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ESTER 

Kitab Ester 

{1:1} itu datanglah pada zaman Ahasyweros, (ini 

[adalah] Ahasyweros yang memerintah, dari India sampai ke 

Etiopia, [lebih] satu ratus dan tujuh dan dua puluh 

Provinsi:) {1:2} [yang] pada masa itu, ketika raja 

Ahasyweros bersemayam di atas takhta kerajaan-nya yang 
[pada] 

Susan, {1:3} dalam tahun ketiga pemerintahannya, ia 

mengadakan Perjamuan bagi semua pembesar dan 
pegawainya; kekuatan 

Persia dan Media, bangsawan dan pembesar 

Provinsi, [yang] sebelum dia: {1:4} ketika ia menunjukkan 

kekayaan kerajaannya yang mulia dan kehormatan Nya 

yang bersemarak, berhari [bahkan] seratus dan 

delapan puluh hari. {1:5} dan ketika hari ini telah berakhir, 

Raja membuat pesta kepada semua orang yang hadir 

di dalam benteng Susan, keduanya kepada tujuh besar dan 
kecil, 

hari, di pengadilan Taman Istana; {1:6} 

[Mana yang] putih, hijau, dan biru, [marmar, diikat 

dengan tali lenan halus dan ungu untuk cincin perak dan pilar 

marmer: tempat tidur [sedang katil emas dan perak, 
berdasarkan 

trotoar marmer merah, dan biru, putih dan hitam. 



{1:7} dan mereka memberi [mereka] minuman di pembuluh 
emas, ( 

pembuluh darah yang beraneka warna dari yang lain,) dan royal 
anggur di 
kelimpahan, sebagaimana layak bagi raja. {1:8} dan 

minum [adalah] menurut hukum; disyaratkan: untuk 

Jadi raja telah ditunjuk untuk semua pengurus rumah-nya, 

bahwa mereka harus melakukan menurut kesenangan setiap 
laki-laki. 

{1:9} juga Wasti, sang ratu membuat pesta untuk wanita 

di royal rumah yang [dimiliki] raja Ahasyweros. 

{1:10} pada hari ketujuh, ketika raja 

gembira karena anggur, ia memerintahkan Mehuman, Bizta, 

Bigta, Abagta, dan Zetar dan karkas, sang dan Zetar, 

ketujuh sida-sida yang bertugas dari presence 

Raja Ahasyweros, {1:11} untuk membawa Wasti sang ratu 

hadapan raja dengan memakai mahkota kerajaan, kepada 
sekalian rakyat 

dan para pembesar kecantikannya: untuk dia [adalah] elok 
rupanya. 

{1:12} tetapi Ratu Wasti menolak untuk raja 

perintah oleh sida-sida [-Nya]: karena itu 

Raja sangat gusar, dan kemarahan dibakar dalam dirinya. 

{1:13} Kemudian berkatalah raja kepada para orang bijaksana, 
yang tahu 

kali, (untuk Demikianlah raja bertanyalah 

undang-undang dan hukum: {1:14} dan berikutnya kepadanya 

[adalah] Terdekat, Efrat, Admata, Tarsis, Meres, 

Marsena, [dan] Memukan, ketujuh pembesar Persia dan 



Media, yang memperlihatkan wajah raja, [dan] yang duduk 
pertama 

di Kerajaan;) {1:15} apa yang harus kami perbuat kepada Ratu 

Wasti menurut hukum, karena tidak dilakukannya 

perintah raja Ahasyweros oleh para bendahara kota? 

{1:16} dan Memucan menjawab raja dan 

Pangeran, Wasti, sang ratu telah tidak berbuat salah kepada 
raja 

saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan untuk semua 
orang yang 

[adalah] dalam segala daerah raja Ahasyweros. {1:17} untuk 

[ini] akta Ratu akan datang di luar negeri kepada semua 
perempuan, 

sehingga mereka harus membenci suami mereka di mata 
mereka, ketika 

itu harus dilaporkan, raja Ahasyweros menitahkan, supaya 
Wasti 

Ratu untuk dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau 
datang. 

{1:18} [demikian] orang Persia dan Media berkata 

hari ini kepada semua raja, yang belum mendengar tentang 

Akta Ratu. Dengan demikian [tidak bangkit] terlalu banyak 

penghinaan dan murka. {1:19} Jika raja, biarkan sana pergi 
perintah kerajaan dari dia, dan membiarkannya ditulis antara 

undang-undang Persia dan media, yang itu tidak 

berubah, bahwa Wasti datang lagi sebelum raja Ahasyweros; 

hendaklah raja memberikan nya estate kerajaan kepada lain 
yang 

lebih baik daripada dia. {1:20} dan ketika raja keputusan yang 



Dia akan membuat akan dipublikasikan seluruh kerajaannya, 

(karena itu besar,) semua istri akan memberi kepada suami 
mereka 

kehormatan, baik untuk besar dan kecil. {1:21} dan mengatakan 

senang raja dan para pembesar; dan raja melakukan menurut 

kepada Firman Memucan: {1:22} untuk dia mengirim surat ke 
semua 

daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut 

menulis daripadanya, dan untuk setiap orang bahasanya, 

bahwa setiap manusia harus menegakkan peraturan di dalam 
rumahnya sendiri, dan bahwa 

[itu] harus diterbitkan menurut bahasa setiap 

orang-orang. 

{2:1} setelah hal-hal ini, ketika murka raja 

Ahasyweros peristiwa, ia ingat Vasti, dan apa 

ia lakukan, dan apa yang diputuskan atasnya terhadap 
dirinya. {2:2} kemudian 

kata pelayan raja yang melayani kepadanya, membiarkan ada 

gadis-gadis muda yang adil dicari untuk raja: {2:3} dan 
membiarkan 

Raja menunjuk petugas di semua provinsi di kerajaan-nya 

bahwa mereka mengumpulkan semua gadis muda adil kepada 

Susan, ke rumah perempuan kepada 

tahanan sida-sida raja, penjaga 

Perempuan; dan membiarkan hal-hal mereka untuk pemurnian 
diberikan [mereka: 

] {2:4} dan membiarkan gadis yang terbaik raja menjadi Ratu 

ganti Wasti. Dan hal yang senang raja; Ia melakukan 

Jadi. 



{2:5} [sekarang] di dalam benteng Susan sana adalah tertentu 

Yahudi, yang bernama Mordekhai bin Yair bin dari 

Simei bin Kish, seorang Benyamin; {2:6} yang telah 

dibawa dari Yerusalem dengan penawanan yang telah 

telah dibawa pergi dengan Yekhonya, raja Yehuda, yang 

Nebukadnezar raja Babel telah terbawa. 

{2:7} dan ia dibesarkan Hadassah, yang [adalah], Ester, nya 

anak perempuan pamannya: karena ia tidak ayah atau ibu, dan 

pembantu [adalah] adil dan indah; Siapa Mordekai, ketika 

ayah dan ibunya sudah mati, mengambil untuk putrinya sendiri. 

{2:8} sehingga terjadilah, ketika titah 

dan titah terdengar, dan ketika ada banyak gadis 

dikumpulkan di dalam benteng Susan istana, ke dalam tahanan 
dari 
Hegai, yang Ester dibawa juga kepada rumah raja, 

ke dalam tahanan di bawah pengawasan Hegai, penjaga para 
perempuan. {2:9} dan 

gadis itu senang dia, dan ia memperoleh kebaikan dari dirinya; 

dan dia cepat memberikannya kepadanya hal-hal untuk 
pemurnian, dengan 

hal-hal seperti milik dia, dan tujuh dayang, [yang 

itu memenuhi diberikan padanya, dari rumah raja: dan ia 

pilihan dan pelayan kepada terbaik [tempat] 

rumah wanita. {2:10} Ester tidak dia 

manusia tidak usulnya: untuk Mordekhai telah dibebankan 
kepadanya bahwa 

Dia harus memberitahukan.] {2:11} dan Mordekai berjalan 

setiap hari depan pelataran balai perempuan itu untuk 
mengetahui 



bagaimana keadaan Ester dan apa yang seharusnya menjadi 
nya. 

{2:12} sekarang ketika pembantu setiap beralih datang untuk 
masuk ke 

raja Ahasyweros, setelah dia sudah dua belas bulan, 

menurut adat perempuan, (untuk jadi yang 

Tiap tercapai, [untuk kecerdasan,] enam 

bulan untuk memakai minyak mur dan enam bulan dengan 
manis 

bau, dan lain-lain bagi 
perempuan;) {2:13} kemudian jadi datang [setiap] gadis kepada 

Raja; apapun yang dia inginkan diberikan untuk pergi dengan 
dia 

dari rumah perempuan kepada istana raja. 

{2:14} di malam hari ia pergi, dan pada keesokan harinya dia 

kembali ke rumah kedua perempuan, ke dalam tahanan 

pengawasan Shaashgaz, sida raja, yang disimpan 

selir: ia datang kepada raja tidak lebih, kecuali 

raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan nama. 

{2:15} sekarang ketika pergantian Ester, putri 

Abihail paman Mordekhai yang mengangkat Ester untuk 
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putri, datang untuk masuk menghadap raja, dia diperlukan 

apa-apa kecuali yang dianjurkan oleh Hegai sida raja, penjaga 

Perempuan, ditunjuk. Maka Ester dapat menimbulkan kasih 
sayang pada 

pandangan semua orang yang melihat dia.. {2:16} Demikianlah 
Ester 



dibawa masuk menghadap raja Ahasyweros ke rumahnya royal 
di kesepuluh 

bulan [adalah] bulan Tebet di ketujuh tahun 

pemerintahannya. {2:17} dan raja itu sayang Ester di atas 
semua 

wanita, dan dia memperoleh kasih karunia dan nikmat dengan 
penglihatan lebih 

daripada semua anak dara; sehingga ia menetapkan mahkota 
kepadanya 

kepala, dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. {2:18} 
kemudian 

Raja mengadakan pesta kepada semua pembesar dan nya 

hamba-hamba, [bahkan] Ester perayaan; dan dia membuat rilis 
untuk 

Provinsi, dan memberi hadiah, sebagaimana layak bagi raja. 

{2:19} dan ketika gadis-gadis berkumpul bersama 

kedua kalinya, maka Mordekhai duduk di pintu gerbang 
raja. {2:20} 

Ester [belum] menunjukkan usulnya ataupun dia orang; sebagai 
Mordekhai: sebab Ester tetap berbuat menurut perintah 

Mordekhai seperti ketika Dia dibesarkan dengannya. 

{2:21} pada masa itu, ketika Mordekhai duduk di raja 

gerbang, dua orang sida-sida raja, Bigthan dan Teresh, dari 

orang-orang yang terus pintu, itu menjadi, dan berusaha untuk 
berbaring 

tangan raja Ahasyweros. {2:22} dan hal yang 

dikenal untuk Mordekai, siapa menceritakannya kepada Ester, 
sang ratu; dan 

Ester bersertifikat raja [itu] atas nama Mordekai. 



{2:23} dan ketika Inkuisisi dibuat dari masalah, itu adalah 

menemukan; oleh karena itu mereka berdua digantung pada 
pohon: dan 

ditulis dalam buku sejarah menghadap raja. 

{3:1} sesudah itu raja Ahasuerus mempromosikan 

Haman bin Hamedata, orang Agag, dan maju 

Dia, dan kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar 
yang [yang] dengan 

Dia. {3:2} dan pelayan semua raja, bahwa [yang] di 

gerbang raja, berlutut dan dimuliakan Haman: raja telah 

Jadi memerintahkan mengenainya. Tetapi Mordekai tidak, 

begitu pula [Nya] penghormatan. {3:3} kemudian Raja 's 
pelayan, 

yang [yang] di gerbang raja, berkata kepada Mordekhai, 
mengapa 

engkau melanggar perintah raja? {3:4} sekarang 

terjadilah, ketika mereka menegor dia, dan ia 

tidak mendengarkan mereka, bahwa mereka kepada Haman 
untuk melihat 

Apakah sikap Mordekhai itu akan berdiri: sebab dia diberitahu 

mereka bahwa dia [adalah] seorang Yahudi. {3:5} ketika Haman 
melihat, bahwa 

Mordekai tidak membungkuk, atau apakah dia penghormatan, 
kemudian 

Haman penuh murka. {3:6} dan dia pikir cemoohan untuk 
meletakkan 

tangan pada Mordekai; karena mereka telah menunjukkan dia 

Mordekhai: Jadi Haman mencari ikhtiar untuk menghancurkan 
semua 



orang-orang Yahudi bahwa itu, di seluruh kerajaan 

Ahasuerus, [yakni bangsa Mordekhai. 

{3:7} dalam bulan pertama, yang ada, yakni bulan Nisan, di 

tahun yang kedua belas zaman raja Ahasyweros, mereka 
membuang Pur, yang [adalah], 

banyak, sebelum Haman dari hari ke hari, dan dari bulan 

bulan [untuk] kedua belas [bulan,] itu [adalah,] bulan Adar. 

{3:8} dan Haman bertanyalah raja Ahasyweros, ada 

orang-orang tertentu yang tersebar di luar negeri dan 
dibubarkan diantara 

orang-orang di semua provinsi di kerajaan-Mu; dan undang-
undang mereka 

[] beragam dari semua orang; tidak menjaga mereka raja 

undang-undang: karena itu [adalah] tidak untuk keuntungan 
raja menderita mereka. 

{3:9} jika raja, biarkan dituliskan bahwa mereka mungkin 

menghancurkan: dan aku akan membayar sepuluh ribu talenta 
perak untuk 

tangan orang-orang yang memiliki biaya bisnis, membawa 

[itu] ke dalam perbendaharaan raja. {3:10} dan raja mengambil 
nya 

cincin dari tangan-Nya, dan diserahkannya kepada Haman bin 

Hamedata Agag, musuh orang Yahudi. {3:11} dan 

berkatalah raja kepada Haman, perak [adalah] diberikan 
kepadamu, 

orang juga, harus dilakukan dengan mereka seperti yang 
kaupandang baik. 

{3:12} kemudian menjadi juru raja yang disebut pada hari ketiga 
belas 



hari pertama bulan pertama, dan sesuai dengan semua 

Haman telah memerintahkan kepada raja Letnan, 

dan kepada Gubernur bahwa [itu] atas setiap provinsi, dan 
untuk 

para penguasa dari setiap orang dari tiap-tiap daerah menurut 

menulis daripadanya, dan untuk setiap orang bahasanya; 

atas nama raja Ahasyweros itu ditulis, dan disegel 

dengan cincin raja. {3:13} dan surat-surat dikirim oleh 

posting ke semua entahlah, menghancurkan, untuk 
membunuh, dan 

menyebabkan binasa, semua orang Yahudi, tua dan muda, 
anak-anak kecil 
dan perempuan, dalam satu hari, [bahkan] Berdasarkan ketiga 
belas [hari] 

bulan kedua belas, yang bulan Adar, dan untuk merampas] 

harta miliknya. {3:14} salinan tulisan 

untuk perintah diberikan di setiap provinsi 

Diterbitkan kepada semua orang bahwa mereka harus siap 
terhadap 

hari itu. {3:15} posting keluar, pesuruh-pesuruh 

perintah raja, dan keputusan telah diberikan di dalam benteng 
Susan 

Istana. Raja dan Haman duduk minum; Tapi 
kota Susan bingung. 

{4:1} setelah Mordekhai mengetahui segala yang dilakukan, 

Mordekai menyewa pakaiannya, dan mengenakan kain kabung 
dengan abu, 

dan pergi ke tengah-tengah kota, dan berteriak dengan keras 

dan menangis pahit; {4:2} dan datang bahkan sebelum raja 



Gerbang: untuk tidak boleh masuk ke gerbang raja berpakaian 

kain kabung. {4:3} dan di setiap provinsi, mendampingi 

titah dan raja datang, [ada] 

besar berkabung antara orang Yahudi, berpuasa dan menangis, 

dan meratap; dan banyak orang kain kabung dan abu. 

{4:4} jadi Ester pelayan dan sida-sida dia datang dan 

mengatakan [itu] Dia. Kemudian Ratu sangat sedih hati; dan 

Dia mengirim pakaian untuk mendandani Mordekai, dan untuk 
mengambil nya 

kain kabung darinya: tetapi ia menerima [itu] tidak. {4:5} 
kemudian 

Ester memanggil Hatah, [satu] orang sida-sida raja, 

siapa dia telah melantik dia, dan memberinya 

perintah untuk Mordekhai untuk mengetahui apa itu [adalah], 
dan mengapa 

itu [adalah]. {4:6} lalu keluarlah Hatah Mordekhai kepada 

jalan kota, yang [adalah] sebelum raja gerbang. {4:7} 

Dan Mordekhai menceritakan kepadanya segala yang terjadi 
kepadanya 

dan jumlah uang Haman telah berjanji untuk 

membayar untuk perbendaharaan raja orang Yahudi, untuk 
menghancurkan mereka. 

{4:8} juga dia memberikan salinan penulisan 

keputusan yang diberikan di Susan untuk menghancurkan 
mereka, untuk menunjukkan 

[itu] kepada Ester, dan untuk menyatakan [itu] kepadanya, dan 
untuk mengisi 
kepadanya bahwa dia harus pergi kepada raja untuk membuat 
permohonan 



kepadanya, dan untuk membuat permintaan sebelum dia untuk 
bangsanya. 

{4:9} Lalu masuklah Hatah dan memberitahu Ester kata-kata 

Mordekai. 

{4:10} Ester berfirman kepada Hatah, dan memberinya 

Mordekhai {4:11} semua raja 

hamba-hamba, dan bangsa entahlah, tahu, 

bahwa Barangsiapa, Apakah laki-laki atau perempuan, akan 
datang kepada 

Raja ke pelataran dalam, yang tidak disebut, [ada] salah satu 

hukum Nya untuk [Nya] dihukum mati, kecuali seperti yang 

Raja akan mengulurkan tongkat emas, bahwa ia mungkin hidup: 
tetapi 
Aku tidak dipanggil untuk datang kepada raja ini tiga puluh 

hari. {4:12} kepada perkataan Mordekai Ester. 

{4:13} kemudian Mordekai memerintahkan jawab ini kepada 
Ester berpikir 

tidak dengan dirimu engkau yang akan terluput di rumah raja, 

lebih dari semua orang Yahudi. {4:14} jika engkau sama sekali 
holdest 

damai pada saat ini, akan ada pembesaran dan 

Pembebasan muncul kepada orang Yahudi dari tempat 
lain; tetapi engkau 

dan keluargamu akan dibinasakan: dan siapa mengetahui 

Apakah engkau datang kepada Kerajaan untuk [seperti] waktu 
sebagai 
ini? 

{4:15} maka Ester menyuruh menyampaikan [mereka] 
Mordekhai [ini 



jawaban,] {4:16} pergi, mengumpulkan semua orang Yahudi 
yang 

hadir dalam benteng Susan, dan cepat kamu bagi saya, dan 
tidak makan atau 
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minum tiga hari, siang atau malam: saya juga dan gadis-gadis 
saya akan 

cepat seperti yang kulakukan. dan jadi aku akan pergi kepada 
raja yang [adalah] 

tidak sesuai dengan hukum: dan jika saya binasa, saya 
binasa. {4:17} Jadi 

Mordekai pulang, dan melakukan semua yang Ester 

diperintahkan kepadanya. 

{5:1} sekarang terjadilah pada hari ketiga, yang diadakan oleh 
Ester 

menempatkan di royal [Nya] [pakaian], dan berdiri di pelataran 
dalaman 

Raja house, luar rumah raja: raja 

Duduk atas takhta-Nya kerajaan di royal house, atas terhadap 

pintu rumah. {5:2} dan itu begitu, ketika raja melihat 

Ester, sang ratu berdiri di pengadilan, [yang] ia memperoleh 

nikmat di hadapan Allah: dan raja mengulurkan kepada Ester 

Golden sceptre itu [adalah] di tangannya. Jadi Ester mendekat, 

dan menyentuh atas tongkat. {5:3} berkatalah raja 

kepadanya, apa yang engkau, Ratu Ester? dan apa [adalah] Mu 

permintaan? itu bahkan diberikan kepadamu paruh 

Raya. {5:4} dan Ester menjawab, jika [tampaknya] baik 

kepada raja membiarkan sang raja dan Haman datang hari ini 
kepada 



Perjamuan yang telah kusediakan bagi-Nya. {5:5} maka 

Raja berkata, penyebab Haman datang, yang dia bisa lakukan 
sebagai 
Ester berfirman. Jadi raja dan Haman datang ke 

Perjamuan yang Ester. 

{5:6} bertanyalah raja kepada Ester: itu 

anggur, Apakah permintaanmu? dan itu akan diberikan 
kepadamu: 

dan apakah permintaan Mu? bahkan untuk setengah dari 
kerajaan itu 

dilakukan. {5:7} Maka jawab Ester, dan berkata, 

Saya permintaan dan keinginan hamba [adalah]; {5:8} jika saya 
telah menemukan 

nikmat di hadapan raja dan jikalau raja 

mengabulkan permohonan saya, dan untuk melakukan 
permintaan saya, biarkan raja 

dan Haman datang ke perjamuan yang akan mempersiapkan 

mereka, dan aku akan melakukan untuk besok seperti 
dikatakan oleh raja. 

{5:9} Maka keluarlah Haman hari itu menyenangkan dan 
dengan 

senang hati: tetapi ketika Haman melihat Mordekai dalam raja 

gerbang, bahwa ia berdiri tidak, atau pindah baginya, dia penuh 

kemarahan terhadap Mordekai. {5:10} namun Haman 

menahan hatinya: dan ketika pulang, dia mengirim dan 

menyerukan teman-temannya, dan Zeresh, isterinya. {5:11} dan 

Haman memberitahu mereka tentang kemuliaan kekayaannya, 
dan 

banyak anak-anaknya, dan semua [hal] wherein 



Raja telah dipromosikan dia, dan bagaimana ia telah maju dia. 

di atas para pembesar dan pegawai raja. {5:12} Haman 

Ya, katanya, Ester, sang ratu itu jangan ada orang yang datang 

dengan raja ke perjamuan yang diadakannya tetapi 

diriku sendiri; dan untuk besokpun aku diundangnya kepadanya 
juga dengan 

Raja. {5:13} namun semua ini tidak berguna bagiku, selama aku 

melihat Mordekai orang Yahudi yang duduk di gerbang raja. 

{5:14} kemudian berkata Zeresh isterinya dan semua teman-
temannya kepada 

Dia membiarkan tiang terbuat dari lima puluh hasta tingginya, 
dan untuk 

Morrow berbicara engkau kepada raja bahwa Mordekai 
mungkin 

digantung di atasnya: Pergilah kamu riang dengan raja kepada 

Perjamuan. Dan hal yang senang Haman; dan ia menyebabkan 

tiang gantungan untuk dilakukan. 

{6:1} pada malam itu raja tidak bisa tidur, dan ia 

diperintahkan untuk membawa buku catatan sejarah; 

dan mereka yang membaca menghadap raja. {6:2} dan 
ditemukan 

tertulis, bahwa Mordekhai telah mengatakan Bigtan dan 
Teresh, dua 

orang sida-sida raja, penjaga pintu, yang 

mencari untuk meletakkan tangan raja Ahasyweros. {6:3} dan 

berkatalah raja: kehormatan dan kebesaran Apakah telah 
dilakukan untuk 

Mordekai untuk ini? Lalu berkatalah hamba-hamba raja itu 

melayani kepadanya, tidak ada yang dilakukan baginya. 



{6:4} dan berkatalah raja yang ada di pengadilan? Sekarang 

Itu Haman baru datang ke pelataran luar raja 

rumah, untuk berbicara kepada raja untuk menggantungkan 
Mordekai 

Gantungan yang dia sediakan baginya. {6:5} dan raja 

hamba berkata kepadanya, lihatlah, Haman berdiri di 

pengadilan. Dan raja berkata, baiklah ia datang in. {6:6} Jadi 
Haman 

masuk. Bertanyalah raja kepadanya: Apakah yang akan 
dilakukan 

kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Sekarang 

Haman berpikir dalam hatinya, kepadanya akan raja 

berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari 
kepadaku? {6:7} dan 

Jawab Haman kepada raja, kepada orang yang raja 

berkenan menghormatinya, {6:8} hendaklah diambil pakaian 
kerajaan dibawa 

yang raja [laki] untuk memakai, dan kuda yang raja 

dikendarai, dan mahkota kerajaan di kepalanya: 

{6:9} dan membiarkan ini pakaian dan kuda yang diserahkan 
kepada 

tangan salah satu Pangeran Raja yang paling mulia, bahwa 
mereka mungkin 

array pria [buahnya] yang raja berkenan menghormatinya, 

dan membawanya berkuda melalui jalan kota, 

dan menyatakan sebelum dia, dengan demikian itu dilakukan 
untuk pria 

yang raja berkenan menghormatinya. {6:10} kemudian raja 



kata Haman, membuat tergesa-gesa, [dan] mengambil pakaian 
dan 

kuda, karena engkau yang tadinya berkata, dan melakukan 
demikian kepada Mordekhai 

Yahudi, yang duduk dipintu gerbang raja: Jangan biarkan ada 
sesuatu yang gagal semua yang 

engkau telah diucapkan. {6:11} lalu Haman mengambil pakaian 
dan 

kuda, dan diaraknya Mordekhai, dan membawanya 

berkuda melalui jalan kota, dan memproklamirkan 

sebelum dia, dengan demikian itu dilakukan kepada orang yang 

raja berkenan menghormatinya. 

{6:12} dan Mordekhai datang lagi ke gerbang raja. Tapi 

Haman segeralah ke rumahnya berkabung, dan kepalanya 

tertutup. {6:13} dan Haman memberitahu Zeresh isterinya dan 
semua 

teman setiap [hal] yang dialaminya. Kemudian berkata nya 

orang arif bijaksana dan Zeresh, isterinya, kepadanya: Jikalau 
Mordekhai] dari 

keturunan Yahudi, depannya engkau sudah mulai jatuh, 

engkau engkau tidak akan sanggup melawan dia, tetapi engkau 
akan jatuh 

sebelum dia. {6:14} dan sementara mereka [] belum berbicara 
dengan 

Dia, datanglah sida-sida raja dan cakap untuk membawa 

Haman ke perjamuan yang Ester. 

{7:1} jadi raja dan Haman datang ke Perjamuan dengan 

Ester, sang ratu. {7:2} dan lagi berkatalah raja kepada Ester: 

pada hari kedua di minum anggur, apa [adalah] Mu 



petisi, Ratu Ester? dan itu akan diberikan kepadamu: dan 

Apakah permintaan Mu? dan itu akan dilakukan, [bahkan] 

setengah dari Kerajaan. {7:3} maka Ester, sang ratu 

menjawab dan berkata, jika aku telah menemukan nikmat di 
mata-Mu, O 

Raja dan jikalau raja, biarkan hidupku diberikan saya di saya 

permohonan, dan orang-orang saya permintaan: {7:4} untuk 
kami 
terjual, hamba serta bangsa, untuk dipunahkan, dibunuh, dan 

binasa. Tetapi jika kita telah dijual untuk budak dan 

Perempuan, aku telah mengadakan lidah saya, meskipun 
musuh 

bisa tidak countervail raja kerusakan. 

{7:5} maka raja Ahasyweros menjawab dan berkata: 

Ester, sang ratu, Siapakah dia, dan di mana ia durst itu 

kira di dalam hatinya untuk melakukannya? {7:6} dan Ester 
berkata, 

musuh dan musuh [adalah] ini jahat Haman. Kemudian Haman 

adalah ketakutan di hadapan raja dan Ratu. 

{7:7} dan raja yang timbul dari minum anggur di 

murka-Nya [pergi] ke Taman Istana: dan Haman berdiri 

hingga membuat permintaan nyawanya kepada Ester, sang 
ratu; untuk dia 

melihat bahwa ada jahat celaka kepadanya oleh raja. 

{7:8} kemudian raja kembali dari Taman Istana ke 

tempat minum anggur; dan Haman jatuh 

Berdasarkan tempat tidur dimana Ester [adalah]. Berkatalah 
raja, 



Akan ia hendak menggagahi sang ratu juga sebelum aku di 
rumah? Sebagai 
kata pergi dari Raja mulut, mereka ditutupi Haman 

wajah. {7:9} dan Harbonah, salah seorang sida-sida, kata 

menghadap raja, lihatlah juga, tiang gantungan lima puluh 
hasta tinggi, 
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yang dibuat Haman untuk Mordekhai, orang yang telah 
berbicara 

baik untuk raja, berdiri di dekat rumah Haman. Kemudian 

Raja berkata, gantungkan dia diatasnya. {7:10} kemudian 
Haman disulakan 

di gantungan yang dia sediakan untuk Mordekai. Kemudian 

murka raja ditenangkan. 

{8:1} pada hari itu raja Ahasuerus memberi rumah 

Haman orang Yahudi' musuh kepada Ester, sang ratu. Dan 

Mordekai datang sebelum raja; Ester mengatakan apa yang ia 

[adalah] kepadanya. {8:2} dan maka raja mencabut cincin yang 

ia diambil dari pada Haman, lalu diserahkannya kepada 
Mordekhai. Dan 

Ester menyediakan Mordekai atas rumah Haman. 

{8:3} dan Ester berkata lagi raja dan jatuh 

ke bawah di kakinya, dan memohon dengan air mata untuk 
menyingkirkan 

The mischief dari Haman orang Agag, dan perangkat nya bahwa 
ia 

menyusun terhadap orang Yahudi. {8:4} kemudian raja 
mengulurkan 

tongkat emas terhadap Ester. Jadi Ester bangun dan berdiri 



menghadap raja, {8:5} dan berkata, jika raja, dan jika 

Saya telah menemukan nikmat di hadapan Allah, dan hal yang 
[tampaknya] benar 

sebelum raja, dan raja] menyenangkan di matanya, 
membiarkannya 

ditulis untuk membalikkan huruf yang dibuat oleh Haman bin 

Hamedata, orang Agag, yang ditulisnya untuk membinasakan 

Orang Yahudi yang [adalah] dalam semua entahlah: {8:6} untuk 
bagaimana 

hamba dapat melihat malapetaka yang akan datang kepada 
orang-orang saya? 

atau bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak 
saudara hamba? 

{8:7} berkatalah raja Ahasyweros kepada Ester: Ratu 

dan Mordekhai, orang Yahudi sesungguhnya aku telah 
memberikan Ester 

rumah Haman, dan dia telah disulakan berdasarkan 

tiang gantungan, karena ia sudah mengacungkan tangannya 
kepada orang Yahudi. {8:8} 

Tuliskanlah bangsa Yahudi, sebagai meteraikanlah kamu raja 

nama, dan seal [itu] dengan cincin raja: untuk menulis 

yang adalah ditulis dalam nama raja dan dimeteraikan dengan 

cincin raja, mungkin tidak sebaliknya. {8:9} itu 

ahli-ahli Taurat raja yang disebut pada waktu itu dalam bulan 
ketiga, yang [adalah], 

dalam bulan Sivan, pada tiga dan kedua puluh [hari] 
daripadanya; 

dan ia ditulis menurut semua Mordekai 

memerintahkan kepada orang Yahudi, dan Letnan, dan 



Deputi dan pemerintah provinsi yang [adalah] dari India 

ke Etiopia, seratus dua puluh tujuh daerah, kepada 

tiap-tiap daerah menurut tulisannya daripadanya, dan kepada 

setiap orang setelah bahasa mereka, dan untuk orang-orang 
Yahudi yang sesuai 

tulisan mereka, dan sesuai dengan bahasa mereka. {8:10} 

Ia menulis dalam nama raja Ahasyweros, dan memeteraikannya 
di atasnya 

dengan cincin raja, dan surat-surat yang dikirim oleh posting di 
atas kuda, 

[dan] pengendara bagal, unta, [dan] pekudaan: 

{8:11} isinya: Raja mengizinkan orang Yahudi yang di 

tiap-tiap kota untuk berkumpul, dan untuk berdiri untuk 

kehidupan mereka, untuk menghancurkan, untuk membunuh 
dan menyebabkan binasa, Semua 

kekuatan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang 
mereka, 

[baik] anak-anak dan wanita, dan untuk merampas harta 

miliknya, {8:12} pada hari yang sama di segala daerah raja 

Ahasuerus, [yakni,] Berdasarkan ketiga belas [hari] 

bulan kedua belas, yang bulan Adar. {8:13} copy 

Surat itu harus diundangkan setiap 

Provinsi [diumumkan kepada semua orang, dan bahwa orang-
orang Yahudi 
harus siap untuk hari itu untuk membalas dendam pada 

musuh-musuh mereka. {8:14} [jadi] posting yang mengendarai 
keledai 
[dan] unta keluar, yang bergegas dan menekan pada oleh 

perintah raja. Dan keputusan telah diberikan di 



Susan. 

{8:15} dan Mordekhai keluar dari hadapan 

Raja di kerajaan pakaian warna biru dan putih, dan dengan 
besar 

mahkota emas, dan dengan pakaian lenan halus dan ungu: 

dan kota Susan bersukacita dan senang. {8:16} 

Orang Yahudi mempunyai cahaya, dan sukacita, dan sukacita, 
dan kehormatan. {8:17} 

Dan di setiap provinsi, dan di setiap kota, mendampingi 

titah dan raja datang, orang Yahudi memiliki sukacita 

dan sukacita, perayaan dan hari yang baik. Dan banyak 

orang-orang dari tanah menjadi Yahudi; takut jatuh Yahudi 

kepada mereka. 

{9:1} sekarang dalam bulan yang kedua belas, yang [adalah,] 
bulan Adar, 

pada hari yang ketiga belas sama, ketika raja 

titah dan mendekat untuk diletakkan di 

eksekusi, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap untuk 

mempunyai kuasa atas mereka (meskipun itu ternyata 

Sebaliknya, bahwa orang-orang Yahudi mengalahkan pembenci 
pembenci mereka.) 

{9:2} orang Yahudi berkumpul di kota-kota mereka 

seluruh segala daerah raja Ahasyweros, untuk meletakkan 

tangan pada seperti mencari rasa sakit hati: dan tidak ada 
seorangpun yang bisa 

menahan mereka; karena takut mereka jatuh pada semua 
orang. 

{9:3} dan semua raja dari provinsi, dan 

Letnan, dan Deputi, dan petugas raja, 



membantu orang-orang Yahudi; karena takut Mordekai 

mereka. {9:4} untuk Mordekhai besar di rumah raja, 

dan ia pergi ke segenap daerah: untuk ini 

Laki-laki Mordekai Wax lebih besar dan lebih 
besar. Demikianlah {9:5} 

Orang Yahudi mengalahkan semua musuh-musuh mereka 
dengan coretan pedang, 

dan pembantaian, dan penghancuran, dan melakukan apa yang 
mereka akan 

kepada mereka yang membenci mereka. {9:6} dan di dalam 
benteng Susan 

orang Yahudi membunuh dan membinasakan lima ratus 
orang. {9:7} dan 

Parshandatha, dan juga, dan Aspatha, {9:8} dan 

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

dan Arisai, dan Aridai, dan Waizata, {9:10} sepuluh anak 

Haman bin Hamedata, musuh orang Yahudi, 

membunuh mereka; Tapi jarahan meletakkan mereka tidak 
tangan mereka. {9:11} 

Pada hari itu jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam 
benteng Susan 

Istana dibawa ke hadapan raja. 

{9:12} bertanyalah raja kepada Ester: Ratu, orang Yahudi 

telah membunuh dan membinasakan lima ratus orang dalam 
benteng Susan 

Istana, dan kesepuluh anak Haman; apa yang telah mereka 
lakukan 

sisa entahlah? Sekarang Apakah permintaanmu? 



dan itu akan diberikan kepadamu: atau apakah permintaan Mu 
lebih lanjut? 

dan itu akan dilakukan. {9:13} lalu jawab Ester, jikalau 

Raja, biarkan diberikan kepada orang Yahudi yang [adalah] di 
Susan untuk 

berbuat besokpun juga sesuai dengan keputusan hari ini, dan 
membiarkan 

Kesepuluh anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang 
gantungan. {9:14} dan 

raja memerintahkan sehingga untuk dilakukan: dan keputusan 

Rajapun; dan kesepuluh anak Haman disulakan. 

{9:15} untuk orang Yahudi yang [] di Susan berkumpul 

sendiri bersama-sama pada hari keempat belas juga bulan 

Adar dan membunuh tiga ratus orang di Susan; tetapi 

mangsa mereka meletakkan tangan mereka. {9:16} tetapi orang 
Yahudi lain yang 

[yang] di Provinsi raja berkumpullah mereka bersama-sama, 

dan berdiri untuk hidup mereka, dan mempunyai istirahat dari 
musuh-musuh mereka, 

dan membunuh musuh tujuh dan lima ribu, tetapi mereka 

meletakkan tidak tangan mereka pada mangsa, {9:17} pada hari 
ketiga belas 

bulan Adar. dan pada hari yang keempat belas 

sama berhentilah mereka dan membuat hari pesta dan 

sukacita. {9:18} tetapi orang Yahudi yang [yang] di Susan 

berkumpul pada hari ketiga belas [hari] daripadanya; dan 

keempat belas daripadanya; dan pada hari kelima [hari] yang 
sama 



mereka beristirahat, dan membuat hari Perjamuan dan 
sukacita. 

{9:19} Sebab itu orang Yahudi di desa-desa, yang diam di 

perkampungan, membuat hari yang keempat belas bulan Adar 

[hari] sukacita dan pesta, dan hari yang baik, dan 

mengirim bagian satu sama lain. 

{9:20} dan Mordekhai menulis hal-hal ini, dan mengirim surat 

kepada semua orang Yahudi itu [yang] dalam segala daerah raja 

Ahasuerus, [baik] nigh dan jauh, {9:21} menegakkan [ini] 

di antara mereka, bahwa mereka harus menjaga keempat belas 
hari 
bulan Adar, dan hari kelima belas tahunan sama, 

{9:22} sebagai hari-hari yang mana orang Yahudi beristirahat 
dari mereka 
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musuh, dan bulan yang berpaling kepada mereka dari 

kesedihan sukacita, dan perkabungan menjadi hari yang baik: 
bahwa mereka 

harus membuat mereka hari Perjamuan dan sukacita, dan 
mengirim 

Bagian satu sama lain, dan hadiah kepada orang miskin. {9:23} 
dan 

orang Yahudi berusaha untuk melakukan seperti yang sudah 
dimulai mereka, dan sebagai 
Ditulis Mordekhai kepada mereka; {9:24} karena Haman 

bin Hamedata, orang Agag, musuh dari segala 

Orang Yahudi, menyusun terhadap orang Yahudi untuk 
menghancurkan mereka, dan telah 



membuang Pur, yang [adalah], banyak, mengkonsumsi mereka, 
dan untuk menghancurkan 

mereka; {9:25} tetapi ketika [Ester] datang menghadap raja, dia 

diperintahkan oleh surat-surat yang perangkat jahat nya, yang 
ia 

menyusun terhadap orang Yahudi, harus kembali kepala-Nya 
sendiri, 

dan bahwa dia dan anaknya harus hendaklah disulakan pada 
tiang. 

{9:26} Sebab itu hari-hari mereka disebut Purim 

nama Pur. Oleh karena itu untuk semua kata surat ini, dan 

itu] yang dilihat mereka mengenai hal ini, dan 

yang telah datang kepada mereka, {9:27} orang-orang Yahudi 
yang ditahbiskan, dan 

mengambil atas mereka, dan keturunannya, dan semua orang 
seperti 
bergabung diri kepada mereka, jadi seperti itu harus tidak 
gagal, yang 

mereka akan memelihara dua hari ini menurut tulisan mereka, 

dan menurut mereka [ditunjuk] waktu setiap tahun; {9:28} 

Dan [yang] hari ini [harus] diingat dan terus 

seluruh setiap generasi, setiap keluarga, setiap provinsi 

dan setiap kota; dan [bahwa] hari ini Purim tidak 

gagal dari antara orang Yahudi, maupun peringatan mereka 
binasa 

dari benih mereka. {9:29} maka Ester, sang ratu, putri 

Abihail, dan Mordekai orang Yahudi, menulis dengan semua 
otoritas, 



untuk mengkonfirmasi Surat ini kedua Purim. {9:30} dan dia 
telah mengutus 

Surat-surat kepada semua orang Yahudi, dalam keseratus dua 
puluh dan 

tujuh Provinsi kerajaan Ahasyweros, dengan kata-kata 

perdamaian dan kebenaran, {9:31} untuk hari-hari Purim 

dalam masa waktu yang ditentukan, menurut sebagai Mordekai 
orang Yahudi 
dan Ester, sang ratu telah diperintahkan mereka, dan karena 
mereka telah 

ditetapkan untuk diri mereka dan keturunan mereka, mengenai 
hal 
mereka menangis dan meratap. {9:32} dan keputusan Ester 

menegaskan hal ini Purim; dan itu ditulis dalam 

buku. 

{10:1} dan raja Ahasyweros mengenakan upeti atas 

Tanah, dan atas Kepulauan laut. {10:2} dan bertindak 

kuasa dan kekuatan-Nya, dan Deklarasi 

kebesaran Mordekhai, dimasukinya raja 

[] Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah 

Raja-raja Media dan Persia? {10:3} untuk Mordekai orang 
Yahudi 
[adalah] berikutnya masuk menghadap raja Ahasyweros, dan 
besar di antara orang Yahudi, 

dan diterima oleh banyak saudara-saudara, mencari 

kekayaan orang, dan berbicara perdamaian bagi semua orang 
sebangsanya. 
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