ je služobníkom, 

ktoré [boli] v king's gate, riekol Mordechaj, prečo 

transgressest ty si kráľ prikázania? {3:4} teraz to 



stalo sa, keď im hovoril denne k nemu, a on 

hearkened im to povedali Haman, vidieť: 

či by štát Mordecai's veciach: pre on povedal 

im, že on [bol] Žid. {3:5} a keď videl, že Haman 

Mordechaj uklonil nie, ani to mu úctu, potom bol 

Haman plná hnevu. {3:6} a myslel opovrhnutie položiť 

ruky na Mordecai sám; pretože mali ukázal mu 

ľudia Mordechaj: preto Haman usiluje zničiť všetky 

Židia že [bolo] počas celého kráľovstva 

Ahasuerus [aj] ľudia Mordecai. 

{3:7} v prvom mesiaci, že [je] v mesiaci Nisan, v 

dvanásty rok kráľ Ahasuerus, vyhnali Pur, že [je] 

veľa pred Haman z dňa na deň a mesiac 

mesiac na dvanástej [mesiac], [je] mesiac Adar. 

{3:8} a Haman riekol kráľ Ahasuerus, je 

niektorých ľudí roztrúsených v zahraničí a rozptýlené medzi 

ľudí vo všetkých provinciách tvoje kráľovstvo; a ich právne 
predpisy 

[sú] rôznorodé od všetkých ľudí; ani udržať ich kráľa 

zákony: preto ju [je] nie kráľ zisk trpieť ne. 

{3:9} Ak to prosím kráľa, nech to byť napísané, že môžu byť 

zničený: a bude platiť desaťtisíc talentov striebra 

ruky tých, ktoré majú poplatok biznis, aby 

[to] do kráľovskej pokladnice. {3:10} a kráľ vzal jeho 

prsteň z ruky a dal unto Haman syn 

Hammedatha Agagite, Židov nepriateľa. {3:11} a 

kráľ povedal: Haman, striebro je vzhľadom k tebe, 

ľudia tiež, robiť s nimi, ako seemeth dobré pre teba. 

{3:12} potom boli zákonníci kráľ vyzval trinásteho 



dňa prvého mesiaca, a tam bolo napísané podľa všetkých 

že Haman bol prikázal jemu kráľa poddôstojníkov, 

a guvernérov že [bolo] každá provincie a na 

vládcovia každý ľudí z každej provincie podľa 

písanie, a na každom ľudí po ich jazyk; 

v mene kráľa Ahasuerus ju napísal, a utesnené 

Kráľ prsteň. {3:13} a listy boli zaslané 

príspevky do všetkých kráľ provincie, zničiť, zabiť, a 

spôsobiť zahynú, všetci Židia, mladí i starí, deti 

a žien, v jeden deň, [aj] po trinástej [deň] z 

dvanásty mesiac, čo [je] mesiac Adar, a [prijať] 

korisť ich korisť. {3:14} Kopírovať písanie 

prikázanie v každej provincii bola 

zverejnené unto všetkých ľudí, ktoré by mali byť pripravení 

ten deň. {3:15} príspevky vyšiel, sa urýchlila 

King's prikázaní a dekrét bol uvedený v Shushan 

palace. A kráľ a Haman sadol do nápoja; ale 

mesto Shushan bol zmätený. 

{4:1} pri Mordecai vnímať všetko, čo sa stalo, 

Mordechaj prenajať jeho šaty a obliekli sa v vlásie s popolom, 

vyšiel do stredu mesta a plakala s hlasným 

a horké plakať; {4:2} a prišiel ešte pred kráľa 

brány: pre žiadny ohli zadajte do king's gate odetá 

vlásie. {4:3} a v každej provincii, whithersoever 

prikázanie kráľa a jeho dekrétom prišiel, [tam bol] 

veľký smútok medzi Židmi, pôst a plač, 

a nárek; a mnohí položili v lanu a popola. 

{4:4} tak ester slúžky a jej dvorania prišiel a 

[to] povedal jej. Potom bola kráľovná neobyčajne truchlil; a 



poslala rúcho sa obliekli Mordechaj a odviezť jeho 

vlásie od neho: ale on [to] prijal nie. {4:5} potom 

vyzval ester Hatach, [one] z kráľovského dvorania, 

komu on ustanovil zúčastniť sa na ňu a dal mu 

prikázanie Mordechaj, vedieť to, čo [bol] a prečo 

[bol]. {4:6} tak Hatach vyšiel Mordecai unto 

ulice mesta, ktoré [bola] pred kráľa gate. {4:7} 

A Mordecai mu všetkého, čo sa stalo jemu, 

a sumy peňazí, sľúbil že Haman 

zaplatiť kráľa pokladníc pre Židov, zničiť. 

{4:8} tiež mu dal Kopírovať písanie 

Vyhláška, ktorá bola daná na Shushan zničiť sa Ukáž 

[to] unto Esther, a [to] Declaro ju a nabíjanie 

jej, že ona by ísť ku kráľovi, aby prosbe 

jemu a aby jemu pre jej ľudí. 

{4:9} a Hatach prišiel a povedal Esther slová 

Mordechaj. 

{4:10} znova Esther hovoril ku Hatach, a dal mu 

prikázanie unto Mordecai; {4:11} king's 

zamestnancov a ľudí kráľa provincií, viem, 

že kto, či muž alebo žena, sa Poďte ku 

Kráľ do vnútorného dvora, ktorí nie nazýva, [je] jedna 

práve jeho aby [mu] k smrti, okrem takého ktorému 

Kráľ sa držať zlaté žezlo, že môžu žiť: ale 

Som nebol vyzvaný prísť ku kráľovi tieto tridsať 

dní. {4:12} a povedali Mordecai Esther slov. 

{4:13} potom Mordecai prikázal odpovedať Esther, myslím, že 

nie s sám seba, že ty budeš uniknúť v king's house 

viac ako všetci Židia. {4:14}, ak budeš úplne holdest 



tvojho mier v tomto okamihu, [a] je tam rozšírenie a 

vyslobodenie vzniknúť Židov z iného miesta; ale ty 

a musia byť zničené domu tvojho otca: a kto vie 

či si vchádza do kráľovstva [takéto] prvýkrát ako 

Tento? 

{4:15} potom Esther bade [im] návrat Mordechaj, [to 

odpoveď,] {4:16} ísť, zhromaždiť všetky Židov, ktoré sú 

v Shushan a rýchlo ste pre mňa, a ani jesť, ani 
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piť tri dni, noc alebo deň: Ja tiež a moje Panny 

rýchlo podobne; a tak som pôjde ku kráľovi, ktorý [je] 

nie podľa zákonom: a ak som nezahynul, som zahynú. {4:17} tak 

Mordechaj šiel svojou cestou a urobil podľa tohto Esther 

prikázal mu. 

{5:1} teraz stalo sa na tretí deň, že ester 

Nasaďte [jej] royal [oblečenie] a stál v vnútorného dvora 

king's house, neodvrátil king's house: a kráľ 

sedeli na trón royal v Kráľovskom dome nad proti 

Gate house. {5:2} a tak, keď kráľ uvidel 

Esther kráľovná stojaci v súd, [že] získala 

prospech v jeho očiach: a kráľ natiahol Esther 

Golden sceptre, že [bolo] v ruke. Takže Esther priblížil, 

a dotkol hornej časti žezlo. {5:3} a potom povedal, že kráľ 

jej, čo chceš, kráľovná ester? a čo [je] tvoje 

žiadosť? to dokonca venuje tebe v polovici 

kráľovstvo. {5:4} a Esther odpovedal, ak [sa zdať] dobré 

ku kráľovi, nech kráľ a Haman príde tento deň: 

bankety, ktoré si pripravili pre neho. {5:5} potom 



kráľ povedal, pretože Haman sa ponáhľajte si, že on môže robiť, 
čo 

Esther jest povedal. Takže kráľ a Haman prišiel 

bankety, ktoré mal pripravené Ester. 

{5:6} a kráľ povedal: Ester pri hostine 

víno, čo [je] tvoje petíciu? a poskytuje sa tebe: 

a to, čo [je] tvojej žiadosti? ešte do polovice kráľovstvo to 

vykoná. {5:7} potom odpovedal Esther, a povedal: 

Moju žiadosť a žiadosť [je]; {5:8} Ak som našiel 
prospech v pohľade na kráľa, a ak to prosím kráľ 

poskytnúť moju žiadosť a vykonávať môj dotaz, nech kráľ 

a Haman prísť na hostinu, ktoré sa pripravujú na 

nich, a urobí pre morrow, ako jest povedal kráľ. 

{5:9} potom šiel Haman tam ten deň radostné a s 

som rád, že srdce: ale keď Haman videl Mordecai v king's 

Gate, že on nie vstal, ani presunuté pre neho, on bol plný 

rozhorčenie proti Mordecai. {5:10} Napriek Haman 

zrieknuť sa seba: a keď prišiel domov, on poslal a 

vyzval na jeho priatelia a Zeresh manželkou. {5:11} a 

Haman povedal im slávy svojho bohatstva, a 

veľké množstvo svojich detí, a [všetko] pričom 

Kráľ mal podporovať ho, a ako on mal pokročilé ho 

nad kniežat a zamestnanci kráľa. {5:12} Haman 

Okrem toho povedal, áno, Esther kráľovná urobil nech nikto 
prísť 

pomocou kráľ unto bankety, ktoré pripravila, ale 

sám; a na zajtra som pozval som jej aj s 

kráľ. {5:13} ešte to všetko mi nič tak dlho, kým availeth 

Pozri Mordecai Žid sedí na king's gate. 



{5:14} potom povedal Zeresh, jeho manželka a jeho priatelia: 

mu, nech šibenicu päťdesiat lakťov vysoké a na 

Morrow hovoriť Ty ku kráľovi, že Mordechaj možno 

obesený o nej: potom ty si veselo ísť s kráľom unto 

hostinu. A to, čo rád Haman; a spôsobil 
šibenicu uskutočniť. 

{6:1} noci mohol nie kráľ spať, a on 

prikázal priniesť knihy záznamov z Kroniky; 

a oni boli prečítať pred kráľa. {6:2} a bolo zistené, 

napísal, že Mordechaj povedal Bigthana a Teresh, dve 

z kráľovského dvorania, strážcovia dverí, ktorí 

sa snažili položiť ruku na kráľa Ahasuerus. {6:3} a 

kráľ povedal, čo česť a dôstojnosť jest vykonaná na 

Mordechaj za to? Potom povedal, pochytali kráľových sluhov, 

slúžili jemu, nie je nič pre neho urobil. 

{6:4} a kráľ povedal, kto [je] na súde? Teraz 

Haman bol prísť do pasívneho dvor kráľa 

dom, hovoriť unto kráľ Vydrž Mordecai 

šibenicu, ktoré on mal pripravené pre neho. {6:5} a kráľa 

úradníkov povedal jemu, hľa, Haman veliké 

súd. A kráľ povedal, nech príde dovnútra {6:6} tak Haman 

prišiel. A kráľ povedal mu, čo sa dá 

k mužom, ktorého kráľ o sebe vyžíva na česť? Teraz 

Haman myslel v jeho srdci, komu by kráľ 

radosť robiť česť viac ako sám? {6:7} a 

Haman odpovedal kráľovi, pre muža, ktorému kráľ 

o sebe vyžíva uctiť, {6:8} nech kráľovskej oblečenie podať 

ktorý kráľ [useth] nosiť a kôň, kráľ 

rideth, a royal crown, ktorý je nastavený na hlavu: 



{6:9} a nechať toto oblečenie a kôň doručiť 

rukou jedného kráľa najušľachtilejší kniežat, ktoré sa môžu 

Array muž [pritom] koho kráľa o sebe vyžíva na cti, 

a priviesť ho na koni cez ulice mesta, 

a vyhlási pred ním, tak to urobí na človeka 

kým kráľ o sebe vyžíva uctiť. {6:10} potom kráľ 

vraj Haman, uistite sa, haste, [a] vziať oblečenie a 

Jazda, ako ty si povedal, a to aj tak na Mordecai 

Žid, ktorý jestiť v king's gate: Nech nič nepodarí všetko, 

Ty si hovoril. {6:11} potom vzal Haman oblečenie a 

kone, sešikované Mordechaj a priviedol ho k 

Jazda cez ulice mesta a vyhlásil 

pred ním, tak to urobí unto muž ktorého 

Kráľ o sebe vyžíva uctiť. 

{6:12} a Mordecai prišiel opäť na king's gate. ale 

Haman hasted do svojho domu smútku, a s hlavou 

ktoré sa vzťahuje. {6:13} a Haman povedal Zeresh, jeho 
manželka a všetky jeho 

priatelia [všetko] ktorý sa mu prihodilo. Potom povedal jeho 

múdrych a Zeresh manželkou jemu, ak Mordecai [byť] z 

osivo Židov, pred ktorým ty jsi začala klesať, 

ty budeš na ňom nepremôžu, ale určite budeš patriť 

pred ním. {6:14} a keď boli ešte hovoriť s 

ním, prišiel dvorania kráľa, a hasted priniesť 

Haman unto bankety, ktoré mal pripravené Ester. 

{7:1} tak kráľ a Haman prišiel na hostinu s 

Esther kráľovná. {7:2} a kráľ povedal opäť: Esther 

na druhý deň na hostine vína, čo [je] tvoje 

Petícia, kráľovná ester? a poskytuje sa tebe: a 



to, čo [je] tvojej žiadosti? a vykonáva sa, [dokonca] 

polovica kráľovstva. {7:3} potom Esther kráľovná 

odpovedal a povedal, ak som našiel milosť v tvojich očiach, O 

kráľ, a ak to prosím kráľ, nech môj život byť daný mi v mojom 

petície a moji ľudia na moju žiadosť: {7:4} pre sme 

predané, ja a moji ľudia, majú byť zničené, majú byť zabitý, a 

zahynúť. Ale ak sme bolo predané za bondmen a 

bondwomen, som sa rozhodol môj jazyk, aj keď nepriateľ 

mohli kompenzovať škody kráľa. 

{7:5} a potom Ahasuerus kráľ odpovedal a riekol 

Esther kráľovná, kto je on, a kde je ten, že durst 

Predpokladám, že vo svojom srdci, aby tak urobili? {7:6} a 
Esther povedal, 

protivníkom a nepriateľom [je] to zlý Haman. Potom Haman 

bál sa, že pred kráľa a kráľovnú. 

{7:7} a kráľ vyplývajúce z banketová vína v 

jeho hnev [išiel] do zámockej záhrade: a Haman stál 

až podať žiadosť o jeho živote Esther kráľovná; Veď ten 

videl, že tam bol zlý určených proti nemu kráľom. 

{7:8} potom kráľ vrátil z Palácové záhrady do 

miesto bankety vína; a Haman bol klesol 

na posteľ učiníme Esther [bola]. Potom povedal, že kráľ 

Bude mu sila kráľovná aj predo mnou v dome? Ako 

slovo vyšiel z úst kráľa, pokryli Haman 

tvár. {7:9} a Harbonah, jeden z dvorania, povedal 

kráľa, hľa, šibenice päťdesiat lakťov vysoká, 
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ktoré Haman robil pre Mordechaj, kto hovoril 

dobré pre kráľa veliké v dome Haman. Potom 



kráľ povedal, zavesiť ho k nim. {7:10} tak obesený Haman 

na Šibenici, ktorý on pripravil Mordecai. Potom bol 
king's wrath upokojiť. 

{8:1} v ten deň urobil kráľ Ahasuerus dávajú domu 

Haman Židia nepriateľa unto Esther kráľovná. A 

Mordechaj prišiel pred kráľa; pre Esther povedal to, čo 

[bolo] jej. {8:2} a kráľ vzlietol jeho prsteň, ktorý 

vzal z Haman, a dal ju unto Mordecai. A 

Esther nastaviť Mordecai nad domom Haman. 

{8:3} a Esther hovoril ešte raz pred kráľa a padol 
dole k nohám a dosiahnutie súčinnosti mu so slzami dať preč 

neplechu Haman Agagite a jeho zariadenie, že 

vymyslel proti Židom. {8:4}, potom sa Kráľ rozhodol 

zlaté žezlo smerom k Esther. Tak vznikol Ester, a stál 

kráľa, {8:5} a povedal, ak to prosím kráľa a 

Našiel som v prospech jeho pohľad a vec [zrejme] správne 

pred kráľa, a ja som [byť] potešujúce v očiach, nech to byť 

ukončení zvrátiť písmená navrhnutých Haman syn 

Hammedatha Agagite, ktorý napísal zničiť 

Židia [sú] v king's provinciách: {8:6} ako 

môže vydržať vidieť zlo, ktoré príde k mojím ľudom? 

alebo ako sa môže vydržať vidieť zničenie moje spriaznené? 

{8:7} a potom kráľ Ahasuerus riekol Esther kráľovná 

a na Mordecai Žid, hľa, dal som ester 

dom Haman, a ním sa vešali na 

šibenicu, pretože on položil ruku na Židov. {8:8} 

Napísať vy aj pre Židov, ako to liketh sa v king's 

meno a pečiatka [to] kráľ prsteň: pre písanie 

čo je napísané v king's meno, a zapečatené 



King's ring, môže zvrátiť žiadny muž. {8:9} potom boli 

King's zákonníci nazýva v tej dobe v treťom mesiaci, že [je] 

mesiac Sivan, tri a dvadsiate [deň]. 

a bol napísaný podľa že Mordechaj 

prikázal unto Židov a poddôstojníkov a 

vládcovia provincií a zástupcovia [sú] z Indie 

k Etiópii, sto dvadsať a siedmich provincií, ku 

každá provincia podľa písanie, a k 

Každý ľudí po ich jazyk a Židia podľa 

ich písanie a podľa ich jazyk. {8:10} 

A napísal kráľ Ahasuerus meno a sealed to 

Kráľ prsteň a odoslané listy príspevky na koňoch, 

[a] jazdci na muly, ťavy, [a] mladý jednohrbé: 

{8:11} wherein udelené kráľom Židov ktorých [boli] v 

každé mesto samotné zhromaždiť a stáť 

ich život, zničiť, zabiť a spôsobiť zahynú, všetky 

moc ľudí a provincie, ktoré by ich, útok 

[] maličkých aj ženy, a [prijať] korisť z nich 

korisť, {8:12} na jeden deň vo všetkých provinciách kráľa 

Ahasuerus, [síce] po trinástej [deň] z 

dvanásty mesiac, čo [je] mesiac Adar. {8:13} kópiu 

písanie pre prikázanie v každom 

Provincia bola uverejnené unto všetkých ľudí, a že Židia 

by mala byť pripravená proti ten deň pomstiť sami na 

ich nepriatelia. {8:14} [tak] príspevky ktoré jazdili po muly 

[a] ťavy vyšiel, bol ponáhľal a lisované 

king's prikázanie. A vyhláška bola daná 

Shushan palác. 

{8:15} a Mordecai vyšiel z prítomnosti 



kráľ v kráľovskej oblečenie modrej a bielej, a s veľkým 

Crown zlata a s odev jemné prádlo a fialové: 

a mesto Shushan sa radoval a bol rád. {8:16} 

Židia mali svetla a veselosti a radosti, a česť. {8:17} 

V každej provincii a v každom meste, whithersoever 

prikázanie kráľa a jeho dekrétom prišiel, Židia mali radosť 

a radosťou, sviatkom a dobrý deň. A mnohí z 

ľudia na zemi stal Židov; strach zo Židov sa znížil 

na ne. 

{9:1} teraz v dvanástom mesiaci, že [je] mesiac Adar, 

na trinásty deň rovnaký, keď kráľ 

prikázania a jeho dekrétom priblížil zaviesť 

výkonu, v deň, ktorý dúfal, že nepriatelia Židov 

majú moc nad nimi, (keď sa obrátil na 

Naopak, že Židia mali pravidlo nad nimi že nenávidel;) 

Samotné {9:2} židovský zhromaždili vo svojich mestách 

počas všetkých provincií kráľ Ahasuerus, položiť 

ruku na ako žiada ich bolieť: a nikto nemohol 

vydržať pre strach z nich padol na všetkých ľudí. 

{9:3} a vládcovia provincií, a 

poručíka, a poslanci a úradníci kráľa, 

pomohol Židov; pretože strach Mordecai padol 

ich. {9:4} pre Mordecai [bola] veľký v king's house 

a jeho sláva vyšiel počas všetkých provinciách: pre tento 

muž Mordecai voskované, väčšie a väčšie. Teda {9:5} 

Židia pobil všetkých svojich nepriateľov s úderom meča, 

a zabitia a zničenia, a urobil, čo by 

tým, že ich nenávidel. {9:6} a Shushan paláca 

Židia zabil a zničil päťsto mužov. {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} desať synov 

Haman syn Hammedatha, nepriateľa Židov, 

zabil oni; ale na korisť položený oni nie ich ruka. {9:11} 

V ten deň počet tých, ktoré boli zabitý v Shushan 

paláca podala kráľ. 

{9:12} a kráľ povedal: Esther kráľovná, židovský 

zabitý a zničené päťsto mužov v Shushan 

palác a desať synov Haman; čo urobili 

zvyšok kráľ provincie? Teraz to, čo [je] tvoje petíciu? 

a poskytuje sa tebe: alebo čo [je] ďalšie o tvojej žiadosti? 

a bude Hotovo. {9:13} potom povedal Esther, ak to prosím 

kráľ, nechajte ho udelí Židov [sú] v Shushan na 

do zajtra aj podľa unto tento deň vyhlášky, a nechať 

Haman desať synov obesený na šibenicu. {9:14} a 

Kráľ rozkázal je tak potrebné urobiť: a tento dekrét bol 

Vzhľadom na Shushan; a obesený Haman desať synov. 

{9:15} pre židovský boli v Shushan zhromaždené 

sami spolu aj štrnásty deň mesiaca 

ADAR a zabil tri sta mužov v Shushan; ale na 

korisť položili nie ich ruka. {9:16} ale Židov, 

[boli] v provinciách kráľa seba zhromaždil, 

stál za svoj život a mal odpočinúť od svojich nepriateľov, 

a zabil svojich nepriateľov sedemdesiat až päť tisíc, ale 

položil ruky na korisť, {9:17} trinásteho 

deň mesiaca Adar; a na štrnásty deň 

rovnaké odpočíval oni, a robil to deň hodovania a 

veselosti. {9:18} ale Židia že [bolo] v Shushan 



zhromaždili na trinásteho [deň]. a ďalej 

štrnásteho a o pätnástej [deň] toho istého 

odpočinul, a robil to denne hodoval a veselosti. 

{9:19} preto Židia z dediny, ktoré sídlili v 

unwalled mestá, vykonané v štrnásty deň mesiaca Adar 

[dni] veselosti a hodovania a dobrý deň, a 

odosielanie porcie jeden do druhého. 

{9:20} a Mordecai napísal tieto veci, a poslal listy 

unto Všetci Židia že [bolo] vo všetkých provinciách kráľa 

Ahasuerus, [ako] blízko a ďaleko, {9:21} o Ustavuje [to] 

medzi nimi, že by mali mať štrnásteho dňa 

mesiac Adar a pätnásteho dňa rovnaké, ročné 

{9:22} dni wherein Židia odpočinul od ich 
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nepriateľov a mesiac, ktorý sa obrátil k nim z 

smútok a radosť z smútok do dobrý deň:, že 

mali by sa im dni hodovania a radosti, a odosielanie 

porcie jeden do druhého, a dary pre chudobných. {9:23} a 

Židia sa zaviazala robiť ako oni začali, a ako 

Mordechaj napísal k nim; {9:24} pretože Haman 

syn Hammedatha, Agagite, nepriateľom všetkého 

Židia mali vymyslel proti Židom zničiť, a mal 

cast Pur, že [je] veľa, aby zahubil a zničiť 

ich; {9:25} ale keď [Esther] prišiel pred kráľa, ten 

velil listy ktoré jeho zlý prístroj, ktorý on 

vymyslel proti Židom, by sa mali vrátiť po jeho hlavu, 

a že on a jeho synovia mali byť obesený na Šibenici. 

{9:26} preto nazvali tieto dni Purim po 

názov Pur. Preto všetky slová tohto listu, a 



[tohto] ktorý oni videli, týkajúce sa tejto veci, a 

ktorý mal prísť k nim, {9:27} Židov bol vysvätený, a 

trvalo im, a ich semena a všetky také 

sami sa pripojil k nim, tak ako to by nemali zlyhať, ktoré 

Oni by mať tieto dva dni podľa ich písanie 

a podľa ich [menovaný] čas každý rok; {9:28} 

A [že] v týchto dňoch [treba] spomenul a priebežne 

počas každej generácie, každá rodina, každý provincie, 

a každé mesto; a [že] v týchto dňoch Purim by nemali 

zlyhať z radov Židia, ani pomník z nich zahynúť 

z ich semien. {9:29} potom Esther kráľovná, dcéra 

Abihail, a Mordechaj Žid, napísal všetky orgáne, 

Potvrďte tento druhý list Purim. {9:30} a poslal 
listy unto všetkých Židov, do sto dvadsať a 

siedmich provincií kráľovstvo Ahasuerus [s] slová 

mier a pravdy, {9:31} potvrďte týchto dňoch Purim 

vo svojej dobe [menovaný] podľa ako Mordecai Žid 

a Esther kráľovná mal vymeral im, a ako oni mali 
nariadený pre seba a na semeno, vo veciach 

posty a ich krik. {9:32} a dekrét o Ester 

potvrdili tieto záležitosti Purim; a to bolo napísané v 

kniha. 

{10:1} a kráľ Ahasuerus hold na 

pôdy, a [na] isles mora. {10:2} a všetky akty 

jeho silu a svojou silou a vyhlásenie 

veľkosť Mordecai našli kráľ pokročilé ho, 

sú nie napísané v knihe z kroník 

kráľov Media a Perzie? {10:3} Mordecai Žid 

[bolo] ďalší unto kráľa Ahasuerus a veľký medzi Židmi, 



a prijaté množstvo jeho bratia, ktorí hľadajú 

bohatstvo jeho ľudí a hovoriaci pokoj jeho semeno. 
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