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ESTHER 

Esther kitabında 

{1:1} Ahasuerus, gün içinde geçmek geldi şimdi (Bu 

[olduğunu] Hüküm, Ahasuerus bile Allah'a Hindistan'dan 

Etiyopya, [bitti] bir yüz ve yedi ve yirmi 

İl:) {1:2} [Bu] o günlerde, ne zaman Kral 

Ahasuerus onun Krallık tahtına oturdu hangi [olduğunu] 

Shushan sarayda, {1:3}, saltanatının üçüncü yıl o 

onun prensler ve kullarına Ziyafet yapılmış; güç 

Pers ve medya, soylular ve prensleri 

İl, [onu daha önce varlık]: {1:4} ne zaman o shewed 

görkemli Krallığı ve onun onurunu zenginlikleri 

mükemmel Majesteleri çok gün, [hatta] bir yüz ve 

fourscore gün. {1:5} ve ne zaman bu gün süresi, 

Kral bir ziyafet vardı tüm insanlar Allah'a yapılan 

Shushan Saray, hem büyük ve küçük, yedi dediler 

gün, Kral'ın Sarayı Bahçe mahkemede; {1:6} 

[Nerede olduğunu] beyaz, yeşil ve mavi, [asma,] bağlanır 

ince keten ve gümüş yüzük ve sütunlar için mor halatlar ile 

Mermer: yataklar [olduğunu] altın ve gümüş, üzerine bir 

kaldırım, kırmızı ve mavi ve beyaz ve siyah, mermer. 

{1:7} ve [onlara] damarlarında altın, (içki verdi 

damarları) başka bir, farklı bir olmak ve Kraliyet şarap 

bolluk, Kral durumuna göre. {1:8} ve 

içme [öldü kanuna göre siz]; hiçbiri mecbur: için 



Çok kral evinin tüm subaylar tayin ediyorum, 

her erkeğin zevk göre yapmalılar. 

{1:9} da Vashti Kraliçe bir ziyafet kadınlar için yapılan 

royal [de] hangi evi [Kral Ahasuerus ait]. 

{1:10} yedinci gününde, kralın kalbinde ne zamandı 

şarap ile neşeli, o Mehuman, Biztha emretti, 

Harbona, Bigtha ve Abagtha, Zethar ve şöyle, 

varlığı hizmet yedi chamberlains 

Ahasuerus Kral, Kraliçe Vashti getirmek için {1:11} 

kralın önünde sergilemek insanlar için crown royal ile 

ve prensler güzelliği: o [öldü] bakmak adil için. 

{1:12} Kraliçe Vashti reddetti Kral'ın gelecek ama 

emir tarafından [onun] chamberlains: Bu nedenle oldu 

Kral çok Müftüoğlu ve onun öfke içinde yandı. 

{1:13} sonra Kral Akil Adamların bildiği için söyledi 

kez (yani [öldü] için Kral'ın şekilde tüm bu doğru 

Hukuk ve yargı biliyordum: {1:14} ve O'na ileri 

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

Marsena, [ve] Memucan, Pers yedi prensleri ve 

Hangi Kral'ın yüzünü gördüm, [ve] hangi ilk oturdu medya, 

Krallık ';) {1:15} Kraliçe ne yapalım 

Kanunen, Vashti o çalıştırılmadığı 
Kral Ahasuerus chamberlains tarafından emir? 

{1:16} ve Memucan cevap kralın önünde ve 

Prens, Kraliçe Vashti yanlış krala değil bitmiş 

Sadece, ama aynı zamanda tüm prensler ve herkes bu 

[Kral Ahasuerus tüm illerde vardır]. {1:17} için 

[Bu] senet Kraliçe nin yurtdışında bütün kadınlar geleyim, 

Böylece kocalarını onların gözünde nefret zaman 



Bu rapor, Kral Ahasuerus Vashti komuta 

Onu daha önce teslim edilmesi için Kraliçe ama o değil. 

{1:18} [Likewise] bayanlar Pers ve medya diyelim 

Bu gün duydun mu Kral'ın prensleri Allah'a 

Kraliçe nin senet. Böylece [orada ortaya zorundadır] çok fazla 

hakir görme ve gazabı. Eğer Kral, lütfen oraya {1:19} izin 

Ondan, bir kraliyet emir ve arasında yazılı dök 

o değil var olmak Medler, Persler ve yasalar 

, o Kral Ahasuerus önce artık gel Vashti değişmiş; 

ve Kral olduğunu onun kraliyet mülk başka onto izin 

o daha iyi. {1:20} ve ne zaman Kral'ın hangi kadere 

o yapmak onun İmparatorluk boyunca yayımlanır 

tüm eşleri kocaları için vereyim mi (büyük olması nedeniyle) 

Yargıç, hem büyük ve küçük. {1:21} ve söyleyerek 

Kral ve Prens memnun; ve Kral according yaptı 

Memucan Word: {1:22} tüm Mektupları gönderen için 

Kral'ın eyalete, her il 

Bunların ve her kişi için dillerini sonra yazma, 

Herkesin kendine ait bir evi ve bu kural çıkarmamam lazım 

[Bu] diline göre yayımlanması gerektiğini her 

insanlar. 

{2:1} Bu şeyden sonra ne zaman Kral Gazap 

Ahasuerus yatıştıran, Vashti ve ne hatırladım 

yaptığını ve ne ona karşı karar. {2:2} sonra 

O'na, ministered Kral'ın memurları söyledi orada izin 

olmak adil genç bakireler aranan Kral için: {2:3} ve izin 

Kral onun krallığının tüm illerde subaylar tayin, 

Onlar birlikte onto tüm adil genç bakireler toplayabilir 

Shushan saraya house kadınları şöyle 



Hege velayetini kralın chamberlain, bekçisi 

Kadınlar; ve onların şeyler arıtma verilecek izin [onları: 

] {2:4} ve Kral hızlı kızlık olsun Kraliçe 

Vashti'nin yerine. Ve şey Kral memnun; ve o yaptı 
Bu yüzden. 

{2:5} [Şimdi]'Shushan sarayın orada belirli bir yapıldı. 

Yahudi, kimin adı [Mordecai, Jair, oğlu oğlu öldü] 

Natan, kiş, bir Benjamite oğlu; {2:6} kim olmuştu 

Jerusalem uzak vardı esaret ile yapılan 

be küçük bir Yahuda, Jeconiah kralı ile kime 

Nebuchadnezzar Babil Kralı dalıp. 

{2:7} ve Hadassah kadar getirdi bu [olduğunu], Esther, onun 

Amcamın kızı: o ne babası ne de anne, vardı ve 

[öldü] hizmetçi adil ve güzel; Kime Mordecai, ne zaman 

babası ve annesi ölmüş olduğunu, kendi kızı için aldı. 

{2:8} geçmek, geldi bu yüzden ne zaman Kral'ın emir 

ve onun kararı duyuldu ve ne zaman çok genç kızları vardı 

Shushan saraya gözetiminde bir araya 

Hegai, Esther da Kral'ın evi getirilen, 

Hegai, kadınların koruyucusu velayeti için. {2:9} ve 

genç kız onu memnun ve şefkat onu elde edilen; 

ve hızla eşyalarını arıtma için ile verdiği 

ve yedi genç kızları, ona ait gibi işlemler [hangi 
edildi] tanışın Kral'ın evden onu, verilecek: ve o 

Onu ve onun hizmetçi onto [yer] en iyi tercih 

ev kadınları. {2:10} Esther değil shewed vardı onu 

insanlar ne de onun akraba: Mordecai ona bunu tahsil için 

o değil [Bu] sergilemek gerekir {2:11} ve yürüdü Mordecai 

Her gün bilmek kadınların ev, mahkeme 



Esther nasıl ve ne ona olmalıdır. 

{2:12} Şimdi her hizmetçinin açmak ne zaman gitmek için gel 

Kral Ahasuerus, onun on iki ay sonra 

Kadınlar, türlü göre (için de öyle 

gün onların purifications, [zekâ,] altı başarılı 

ay mür yağla ve tatlı ile altı ay 

kötü kokuları yok ve, arıtma için [Diğer] şeyler ile 

Bayanlar;) {2:13} sonra böylece [her] kızlık onto geldi 

Kral; Ne olursa olsun o istenen onunla gitmesini verildi 

Kral'ın evi onto kadınların evden. 

{2:14} gitti akşam ve yarın o 

velayet için kadınların ikinci evine döndü 

Shaashgaz, sürekli kralın chamberlain, 

cariye: Kralın artık, dışında buraya 

Kral onu mutlu ve onun adı tarafından çağrıldı. 

{2:15} Şimdi zaman Esther, kızı dönüş 

Abihail kim onu için onun almıştı Mordecai, amcası 
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kızı, kralın içeri girip o gerekli gelmek 

hiçbir şey ama ne Hegai kralın chamberlain, Gardiyan 

kadınların, atandı. Ve Esther lehine elde 

Ona benzeyen görme hepsi. {2:16} Yani Esther 

Kral Ahasuerus evini onuncu Kraliyet içine alınan 

ay, hangi [Yedinci ayda Tebeth, olduğunu] yılı 

onun saltanatı. {2:17} ve Kral Esther gözüne her şeyden önce 

kadın ve o lütuf elde edilen ve onun lehine daha fazla görme 

tüm bakireler; Böylece o Kraliyet tacı onun üzerine ayarla 

baş ve onu kraliçe Vashti yerine yaptı. {2:18} sonra 

onun Prens ve onun büyük bir ziyafet yapılan Kral 



görevlileri, [bile] Esther'ın bayram; ve bir serbest bırakmak için 
değil mi 
İl ve Kral durumuna göre hediyeler verdi. 

{2:19} ve ne zaman bakireler toplandı birlikte 

ikinci kez, sonra Kral'ın kapısı oturdu Mordecai. {2:20} 

[Henüz shewed onun akraba, ne de onu insan değil] Esther 
vardı; olarak 

Mordechai'nın onu tahsil: Esther emir için 

Mordecai, ve ne zaman onunla büyüdü gibi. 

{2:21} Mordecai kralın otururken o günlerde, 

, Kral'ın chamberlains, Bigthan ve Teresh, ikisinin, kapı 

o hangi kapıyı tuttu, Müftüoğlu ve düzenlemek aranan 

Kral Ahasuerus ver. {2:22} ve şeydi 

bilinen Mordecai, Kraliçe Esther anlattı; ve 

Esther Mordechai adına Kral [bunların] sertifikalı. 

{2:23} ve Engizisyon meselesi yapıldığında, öyleydi 

öğrendim; Bu nedenle her ikisi de ağaca astı: ve bu 

Kral önce chronicles kitap yazılmıştır. 

{3:1} bunları Kral sonra Ahasuerus teşvik 

Haman Hammedatha Agagite, oğlu ve gelişmiş 

Onu ve oturduğu her şeyden önce Prens o [olduğunu] 

onu. {3:2} ve Kral'ın memurları, o [olduğunu] 

Kral'ın kapısı, eğildi ve Haman reverenced: Kral için vardı 

Bu yüzden onu ilgili komuta etti. Ama Mordecai eğdi değil, 

[onu] öyle saygı. {3:3} sonra Kral'ın memurları, 

hangi [Kral'ın kapısı olduğunu] Mordecai neden söyledi 

Kral'ın emir transgressest sen? {3:4} Şimdi bu 

geçmek, geldi ne zaman onlar her gün bir süre ona şöyle 
buyurdu 



değil onlara, Haman görmek için söyledikleri hearkened 

Mordechai konularda ister durur: o için 

Onları o [bir Yahudi olduğunu]. {3:5} ve bunu görünce Haman 

Mordecai eğdi değil, ne de ona hürmet mi, o zaman 

Haman gazabı tam. {3:6} ve küçümseme düşündü koymak için 

Mordecai yalnız ellerinde; Onu shewed vardı için 

Mordecai halkı: her şeyi yok edip Haman aranan sanïrïm 

Yahudiler tüm Krallığı o [olduğunu] 

Ahasuerus, [bile] Mordecai halkı. 

{3:7} ilk ayında bu [, Nisan, içinde bir] 

Kral Ahasuerus, onikinci yıl onlar Pur, döküm bu [olduğunu] 

Lot, Haman gün gün ve ay önce 

[için [ay] on ikinci] ay bu [olduğunu], ay Adar. 

{3:8} ve Haman Kral Ahasuerus unto dedi işte bir 

Bazı insanlar yurt dışında dağınık ve arasında dağınık 

insanlar senin krallığın bütün illerde; ve onların yasaları 

Tüm insanlardan farklı vardır; Ben de Kral'ın tutmak 

yasaları: Bu nedenle bu [olduğunu] değil Kral'ın kar onları acı 
çekmek için. 

Kral, lütfen {3:9} onlar olabilir yazılı izin varsa 

yok: ve on bin yetenekleri gümüş için ödeyecek 

eller bu getirmek için iş, ücret var. 

[Bu] kralın hazineleri içine. {3:10} ve Kral onun aldı 

halka elinden ve oğlu Haman verdi 

Hammedatha Agagite, Yahudi düşmanı. {3:11} ve 

Kral Haman dedi gümüş, verilir 

Ayrıca, sana iyi seemeth gibi onları yapmak insanlar. 

{3:12} sonra Kral'ın din bilginleri Onüçüncü denilen vardı 

ilk ay, gün ve orada tüm göre yazılmıştır 



Bu Haman Kral'ın Teğmen komuta, 

ve devlet adamları için o [tüm bölgede üzerinde ve edildi] 

Her eyalete göre her halkı hükümdarları 

Bunların ve [için] her kişi kendi dillerini sonra yazma; 

Kral Ahasuerus adına bu yazılmış, mühürlü ve 

Kral'ın yüzüğü ile. {3:13} ve harfler tarafından gönderildi 

Kral'ın il yok, öldürmek için içine ve için mesaj 

Neden yok olmak, tüm Yahudiler, genç ve yaşlı, küçük çocuklar 

ve kadınlar, bir gün, üzerine Onüçüncü [gün]-[daha] 

onikinci ay [Adar, ay olan] ve [al] 

Onları bozan bir av için. {3:14} yazma kopyası 

Her ilinde verilecek bir emir için yapıldı 

Allah'a karşı hazır olmaları gerektiğini herkes, Yayınlandı 

o gün. {3:15} tarafından hızlandırdı, mesaj gitti 

Kral'ın emir ve kararname Shushan içinde verildi 

Sarayın. Ve Kral ve Haman içecek oturdu; Ama 

Şehir Shushan çapraşık. 

{4:1} zaman Mordecai yapılan tüm algılanan, 

Mordecai elbiselerini kira ve külleri çul koymak, 

Şehrin ortasında içine gitti ve bir yüksek sesle ile ağladım 

ve acı bir çığlık; {4:2} ve hatta kralın önce geldi 

kapı: hiçbiri Kral'ın kapısı ile Tunceli içine girebilirsiniz için 

tutuyordu. {4:3} ve her ili, whithersoever 

Kral'ın emir ve onun kararı geldi, [olduğunu] 

büyük Yahudiler arasında yas ve Oruç ve ağlayan, 

ve feryat; ve birçok çul ve küller içinde yatıyordu. 

{4:4} Yani Esther'ın hizmetçi ve onun chamberlains geldi ve 

[Bu] söyledim ona. Sonra Kraliçe son derece sahipsiz esef; ve 

o elbise Mordecai giydirin ve onun için gönderilen 



çul ondan: ama o [onu] değil. {4:5} sonra 

Esther Hatach için denilen [bir], Kral'ın chamberlains, 

o ona katılmak için tayin ediyorum ve ona verdi bir 

emir ne bilmek Mordecai için [öldü] ve neden 

Bu [öldü] {4:6} çok Hatach ileri Mordecai için gitti. 

Kral'ın daha önce hangi [öldü] kapısı şehrin sokak. {4:7} 

Ve O'na olan her şeyden Mordecai söyledim, 

ve para toplamı bu Haman için söz vermişti 

Onları yok etmek için Yahudiler için Kral'ın hazineleri için 
ödeme. 

{4:8} da ona yazma kopyasını verdi 

Shushan gösteriş için edilebilmek için verildi kararname 

[Bu] Esther, Allah'a ve [] ona şöyle beyan etmek ve şarj etmek 
için 

Ona niyaz yapmak için Kral gitmeli 

Ona ve onun insanlar için istek ondan önce yapmak. 

{4:9} ve Hatach geldi ve Esther sözleri söyledi 

Mordecai. 

{4:10} tekrar Esther spake Hatach, Allah'a ve ona verdi 
emir Mordecai şöyle; {4:11} Kral'ın 

görevlileri ve Kral'ın il, halkı biliyor musun, 

o kim olup adam ya da kadın, şöyle gel 

iç avlu King'e, kim değil denir, [var] bir 

Hukuk onun [onu] ölüme böyle kime dışında koymak için 

Kral yaşıyor altın asası tutmak: ama 

Ben Kralın bunlar otuz gelmek olarak adlandırılabilir değil 

gün. {4:12} Mordecai Esther'in sözleri söylediler. 

{4:13} sonra Mordecai komutasındaki Esther, cevaplamak için 
düşünüyorum 



değil sen Kral'ın evde kaçış kendin ile 

fazla bütün Yahudiler. {4:14} için eğer sen tamamen holdest 

Şu anda, senin barış [sonra] olacaktır orada genişleme ve 

Kurtuluş Yahudiler için başka bir yerden ortaya; Ama sen 

ve senin babanın evini yok: ve kim bilir 

ister sen krallığın [gibi] bir zaman gel, 

Bu? 

{4:15} sonra Esther bade [onlara] Mordecai [Bu dönmek 

cevap,] {4:16} git, çoğu bütün Yahudiler bir araya toplamak 

mevcut Shushan ve hızlı siz bana, ve ne yemek ne de 

Page 581 Esther (Yunanca) 

Üç gün, gece veya gündüz içki: Ben de ve benim genç kızları 

aynı şekilde hızlı; ve bu yüzden Kral gidecek hangi [olduğunu] 

Kanuna göre değil: ve eğer eridim eridim. {4:17} Yani 

Mordechai'nın yoluna gitti ve o Esther'in göre 

Ona komuta. 

{5:1} üçüncü günde, o Esther geçmek geldi şimdi 
[onun] royal [giyim] koymak ve iç avlu durdu 

Kral'ın evi, Kral'ın evi Beka: ve Kral 

üzerinde karşı Kraliyet tahtını Kraliyet evin içinde üzerine 
oturdu 

Evin kapısı. {5:2} ve Kral görünce öyle, oldu 

Esther Kraliçe [Bu] o elde mahkemede ayakta 

iyilik onun Sight: ve Esther için Kral uzattı 

Altın sceptre o [elinde idi]. Yani Esther yakınındaki çekti, 

ve asası üst dokundu. {5:3} o zaman Kral dedi 

Onu, Allah'a ne sen Solgunluğu, Kraliçe Esther? ve ne 
[olduğunu] senin 

istek? Bu bile sana yarısını için verilecektir 



Krallık. {5:4} ve Esther yanıtladı, [Bu gibi görünüyor eğer] iyi 

Kral, Kral ve bu gün Allah'a Haman izin 

onun için hazırladık Ziyafet. {5:5} sonra 

Kral dedi ki, neden Haman olarak yapabilirsiniz acele et, 

Esther dedi. Kral ve Haman geldim 

Esther hazırlamıştı Ziyafet. 

{5:6} ve Kral Esther ziyafette dedi. 

şarap, [senin dilekçe nedir]? ve bu sana izin verilir: 

ve ne [senin istek]? Krallığın yarısı için bile bu 

yapılacaktır. {5:7} Esther cevap verdi ve dedi ki, 

Benim dilekçe ve isteğim [; olduğunu] {5:8} ben bulduysanız 

Kral, görünürde iyilik ve krala görürseniz 

benim dilekçe vermek ve Kral benim isteği gerçekleştirmek için 
izin 

ve Haman için hazırlayayım Ziyafet 

Kral dedi ki olarak onları ve ben yarın için yapacağız. 

{5:9} sonra gitti Haman ileri o gün neşeli ve ile bir 

sevindim kalp: ama Haman kralın Mordecai görünce 

kapı, kendisinin değil ayağa kalktı, ne de onun için taşındı, o 
dolu 

Mordecai karşı öfke. {5:10} yine de Haman 

Kendini kaçındı: ve ne zaman o deve ev, gönderilen ve 

onun arkadaşları ve Zeresh karısı için aradı. {5:11} ve 

Haman söyledim onları servetinden, zafer ve 

onun çocukları ve her [şey] çok sayıda wherein 

Kral ona ve nasıl ona gelişmiş olduğunu terfi 

prensler ve Kral görevlileri yukarıda. {5:12} Haman 

Ayrıca dedi ki, Evet, Kraliçe Esther kimse gelip izin verdin 

o hazırlamıştı Ziyafet onto kralın yanına ama 



Kendimi; ve yarın için onunla da Allah'a davet edildim 

Kral. {5:13} Bu bana hiçbir şey, çok uzun zaman olarak availeth 
henüz 

Kral'ın kapısında oturan Yahudi Mordecai bakın. 

{5:14} sonra eşi ve bütün arkadaşları Allah'a Zeresh söyledi 

Bırak elli arşın yüksek olan ve yapılan bir darağacı 

Yarın sen Mordecai olabilir Kral konuş 

onun üzerine astı: o zaman git sen neşeyle kralın 

Ziyafet. Ve şey Haman memnun; ve o neden 

yapılacak darağacı. 

{6:1} o gece kral olabilir uyku ve o 

kitabın chronicles kayıt getirmek için komuta; 

ve kralın önünde okumak vardı. {6:2} ve bulundu 

yazılı, Bigthana ve Teresh, Mordecai söylemişti iki 

Kral'ın chamberlains, kapı bekçileri, kim 

Kral Ahasuerus elini istedi. {6:3} ve 

Kral dedi ki, ne şeref ve haysiyet be bitmiş için 

Mordecai bunun için? Kral'ın görevlileri dedi ki bu 

O'na ministered, yapabileceğimiz bir şey yok vururken. 

{6:4} ve dedi ki, Kral kim [saham]? Şimdi 
Haman Kral'ın dışa mahkemeye gel 
ev Mordecai tutunmak Kral onto konuşmak, 

onun için hazırlamıştı darağacı. {6:5} ve Kral'ın 

Haman standeth görevlileri ona, hani, dedi 

Mahkeme. Ve Kral dedi ki, {6:6} Yani Haman inç gelmesine izin 

geldi. Ve ona, ne yapılacaktır dedi Kral 

Kralın onuru için delighteth adamı? Şimdi 
Haman kime Kral istiyorsunuz onun kalbinde sanıyordum 

Kendim için fazla şerefi için zevk? {6:7} ve 



Haman cevap Kral, adam için kime Kral 

Yargıç için delighteth {6:8} izin Kraliyet giyim getirilmesini 

hangi kralın giymek için [useth] ve at Bu Kral 
üzerine, rideth ve onun kafasına ayarladığı crown royal: 

{6:9} ve bu giyim ve at teslim izin 

Belki de Kral'ın en asil prensler, el 

adam dizi [tek başıma] kime yargıç için Kral delighteth 

ve şehrin sokak sırtında getirin, 

ve ilan onu daha önce böylece bu adama yapılacaktır 

Kime kralın onuru için delighteth. {6:10} sonra Kral 
Haman için dedi, acele, [ve] giyim almak yapmak ve 

at, sen dediği gibi ve buna rağmen Mordecai için yapın 

Kral'ın kapısında yükselip Yahudi,: başarısız hiçbir şey olmasın o 

Sen konuşulan. {6:11} sonra aldı Haman giyim ve 

at, Mordecai serilir ve onu getirdi 

at sırtında şehrin sokak ve ilan yoluyla 

Onu daha önce böylece bu adam yapılacaktır kime 

Kral için onur delighteth. 

{6:12} ve Mordecai geldi tekrar Kral'ın kapısı. Ama 

Haman yas ve başını sahip evine hasted 

kaplı. {6:13} ve Haman söyledim Zeresh eşi ve tüm onun 

arkadaşlar her [şey] onu befallen. Sonra onun söyledi 

Wise men ve Zeresh karısı ona izin verirseniz [olur] Mordecai 

tohum Yahudilerin kime önce sen düşmeye başladı 

Sen ona karşı galip değil, ama kesinlikle düşmek 

Onu daha önce. {6:14} ve onlar henüz ile konuşuyorduk 

Ona, Kral'ın chamberlains geldi ve getirmek için hasted 

Haman Esther hazırlamıştı Ziyafet dediler. 

{7:1} ile Ziyafet için Kral ve Haman geldim 



Kraliçe Esther. {7:2} ve Kral tekrar Esther dedi 

Şarap ne [olduğunu], şölende ikinci gününde senin 

dilekçe, Kraliçe Esther? ve bu sana izin verilir: ve 

[senin istek nedir]? ve o [hatta] yapılacaktır 

Krallığın yarısı. {7:3} sonra Esther Kraliçe 

cevap ve ben senin görüş, O iyilik bulduysanız, dedi 

Kral ve Kral görürseniz, hayatım bana verilecek izin benim 

dilekçe ve halkımın benim isteği: Biz için {7:4} 

satılan, ben ve Halkım, yok edilmek üzere öldürülen için ve 

yok ol. Ama biz bondmen için satılmıştı ve 

bondwomen, ben düzenlenen dilimi, her ne kadar düşman 

Kral'ın zarar countervail değil. 

{7:5} o zaman Kral Ahasuerus cevap verdi ve şöyle dedi 

Esther o ve nerede, bu durst olan Kraliçe, 

Bunun için onun kalbinde farz ediyorum. {7:6} ve Esther dedi. 

rakip ve düşman [olduğunu] Bu Haman kötü. O zaman Haman 

Kral ve Kraliçe önce korktum. 

{7:7} ve şarap Ziyafet doğan Kral 

Saray Bahçe içine onun gazabını [gitti]: ve Haman durdu 

Kraliçe Esther için hayatı için istek yapmak yukarı; o için 

kötü olduğunu ona karşı Kral tarafından belirlenen gördüm. 

{7:8} sonra kralın sarayı bahçeye dışında döndü 

şarap Ziyafet yeri; ve Haman düşmüş 

yatağın üzerine fikrinereden Esther [öldü] Sonra Kral dedi ki, 

O da bana evde önce Kraliçe zorlar? Olarak 

kelime Kral'ın ağzından gitti, Haman'ın kaplı 

yüz. {7:9} ve Harbonah, chamberlains, dedi 

kralın önünde, aynı zamanda, darağacı elli arşın yüksek hani, 

Esther (Yunan) sayfa 582 



Haman konuşulan Mordecai için yapmıştı 

iyi Kral ın, Haman evde standeth. O zaman 

Kral dedi ki, onun üzerine asın. {7:10} Haman astı diye 

Mordecai için hazırlamıştı darağacında üzerinde. O zamanlar 

Kral'ın gazabı huzurunun. 

{8:1} o gün Ahasuerus ev vermek Kral yaptı. 

Esther Kraliçe onto Haman Yahudiler düşmanı. Ve 

Mordecai kralın önünde geldi; Esther için ne söylemişti 

[ona şöyle oldu]. {8:2} ve Kral onun yüzüğünü aldı hangi 

o Haman almıştı ve Mordecai verdi. Ve 

Esther Mordecai Haman evine ayarlayın. 

{8:3} ve Esther spake yine daha önce Kral ve düştü 

aşağı onun ayaklarına ve onu hapse gözyaşları ile doktor 

Haman Agagite mischief ve onun cihaz onun 

Yahudilere karşı icat. {8:4} o zaman Kral uzattı 

Esther doğru altın asası. Yani Esther ortaya çıktı ve durdu 

Kral, {8:5} önce ve dedi ki, o Kral'ı memnun ve eğer 

Ben iyilik onun görme ve şey bulduk [değil] 

Kral ve ben [olur] onun gözlerinde hoş izin vermeden önce 
olmak 

tersine çevirmek için yazılmış mektuplar Haman tarafından oğlu 
geliştirmiştir. 

Hammedatha yok etmek için yazdığı Agagite 

Yahudiler Kralın tüm illerde hangi [vardır]: nasıl için {8:6} 

Halkım geleyim kötü görmek dayanabilir? 

ya da nasıl benim akraba imha görmek dayanabilir? 

{8:7} o zaman Kral Ahasuerus Esther dedi Kraliçe 

Hani, Yahudi Mordecai için Esther verdim 

Haman ve onu onlar astı üzerine ev 



darağacı, çünkü Yahudiler üzerine elini koydu. {8:8} 

Yazmak Siz de bu liketh olarak Yahudiler için Kral'ın içinizde 

adı ve mühür [Bu] Kral'ın yüzüğü ile: yazmak için 

hangi kralın adına yazılmış ve mühürlü ile 

Kral'ın yüzüğü, hiçbir erkek ters. {8:9} o zamanlar 

o zaman üçüncü ayında denilen Kral'ın din bilginleri bu 
[olduğunu] 

Sivan, ay üç ve yirminci [gün] Bunların; 

ve tüm o Mordecai göre yazılmıştır 

Teğmen için ve Yahudiler Allah'a komuta ve 

milletvekilleri ve il yöneticileri Hindistan'dan hangi [vardır] 

Etiyopya, bir yüz yirmi ve yedi illere, şöyle şöyle 

tüm bölgede yazma göre bunların ve Allah'a 

her kişi kendi dillerini sonra ve Yahudilere göre 

onların yazı için ve onların diline göre. {8:10} 

Ve Kral Ahasuerus adını yazdı ve mühürlü 

Kral'ın halkalı ve at sırtında, yazılarda tarafından gönderilen 
mektuplar 

[ve] katırlar, deve, [ve] genç hörgüçlü biniciler: 

{8:11} neyin Kral Yahudilerin hangi [olduğunu] verilen 

Her şehirde kendilerini bir araya toplamak için ve stand 

Hayatları, yok etmek için öldürmek için ve tüm yok olmak 
neden 

güç insanlar ve onları saldırı il il, 

[] küçük olanlar hem de kadınlar ve [] onlardan yağma 

bir av için {8:12} üzerine bir gün Kral'ın tüm illerde 

Ahasuerus, [yani,] [gün] Onüçüncü üzerine 

On ikinci ay, hangi [olduğunu] ay Adar. {8:13} kopya 

yazı verilecek bir emir için her 



İl öldü yayınlanan tüm insanlar ve bu Yahudiler 

kendileri üzerinde intikamını almak için o gün karşı hazır 
olmalıdır 

onların düşmanları. {8:14} [böylece mesaj bu katırlar bindi. 

[ve] deve dışarı çıktı, hızlandırdı ve tarafından basıldığında 

Kral'ın emir. Ve kararname de verildi 

Shushan Sarayı. 

{8:15} ve Mordecai varlığı dışarı çıktı 

Kral Kraliyet giyim mavi ve beyaz ve büyük bir ile 

taç altın ve ince keten ve mor bir giysi ile: 

ve Shushan şehir sevindiler ve memnun oldu. {8:16} 

Yahudiler vardı ışık ve sevinç ve neşe ve onur. {8:17} 

Ve her il ve her şehirde, whithersoever 

Kral'ın emir ve onun kararı geldi, Yahudiler sevinç vardı 

ve sevinç, bir bayram ve güzel bir gün. Ve birçok 

arazi insanlar Yahudiler oldu; Yahudiler düştü korku için 

onlara. 

{9:1} on ikinci ay,'şimdi o [olduğunu], ay Adar, 

aynı, ne zaman on üçüncü gününde kralın 

emir ve onun kararı yakınındaki koymak için çekti 

yürütme, Yahudi düşmanı ümit gündüz 

onlar üzerinde hakimiyet (o was dönük olsa 

onları; nefret eden Yahudiler üzerlerine kural vardı tam tersine) 

{9:2} Yahudiler kendilerini onların şehirlerde toplanmış 

bırakmaya Kral Ahasuerus, tüm il 

öyle aynı derecede onların zarar aranan el: ve kimse verebilir 

Onlara karşı koymak; için tüm insanların üzerine tür korku 
düştü. 

{9:3} ve eyaletlerin, tüm yöneticiler ve 



Teğmen ve milletvekilleri ve Kral memurları, 

Yahudilere yardım; Çünkü Mordecai korkusu düştü 

onları. {9:4} için [öldü] Mordecai büyük Kral'ın evde, 

ve dışarı çıktı onun şöhret Tüm iller: Bunun için 

dostum Mordecai daha büyük ve daha büyük mumlu. {9:5} 
böylece 

Yahudi düşmanlarına kılıç darbesiyle yamacına, 

ve katliam ve yıkım ve ne onlar-cekti mi 

o ki onlardan nefret ederdim. {9:6} ve Shushan Sarayı 

Yahudiler öldürdü ve beş yüz erkek yok. {9:7} ve 

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

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

Arisai ve Aridai ve Vajezatha, {9:10} on oğulları 

Haman Hammedatha, Yahudi düşmanı oğlu 

onlar öldürdü; Ama yağma üzerinde onlar değil onların el 
koydu. {9:11} 

O gün bu Shushan içinde öldürülenlerin sayısı 

Saray kralın önünde getirildi. 

{9:12} ve Esther dedi Kral Kraliçe, Yahudiler 

öldürülen ve Shushan beş yüz erkeklerde yok 

Sarayı ve Haman on oğulları; Ne yaptılar ki 

Kral'ın il geri kalanı? Şimdi [senin dilekçe nedir]? 

ve bu sana izin verilir: senin isteği daha fazla [olduğunu]? 

ve o yapılacaktır. {9:13} sonra görürseniz Esther, dedi 

Kral, Yahudilere verilmiş olması izin Shushan için hangi [vardır] 

Ayrıca bu günün kararname göre morrow için yapın ve izin 

Haman'ın on oğulları darağacı asılması. {9:14} ve 

Yani yapılması gereken kralın emri: ve kararname yapıldı. 



Shushan göz önüne alındığında; ve onlar Haman'ın on oğulları 
astı. 

{9:15} için Shushan içinde toplanan Yahudiler 

Ayrıca ayın on dördüncü günü birlikte kendilerini 

Adar ve Shushan ilgili takım üç yüz erkek; Ama üzerinde 

av değil onların el koydu. {9:16} diğer Yahudiler ama bu 

[kendilerini bir araya Kral'ın illerde olduğunu], 

ve hayatları için durdu ve düşmanlarına diğerlerinden vardı, 

ve onların düşmanları yetmiş ve beş bin, ama onlar öldürdü 

değil onların hayvanın avı, {9:17} üzerinde üzerinde Onüçüncü 
dokunan 

Adar ayın günü; ve on dördüncü günü 

aynı onlar dinlenmiş ve bir şölen günü yapılan ve 

sevinç. {9:18} ama Yahudiler Shushan o [olduğunu] 

birlikte Onüçüncü üzerinde [gün] Bunların montajı; ve üzerinde 

Bunların ondördüncü; ve ayının on beşinci gecesi [gün] aynı 

dinlenmiş ve bir gün şölen ve sevinç süsü verdiler. 

{9:19} bu nedenle Yahudiler içinde yaşadı köyleri, 

Adar ayın on dördüncü günü yapılan unwalled kasaba 

[gün] sevinç ve şölen ve iyi bir gün ve 

bazı bölümleri bir diğerine gönderme. 

{9:20} ve Mordecai bunları yazdı ve Mektupları gönderen 

Bütün Yahudiler onto Kral tüm illerde bu [olduğunu] 

Ahasuerus, [] yakın hem de uzak, {9:21} [Bu] stablish için 

Bunlar arasında ondördüncü tutmalı günü 

ay Adar ve onbeşinci gün aynı, yıllık, 

{9:22} olarak neyin Yahudiler dinlenmiş gün onların 
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düşman ve onlara döndü ay 



üzüntü sevinç ve buradan iyi bir gün yas: onlar 

Onlara gün şölen ve sevinç ve gönderme yapmak gerekir 

bazı bölümleri bir diğerine ve Fakirlere hediyeler. {9:23} ve 

Yahudiler onlar başlamıştı ve gibi yapmaya üstlendi 

Mordecai onlara yazmıştı; {9:24} çünkü Haman 

Hammedatha, Agagite, tüm düşman oğlu 

Yahudiler, Yahudilere karşı onları yok etmek için tasarlanmış ve 
vardı 
PUR, döküm bu [olduğunu] çok, onları tüketmek ve yok etmek 

Onları; {9:25} ama [Esther] kralın önünde geldiğinde o 

harflerin komutasındaki bu kötü cihazını hangi o 

Yahudilere karşı tasarlanmış, kendi kafasına, dönmesi gerekir 

ve o ve oğulları darağacı üzerinde asılması. 

{9:26} bu gün aradılar duyduğum Purim sonra 

Pur adı. Bu nedenle bu mektubun tüm sözcükleri ve 

[Bu], bu konu ile ilgili olarak görmediği ve 

Onlara, {9:27} rütbesi, Yahudiler gelip ve 

Onlara ve tohum ve tüm gibi aldı 

Onlara, katılmış başarısız gibi bu 

onların yazı göre bu iki gün onlar tutardım, 

ve onların [atanan göre] her yıl zaman; {9:28} 

Ve [Bu] [-meli var olmak] Bu gün hatırladı ve devam etti 

her nesil, her aile, her il, 

ve her şehirde; ve bu aralar Purim [olduğunu] olmamalı 

Yahudilerin arasından başarısız, ne de onları memorial yok 

onların tohum. {9:29} sonra Esther Kraliçe, kızı 

Abihail ve Yahudi Mordecai, tüm yetki ile yazdı, 

Bu ikinci mektubu Purim onaylamak için. {9:30} yolladı 

Bütün Yahudiler, yüz için Allah'a harfleri yirmi ve 



yedi Krallık Ahasuerus, [kelime ile] illerinde 

Barış ve gerçeği, {9:31} bu aralar Purim onaylamak için 

onların zamanlarda [atandı], Yahudi Mordecai according 

ve Kraliçe Esther, farz ve onlar olduğu gibi 

tohum, konularında ve kendileri için karar 

fastings ve onların cry. {9:32} ve Esther kararnamenin 

Bu konularda Purim doğruladı; ve o yazılmış 

kitap. 

{10:1} ve kralı Ahasuerus tribute üzerine koydu 

arazi ve [temel] deniz Isles. {10:2} ve tüm eylemleri 

onun gücünün ve gücüyle ve Bildirgesi 

Mordecai, whereunto Kral avans olarak büyüklüğü, 

Onlar chronicles kitap yazılmadı 

Medya ve Pers kralları? Yahudi Mordecai için {10:3} 

[Sonraki Kral Ahasuerus Allah'a ve Yahudiler arasında büyük 
olduğunu], 

ve onun kardeşleri arayan, çok sayıda kabul 

onun insan ve onun kaynağı konuşan barış zenginliği. 
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