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ESTHER 

Raamat Esther 

{1:1} nüüd sündis igavene juut, päevades (see 

[on] Igavene juut mis valitses, isegi juurde Indiast 

Etioopia [üle] sada ja seitse ja kakskümmend 

provintsid:) {1:2} [see] neil päevil, kui kuningas 

Igavene juut istus troonile tema Kuningriik, mis [oli] 

Shushan palee, {1:3} oma valitsemise kolmandal aastal ta 

tehtud pidu oma printsid ja tema teenistujate; võimsus 

Persia ja meedia, aadlike ja vürstid ning 

provintsid, [on] enne teda: {1:4} kui ta osutanud ka 

tema kuulsusrikas Kuningriik ja oma au rikkust 

suurepäraseid Majesteedi mitu päeva, on sada [isegi] ja 

fourscore päeva. {1:5} ja kui need päevad olid aegunud, 

pidu oli rahvale teinud kuningas 

in Shushan palace, nii suur ja väike, seitse juurde 

päeva, kohtus Aed kuningapalee; {1:6} 

[Kui olid] kinnitatud valge, roheline ja sinine, [drapeering,] 

linane ja lilla hõbe Sõrmused ja samba väätidega 

marmor: voodid [olid] kullast ja hõbedast korral on 

punane ja sinine, ja valge ja must, marmorit kõnniteel. 

{1:7} ja nad andsid [need] laevade kulda (ning jooke 

Kuna erinevad üksteisest, laevad) ja royal vein 

arvukus, vastavalt kuningas. {1:8} ja selle 

joomine [oli] õiguses; ükski ei sundida: eest 



nii kuningas nimetas ohvitserid oma maja 

et nad tuleks vastavalt iga mehe rõõm. 

{1:9} ka Vashti kuninganna teha pidu, naised 

[v] royal maja mis [kuulus] king igavene juut. 

{1:10} seitsmendal päeval, mil kuningas südames oli 

häid veine, käskis ta Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, ja Abagtha, Zethar ja Carcas, ning 

seitse chamberlains, et esinemise üle antud 

Igavene juut kuningas, {1:11} tuua Vashti kuninganna 

kuninga royal crown näitan inimesed 

ja vürstid oma ilu: ta [oli] õiglase vaadata jaoks. 

{1:12} aga Vashti keeldus kuninga tulnud kuninganna 

[tema] chamberlains käsk: seetõttu oli selle 

kuningas väga nurisesid ja tema viha põletatakse teda. 

{1,13} siis kuningas ütles, et targad mehed, kes teadsid 

korda, (nii [oli] king's viisil kõik, mis suunas 

teadsin, et seaduse ja otsuse: {1:14} ja tema juurde edasi 

[oli] Carshena, Shethar, Admatha, Tarsise, Meres, 

Marsena [ja] Memucan, Persia seitse vürstid ja 

Meedia, mis nägin kuninga nägu [ja] mis istus esimene 

Kuningriigis;) {1:15} mis teha juurde kuninganna 

Vashti tuleneb, sest ta on läbi selle 

kuningas igavene juut on chamberlains poolt käsk? 

{1:16} ja Memucan vastas kuninga ja 

Princes, Vashti kuninganna ise ei teinud vale kuningas 

ainult, vaid ka kõik vürstid, ning kõik inimesed mis 

[on] king igavene juut provintsides. {1:17} jaoks 

[see] tegu kuninganna peab välismaal tulge kõik naised, 

nii, et nad peavad põlgavad oma mehe silmis, kui 



teatab, igavene juut kuningas käskis Vashti 

kuninganna algatada enne teda, aga ta ei tulnud. 

{1:18} [ka] daamid Persia ja meedia ütleb 

See päev juurde kõik king's princes, mis on kuulnud selle 

tegu kuninganna. Seega [seal tekib] liiga palju 

põlgus ja viha. {1:19} kui kuningas, palun andke seal lähed 

Kuningliku käsu teda, ja lase tal kirjutada seas 

seaduste pärslased ja Medes, et see ei 
muuta, et Vashti tule enam enne king igavene juut; 

ja lase anda tema royal kinnisvara teise juurde, mis on kuningas 

parem kui ta. {1:20} ja millal kuninga dekreet, mis 

ta peab avaldatakse teha kogu oma impeeriumi 

(sest see on suur), kõik naised annab oma abikaasa 

au, nii suur kui ka väike. {1:21} ja öeldakse 

hea meel kuningas ja princes; ja kuningas tegi vastavalt 

Memucan sõna: {1:22} ta saadetud kirjad kõigi 

kuninga provintsid arvesse iga provints vastavalt selle 

kirjalikult selle, riigi ja oma keele pärast 

et iga mees peaks olema reegel oma maja, ja mis 

[see] tuleb avaldada vastavalt iga 

inimesed. 

{2:1} pärast neid asju, kui kuningas viha 

Igavene juut appeased, mäletas ta Vashti ja mida 

ta oli teinud, ja mida oli otsustatud, tema vastu. {2:2} siis 

ütles kuninga teenistujate, mis teenis talle: Saagu 

õiglane noored neitsid otsida kuningas: {2:3} ja selle 

kuningas määrab tema Kuningriigi provintsi ametnikud 

et nad võivad koguda kokku kõik õiglane noored neitsid juurde 

Shushan palee, naised maja juurde on 



Taavi vahi kuninga chamberlain, pidaja on 

naised; ja lase oma asju puhastamine antud [neid: 

] {2:4} lase neiu, mis pleaseth kuningas ja kuninganna 

asemel Vashti. Ja asi hea meel kuningas; ja ta tegi 
nii et. 

{2:5} [nüüd] Shushan palace seal oli teatud 

Juut, kelle nimi [oli] Mordokai, poeg Jair, poeg 

Shimei, poeg Kish, Benjamite; {2:6} korraldamisega 

vangistuses, mis oli eemal Jeruusalemma läbi 

olnud läbi minema Jeconiah king Juuda, kellele 

Paabeli kuningas Nebukadnetsar oli läbi minema. 

{2:7} ja ta tõi välja Hadassah, mis [on], Esther, tema 

onu tütar: ta oli, ei isa ega ema, ja 

[oli] neiu, aus ja ilus; kellele Mordokai, kui 

tema isa ja ema olid surnud, võttis tema enda tütar. 

{2:8} nii sündis, kui kuninga käsk 

ja kui paljud neiud olid tema dekreedi kuulati 

kogunes juurde Shushan palee, hooldamise 

Hegai, mille Esther tõi ka kuninga maja juurde 

Hegai, naised pidaja isikuhooldusõigust. {2:9} ja 

neiu rahul temaga ja ta sai lahkust temast; 

ja ta kiiresti andis talle oma asju puhastamine, koos 

selliseid asju nagu kuulus tema ja seitse neiud, [mis 

ei] kokku peaks saama tema, kuninga majast: ja ta 

tema ja tema maid juurde parim [koht] eelistatud on 

maja naised. {2:10} Esther oli ei osutanud tema 

inimesed ega oma hõimule: eest Mordokai oli talle, et 

ta peaks näitan, [ta]. {2:11} ja Mordokai kõndis 

iga päev women's house, teada kohtus 



Esther kuidas ja mida peaks saama tema. 

{2:12} nüüd kui iga neiu omakorda oli jõudnud minema 

kuningas igavene juut, pärast seda, kui et ta on olnud 12 kuud, 

naised, kuidas vastavalt (nii olid ka 

päeva oma purifications täita [et vaimukus,] kuus 

kuud õliga Mürr ja magus kuue kuu 

lõhnad, ja [other] asjad puhastamiseks ning selle 

naised;) {2:13} siis jõudis [iga] neiu juurde on 

kuningas; üldse ta soovitud anti ta läks temaga 

maja, naiste kuninga maja juurde. 

{2:14} ta läks õhtul, ja et homme ta 

naiste hooldamise teise majja tagasi 

ning Shaashgaz, kuninga chamberlain, millel on 

liignaisi: ta tuli sai kuningas enam, välja arvatud selle 

kuningas hea meel teda ja et ta olid kutsunud nimi. 

{2:15} nüüd kui aastavahetusel Esther, tütar 

Abihail Mordokai, onu, kes oli võtnud tema 

Esther (Kreeka) lehe 580 

tütar, oli jõudnud minna sai kuningas, ta vaja 

mida Hegai vaid kuninga chamberlain, loomapidaja 

naised tööle. Ja Esther saadud kohustust ning 

silmist kõik neid mis vaatas teda. {2:16} nii Esther oli 

võtta juurde king igavene juut royal kümnendiku oma kotta 

kuu, mis [on] kuu Tebeth, seitsmes aasta 

tema valitsemisaeg. {2:17} ja kuningas armastas Esther 
ennekõike selle 

naised, ja ta saadud armu ja kasuks tema silmist rohkem 

Kui kõik neitsid; nii, et ta tema kuninglik kroon 

pea ja tema kuninganna asemel Vashti tehtud. {2:18} siis 



tehtud suur pidu oma printsid ja tema kuningas 

teenistujate [isegi] Esther's pidu; ja ta tegi vabastus on 

provintsid, ja annab kingitused vastavalt kuningas. 

{2:19} ja millal neitsid oli kogunenud Euroopa 

teist korda, siis Mordokai istus kuninga värav. {2:20} 

Esther polnud [veel] osutanud oma hõimule ega teda 
inimesed; Kui 
Mordokai oli teda tuleb maksta: Esther ei käsu 

ning Mordokai, nagu näiteks millal ta kasvanud üles koos 
temaga. 

{2:21} neil päevil, kui Mordokai istus kuninga 

Gate, kaks kuninga chamberlains, Bigthan ja Teresh, ning 

mis hoida ukse, olid nurisesid ja soovis näha 

poolt kuningas igavene juut. {2:22} ja asi oli 

on teada, et Mordokai, kes rääkis juurde Esther kuninganna; ja 

Esther sertifitseeritud kuningas [selle] Mordokai 's nimel. 

{2:23} ja kui inkvisitsioon oli asja, ta oli 

leitud Seepärast nad nii türmi puu: ja see 

oli kirjutatud raamat kroonika kuninga. 

{3:1} pärast neid asju ei kuningas igavene juut edendada 

Haamanin Hammedatha Agagite, poeg- ja 

teda, ja määra asukoht ennekõike printsid selle [olid] koos 

teda. {3:2} ja kõik kuninga teenistujate, et [olid] ning 

King's gate, kummardas ja reverenced Haamanin: kuningas oli 

Nii käskis teda puudutavate. Kuid Mordokai kummardas 

ega [talle] aukartus. {3:3} siis king's teenistujate, 

mis [olid] king's Gate, ütles Mordokai, miks 

transgressest sa kuninga käsk? {3:4} nüüd see 

sündis, kui nad rääkis iga päev teda ja ta 



mitte neile, et nad rääkis Haamanin, et näha hearkened 

Kas Mordokai 's küsimustes oleks seista: sest ta tahaks ütles 

neile, et ta [oli] juut. {3:5} ja millal Haamanin nägin, et 

Mordokai kummardas ei, ega ei teda aukartus, siis oli 

Haamanin täis viha. {3:6} ja ta arvas, et põlgus näha 

käed Mordokai üksi; sest neile oli andnud talle selle 

inimesed Mordokai: mispärast Haamanin püüdsid hävitada kõik 

Juudid selle [olid] kogu kogu Kuningriigi 

Igavene juut [isegi] Mordokai inimesed. 

{3:7} esimesel kuul, mis [on] kuu Nisan, on 

kaheteistkümnenda kehtivusaasta king igavene juut, nad ajavad 
Pur, mis [on], ning 

palju enne Haamanin päevast päeva ja kuu kuni 

[et [kuu] kaheteistkümnes] kuu mis [on] kuu Adar. 

{3:8} ja Haamanin ütles kuningas igavene juut, on saanud 

teatud inimesed välismaal laiali ja vahel hajutatud ning 

inimesed kõigi provintside su Kuningriik; ja seadustele 

[on] erinevad kõik inimesed; ei hoia nad kuninga 

seadused: seepärast ta [on] kuninga mittetulunduslikud 
kannatama neid. 

{3:9} kui kuningas, palun lase tal kirjutada, võib olla 

hävitatud: ja ma maksan kümme tuhat talenti hõbedat ning 

need, kes on äri tuua tasuta kätte 

[see] kuninga riigikassasse. {3:10} ja kuningas võttis tema 

sõrmus käe ja andis juurde Haamanin poeg 

Hammedatha Agagite, on juudid vaenlane. {3:11} ja 

kuningas ütles Haamanin, silver [on] antud sulle, on 

ka inimesed, nendega teha nagu ta seemeth sulle hea. 

{3:12} siis olid kuninga kirjatundjad kutsus kolmeteistkümnes 



kuu, päev ja seal on kirjutatud kõik vastavalt 

et Haamanin oli käskinud juurde kuninga allohvitseride, 

ja nõukogu liikmete et [olid] iga provints, ning et 

iga inimest iga provintsi vastavalt valitsejad on 

kirjalikult selle, riigi ja [] oma keeles; 

nime kuningas igavene juut on seda kirjutada ja suletud 

kuninga ring. {3:13} ja tähed olid saadetud 

Kõik kuninga provintsiks, hävitada, tappa, ning et 

põhjustada surema kõik juudid, nii noored kui vanad, väikesed 
lapsed 

ja naised, üks päev, [ka] pärast kolmeteistkümnes [ks] 

ümardusega, mis [on] kuu Adar, ja [võtta] 

sõjasaak nende saagiks. {3:14} kirjalikult koopia 

käsk antakse iga provintsi oli 

avaldatud kogu rahvale, et nad peaksid olema valmis vastu 

Sel päeval. {3:15} postitused läks, kiirendas poolt ning 

kuninga käsk ja dekreet on tehtud Shushan 

palace. Ja kuningas ja Haamanin istus juua; Aga 

linna Shushan oli hämmingus. 

{4:1} kui Mordokai tajuda, kõik, mis on tehtud, 

Mordokai rentida riiete ja panna kotiriie ja tuhk, 

ja keset linna läks, ja hüüdis valjult 

ja mõru nutma; {4:2} ja tuli juba enne kuninga 

värav: sest ükski [võivad] king's gate, riietatud sõlmida 

kotiriie. {4:3} ja iga provints, kuhu on 

kuninga käsk ja tema dekreedi, [oli] 

suur lein juutide, tühja kõhuga ja nutt, 

ja wailing; ning paljud panna kotiriie ja tuhk. 

{4:4} nii Esther koduabilised ja tema chamberlains tuli ja 



ütles [see] teda. Siis oli kuninganna ülimalt kurvaks; ja 

ta saatis rüü, et riided Mordokai ja võtta ära tema 

kotiriie teda: kuid ta [see] ei saanud. {4:5} siis 

nimega Esther Hatach, [üks] kuninga chamberlains, ning 

kellele ta oli määratud tema ja andis talle on 

käsk Mordokai teada mida ta [oli] ja miks 

[oli]. {4:6} nii Hatach läks Mordokai juurde on 

tänav linn, mis [oli] enne kuninga värav. {4:7} 

Ja Mordokai ütlesin talle kõik, mis oli juhtunud talle: 

ja raha summa oli lubanud selle Haamanin 

maksab kuninga riigikassas juudid neid hävitada. 

{4:8} ka ta andis talle kirjalikult koopia on 

dekreedi, mis anti kell Shushan hävitada, näitan 

[see] Esther, ja kuulutada [see] temale, ja küsida 

teda, et ta peaks minema sai kuningas härda palve esitamisel 
teha 

temale ja tema inimesed enne teda taotlust esitama. 

{4:9} ja Hatach tuli ja teatas Esther sõnu 

Mordokai. 

{4:10} uuesti Esther Hatach, rääkis ning andis talle 

käsu juurde Mordokai; {4:11} kõik kuninga 

teenistujate ja kuninga provintsid, inimesed teada, 

et ükski, kes, kas mees või naine, peab tulema juurde 

kuningas ja sisemine kohtus, kes ei sea, [on] üks 

õiguse, tema pani [ta] surma, välja arvatud selline, kellele on 

kuningas peab olema kuldne sceptre välja et ta võib elada: kuid 

Mind on kutsutud tulla sai kuningas need kolmkümmend 

päeva. {4:12} ja öeldi et Mordokai Esther sõnad. 

{4:13} siis Mordokai käskis vastata Esther, arvan 



ei ennast, et sa pead põgeneda kuninga maja koos 

rohkem kui kõik juudid. {4:14} kui sa üldse holdest 

su rahu sel ajal [siis] peab seal laienemine ja 

mõtteavaldus tekkida juutidega teise kohta; Aga sina 

ja oma isa maja hävitatakse: ja kes teab, 

Kas sa oled jõudnud Kuningriik [nii] aega kui 

selles? 

{4:15} siis Esther bade neid tagasi Mordokai [see 

vastus,] {4:16} minna, kogunevad kõik juudid, mis on 

Shushan ja kiiresti te mind ja ei süüa ega 

Lehe 581 Esther (Kreeka) 

Joo kolm päeva, öö või päev: ma ka ja minu neiud 

kiiresti samuti; ja nii ma sinna sai kuningas, mis [on] 

ole seaduse järgi: ja kui ma kaotusi ma hukka. {4:17} nii 

Mordokai läks oma teed ja tegin vastavalt selle Esther 

oli teda käskinud. 

{5:1} nüüd kolmandal päeval, et Esther sündis 

[tema] royal [rõivad] panna ja sisemine kohtus oli 

kuninga maja vastu kuninga maja: ja kuningas 

istusid tema royal troonile royal maja üle vastu ning 

maja väravas. {5:2} ja see oli nii, kui kuningas nägi 

Esther kuninganna hagi, mis on ta saanud 

nägijaks kasuks: ja Esther pidada kuningas ning 

Golden sceptre, et [oli] käes. Nii Esther lähenes, 

ja puudutas selle sceptre peal. {5:3}, siis ütles kuningas 

temale, mida sa tahad, queen Esther? ja mis [on] oma 

taotleda? ta isegi annab sulle poole ning 

Kuningriigi. {5:4} ja Esther vastata, kui [see tunduda] hea 

lasta sai kuningas, kuningas ja Haamanin tulevad juurde täna 



banketisaal, mis olen valmis teda. {5:5} siis 

kuningas ütles: põhjus Haamanin teha kiirustades, et ta võib 
teha nii 
Esther on öelnud. Nii kuningas ja Haamanin tuli ka 

banketisaal, et Ester oli valmis. 

{5:6} ja kuningas ütles Esther on pidulik, 

vein, mis [on] Sinu avalduse? ja see antakse sulle: 

ja mis [on] oma taotluse? isegi kuni pool kuningriiki see 

teevad. {5:7} siis Esther vastas ja ütles: 

Abielu lahutamise avaldus ja minu soov [on]; {5:8} kui ma 
leidsin 

kuningas, silmapiiril kasuks ja kui see palun kuningas 

annavad oma avalduse ja soov teha lasevad kuningas 

ja Haamanin ma koostab pidulik 

neid ja ma teen homme nagu king on öelnud. 

{5:9} siis läksid Haamanin sel päeval rõõmsa ja on 

rõõmus süda: aga kui Haamanin nägin Mordokai kuninga 

värava, et ta ei kaitsnud ega viia teda, ta oli täis 

pahameelt Mordokai vastu. {5.10} siiski Haamanin 

ise loobuks: ja kui ta tuli koju, ta saatis ja 

kutsus oma sõbrad ja Zeresh abikaasaga. {5:11} ja 

Haamanin ütlesin neile oma rikkusi auks ning 

paljude laste ja kõik [asjad] milles on 

kuningas oli edendada teda ja kuidas ta oli kaugelearenenud 
teda 

princes ja kuninga teenijad. {5:12} Haamanin 

Lisaks ütles, jah, Esther kuninganna ei lase ükski inimene tulnud 

sisse kuninga juurde banketisaal, mis ta oli valmis, kuid 

mina; ja, homme olen ma kutsutud temale ka koos selle 



kuningas. {5:13} veel kõik see vägev palve suudab mulle midagi 
nii kaua, kui ma 

Vaata Mordokai juut istub kuninga värav. 

{5:14} siis ütles Zeresh tema abikaasa ja kõik tema sõbrad 
juurde 

teda, lase kaak, viiskümmend küünart kõrge ja et 

Homme räägin sa Mordokai võib kuningas 

selle kohta poos: seejärel minna sa rõõmsalt koos kuninga 
juurde 

banketisaal. Ja asi rahul Haamanin; ja ta põhjustas 

kaak tehakse. 

{6:1} sel õhtul ei ole kuningas magada, ja ta 

käskis tuua raamatusse kroonika; 

ja nad olid lugenud kuningas. {6:2} ja avastati 
kirjutada, et Mordokai oli rääkinud Bigthana ja Teresh, kaks 

kuninga chamberlains, ukse, loomapidajad, kes 

eesmärk oli panna käsi king igavene juut. {6:3} ja selle 

kuningas ütles: mis au ja väärikus on tehtud 

Mordokai seda? Siis ütles kuninga teenistujate mis 

teenis tema juurde, ei ole tema heaks teinud. 

{6:4} ja kuningas ütles, kes [on] kohtus? Nüüd 

Haamanin oli jõudnud kuninga edasi kohtu deposiiti 

maja sai kuningas Mordokai riputada rääkida ning 

ta oli valmis teda kaak. {6:5} ja kuninga 

teenistujate ütles temale: Vaata, Haamanin standeth ning 

kohus. Ja kuningas ütles, tulgu sisse {6:6} nii Haamanin 

tuli. Ja kuningas ütles temale, mida teeb 

mehele, kellele kuningas tunneb heameelt pühakirjadest 
täita? Nüüd 



Haamanin mõtlesin oma südames, kellele oleks kuningas 

rõõmu au üle ise teha? {6:7} ja 

Haamanin vastas mees kuningas, kellele kuningas 

tunneb heameelt pühakirjadest au, {6:8} lasta esitada royal 
rõivad 

mis kuningas [useth] kanda ja hobune mis kuningas 

rideth, ja royal crown, mis on esitatud pärast pähe: 

{6:9} ja lase see rõivad ja hobune toimetada selle 

ühe kuninga Viimane noble princes, keda nad käsi 

mees massiiv [withal] kellele kuningas tunneb heameelt 
pühakirjadest täita, 

ja too ta seljas läbi linna, tänava 

ja kuulutavad enne teda, seega see teeb mees 

kellele kuningas tunneb heameelt pühakirjadest täita. {6:10} siis 
kuningas 

Haamanin sõnul teha kiirustades ja [ja] võtta riietuse ja 

Ratsutamine, sest sa oled öelnud, ja teha nii, et Mordokai ning 

Juut, mis sitteth kuninga värav: Las midagi ei suuda kõik, mis 

sa oled rääkinud. {6:11} siis võttis Haamanin riided ja 

hobune, riietatud Mordokai ja tõi ta 

Ratsutamine linna tänaval ja kuulutanud 

enne teda, seega see teeb mehele kellele on 

kuningas tunneb heameelt pühakirjadest täita. 

{6:12} ja Mordokai tuli uuesti kuninga värav. Aga 

Haamanin hasted koju, lein, ja mu pea 

kaetud. {6:13 ja Haamanin rääkis Zeresh, tema abikaasa ja kõik 
tema 

sõbrad iga [asja] mis oli riigi teda. Siis ütles ta 



tarkade ja Zeresh abikaasaga temale, kui Mordokai [tuleb] 
kohta 

seemne juudid, kellele sa oled hakanud langema, 

sa pead valitsema tema vastu, kuid pead kindlasti langeda 

enne teda. {6:14} ja kui need [olid] veel rääkida 

talle tuli kuninga chamberlains ja tuua hasted 

Haamanin juurde banketisaal, et Ester oli valmis. 

{7:1} nii kuningas ja Haamanin tuli koos Peoruumid 

Esther kuninganna. {7:2} ja kuningas ütles uuesti Esther 

teisel päeval on pidulik veini, mis [on] oma 

avalduse, kuninganna Ester? ja see antakse sulle: ja 

mis [on] oma taotluse? ja seda teevad, [isegi] 

pool kuningriiki. {7:3} siis Esther kuninganna 

vastas ja ütles, kui ma leidsin su silmist O kasuks 

kuningas, ja kui see palun kuningas, andke mulle anda mu elu 
minu 

avalduse ja minu inimesed minu nõudmise: {7:4} me on 

müüdud, ma ja mu inimesed hävitada, tapnud, ja 

hukkuvad. Aga kui meil oli müüdud bondmen ja 

bondwomen, olin leidnud oma keele, kuigi vaenlane 

võiks tasakaalustada kuninga kahju. 

{7:5} siis king igavene juut vastas ning ütles 

Esther kuninganna, kes on ta, mistõttu on ta, et durst 

eeldavad oma südames seda teha? {7:6} ja Esther ütles, et 

vastane ja vaenlane [on] See kuri Haamanin. Siis Haamanin 

kartsin enne kuningas ja kuninganna. 

{7:7} ja tulenevad vein pidulik king 

oma viha [läks] palee Aed: ja Haamanin 

kuni esitada taotluse oma elu Esther kuninganna; sest ta 



nägin et oli paha kuningas tema vastu määratud. 

{7:8} siis kuningas tagasi välja palace aeda sisse 

koht pidulik veini; ja Haamanin oli langenud 

pärast voodi keeristuules Esther [oli]. Siis ütles kuningas, 

Ta sunnib kuninganna ka minu maja ees? Nii on 

sõna läks kuninga suust, nad kaetud Haamanin 's 

nägu. {7:9} ja Harbonah, üks chamberlains, ütles 

kuninga, Vaata ka, kaak viiskümmend küünart kõrge, 

Esther (Kreeka) lehe 582 

mis Haamanin oli näha Mordokai, kes oli rääkinud 

Hea kuningas, standeth Haamanin maja. Siis on 

kuningas ütles riputada teda selle kohta. {7:10} nii nad poos 
Haamanin 

kohta, mis ta oli valmis Mordokai kaak. Siis oli 

kuninga viha pacified. 

{8:1} sel päeval ei igavene juut anda maja kuningas 

Haamanin juutide vaenlase Esther kuninganna juurde. Ja 

Mordokai tuli kuninga; Esther oleks öelnud, mida ta 

[oli] temale. {8:2} ja kuningas lahkus oma ring, mis 

ta oli võtnud Haamanin ja andis juurde Mordokai. Ja 

Esther seatud Mordokai üle Haamanin maja. 

{8:3} ja Esther rääkis veel kord enne kuningas ja langes 

tema jalge alla ja besought teda pisaraid ladustamine 

Haamanin selle Agagite paha ja tema seadme et ta 

oli välja töötatud juutide vastu. {8:4} siis kuningas pakuti välja 

golden sceptre Esther poole. Nii Esther tekkis ja oli 

kuninga, {8:5} ja nimetatud, kui see palun kuningas ja 

Leidsin nägemise ja asi kasuks [näivad] õige 

enne kuningas, ja mina [tuleb] meeldiv silmad, lase tal olla 



kummuta kirjutada tähed väljatöötatud Haamanin poeg 

Hammedatha Agagite, mille ta hävitada selle 

Juudid [on] kõik kuninga provintsides: {8:6}, kui 

taluvad näha kurja, kes tuleb oma rahvast? 

või kuidas ma taluma näha mu kaimud hävitamine? 

{8:7} siis king igavene juut ütles Esther kuninganna 

ja et Mordokai juut, Vaata, olen andnud Esther ning 

maja Haamanin ja teda nad poos korral on 

kaak, kuna tema pani käe pärast juudid. {8:8} 

Kirjutage teie ka juudid, sest see liketh sind, kuninga 

nime ja seal [see] kuninga ring: kirjutusviis 

mis on kuninga nimi kirjutatud, ja millel on 

kuninga ring, ükski inimene võib tühistada. {8:9} siis olid nende 

kuninga kirjatundjad nimetatakse sel ajal kolmandal kuul, mis 
[on] 

kuu Sivan, kolm ja kahekümnenda [päev] 

ja see oli kirjutatud et Mordokai vastavalt 

käskis juutidele ja allohvitseride, ning 

asetäitja ja provintside valitsejad [on] Indiast 

Etioopia, sada kakskümmend kuni seitse provintsid, juurde 
juurde 

iga provintsi vastavalt kirjalikult sellest ja juurde 

iga inimest oma keeles ja vastavalt juutide 

oma kirjalikult ja nende keel. {8:10} 

Ja ta kirjutas kuningas igavene juut nimi ja suletud 

kuninga ring ja saadetud kirju postitusi ratsa, 

[ja] ratturid muulad, kaamelid, [ja] noorte dromedaries: 

{8:11} kus kuningas antud juutide mis [olid] 

igas linnas end koguda ja seisma 



oma elu hävitada, tappa ja tekitada surema, kõik on 

inimesed ja sooviksite rünnak, maakonna 

[nii] väetid ja naiste, ja [võtta] neist sõjasaak 

saagiks, {8:12} ühel päeval kõik provintsid kuningas korral 

Igavene juut, [st] pärast kolmeteistkümnes [ks], ning 

kaheteistkümnes kuu, mis [on] kuu Adar. {8:13 koopia 

käsu esitatakse kirjalikult iga 

provints [on] avaldatud kõik inimesed, ja et juudid 

peaks olema valmis vastu sel päeval kiusajad kohta 

nende vaenlased. {8:14} nii et postitused mis sõitis pärast 
muulad 

[ja] kaamelid läks, kusjuures kiirendas ja pressida 

kuninga käsk. Ja dekreedi manustati 

Shushan palee. 

{8:15} ja Mordokai läks olemasolust ning 

kuningas on royal rõivad sinine ja valge ja hea 

Crown kuld ning peene voodipesuga ja lilla on Rõivas: 

ja Shushan linna rõõmustasid ja oli rõõmus. {8:16} on 

Juutidele oli kerge, ja rõõm ja rõõmu, ja au. {8:17} 

Ja iga provints ja igas linnas, kuhu on 

kuninga käsk ja tema dekreedi tuli, juutide oli rõõm 

ja rõõm, pidu ja hea päev. Ja paljud on 

rahvas sai juudid; sest juudid hirm tuli 

neile. 

{9:1}, nüüd on kaheteistkümnes kuu, mis [on] kuu Adar, 

Samas, kui kolmeteistkümnendal kuninga 

käsk ja tema dekreedi lähenes panna 

täitmise, päeval, mil juudid vaenlased lootis 

omada mõjuvõimu, (kuigi see oli välja selle 



vastupidi, et juudid olid reeglina nende üle mis vihkasid;) 

{9:2} juutide kogunes ise nende linnades 

kogu kõik provintsid king igavene juut, näha 

käsikäes nagu otsis oma haiget: ja keegi võiks 

peab vastu sest hirm neid tungisid kõik inimesed. 

{9:3} ja kõik provintsid, valitsejad ja 

allohvitseride, ja asetäitjate ja kuninga ametnikud 

aitas juutide; sest hirm Mordokai tungisid 

neid. {9:4} jaoks Mordokai [oli] suur kuninga majas 

ja kogu kõigi provintside läks tema kuulsus: selle 

mees Mordokai vahatada üha suuremat. {9:5} seega selle 

Juudid päästeti kõik oma vaenlasi, mõõk, insult 

ja tapmine ja hävitamine, ja kas nad oleksid 

juurde neid, mis vihkasid neid. {9:6} ja Shushan palee 

Juudid tapsid ja hävitasid 200 meest. {9:7} ja 

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

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

ja Arisai, ja Aridai ja Vajezatha, {9:10} kümme poega 

ja Haamanin poeg Hammedatha, juudid, vaenlane 

tapsid nad; kuid sõjasaak nähtud nad ei oma käsi. {9:11} 

Et need, kes olid tapetud Shushan arv 

palee on esitatud kuningas. 

{9:12} ja kuningas ütles Esther kuninganna, juutide 

on tapetud ja hävitatud viissada meeste Shushan on 

palee ja kümme poega Haamanin; mida nad teinud 

kuninga provintsi ülejäänud? Nüüd mis [on] Sinu avalduse? 

ja see antakse sulle: või mis [on] oma taotluse edasi? 

ja teevad seda. {9:13} siis ütles Esther, kui see palun selle 

kuningas, lase tal anda juudid kes [on] Shushan, et 



üles homme ka vastavalt selle päeva dekreedi juurde teha ning 
lasta 

Haamanin on kümme poega tuleb pärast traallookade 
poos. {9:14} ja 

kuningas käskis tal nii teha: ja dekreedi oli 

arvestades Shushan; ja nad poos Haamanin 's kümme poega. 

{9:15} jaoks juutide mis [olid] Shushan kogutud 

ise ka kuu neljateistkümnendal päeval koos 

ADAR ja tapsid kolmsada meeste Shushan; kuid selle 

saagiks nad nähtud mitte kätt. {9:16} Aga muud juudid mis 

[olid] kuninga provintsides kogunes ise, 

ja seisis oma elu ning ülejäänud vaenlaste käest 

ja tapsid seitsekümmend ja viis tuhat, kuid nad saavad 
vaenlased 

panid ei oma käed saakloomade {9:17} kolmeteistkümnes 

kuu Adar; ja neljateistkümnendal päeval selle 

sama nad puhanud ja tegi päev feasting ja 

rõõm. {9:18} aga juutide selle [olid] Shushan 

pandud kokku kolmeteistkümnes [päev] ja edasi 
neljateistkümnes ja 15 [päev] sama 

nad puhanud ja päev feasting ja rõõm teha. 

{9:19} seega külad, mis on elanud juudid on 

unwalled linnad, tehtud neljateistkümnendal päeval kuu Adar 

[päev] rõõm ja feasting ja head päeva ja 

saates osa ühe teise. 

{9:20} ja Mordokai kirjutas need asjad ja saatis 

Kõik juutidele selle [olid] kuningas provintsides 

Igavene juut, [] nigh nii kaugele, {9:21} stablish [see] 

neist, et nad tuleks hoida neljateistkümnes päev on 



kuu Adar ja viieteistkümne päeva jooksul sama, iga-aastaste 

{9:22} kus juudid hinganud päeva oma 

Lehe 583 Esther (Kreeka) 

vaenlased ja kuus, mis oli pööratud neile: 

kurbust, rõõmu, ja leina arvesse hea päev: et nad 

tuleks teha neile päeva feasting ja rõõmu ja saata 

osa ühe teise ja kingitusi vaestele. {9:23} ja 

Juudid kohustus teha nagu ta oli alustanud, ja 

Mordokai oli kirjutada neile; {9:24} sest Haamanin 

Hammedatha, Agagite, kõik vaenlase poeg on 

Juudid, oli neid hävitada juutide vastu välja ja oli 
Enamus Pur, mis [on], palju neid tarbida ja hävitada 

; {9:25} aga kui [Ester] tuli kuninga, ta 

poolt kirjade mis tema kuri seade, mida ta 

Juutide vastu välja, peaks tagasi pärast oma pea, 

ja et ta ja tema pojad tuleks poos traallookade. 

{9:26} mispärast nad nimetatakse tänapäeval Purim pärast selle 

Pur nimi. Seega kõik sõnad kirja, ja 

[, mis] mis nad näinud selles küsimuses, mis puudutab ja 

mis tuli neile {9:27} ordineeritud, juudid ja 

nende peale ja nende seemneid ja kõik sellised 

liidetud ise neile, nii nagu see kui ei, mis 

nad hoiavad need kaks päeva vastavalt oma kirjutisi 

ja vastavalt nende [määratud] igal aastal; {9:28} 

Ja [see] [tuleb] nendel päevadel meeles pidada ja hoida 

kogu iga põlvkonna, iga perekond, iga provints 

ja igas linnas; ja [et] Purim tänapäeval ei tohiks 

Juutide hulgast ei ega neist memorial hukkub 

oma seemnest. {9:29} siis Esther kuninganna, tütar 



Abihail ja Mordokai juut, kirjutas kogu võim, 

See teine kiri Purim kinnitamiseks. {9:30} ja ta saatis 

kirjad juutidele kõik, et sada kakskümmend ja 

Kuningriik on igavene-juut [koos] sõnad seitse provintsid 

rahu ja tõde, {9:31} Purim tänapäeval kinnitamiseks 

nende ajal [tööle], vastavalt Mordokai nagu juut 

ja Esther kuninganna oli kutsus neid, ja kui nad olid 

otsustatud ise ja nende seemnete puhul kohtuväline Euroopa 

fastings ja nutta. {9:32} ja Esther dekreet 

kinnitas neid küsimusi Purim; ja see oli kirjutatud selle 

raamat. 

{Jh.10:1} ja pärast austust king igavene juut on 

maa ja [mere saartel korral]. {10:2} ja kõik toimingud 

oma võimu ja oma jõud ja deklaratsiooni selle 

ülevus Mordokai whereunto kuningas advanced 

[on] need ei kirjutatud kroonika raamat on 

Meedia ja Persia kuningad? {10:3} Mordokai juut 

[oli] järgmise juurde king igavene juut ja juutide, suur 

ja tema vennad, keda paljusust ning 

rikkust tema inimeste ja tema seeme keelt rahu. 
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