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ESTHER 

Cartea lui Esther 

{1:1} acum l-a întâmplat în zilele lui Ahaşveroş, (acest lucru 

[este] Ahaşveroş care domnea, din India chiar până la 

Etiopia, [peste] o sută şi şapte şi douăzeci de ani 

provinciile:) {1:2} [care] în acele zile, atunci când regele 

Ahaşveroş şedea pe tronul Împărăţiei sale, care [a], în 

Maryus Palatul {1:3} din al treilea an al domniei sale, el 

făcut o sărbătoare toţi prinţii lui şi slujitorilor săi; puterea 

Persia şi Mass-Media, nobili şi cnezi din 

provinciile, [fiind] înainte de a-l: {1:4} atunci când el a arătat 

Bogăţiile de Împărăţia lui glorioasă şi onoarea lui 

excelent maiestatea multe zile, [chiar] o sută şi 

optzeci de zile. {1:5} și când aceste zile au fost expirat, 

Regele a făcut o sarbatoare tot poporul care au fost prezente 

în capitala Susa Palatul, atât spre mare şi mic, şapte 

zile, în curtea din grădina Palatului regelui; {1:6} 

[În cazul în care au fost] alb, verde si albastru, [draperii,] fixate 

cu o sfoară amenzi lenjerie si violet pentru stâlpi şi inele de 
argint 

de marmură: paturi [erau] aur şi argint, la un 

pavaj de culoare roşie, şi albastru, şi alb şi negru, marmură. 

{1:7} și au dat [lor] băutură în vase de aur, ( 

vase fiind diverse una de alta,) şi royal vin în 

abundenta, în funcţie de starea de rege. {1:8} si 



consum [era] potrivit legii; nimeni nu obliga: pentru 

Deci regele a numit la toţi ofiţerii din casa lui, 

că ar trebui să facă în conformitate cu plăcere de fiecare om. 

{1:9}, de asemenea, Vashti Regina a făcut o sărbătoare pentru 
femei 
[în] Regal de casa care [a aparţinut] împăratul Ahaşveroş. 

{1:10} în ziua a şaptea, când a fost inima regelui 

fericit cu vin, a poruncit Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, şi Abagtha, Zethar şi claudiu, 

mod şapte care au servit în prezenţa unor 

Ahaşveroş regele, {1:11} pentru a aduce Vashti Regina 

înaintea împăratului cu coroana regală, să arate poporului 

prinţii şi frumuseţea ei: pentru ea [era] echitabil să se uite. 

{1:12} dar Regina Vashti a refuzat să vină la regelui 

porunca de [sa] mod: prin urmare, a fost 

Regele mîniat foarte şi mânia lui ars în el. 

{1:13}, atunci regele a spus bărbaţi înţelepţi, care ştia 

ori, (pentru atât [era] mod regelui faţă de tot ceea ce 

ştiau legea şi judecata: {1:14} şi următoarea zis 

[era] Carshena, Shethar, Admatha, Tarsis, Meres, 

Marsena, [şi] Memucan, şapte princes of Persia şi 

Mass-media, care a văzut fata regelui, [şi] care sâmbătă primul 

în Regatul;) {1:15} ce vom face la Regina 

Vashti potrivit legii, pentru că ea nu a efectuat 

porunca lui Ahaşveroş regele de mod? 

{1:16} și Memucan a răspuns înaintea împăratului şi 

prinţi, Vashti Regina nu făcut greşit al regelui 

numai, dar, de asemenea, toate căpeteniile şi cei care 

[sunt] în toate provinciile regele Ahasuerus. {1:17} pentru 



[acest] fapta reginei intră în străinătate zis toate femeile, 

astfel încât acestea se dispreţuiesc soţilor în ochii lor, atunci 
când 

ea se raportează, Vashti-a poruncit împăratul Ahaşveroş 

Regina pentru a fi adus în faţa lui, dar ea nu a venit. 

{1:18} [de asemenea] va spun doamnelor din Persia şi Mass-
Media 

în această zi: toate regele principi, care au auzit de 

fapta de regina. Astfel [acolo se va ridica] prea mult 

dispreţ şi mânie. {1:19} în cazul în care aceasta, vă rugăm 
regelui, să merg acolo 

o porunca regala la el, şi să-l fi scris printre 

legile perşilor şi Mezilor, fie nu 

modificat, Vashti că veni mai înainte de regele Ahasuerus; 

si lasa rege da ei estate royal la altul, care este 

mai bine decât ea. {1:20} și când regele decret care 

El face se se publică în tot Imperiul, 

(pentru că este mare,) toate soţiile acordă soţilor 

onoare, atât la mari şi mici. {1:21} şi spunând că 

mulţumit împăratului şi principilor; şi regele a făcut în funcţie 
de 

la cuvântul lui Memucan: {1:22} pentru a trimis scrisori în toate 

provinciile regelui, în fiecare provincie conform 

Scrierea acestora, şi la fiecare oameni după limba lor, 

că fiecare om trebuie să aibă norma în casa lui, şi că 

[l] ar trebui să fie publicat în funcţie de limba de fiecare 

oamenii. 

{2:1} după aceste lucruri, atunci când mânia lui king 

Ahaşveroş s-a potolit, a amintit Vashti, şi ceea ce 



ea a făcut, şi ceea ce a fost decretat împotriva ei. {2:2} apoi 

a spus servitorii regelui, care slujea la el, să nu 

fie corect tinere fecioare căutat de regele: {2:3} si lasa 

Regele numește ofiţeri în toate provinciile Împărăţiei sale, 

că ele pot aduna împreună toate fecioarele tineri corect zis 

Maryus palat, la Casa de femei: 

custodia Hege chamberlain king's, deţinător al 

femei; şi lăsaţi lucrurile lor pentru purificare acorda [ei: 

] {2:4} și fie maiden care place Regele Regina 

în loc de prost. Şi lucru mulţumit regelui; şi el a făcut 

asa ca. 

{2:5} [acum] în capitala Susa Palatul a fost un anumit 

Evreu, a cărui nume [era] Mardoheu, fiul lui Gabriel, fiul de 

Dorina, fiul lui Chiş, o Benjamite; {2:6} care au fost 

dus departe de Jerusalem cu captivitate care au 

fost duşi cu Ieconia, împăratul lui Iuda, care 

Nabucodonosor, regele Babilonului a dus. 

{2:7} şi a adus Hadassah, că [este], Esther, lui 

fiica unchiului: pentru ea a avut nici tată, nici mamă, şi 

curatenie [era] corect şi frumos; Cine Mardoheu, când 

Tatăl și mama ei erau morţi, a luat pentru propria fiica. 

{2:8} asa ca s-a trece, la porunca regelui 

şi decretul său a fost auzit, şi când au fost multe fecioare 

adunate unto Shushan Palatul, în custodia de 

Hegai, pe care Esther a fost adus, de asemenea, Casa regelui, 

în custodia Hegai, deţinător de femei. {2:9} şi 
maiden mulţumit-l, şi a obţinut bunătate de el; 

şi el repede a dat lucrurile ei pentru purificare, cu 

astfel de lucruri ca ei, si sapte fecioare, [care 



erau] să îndeplinească pentru a fi dat-o, din casa lui king: şi el 

preferat slujnicele ei şi ei la cele mai bune [loc] 

Casa de femei. {2:10} Esther a nu arătat ei 

oamenii nici rudele ei: căci Mardoheu a acuzat-o că 

ea ar trebui să nu arate [it.] {2:11} Mardoheu şi a intrat 

fiecare zi înainte de Curtea casei femei, să ştiu 

cum Esther făcut, şi ceea ce ar trebui să devină ei. 

{2:12} acum când rândul său, fiecare domnisoara a venit pentru 
a merge la 

Regele Ahasuerus, după ce că ea a fost de 12 luni, 

în funcţie de modul de femei, (pentru deci au fost 

zile de lor purifications realizat, [în spirit,] sase 

luni cu ulei de mir, iar 6 luni cu dulce 

mirosuri, şi cu [alte] lucruri pentru purificarea de 

femeile;) {2:13}, apoi a venit astfel [fiecare] maiden zis 

Regele; un fel ea dorit s-a dat-o să meargă cu ea 

din casa de femei casa regelui. 

{2:14} în seara s-a dus şi pe mîine ea 

s-a întors în a doua casa a femeilor, în custodia 

de Shaashgaz, chamberlain regelui, care păstrează 

concubine: ea a venit împăratului nu mai mult, cu excepţia 

Împăratul încântat în ea, şi că ea s-au chemat numele. 

{2:15} acum atunci când rândul său, de Esther, fiica lui 

Abihail unchiul lui Mardoheu, care a luat-o sa 
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fiica, a venit pentru a merge împăratului, ea cere 

nimic, dar ce Hegai regelui lui chamberlain, deţinător 

dintre femei, numit. Şi Esther obţinute favoare în 



vedere de toate acestea care se uita la ea. {2:16} asa ca Esther a 
fost 

ia zis regele Ahasuerus în casa lui regale în a zecea 

luna, care [este] în luna Tebeth, în al şaptelea an de 

domniei sale. {2:17} și rege iubit Esther mai presus de toate 

femei, şi a obţinut harul şi favoarea lui la vedere mai mult 

decât toate fecioarele; astfel încât el a stabilit coroanei regale 
asupra ei 
cap, şi a făcut ei Regina în loc de prost. {2:18}, apoi 

Regele a făcut un praznic pentru toţi prinţii lui şi a lui 

publici, [chiar] Esther pe Praznicului; şi el a făcut o versiune a 

provinciile, şi a dat daruri, în funcţie de starea de rege. 

{2:19} și când fecioarele s-au adunat împreună 

a doua oară, apoi Mardoheu şedea în poarta regelui. {2:20} 

Esther a avut [inca] arătat rudele ei nici ei oameni; ca 

Mardoheu a acuzat ei: pentru Esther făcut porunca 

de ciocolata, cum ar fi ca atunci când ea a fost adus cu el. 

{2:21} în acele zile, în timp ce Mardoheu aşezat în regelui 

poarta, două dintre king's mod, Bigthan şi Teresh, de 

cei care păstrează uşa, s-au mîniat, şi a căutat să se stabilească 

mana pe regele Ahasuerus. {2:22} şi de lucru a fost 

cunoscut pentru ciocolata, pe care l-a spus lui Esther Regina; şi 
Esther certificate regele [acesteia] în Mardoheu pe nume. 

{2:23} şi când Inchiziţia a fost făcută în cauză, a fost 

am aflat; prin urmare, acestea au fost spânzurați atât pe un 
copac: şi acesta 

a fost scris în cartea Cronicilor înaintea împăratului. 

{3:1} după aceste lucruri a făcut regele Ahasuerus promova 

Haman fiul lui Hammedatha Agagite, şi avansat 



El, şi a stabilit scaunul său mai presus de toate căpeteniile 
acestei [erau] cu 

-l. {3:2} şi servitorii regelui, că [erau] 

King's gate, s-a plecat, şi reverenced Haman: pentru regele a 
avut 

Deci, a poruncit îl privesc. Dar Mardoheu plecat nu, 

nici nu a făcut [-l] respect. {3:3} apoi Regele pe slujitorii, 

care [erau] în poarta regelui, a zis Mardoheu, ce 

transgressest tu porunca regelui? {3:4} acum o 

-a întâmplat, atunci când au vorbit zilnic la el, şi el 

hearkened nu unto ei, care mi-au spus Haman, pentru a vedea 

dacă ar sta Mardoheu pe probleme: pentru el a spus 

le că [era] Iudeu. {3:5} și când Haman a văzut că 

Mardoheu plecat nu, nici nu ti-l respect, apoi a fost 

Haman plin de mânie. {3:6} şi a crezut că dispreţ să se 
stabilească 

mâinile pe Mardoheu singur; pentru ei au arătat-l 
poporul lui Mardoheu: aceea Haman a încercat să distrugă 
toate 

Evreii care [erau] de-a lungul întreg Regatul de 

Ahasuerus, [chiar] poporul lui Mardoheu. 

{3:7} în prima lună, că [este,] luna Nisan, în 

doisprezecelea an al regelui Ahasuerus, au aruncat Pur, că 
[este] 

lot, înainte de Haman la de zi cu zi, şi de la lună să 

lună, [pentru] a douăsprezecea [luna], că [este] luna Adar. 

{3:8} si Haman a zis regele Ahasuerus, există o 

anumite persoane împrăştiate în străinătate şi împrăştiaţi 
printre 



oameni din toate provinciile Împărăţia ta; şi legile lor 

[sunt] diverse la toţi oamenii; nici nu le ţine regelui 

legi: aceea că [este] nu pentru profit regelui să le sufere. 

{3:9} dacă aceasta, vă rugăm regelui, să-l fi scris ca să fie 

distruse: şi voi plăti talentele de zece mii de argint să 

mâinile celor care au taxa de afaceri, pentru a aduce 

[aceasta] în trezoreriile regelui. {3:10} şi regele a luat lui 

inel din mâna lui, şi a dat-o lui Haman fiul lui 

Hammedatha Agagite, evreilor inamic. {3:11} şi 

Regele a zis Haman, argint este dat ţie, 

oamenii, de asemenea, pentru a face cu ei, ca o seemeth bun 
pentru tine. 

{3:12}, apoi au fost scribii regelui numit pe al treisprezecelea 

zi a primei luni, şi acolo a fost scris în funcţie de toate 

Haman că poruncise lui locotenenţii regelui, 

şi către guvernatorii că [erau] peste fiecare provincie şi să 

conducătorilor de fiecare oamenii din fiecare provincie conform 

Scrierea acestora, şi [a] fiecare oameni după limba lor; 

în numele regelui Ahasuerus a fost a scris, şi sigilate 

cu inel de rege. {3:13} şi scrisorile au fost trimise de 

mesaje în toate regele provincii, pentru a distruge, a ucide, şi să 

cauza să piară, toţi evreii, tineri şi bătrâni, copii 

şi femei, într-o zi, [chiar] la treisprezecea [zi] a 

în luna a douăsprezecea, care [este] luna Adar, şi [să] 

strica dintre ele pentru o pradă. {3:14} copie a scris 

pentru o porunca de a fi dat în fiecare provincie a fost 

Publicat de tot poporul, care ar trebui să fie gata împotriva 

în acea zi. {3:15} posturile a ieşit, fiind grăbit de 

porunca regelui, şi decretul a fost dat în capitala Susa 



Palatul. Şi împăratul şi Haman aşezat să bea; dar 

oraşul a fost perplex Shushan. 

{4:1} atunci când Mardoheu perceput tot ce a fost făcut, 

Mardoheu chirie hainele, şi de a pune pe sac cu cenuşă, 

şi a ieşit în mijlocul oraşului, şi a strigat cu o tare 

şi un strigat amar; {4:2} şi a venit chiar înaintea regelui 

poarta: pentru nici unul ar putea intra în poarta regelui 
îmbrăcat cu 

sac. {4:3} în fiecare provincie, păzind 

porunca regelui şi decretul lui au venit, [au fost] 

mare doliu printre evrei, postul şi plângând, 

şi jale; şi mulţi se afla în sac şi cenuşă. 

{4:4} atât de pe slujitorii şi mod ei au venit şi 
[aceasta] a ei. Apoi a fost Regina extrem întristat; şi 
ea a trimis haine a îmbrăca Mardoheu, şi să-i ia lui 
sac la el: dar el a primit [aceasta] nu. {4:5} apoi 
cerea Esther Hatach, [1] a regelui mod, 

care el a numit pentru a participa la ea, şi ia dat un 

porunca de a Mardoheu, să ştiu ce [era], şi de ce 

a [a]. {4:6} Deci Hatach a mers mai departe la Mardoheu zis 

strada din oras, care [era] înaintea împăratului pe poarta. {4:7} 

Si ciocolata-am spus tot ce s-a întâmplat la el, 

şi a sumei de bani a promis că Haman 

plata la trezoreriile regelui pentru evrei, pentru a le distruge. 

{4:8}, de asemenea, el i-a dat o copie a scris 

Decretul care a fost dat la Shushan distruge-le, să arate 

[aceasta] Esther, și să o declare [] zis şi la taxa 

ei că ea ar trebui să meargă împăratului, a face rugăciune 

la el, şi să facă cererea înainte de a-l pentru poporul ei. 



{4:9} si Hatach a venit şi a spus Esther cuvintele 

Mardoheu. 

{4:10}-a vorbit din nou de Hatach, şi i-a dat 

porunca lui Mardoheu; {4:11} toate regelui 

publici, şi oamenii din provinciile regelui, ştiu, 

că oricine, fie bărbat sau femeie, va veni la 

Regele în curtea interioară, care nu este numit, [este] unul 

Legea lui a [i] pune la moarte, cu excepţia astfel cărora 

Regele se rezista sceptru de aur, că el poate trăi: dar 

Nu am fost chemat pentru a veni împăratului acestea treizeci 
zile. {4:12} și m-au spus la Mordecai Esther cuvintele. 

{4:13} apoi Mardoheu a poruncit să răspundă Esther, cred 

nu cu tine că tu vei scăpa în casa regelui, 

mai mult decât toţi evreii. {4:14} pentru dacă tu holdest cu totul 

pacea ta în acest moment, [atunci] se acolo extindere şi 

eliberarea apar la evreii din alt loc; dar tu 

şi casa tatălui tău va fi nimicit: şi cine ştie 

Dacă tu eşti vin în Regatul pentru [astfel] un timp ca 

Acest? 

{4:15} apoi de boc [le] Mardoheu [acest lucru a reveni 

răspunsul,] {4:16} merge, aduna împreună toţi evreii care sunt 

prezent în capitala Susa, si rapid pentru mine, şi nici nu mîncaţi, 
nici 
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bea trei zile, noaptea sau ziua: am, de asemenea, şi meu 
fecioare va 

rapid de asemenea; şi aşa va pleca împăratului, care [este] 

nu în conformitate cu legea: şi dacă am pieri, am pieri. {4:17} 
Deci 



Mardoheu dus drumul său, şi a făcut în conformitate cu toate 
că Esther 

a poruncit el. 

{5:1} acum a treia zi, ca Esther 

pune la royal [ei] [îmbrăcăminte], şi a stat în curtea interioară a 

Casa regelui, împotriva regelui casa: şi regele 

şedea pe tronul regal al casei regale, peste împotriva 

poarta casei. {5:2} şi a fost aşa, atunci când regele a văzut 

Regina Esther în picioare în faţa instanţei, [care] ea a obţinut 

favoarea în ochii lui: şi regele a rezistat la Esther 

aur sceptre că [era] în mână. Astfel Esther a atras aproape, 

şi a atins partea de sus a toiagul de domnie. {5:3}, apoi 
răspunse regele 

zis:,, ce vei tu, Regina Esther? şi ceea ce [este] ta 

cerere? sunt chiar furnizate tine cu jumatate din 

Britanie. {5:4} şi de răspuns, dacă [se pare] bun 

la împăratul, lasa regele şi Haman vin în această zi: 

banchet pe care I-au pregătit pentru el. {5:5} atunci 

King a spus, cauza Haman a face grabă, că el poate face ca 

Esther a spus. Deci împăratul şi Haman a venit la 

banchet pe care Esther a pregătit. 

{5:6} regele a zis Esther la banchetul 

vin, ceea ce [este] petiţia ta? şi aceasta se acordă tine: 

şi ceea ce [este] cererea ta? chiar şi la jumătate din regat se 

se efectuează. {5:7} Răspuns Esther apoi a spus: 

Petiţia mea şi cererea mea [este]; {5:8} în cazul în care am găsit 

favoarea în ochii regelui, şi în cazul în care aceasta, vă rugăm 
rege să 



acorda mea petiţie, şi pentru a îndeplini cererea mea, lasa 
regele 

şi Haman veni la banchet care mă pregătesc pentru 

ei, si voi face a doua zi ca regele a zis:. 

{5:9} apoi a ieşit Haman această zi vesel şi cu o 

Mă bucur că inima: dar când Haman văzut Mardoheu în regelui 
poarta, că el a ridicat nu, nici nu s-a mutat pentru el, el a fost 
plin de 

indignare împotriva Mardoheu. {5:10} totuşi Haman 

abţinut de sine: şi când a venit acasă, l-a trimis şi 

numit pentru prietenii lui, şi Zeresh soţia sa. {5:11} şi 

Haman a declarat le slavei lui bogăţiile sale, şi 

multitudine de copiii lui, şi toate [lucrurile] unde 

Regele a promovat el, şi cum el a avansat-l 
deasupra prinţi şi servitorii regelui. {5:12} Haman 

a declarat în plus, da, Regina Esther a lasat nici un om nu vin 

cu regele la banchet pe care ea a avut pregătită, dar 

mine însumi; si a doua zi sunt am invitat la ea, de asemenea, cu 

Regele. {5:13} încă toate acestea availeth mine nimic, atât timp 
cât am 

vedea Mardoheu evreul stă la poarta regelui. 

{5:14} apoi a spus Zeresh soţia sa şi toţi prietenii lui: 

El, lasa o spînzurătoare de cincizeci de coţi de înalte, precum și 
a 

mâine vei vorbi împăratului că ciocolata ar putea 

spânzurat cu privire la aceasta: apoi du-te tu veselie cu regele 
zis 

banchet. Şi un lucru plăcut Haman; şi el a provocat 

spânzurători să fie făcute. 



{6:1} acea noapte ar putea nu Regele somn, şi el 
a poruncit să aducă cartea Cronicilor; 

şi ei s-au citit înaintea împăratului. {6:2} şi s-a constatat 

scris, că Mardoheu spusese de Bigthana şi Teresh, două 

al regelui mod, deţinătorii de uşă, care 

solicitat pentru a pune mâna pe regele Ahasuerus. {6:3} şi 
King a spus, ce onoare şi demnitate a fost făcut pentru a 

Mardoheu pentru aceasta? Apoi a spus regelui publici care 

ministered unto el, nu este nimic de făcut pentru el. 

{6:4} şi regele a zis: cine [este] în curte? Acum 

Gabriel a fost vin în curtea exterioară a regelui 

Casa, să vorbească la împăratul să stea Mardoheu 

spânzurătoare, că el a pregătit pentru el. {6:5} și regelui 

publici a zis: Iată, Haman standeth 

Curtea. Regele a zis:, să -l veni inch {6:6} Deci Haman 

a venit. Regele a zis el, ce se va face 

la omul pe care împăratul delighteth la onoare? Acum 

Haman crezut în inima lui, cărora ar regele 

plăcere să fac onoare mai mult la mine? {6:7} și 
Haman a răspuns împăratului, pentru omul care regele 

delighteth la onoare, {6:8} lasa îmbrăcăminte royal aduse 

care rege [useth], să poarte şi calul care regele 

rideth, şi royal crown, care este situat pe capul lui: 

{6:9} şi lăsaţi această îmbrăcăminte şi cal eliberează 

mână de unul dintre prinții cea mai nobila a regelui, care pot 

array omul [deasupra] cărora delighteth regele la onoare, 

şi aduceţi-l călare prin strada din oras, 

şi să proclame înaintea lui, astfel trebuie să se face la om 

care rege delighteth la onoare. {6:10} apoi Regele 



a zis Haman, face grabă, [şi] ia îmbrăcăminte şi 

cal, cum tu ai spus, şi de a face chiar şi aşa să Mardoheu 

Evreul, care şade la king's gate: lasa nimic nu de tot ceea ce 

tu ai vorbit. {6:11}, apoi a luat Haman îmbrăcăminte şi 

cal, şi îmbrăcat Mardoheu, şi i-au adus 

călare prin stradă a oraşului, şi a proclamat 

înaintea lui, astfel trebuie să se face lui omul care 

Regele delighteth la onoare. 

{6:12} si Mardoheu a venit din nou la poarta regelui. dar 

Haman adăpătoare la casa lui, doliu, şi cu capul 

acoperite. {6:13} şi Haman a spus Zeresh soţia sa şi a lui toate 

prietenii fiecare [lucru] care-l-au abătut asupra. Apoi a spus lui 

Înţelepţii şi Zeresh soţia sa zis, dacă Mardoheu [fi] a 

seminţele de evrei, înainte de care tu ai început să cadă, 

tu vei birui-l, dar cu siguranta vei cădea 

înaintea lui. {6:14} şi în timp ce ei încă vorbeau cu 

El, a venit regele mod, şi adăpătoare pentru a aduce 

Gabriel zis banchet pe care Esther a pregătit. 

{7:1} Deci împăratul şi Haman a venit la banchet cu 

Regina Esther. {7:2} regele a zis din nou Esther 

a doua zi la banchetul de vin, ceea ce [este] ta 

Petiţia, Regina Esther? şi aceasta se acordă tine: şi 
ceea ce [este] cererea ta? şi ea se realizează, [chiar] la 

jumătate din regat. {7:3} apoi de Regina 

a răspuns şi a spus, dacă am găsit favoarea în ochii tăi, O 

rege, și dacă aceasta, vă rugăm regelui, lasa viata mea fi mi la 
dat meu 

petiţie, şi poporul meu la cererea mea: {7:4} pentru noi sunt 

vândute, eu si poporul meu, va fi distrus, să fie ucis, şi la 



pieri. Dar dacă am a fost vândut pentru robi şi 

bondwomen, am avut loc limba mea, deşi inamicul 

ar putea countervail regelui daune. 

{7:5}, atunci regele Ahasuerus a răspuns şi a zis: 

Esther Regina, cine este el, şi în cazul în care este el, că durst 

presupun în inima lui să facă acest lucru? {7:6} şi Esther a spus, 

adversar şi duşman [este] aceasta răi Haman. Apoi Haman 

se temea înainte de regele şi regina. 

{7:7} și Regele care decurg din banchetul vin în 

mânia lui [a] în grădina Palatului: şi Haman a stat 

sus pentru a face cerere pentru viaţa lui Esther Regina; pentru 
el 
văzut că a fost rău determinat împotriva sa de către rege. 

{7:8} apoi regele s-a întors din grădina palatului în 

locul de banchet de vin; şi Haman a fost căzut 

pe pat pe care Esther [a]. Apoi a spus regele, 

El va forţa Regina, de asemenea, înainte de mine in casa? Ca 

cuvântul a ieşit din gura regelui, au acoperit Haman pe 

fata. {7:9} şi Harbonah, unul dintre mod, a spus 

înaintea împăratului, Iată că, de asemenea, spânzurători de 
cincizeci de coţi înălţime, 
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care Haman a făcut pentru Mardoheu, care a vorbit 

bun pentru rege, standeth în casa lui Haman. Apoi 

King a spus, închide-l cu privire la aceasta. {7:10}, astfel încât 
acestea spânzurat Haman 

spânzurători că el a pregătit pentru ciocolata. Apoi a fost 

king's mânie pacificată. 

{8:1} în acea zi a făcut regelui Ahasuerus da casa 



de Haman evreii inamicul lui Esther Regina. Şi 
Mardoheu a venit înaintea împăratului; pentru Esther a spus 
ceea ce el 
[a] zis. {8:2} şi regele a luat de pe ring, care 

El a luat la Haman, şi a dat-o lui Mardoheu. Şi 
Esther stabilit Mardoheu peste casa lui Haman. 

{8:3} şi Esther vorbea încă o dată înainte de rege, şi a căzut 

jos la picioarele lui, şi rugat-l-l ia cu lacrimi să pună deoparte 

pozne Haman Agagite şi aparatul său că el 

a conceput împotriva evreilor. {8:4}, atunci regele a rezistat 

sceptru de aur spre Esther. Deci Esther s-a sculat, şi a stat 

înaintea împăratului, {8:5} şi a spus, în cazul în care aceasta, vă 
rugăm regelui, şi dacă 

Am găsit favoarea în ochii lui, şi de lucru [pare] corect 

înainte de a regelui, şi am [fi] plăcut în ochii lui, să-l fi 

scris să inverseze literele conceput de Haman fiul lui 

Hammedatha Agagite, care a scris-o pentru a distruge 

Evreii care [sunt] în toate regele provincii: {8:6} pentru modul 
de 

poate am îndura să vadă răul care provin poporul meu? 

sau cum pot îndura pentru a vedea distrugerea rudele mele? 

{8:7}, atunci regele Ahasuerus a zis Esther Regina 

şi să Mardoheu evreu, Iată, am dat Esther 

Casa de Haman, şi el le-au spânzurat la 

spânzurători, pentru că el a pus mâna asupra evreilor. {8:8} 

Voi scrie, de asemenea, pentru evrei, aşa cum liketh tu, în 
regele 

numele, şi sigiliu [l] cu regele inel: pentru scris 

care este scris în numele regelui, şi sigilate cu 



Regele pe inel, pot inversa nimeni. {8:9}, apoi au fost 

Scribii regelui, numit în acel moment în a treia lună, că [este] 

lună Natalia, pe cele trei şi XX [zi] 

şi a fost scrisă în conformitate cu toate că Mardoheu 

a poruncit evreilor, şi locotenenţii, şi 

deputaţilor şi conducători din provinciile [sunt] din India 

zis: Etiopia, o sută douăzeci şi şapte provincii, zis 

fiecare provincie în conformitate cu scrierea acesteia, și până la 

fiecare popor după limba lor, şi pentru evrei în funcţie de 

la scrierea lor, şi în funcţie de limba lor. {8:10} 

Şi el a scris în numele de 'regele Ahasuerus, şi sigilate se 

cu inelul regelui, şi scrisori trimise de mesaje călare, 

[şi] piloti pe catâri, cămile, [şi] tineri dromedaries: 

{8:11} în care regele acordat evreilor care [erau] în 

fiecare oraş să se adune şi să stea 

viaţa lor, să distrugă, să ucidă şi să provoace să piară, toate 

puterea poporului şi provincia care ar asalt ei, 

[atât] cei mici, cât şi femeile, şi [să] strica dintre ele 

pentru o prada, {8:12} la o zi în toate provinciile regelui 

Ahasuerus, [adică] la treisprezecea [zi] a 

luna a douăsprezecea, care [este] luna Adar. {8:13} copie 

a scris pentru o porunca de a fi dat fiecare 

Provincia era publicat la toţi oamenii, şi că evreii 

trebuie să fii pregătit împotriva acea zi pentru a se răzbuna pe 

duşmanii lor. {8:14} [astfel] posturile care călare pe catâri 

[şi] cămile a ieşit, fiind grăbit şi a apăsat pe de 

porunca regelui. Acest decret a fost dat la 

Palatul Shushan. 

{8:15} Mardoheu şi a ieşit din prezenţa 



Regele în haine regale de albastru şi alb, şi cu o mare 

Coroana de aur, şi cu o haină de răsucit şi violet: 

şi oraşul Shushan bucurat şi a fost bucuros. {8:16} 

Evreii au avut lumină, şi veselie şi bucurie, şi onoare. {8:17} 

Şi în fiecare provincie şi în fiecare oraş, păzind 

porunca regelui şi decretul lui au venit, evreii au avut bucuria 

şi bucurie, o sarbatoare si o zi buna. Şi mulţi dintre 

oamenii din teren au devenit evrei; de frica iudeilor, a căzut 

asupra lor. 

{9:1} acum în luna a douăsprezecea, care [este] luna Adar, 

în ziua a treisprezecea aceeaşi, când regele 

poruncă şi decretul său a atras aproape să fie pus 

executarea, în ziua în care duşmanii evreilor au sperat să 

au putere asupra ei, (desi a fost transformat pentru a 

Dimpotrivă, că evreii au avut regula peste ele care urât;) 

Evreii {9:2} s-au adunat împreună în oraşele lor 

de-a lungul toate provinciile regele Ahasuerus, pentru a stabili 

mâna pe cum ar fi căutat rănit lor: şi nici un om nu ar putea 

rezista la ele; pentru frica de ele a căzut pe toţi oamenii. 

{9:3} şi toate domnitori ai provinciilor, şi 

locotenenţii, şi deputaţii, şi ofiţerii de rege, 

au ajutat evreii; pentru că se tem de ciocolata a căzut peste 

ei. {9:4} pentru Mardoheu [era] mare în casa regelui, 

şi faima lui a ieşit de-a lungul toate provinciile: pentru acest 
lucru 

Omul Mardoheu cerat mai mare şi mai mare. Astfel de {9:5} 

Evreii bătut toţi duşmanii lor cu accident vascular cerebral de 
sabia, 

şi sacrificarea şi distrugerea, şi a făcut ceea ce ar 



pentru cei care le-a urât. {9:6} si in Palatul Shushan 

Evreii omorât şi distruse cinci sute de oameni. {9:7} și 
Parshandatha, şi Dalphon, şi Aspatha, {9:8} si 

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

şi Anne_loore, şi Aridai, şi Vajezatha, {9:10} zece fii 

de Haman fiul lui Hammedatha, duşmanul de evrei, 

omorât de ei; dar pe strica ei nu mâna lor. {9:11} 

Acea zi numărul celor care au fost ucişi în capitala Susa 

Palatul a fost adus înaintea împăratului. 

{9:12} regele a zis Esther Regina, evreii 

au ucis şi distruse cinci sute de oameni în capitala Susa 

Palatul şi zece fiii lui Haman; ceea ce au făcut 

restul provinciilor regelui? acum ceea ce [este] petiţia ta? 

şi aceasta se acordă tine: sau ceea ce [este] cererea ta mai 
departe? 

şi aceasta trebuie realizată. {9:13} apoi a spus Esther, în cazul în 
care aceasta, vă rugăm 

Regele, să-l acorda Iudeilor care [sunt] în capitala Susa a 

face mîine, de asemenea, după această zi Decretul, şi să 

Haman pe zece fii fi spânzurat la spînzurătoare. {9:14} şi 

Regele a poruncit aşa să fi făcut: şi decretul a fost 

dat la Shushan; şi au spânzurat Haman pe zece fii. 

{9:15} pentru evreii care erau în capitala Susa s-au adunat 

ei înşişi împreună ziua XIV, de asemenea, a lunii 

Adar, şi ucis trei sute de oameni la Shushan; dar pe 

pradă au pus nu mâna lor. {9:16} dar alţi evrei care 

[au fost] în provinciile regelui s-au adunat împreună, 

şi a fost pentru viaţa lor, şi a avut restul de duşmanii lor, 

şi a ucis de duşmanii lor de şaptezeci şi cinci mii, dar ele 



întindea nu mâinile lor pe prada, {9:17} treisprezecea 

zi a lunii Adar; şi în ziua XIV 

acelaşi lucru s-au odihnit, şi a făcut o zi de ospăţ şi 

bucurie. {9:18} evreii, dar că [erau] la maryus 

asamblate împreună pe al treisprezecelea [zi] şi pe 

patrusprezecea acestora; şi pe XV [zi] de aceeaşi 

ei s-a odihnit, şi a făcut o zi de ospăţ şi de bucurie. 

{9:19} de aceea evreii din sate, care a locuit în 

oraşele unwalled, făcut patrusprezecea zi a lunii Adar 

[o zi de] bucurie şi ospăţ, şi o zi bună, şi de 

trimiterea porţiuni unul la altul. 

{9:20} si Mardoheu a scris aceste lucruri, şi a trimis scrisori 

zis tuturor evreilor că [erau] în toate provinciile regelui 

Ahasuerus, [atât] aproape şi departe, {9:21} pentru a zidi [acest 
lucru] 

Printre ei, că acestea ar trebui să păstreze patrusprezecea zi de 

luna Adar, şi în a cincisprezecea zi la fel, anuale, 

{9:22} ca zilele în care evreii s-a odihnit de lor 
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duşmani, şi luna care a fost transformat-le la: 

durere la bucurie, şi de doliu într-o zi buna: ca ei 

ar trebui să facă ei zile de ospăţ şi de bucurie, şi de a trimite 

porţiuni unul altuia, şi cadouri pentru cei săraci. {9:23} şi 

Evreii s-au angajat să facă şi ei au început, şi ca 

Mardoheu a scris să le spună. {9:24} deoarece Haman 

fiul lui Hammedatha, Agagite, inamicul tuturor 

Evreii, au conceput împotriva evreilor pentru a le distruge, şi a 
avut 

arunca Pur, că [este], lot, a le consuma, precum şi de a distruge 



le; {9:25} dar când [Esther] a venit înaintea împăratului, el 

comandată de litere care sa aparat cei răi, care a 

conceput împotriva evreilor, trebuie să revină pe capul lui 
propriu, 

şi că el şi fiii lui ar trebui să fie spânzurat pe spânzurători. 

{9:26} de aceea ei au numit aceste zile Purim după 

numele Pur. Prin urmare, pentru toate cuvintele din această 
scrisoare, şi 

[de ce] care văzuseră în ceea ce priveşte această chestiune, şi 

care a venit unto ei, {9:27} evrei hirotonit, şi 

a luat asupra ei, şi la seminţele lor şi asupra tuturor cum ar fi 

s-au alăturat unto ei, astfel încât acesta ar trebui să nu reuşesc, 
care 

ei ar păstra aceste două zile în funcţie de lor scris, 

şi în funcţie de lor [numit] timp în fiecare an; {9:28} 

Şi [că] aceste zile [trebuie] amintit şi păstrate 

de-a lungul fiecare generaţie, fiecare familie, fiecare provincie, 

şi fiecare oraş; şi [că] trebuie excluse din zilele de Purim 

eşua din rândul evreilor, nici Memorialul le piară 

din seminţele lor. {9:29} apoi de Regina, fiica 

Abihail, și Mardoheu evreul, a scris cu toată autoritatea, 

pentru a confirma prezenta a doua scrisoare de Purim. {9:30} si 
l-a trimis 

scrisori zis tuturor evreilor, pentru a o sută douăzeci şi 

şapte provincii din Regatul Ahasuerus, [cu] cuvinte 

de pace şi adevăr, {9:31} pentru a confirma aceste zile de Purim 

în lor ori [numit], potrivit ca Mardoheu evreu 

şi Esther Regina a poruncit, şi cum au avut 



a decretat pentru ei înşişi şi pentru semințele lor, problemele 
de 

Priveghere şi strigătul lor. {9:32} şi decretul de Esther 

au confirmat aceste chestiuni de Purim; şi a fost scrisă în 

Cartea. 

{10:1} şi regele Ahasuerus pus un tribut adus la 

terenurilor, şi [peste] din Insulele Mării. {10:2} si toate actele 

puterii lui şi a lui s-ar putea, şi declaraţia de 

măreţia lui Mardoheu, fără rege avansate 

nu sunt scrise în cartea Cronicilor 

regi din Persia şi Mass-Media? {10:3} pentru Mardoheu evreu 

[era] următorul zis regele Ahasuerus, şi mare printre evrei, 

şi acceptate de multitudinea de fraţii lui, căutând 

multitudine de oamenii lui, şi vorbind pace seminţei lui. 
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