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ESTHER 

Eszter könyve 

{1:1 most lőn, hogy a napokban Ahasuerus, (ez 

[is] Ahasuerus, amely uralkodott, méghozzá Indiából 

Etiópia, [több mint] egy és hét és húsz 

tartományok:) {1:2} [e] azokban a napokban, amikor a király 

Ahasuerus ült a trónra országát, mely [volt] 

Susán a palota, 1:3 uralkodott, a harmadik évben ő 

készült egy ünnep, a fejedelmek és a szolgáit; a hatalom 

a Perzsia és a média, a nemesség és a fejedelmek a 

tartományok, [hogy] előtte: 1:4 Ha ő cselekedtem a 

gazdagság fölhatalmazást és a becsület az ő 

kiváló majesty száz [is] több napig, és 

nyolcvan nap. {1:5} és mikor ezekben a napokban járt le, 

a király készült lakomát a népnek, hogy jelen voltak 

felõl a palota, mindkettő nagy és kicsi, hét szólt 

nap, a bíróság, a kert, a királyi palota; 1:6 

[Hol voltak] rögzítve, fehér, zöld és kék, [függönyök,] 

a zsinórok a finom ágynemű és lila, ezüst Gyűrűk és oszlopok 

márvány: az ágyak [volt] arany és ezüst, hogy egy 

piros, és kék, fehér és fekete, márvány kövezetén. 

1:7, és odaadta [] ital arany, (a hajók 

változatos egy másik, hajók) és királyi bor 

bőség, szerint az állam, a király. {1:8} és a 

ivás [volt] szerint a törvény; nincs mellé: a 



így a király kinevezett volt a tisztek, a házból, 

hogy meg kell tenni minden ember öröm szerint. 

1:9 is Beatrix a királynő készült lakomát a nők 

[a] az királyi ház, mely Ahasvérus király [tartozott]. 

1:10 a hetedik napon, mikor a király szívét volt 

vidám, borral, megparancsolta Mehuman, Biztha, 

Harbona, a Bigtha, és a Abagtha, a Zethar és a Carcas, a 

hét chamberlains, hogy az 

A király, Ahasvérus 1:11}, hogy Beatrix a királynő 

a király, a crown royal, hogy megmutatni az emberek előtt 

és annak szépsége: az ő [volt] tisztességes, hogy vizsgálja meg. 

1:12 de a queen Beatrix megtagadta, hogy jöjjön a király 

parancsolat: [a] chamberlains: ezért volt a 

király nagyon háborodva, és a düh égett benne. 

{1:13}, akkor a király azt mondta, hogy a bölcsek, amelynek a 

a times (olyan [volt] a király módon felé minden, 

tudta, hogy a jog és az ítélet: 1:14 és másnap néki 

[volt] Carshena, Shethar, Admatha, Társis, időszakos vízállások, 

Marsena, [és] Memucan, a hét princes of Persia és 

Média, amely látta a király arca, [és] mely ült az első 

a Királyság;) 1:15 mit kell tennünk, a királynéhoz 

Beatrix, törvény szerint, mert ő, kinek nem hajt végre a 

a király Ahasuerus, a chamberlains a parancsolat? 

1:16 és Memucan válaszolt a király előtt, és a 

hercegek, a queen Beatrix nem végzett rossz a király 

csak, de is a fejedelmek, valamint az emberek, 

[a] a király Ahasuerus minden tartományában. {1:17} a 

[ezt] tettet a királynő eljön külföldön nektek minden nő, 

azért kell megvetik a férjüket, a szemük, amikor 



azt jelentik, a király Ahasuerus megparancsolta Beatrix 

a királynő elé neki, de ő nem jött. 

{1:18} [hasonlóképpen] a hölgyek Perzsia és a média azt 
mondja: 

Ez a nap szólt a király fejedelmek, amelyek hallott a 

tettel a királyné. Így [ott keletkezik] túl sok 

megvetés és harag. {1:19} ha a király, kérem, hagyja, hogy ott 

royal parancsolatot tőle, és hagyjuk, hogy írni között 

a perzsák és a médek, hogy nem 

megváltozott, hogy Beatrix többé előtt Ahasvérus király; 

és hagyja, hogy adjon neki royal kombi szólt a másik, hogy a 
király 

jobb, mint ő. {1:20} és mikor a királyi rendelet, amely 

azt kell hogy közzé kell tenni minden birodalmát, egész 

(a ' nagy,) a feleségek férjük ad 

Megtiszteltetés számomra, hogy nagy és kicsi. {1:21} és a 
mondás: 

a király és a fejedelmek; és a király vajon szerint 

a szó Memucan: {1:22} mert ő küldött levelet, az összes 

a király tartományok, a minden tartomány szerint a 

írásban erről, és minden ember után nyelvüket, 

hogy minden ember a saját házában, és hogy kell viselni a 
szabály 

[it] ki kell hirdetni, szerint a nyelv minden 

az emberek. 

{2:1 után ezeket a dolgokat, amikor a király haragja 

Ahasuerus volt megbékélt, eszébe jutott Beatrix, és mi 

csinált, és mi volt elrendelte ellene. {2:2} majd 

azt mondta, a király szolgái, hogy szolgáltak neki, hagyja ott 



tisztességes fiatal szüzek keresni a király: {2:3} és hagyja, hogy a 

király kinevezi az összes tartományokban az ő királyságát, 
tisztviselők 

hogy lehet gyűjtsék össze a tisztességes fiatal szüzek szólt 

Susán a palota, a ház a nők szólt a 

Hege őrizetbe a király kamarása, az állattartó a 

nők; és hagyja, hogy a dolgok tisztítás meghatározott [őket: 

] {2:4} és hagyja, hogy a maiden, amely örömére szolgál a király 
queen 

helyett Beatrix. És a dolog tetszett a király; és ő 

így. 

{2:5} [jelenleg] felõl a palota ott volt egy bizonyos 

Zsidó, akinek neve [volt] Márdokeus, fia, Krisztián, a fia 

Sémei, a fia Kish, egy Benjamite; {2:6} aki volt 

a fogságban volt Jeruzsálemből magával 

már elragadta a Jeconiah királya Júda, akinek 

Nabukodonozor babiloni király végezte el. 

2:7 és ő hozta fel a Hevesi, hogy [az] Eszter, ő 

Bácsi lánya: ő volt az apja sem az anya, és 

a szobalány, [volt], tisztességes és gyönyörű; akinek 
Márdokeus, amikor 

apja és anyja meghalt, a saját lányát vette. 

{2:8} így lőn, hogy amikor parancsolatot a király 

a kormányrendelet hallatszott, és mikor sok lányok 

gyűlt össze nektek Susán a palota, el 

Hegai, hogy Esther is hozta, a király házához, 

az őrizetbe az Hegai, állattartó a nők. 2:9 és 

a maiden tetszett neki, és ő kapott a kedvességet tőle; 

és gyorsan adta neki a dolgokat a tisztítás, a 



olyan dolgok, mint neki, és hét maidens, [ami 

voltak] felel meg kell adni neki, a király-ház: s 

inkább neki és cselédek a legjobb [hely], a 

a nők háza. {2:10} Esther már nem megmutatta neki 

emberek, sem a vele rokon: mert Márdokeus elküldötte neki, 
hogy 

ő meg nem megfoghatatlanokat, [hogy]. {2:11} sétált és 
Gáborné 

minden nap a női ház, tudni, hogy a bíróság előtt 

Hogyan Esther tette, és mi legyen vele. 

{2:12} Most amikor minden cseléd pedig volt jön, hogy 

Ahasvérus király, hogy ő volt a tizenkét hónap után 

szerint a nők módon (így volt a 

napon a purifications valósítani, [esze,] hat 

a mirha olajat, és hat hónap, édes 

szagok, [other] a dolgokat, a tisztító, és a 

nők;) {2:13} majd így jött [minden] maiden-szólt a 

király; kapott amit ő kívánt neki, hogy menjen vele 

a házból a nők, a király házához. 

{2:14} este elment, és másnap ő 

vissza a második házba a nők, a láthatási 

a Shaashgaz, a király kamarása, tartott a 

ágyas: ő bejött a királyhoz többé, kivéve a 

király örül neki, és hogy ő nevezte nevét. 

{2:15 Most amikor a turnön Eszter, a lánya 

Abihail Márdokeus, aki vette őt az ő nagybátyja 
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lánya, volt jön-hoz bemegy a királyhoz, ő szükséges 

semmi, de mi Hegai a király kamarása, az állattartó 



a nők ki. Esther, és mellette az a 

mindenek láttára, nézett rá. {2:16 így Eszter 

a házába, a tizedik királyi Ahasvérus király venni 

hónap, mely [is] a hónap Tebeth, a hetedik év 

uralkodása. {2:17} és a király szeretett Esther mindenekelőtt a 

a nők, és ő kapott kegyelem és az ő javára látvány, több 

mint az szüzek; úgy, hogy letette a királyi korona rá 

a fejét, és tette őt queen Beatrix helyett. {2:18} majd 

a király tett egy nagy lakomát a fejedelmek és a 

szolgák, [is] Esther barátait ünnepe; ő, és engedje, hogy a 

tartományok, és az adott ajándékok, az állam, a király. 

{2:19} és mikor a szüzek gyűltek össze a 

Másodszor, akkor Márdokeus ült a király kapuja. 2:20 

Esther még nem volt [] cselekedtem vele rokon sem vele az 
emberek; mint 

Márdokeus elküldötte neki: Esther nem a parancsolat 

a Márdokeus mint mikor ő hozta létre vele. 

{2:21} azokban a napokban, miközben Márdokeus a király ült 

kapu, két a király chamberlains, Bigthan és Teresh, a 

tartani az ajtót, haragosak voltak, és arra törekedett, hogy 
feküdt 

a király Ahasuerus kezét. {2:22} és a dolog volt 

ismert Márdokeus, aki azt mondta, hogy nektek Esther a 
királynő; és 

Esther tanúsított a király [annak] név Ingrid barátait. 

{2:23} és az inkvizíció ügy történt, amikor volt 

alapít ki; Ezért ők voltak mind felakasztották egy fa: és ez 

a könyv a chronicles a király előtt írták. 

{3:1 után ezek a dolgok király, Ahasvérus elősegítése 



Hámán a fia, Hammedatha a Agagite, és a speciális 

neki, és ő ülés mindenekelőtt a fejedelmek hogy [volt] 

neki. {3:2} és a király szolgái, hogy [volt] a 

King's gate, meghajolt, és reverenced Hámán: a király volt 

így parancsolta, őt illetően. De Márdokeus meghajolt 

[neki] sem tisztelettel. {3:3} majd a király szolgái, 

melyik [volt] a king's gate, Márdokeus, szólt, miért 

transgressest te a király parancsolat? {3:4} most már 

lőn, amikor ők naponta szólt neki, és ő 

nem hallgattak nekik, hogy azt mondták a Lora, hogy 

e kérdésekben Ingrid barátait fog állni: az ő azt mondta 

őket, hogy ő [volt] a zsidó. {3:5} és mikor Hámán látta, hogy 

Márdokeus nem meghajolt, sem nem neki tisztelet, akkor volt 

Hámán teljes a harag. 3:6, és úgy gondolta, gúny feküdt 

kezét Márdokeus egyedül; mert ők már megmutatta neki a 

Márdokeus népe: tehát Hámán arra törekedett, hogy 
elpusztítsa az összes 

a zsidók e [voltak] az egész királyságot bejárhatod az egész 

Ahasuerus, Márdokeus népe [is]. 

{3:7}, az első hónapban, hogy [van,] a hónap április, a 

tizenkettedik évének Ahasvérus király, az árokból Pur, hogy [a] 
a 

sok, napról napra, és a hónap Hámán előtt 

hónap, [a tizenkettedik [hónap] a], [is], Adar hónap. 

{3:8} és Hámán szólt Ahasvérus király, van egy 

bizonyos emberek szórva, és között a 

az emberek minden tartományok te Királyság; és a törvények 

[a], hogy a változatos, minden ember; sem tartani, hogy a király 



törvények: tehát ez [is] a király non-profit jelleg, hogy szenvedni 
velük. 

3:9, kérem, a király, ha hagyjuk, hogy kell írni, hogy 

elpusztult: fog fizetni tízezer tehetségét ezüst és a 

azok, akik a felelős az üzleti, hogy kezében 

[it] az a királyi kincstár. 3:10 és a király vett 

Ring a kezét, és adtam nektek Hámán fia 

Hammedatha a Agagite, a zsidók ellenség. {3:11} és a 

király így szólt Hámán, az ezüst [is] adott neked, a 

az emberek is, hogy velük csinálni, ahogy azt jónak jó neked. 

{3:12} akkor volt a király írástudók felszólította a tizenharmadik 

az első hónap, nap, és ott írt szerint minden 

hogy Lora megparancsolta nektek a király hadnagy, 

a kormányzók, és hogy [volt], minden tartományban, és hogy 

az uralkodók minden ember, minden tartomány, szerint a 

írásban erről, és [a] minden ember után nyelvüket; 

Ahasvérus király nevét volt írva, és lezárt 

a király gyűrűvel. {3:13} és a leveleket küldtek 

hozzászólás a király tartományok, hogy elpusztítsa, megölni, és 
a 

oka, hogy elpusztul, minden zsidó, mind a fiatal és öreg, a kis 
gyermekek 

és a nők, egy napon, [is], a tizenharmadik [nap] 

a tizenkettedik hónap, amely [is] a hónapban Adar, és [hogy] 

a zsákmányt őket egy ragadozó. {3:14} az írás másolatát 

egy parancsolatot, hogy kell adni minden tartomány volt 

minden népnek, hogy ők készen ellen kell közzétenni 

azon a napon. 3:15 álláshely kiment, hogy sietett által a 

király parancsolatot, és ez a rendelet adott felõl 



a palota. És a király és a Lora leültünk inni; de 

a város Susán zavarban volt. 

{4:1} Mikor Márdokeus érzékelhető, minden, ami történt, 

Márdokeus kiadó a ruháit, és tesz a zsákvászon, a hamu, 

és a közepén a város kiment, és hangosan felkiáltott 

és keserű sírni; {4:2} és még mielőtt a király jött 

kapu: nincs [is] írja be a be a king's gate öltözete 

ezerkétszázhatvan. 4:3 és minden megyében, ahová a 

király parancsolatot, és a rendelet jött, [volt] 

nagy a zsidók között, és a böjt, és zokogva, 

és jajgatás; és sok ezerkétszázhatvan és hamu. 

Szobalány {4:4} így Esther barátait és ő chamberlains jött, és 

[ez] azt mondta neki. Aztán a királynő rendkívül búsult; és 

ő küldött a ruházatért öltöztetni Márdokeus, és elvegyék a 

ezerkétszázhatvan tőle:, de nem kapott [it]. {4:5} majd 

Esther szorgalmazta Hatach, [egy] a király chamberlains, a 

akit ő volt kinevezett részt venni rá, és adott neki egy 

Márdokeus, tudni, hogy mi ez a parancsolat [volt], és miért 

[volt]. {4:6} így Hatach elindultak, hogy Márdokeus szólt a 

utca, a város, mely [volt] a király előtt kapu. 4:7 

És Márdokeus azt mondta neki, minden, ami történt 

és a pénzösszeg hogy Lora megígérte, hogy 

fizetni a királyi kincstár a zsidók, hogy elpusztítsák őket. 

{4:8} is adott neki az írás másolatának a 

kormányrendelet, hogy elpusztítsák őket, hogy megmutatni 
Susán kapta 

[it] kérdezte Eszter, és nyilvánítja [] néki, és a díjat 

neki, hogy ő kell menni a királynak, hogy könyörgés 

néki, és hogy kérésére előtte neki az emberek. 



4:9 és a Hatach jött, és azt mondta, Esther a szavak 

Márdokeus. 

4:10 újra Esther szólt Hatach, és adott neki 

parancsolatot Márdokeus; {4:11} a király 

szolgái, és az emberek a király tartományok, tudom, 

hogy aki, hogy férfi vagy nő, utol benneteket a jaj 

a király az belső udvarra, aki nem nevezett, [van] egy 

törvény az ő halálra [neki], kivéve olyan, akinek a 

király tart ki a golden Jogara, hogy ő is él: de 

Én nem már hívott, hogy bejön a királynak ezeket harminc 

a napokban. 4:12, és azt mondták, Márdokeus Esther szavakat. 

{4:13} majd Márdokeus megparancsolta a választ, Eszter, 
gondolom, 

nem a magad, hogy te fogsz menekülni, a királyi házban, 

több, mint minden a zsidók. {4:14} mert ha te összesen holdest 

Ebben az időben békességed [majd] kell ott a bővítés és a 

szabadulás a zsidók adódnak egy másik helyen; de te 

és a te atyád ház meg kell semmisíteni: és ki tudja 

e művészet jöttél a Királyság [ilyen], amikor a 

Ez? 

4:15 majd Esther Bernát [őket] Márdokeus, [ez visszatér 

válasz,] {4:16} menj, Gyűjtse össze a zsidók, hogy 

Susán, és gyors, és nem esztek, sem 
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három nap, éjjel-nappal inni: én is, és az én-m lányok 

gyors Hasonlóképpen; és így is megy a királyhoz, mely [is] 

nem a törvény szerint: ha én elpusztul, azt tönkre. {4:17} így 

Márdokeus folytatta útját, és hogy Esther tett 

megparancsolta neki. 



{5:1 most lőn, hogy a harmadik napon, hogy Eszter 

[ő] [ruházat] királyi fel, és belső bíróság állt 

a king's house, során a király házában: és a király 

ellen, mint a királyi ház, a királyi trónján ült a 

kapu a ház. {5:2} és volt olyan, amikor a király látta 

A queen Esther állt a bíróság előtt, [e] szerzett 

mellette az ő szemében: és a király kinyújtotta Eszter a 

Golden sceptre, hogy [volt] a kezében. Így Esther felhívta a 
közelében, 

és megérintette a tetején a jogara. {5:3} akkor azt mondta a 
király 

néki mi leszel, queen Esther? és mit [is] te 

kérelem? még megadatik néked a fele a 

Királyság. {5:4} és Esther válaszol, ha [úgy] jó 

a királynak hagyja, hogy a király és a Lora jön ez a nap szólt 

a bankett, hogy készítettem neki. {5:5}, akkor a 

király mondta, ok Hámán készítsünk a sietség, hogy ő tehet, 
mint 

Esther megmondta. Így a király és a Lora jött, hogy a 

bankett, hogy Esther is elkészítette. 

{5:6} és a király így szólt Esther, a banketten, a 

bor, mit [is] te petíciót? és megadatik néked: 

és mit [is] te kérelmet? is, hogy a Királyság felét, 

el kell végezni. 5:7 majd Esther válaszolt, és azt mondta: 

A petíciót, és az én kérelmet [;] {5:8} ha úgy találtam 

javára a látvány, a király és kérem, hogy a király 

Megadja a petíciót, és hajthatja végre a kérésemre, hagyja, 
hogy a király 

a bankett, hogy kell felkészülni, Lora és 



őket, és mindent, hogy másnap, a király azt mondta. 

5:9 aztán elindultak Hámán örömteli napon, és egy 

Örülök a szív: de mikor Hámán láttam Márdokeus a király 

kapu, hogy ő nem felállt, és át neki, tele volt 

a felháborodás ellen Márdokeus. 5:10 Mindazonáltal Hámán 

tartózkodott magát: és mikor jött haza, ő küldött és 

hívott meg, és Zeresh a felesége. {5:11} és 

Hámán azt mondta nekik, a dicsőség, a gazdagság, és a 

gyermekei, és [mindent] sokasága wherein a 

király volt támogatta őt, és hogyan ő volt haladó neki 
a hercegek és a király szolgái fölé. 5:12 Hámán 

továbbá azt mondta, igen, a queen Esther nem hagyja, hogy 
senki nem come 

be a king-szólt a bankett, hogy ő is elkészítette, de 

magam; és holnap vagyok meghívtam őt is szólt a 

király. {5:13} de mindez mit nekem semmi olyan sokáig, mint én 

Márdokeus a király kapujában ül zsidó megtekintése 

{5:14} akkor azt mondta a Zeresh, a felesége és barátai szólt 

neki, hagyja, hogy egy akasztófa készült, ötven könyök magas, 
és a 

Másnap beszélni, te a királynak, hogy Gáborné 

akasztott rajta: akkor menj te vidáman a király szólt 

a bankett. És a dolog Hámán; és meghagyta 

az akasztófa kell tenni. 

6:1 azon az éjszakán is, nem a király aludni, és ő 

megparancsolta, hogy a könyv a nyilvántartást a krónikák; 

és ők voltak a király előtt. {6:2} és úgy találták, 

írt, hogy Márdokeus azt mondta, a Bigthana és a Teresh, két 

a király chamberlains, az ajtót, az állattartók, akik 



arra törekedett, hogy feküdt kezét a király Ahasuerus. {6:3} és a 

király azt mondta, mi becsület és a méltóság már megtette a 

Márdokeus ez? Majd azt mondta, a király szolgái, 

szolgáltak neki, nincs mit tenni vele. 

{6:4} és a király azt mondta, aki [is] a bíróság? Most 

Hámán volt jön be a passzív bíróság a király 

ház, beszélni, Márdokeus kapaszkodni a királynak a 

akasztófa, hogy ő volt kész neki. {6:5} és a király 

alkalmazottai monda néki: Ímé Hámán el a 

bíróság. És a király azt mondta, hadd jöjjön be {6:6} így Hámán 

bejött. És a király azt mondta neki, mit kell tenni 

az embernek, akit a király gyönyörködik, hogy kifejezzék a 
tiszteletüket? Most 

Hámán gondoltam a szíve, akiknek lenne a király 

öröm, hogy több mint, hogy én magam csinálni? {6:7} és 

Hámán válaszolt a király, a férfi, akit a király 

Megtiszteltetés számomra, hogy gyönyörködik {6:8} hagyja, 
hogy a királyi ruházati hozni 

ami a király [useth]-hoz hord, és a ló, a király 

lovagol, és a crown royal, ami be van állítva, a fejére: 

{6:9} és hagyja, hogy a ruházati cikkek és a ló célszerű átadni a 

kezét az egyik a király a nemes fejedelmek, amit ők május 

az ember a tömb [ráadásul] akit gyönyörködik a király 
tiszteletére, 

és hozd lovaglás keresztül az utcán, a város, 

és hirdessétek előtte, így kell azt tenni, hogy az ember 

akit a király tiszteletére gyönyörködik. {6:10} majd a király 

azt mondta, hogy Lora, hogy sietve, [és a] a ruházat és a 

ló, amint azt megmondtad, és erre még a Márdokeus a 



Zsidó, hogy a király kapujában ül: Hadd semmi nem az olyan 

beszéltél. {6:11} akkor vette Hámán a ruházati és 

a ló, Márdokeus öltözködött, és hozott neki 

lovaglás keresztül az utcán, a város, és a meghirdetett 

előtte, így meg kell végrehajtani a emberhez kinek a 

király tiszteletére gyönyörködik. 

{6:12} és Márdokeus jött ismét a király kapuja. de 

Hámán hasted a házába, gyász, és miután a fejét 

hatálya alá tartozó. {6:13} és Hámán azt mondta Zeresh, a 
felesége, és minden ő 

meg minden [dolog] hogy szakadt meg. Majd azt mondta, ő 

bölcsek és Zeresh néki, ha Márdokeus [kell] a felesége 

a vetőmag a zsidók előtt, akit te mondtál kezdtek esik, 

te miattad nem érvényesülnek ellene, de biztosan fogsz esni 

előtte. {6:14} és míg [] még beszélgettek 

neki, jött a király chamberlains, és hasted, hogy 

Hámán szólt a bankett, hogy Esther is elkészítette. 

7:1 Ha a király és a Lora jött bankett 

Esther a királynő. {7:2} és a király ismét szólt Eszter 

a második napon a banketten, bor, mit [is] te 

petíció, queen Esther? és megadatik neked: és 

Mi [a] te kérelmet? és úgy kell végezni, [is] 

a Királyság felét. {7:3} majd Esther a királynő 

válaszolt, és azt mondta, ha a mellette található szemedben, O 

király, és ha azt kérjük, hogy a király, legyen az életem adni 
nekem az én-m 

petíciót, és az én népem, a kérésemet: {7:4}, mert vannak 

értékesített, én és az én népem, hogy meg kell semmisíteni, 
megölték, és a 



elpusztul. De ha már eladta a bondmen és 

bondwomen, úgy ítélte meg a nyelvem, bár az ellenség 

nem egyenlítik ki a kár a király. 

{7:5}, akkor a király Ahasuerus válaszolt, és így szólt 

Esther a királynő, aki az ő, és hol van, hogy mertek 

feltesz a szíve erre? {7:6} és Esther azt mondta, a 

ellenfél és ellenség [is] Ez gonosz Hámán. Majd Hámán 

félt a király és a királynő előtt. 

7:7 és a király a bankett bor eredő 

haragjában [ment] palota kertjébe: és Hámán állt 

fel, hogy élete kér Eszter királyné; az ő 

láttam, hogy gonosz vele szemben határozza meg a király. 

{7:8} majd a király visszatért a palota kertben, a ki 

a hely a banketten, a bor; Hámán volt csökkent 

az ágyra, mire Esther [volt]. Akkor mondta a király, 

Ő fogja kényszeríteni a királynő is előttem a házban? Mint a 

szó kiment a király szájába, hogy fedezi a Hámán 

arc. 7:9 és Harbonah, az egyik a chamberlains, azt mondta: 

a király előtt Íme, az akasztófa ötven könyök magas, 
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Hámán készített Márdokeus, aki beszélt a 

a király, jó a házban Hámán el. Majd a 

király mondta, akasszák fel rajta. {7:10} így ők felakasztották a 
Lora 

az akasztófa, hogy az ô számára készített. Aztán volt 

kibékítette a király haragja. 

8:1 azon a napon volt a király, Ahasvérus ad a ház 

Hámán a zsidók ellenség szólt a queen Esther. És 

Márdokeus jött a király előtt; Esther azt mondta amit ő 



[volt] néki. {8:2} és a király levette gyűrűjét, amely 

ő vette a Lora, és odaadta Márdokeus szólt. És 

Esther Márdokeus állítsa át a ház Hámán. 

{8:3} és Esther szólt ismét a király, és a csökkent előtt 

le a lába, és könyörgött neki, könnyes elraktározása 

a bajt Hámán a Agagite, és a készülék hogy ő 

dolgozott ki a zsidók ellen. {8:4}, akkor a király kinyújtotta 

a golden jogara Esther felé. Így Eszter merült fel, és ott állt 

a király előtt, {8:5}, és azt mondta, ha kérem, a király, és 

Nekem van alapít mellett a látását, és a dolog [tűnik], hogy a 
jobb 

mielőtt a király, és én [kell] kedves az ő szemében, hagyjuk, 
hogy 

Írásbeli fordított betűk alakította Hámán fia 

Hammedatha a Agagite, amit írt, hogy elpusztítsa a 

Zsidók a király minden tartományában [amelyek]: {8:6}, hogyan 

lehet elviselni, hogy a gonosz, hogy eljön a népemnek? 

vagy hogyan lehet elviselni, hogy nemzetségem pusztulását? 

{8:7}, akkor a király Ahasuerus szólt Esther a királynő 

és Márdokeus a zsidó, íme, én adott, Esther a 

ház Hámán, és neki van akasztották fel, hogy a 

akasztófa, mert a kezét, hogy a zsidók. 8:8 

Ti is írnak a zsidók, mint liketh, a király 

név és pecsét [ez] a király gyűrű: az írás, 

a király nevében írta, és lezárt a 

King's ring, fordított senki. {8:9} akkor voltak a 

abban az időben a harmadik hónap, az úgynevezett király 
írástudók, [is,] 

a hónap pálma, a három és a huszadik [nap] 



és ez volt írva, hogy Márdokeus szerint 

megparancsolta a zsidóknak, és a hadnagy, és a 

képviselők és a tartományok uralkodói Indiából [amelyek] 

Etiópia, egy száz húsz-hét tartományok, szólt hozzátok 

minden tartomány szerint az írás erről, és a 

minden ember, miután a nyelv, és a zsidók szerint 

hogy írásban, és saját nyelvükön. 8:10 

És a király Ahasuerus nevében írt, és lezárt meg 

a király a gyűrű, és a hozzászólás lóháton, elküldött levelek 

[és] lovasok, öszvér, teve, [és] fiatal dromedár: 

{8:11} melyben a király nyújtott a zsidók melyik [volt] 

minden városban, hogy gyűljenek össze, és állni 

életük, elpusztítani, megölik, és elpusztul, minden okozhatja a 

hatalma az emberek és a tartomány, hogy kíván támadás őket, 

[a] a kisebbeket, és a nők, [hogy], és a zsákmányt őket 

a ragadozó, {8:12} fel egy nap a király minden tartományában 

Ahasuerus, [ugyanis], a tizenharmadik [nap] a 

tizenkettedik hónapban, amely [is] Adar hónap. {8:13} a 
másolás 

az írás a parancsolatot, hogy minden 

tartomány [volt] közzétett minden ember, és hogy a zsidók 

legyen kész ellen azon a napon, hogy megbosszulják a 

ellenségeik. {8:14} [so] a hozzászólás, hogy lovagolt, öszvérek 

[és] tevék kiment, hogy sietett, és megnyomja 

a király parancsolat. És a kormányrendelet adta: 

Susán a palota. 

8:15 Márdokeus, és kiment a jelenléte a 

a király királyi ruhában, kék és fehér, és egy nagy 

korona arany és egy finom ágynemű és lila ruhanemű: 



és a város Susán örvendezett, és örült. 8:16 a 

Zsidók volna fény, és a boldogság és az öröm, és a 
becsület. {8:17} 

És minden megyében, és minden városban, ahova a 

király parancsolatot, és a rendelet jött, a zsidók volna öröm 

és öröm, a lakoma, és egy jó nap. És sok a 

az ország népe lett zsidók; a félelem a zsidók esett 

rájuk. 

{9:1} most, a tizenkettedik hónapban, hogy [a], a hónapban 
Adar, 

a tizenharmadik napján, ha a király 

parancsolatot, és a határozat felhívta a közel kerüljön 

végrehajtás, azon a napon, az ellenség, a zsidók azt remélte, 
hogy 

hatalma felettük, (bár az is kiderült, hogy a 

éppen ellenkezőleg, hogy a zsidók volna szabály felettük, 
utáltam őket;) 

{9:2} a zsidók összegyűltek a városban 

a tartományok, a király Ahasuerus, hogy állapítson egész 

mint arra törekedett, hogy bántani kezét: és senki nem tudta 

ellenállni a félelem rájuk hullott minden ember. 

{9:3} és az uralkodók, a tartomány és a 

hadnagy, és a képviselők, és a tisztek, a király, 

segített a zsidók; mert Márdokeus félelem szállta meg 

őket. {9:4} a Márdokeus [volt] nagy a királyi házban, 

és az ő híre ment ki szerte a tartományok: ez 

ember Márdokeus viaszolt, nagyobb és nagyobb. {9:5} így a 

Zsidók megverte az ellenséget, a stroke, a kard, 

és a vágás, és a pusztítás, és tette, amit ők akar 



nektek ezeket, hogy utáltam őket. {9:6} és felõl a palota 

a zsidók megölték, és ötszáz ember elpusztult. {9:7} és 

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

Poratha, és Adalia, és Aridatha, 9:9 Parmashta, 

és Ingrid, Aridai és Vajezatha, 9:10 tíz fiai 

Hámán a fia, Hammedatha, az ellenség, a zsidók, a 

megölte őket; de a a zsákmányt azok nem a kezét. {9:11} 

Azon a napon a száma, akik megölték felõl 

a palota volt a király elé. 

{9:12} és a király így szólt Esther a királynő, a zsidók 

megölték, és ötszáz ember felõl megsemmisült a 

Palace, és a tíz fiai Hámán; mit tettek 

a többi tartományai a király? most mit [is] te petíciót? 

és megadatik néked: vagy mit [is] te kérelem további? 

és meg kell tenni. {9:13} akkor azt mondta Eszter, ha azt kérjük, 
hogy a 

király, legyen az nyújtani a zsidók felõl, hogy [amelyek] 

tenni, hogy holnap is nektek ezen a napon kormányrendelet 
szerint, és hagyja, hogy 

Hámán tíz fiai, az akasztófa felakasztották. {9:14} és 

a király megparancsolta, hogy így kell tenni: a kormányrendelet 
és 

adott Susán; és hogy felakasztották a Hámán tíz fiai. 

9:15 a zsidók [voltak] Susán gyűlt össze, hogy 

maguk is a hónap tizennegyedik napja együtt 

Adar és megölte háromszáz férfi Susán; de a 

nem a kezét, hogy lefektette ragadozó. {9:16 de a többi zsidó, 

[volt] a király tartományok összegyűlt, 

állt az életüket, és ellenségeik, a többi már 



és az ellenség hetven-öt ezer, de 

nem a kezüket a zsákmányt, {9:17} fektetni a tizenharmadik 

nap a hónapban Adar; és a tizennegyedik napon a 

azonos pihentek ezek, és készült egy nap lakoma és 

öröm. {9:18}, de a zsidók hogy [voltak] Susán 

összeállított együtt a tizenharmadik [nap] és a 

a tizennegyedik. és a tizenötödik [nap] azonos 

pihent és gyártott ez egy nap lakoma és az öröm. 

{9:19} tehát a zsidók a falvakban, lakóinak a 

unwalled városok, készült a tizennegyedik napon a hónapban 
Adar 

[nap] öröm és a lakoma, és egy jó napot, és a 

egy adag küld egy másik. 

{9:20} és Gáborné írta ezeket a dolgokat, és küldött levelek 

a zsidóknak e [volt] a király minden tartományában 

Ahasuerus, [mind] közel és távol, {9:21} még [ezt] 

között őket, hogy megtartsák a tizennegyedik napján a 

hónapban Adar és a tizenötödik napján az azonos, éves 

{9:22} a nap, melyben a zsidók pihent a 
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ellenségek, és a hónap, amely volt nekik, a 

bánat, öröm és a gyász-ba egy jó nap:, hogy 

kell, hogy a lakoma és az öröm, és elküldi őket nap 

részeket egy-egy másik, és ajándékokat a szegényeknek. {9:23} 
és 

a zsidók vállalta, hogy elkezdték, és mint 

Márdokeus írt nekik; {9:24} mert Hámán 

fia, Hammedatha, a Agagite, az ellenség minden a 

Zsidók, volt kidolgozott ellen a zsidók, hogy elpusztítsák őket, és 



leadott Pur, hogy [a] a sok fogyasztani őket, és elpusztítani 

őket; {9:25}, de amikor [Esther] jött a király előtt, ő 

parancsolta a betűk, a gonosz eszköz, amit 

a zsidók ellen kidolgozott, vissza kell térnie saját fejére, 

és hogy ő és az ő fiai az akasztófa kell felakasztották. 

{9:26} tehát ezekben a napokban az úgynevezett Purim után a 

a neve a Pur. Ezért a szavakat, az ezt a levelet, és 

[e] melyeket láttak, erről a dologról, és 

melyik jött nekik, {9:27} a zsidók pappá, és 

került rájuk, és a magokat, és mint 

csatlakozott magukat nekik, így ez nem fog sikerülni, hogy 

fognak tartani ezen a két napon szerint az írás, 

és a [kinevezett] szerint évente; {9:28} 

És [hogy] [kell] ezekben a napokban eszembe jutott, és 
folyamatosan 

minden korosztály, minden család, minden tartomány,-szerte 

és minden városnak; és [hogy] ezekben a napokban a Purim 
nem kell 
sikertelen közül a zsidók, sem a memorial közülük elpusztul 

a vetőmag. {9:29} majd Esther a királynő, a lánya 

Abihail, és a zsidó Márdokeus írta, minden hatóság, 

Ez a második levél a Purim megerősítéséhez. {9:30} és ő küldött 

a betűk a zsidóknak, hogy a száz húsz és 

a Királyság Ahasuerus, [a] szavak hét tartományai 
a béke és igazság, {9:31} ellenőrizze, ezekben a napokban a 
Purim 

[ki] idején szerint mint Márdokeus a zsidó 

és Esther a királyné kötelezte volt őket, és mert már 

a maguk számára, és a magvető, az ügyekben a 



fastings és a sír. {9:32} és a kormányrendelet Eszter 

megerősítette ezeket a kérdéseket a Purim; és ez volt írva a 

könyv. 

10:1, és a király Ahasuerus tisztelgés, hogy a 

föld, és a [fel] a szigetek és a tenger. {10:2} és a jogi aktusok 

erejét és erejével, és a nyilatkozatot a 

Márdokeus, megismert a király speciális neki, nagysága 

[a] ők nem írt a krónikák könyve a 

a média és a perzsa királyok? {10:3} a zsidó Gáborné 

[volt] következő szólt Ahasvérus király, és a zsidók között, nagy 

és a sokaság a testvéreit, akik elfogadták a 

gazdag emberek, és az ő magjának beszélő béke. 
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