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ESTHER 

Boken av Esther 

{1:1} nu hände det sig i dagarna av Ahasverus, (detta 

[är] Ahasverus som regerade, från Indien ända till 

Etiopien, [över] en hundra sju och tjugo 

provinser:) {1:2} [att] i dessa dagar, när kungen 

Ahasverus satt på tronen i hans rike, som [var] i 

Susan palatset, {1:3} i det tredje året av hans regeringstid, han 

gjort en fest åt alla hans princes och hans tjänare; kraften 

från Persien och Media, adeln och furstar av den 

provinserna, [att] före honom: {1:4} när han visade det 

av hans härliga rike och äran att hans rikedomar 

utmärkta majestät många dagar, [även] ett hundra och 

åttio dagar. {1:5} och när dessa dagar har löpt ut, 

kungen gjorde en fest för alla de folk som var närvarande 

i Susan palatset, både till stora och små, sju 

dagar, vid domstolen i trädgården av kungens palats; {1:6} 

[Där var] vit, grön och blå, [hängningar,] fäst 

med rep av fine linne och lila silver ringar och pelare 

marmor: sängarna [var] guld och silver, vid en 

trottoaren av röd, och blå, och vit och svart marmor. 

{1:7} och de gav [dem] drink i fartyg av guld, (den 

fartyg att vara olika från en annan,) och royal vin i 

överflöd, beroende på tillståndet i kungen. {1:8} och 

dricka [var] enligt lagen. ingen tvinga: för 



Så kungen hade utsett till alla polismän i sitt hus, 

att göra enligt varje mans njutning. 

{1:9} också Vashti drottningen gjort en fest för kvinnor 

[i] Kungliga hus som [tillhörde] kung Ahasverus. 

{1:10} på den sjunde dagen, när hjärtat av kungen var 

glada med vin, befallde han Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, och Abagtha, Zethar och Carcas, den 

sju Kammarherrear som tjänstgjorde i närvaro av 

Ahasverus kungen, {1:11} att föra Vashti drottningen 

innan kungen med crown royal, att förkunna människorna 

och furstarna hennes skönhet: för hon [var] rimligt att titta. 

{1:12} men drottningen Vashti vägrade att komma på kungens 

budet av [hans] Kammarherrear: därför var den 

konungen mycket vred, och hans vrede som brann i honom. 

{1:13} då sade kungen till de vise männen, som visste 

gånger, (för så [var] kungens sätt mot alla som 

visste lag och dom: {1:14} och nästa till honom 

[var] Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, tjärnar, 

Marsena, [och] Memucan, sju furstar av Persien och 

Media, som såg kungens ansikte, [och] som satt första 

i kungariket;) {1:15} vad skall vi göra drottningen 

Vashti enligt lag, eftersom hon inte har utförs den 

budet av den kung Ahasverus av Kammarherrear? 

{1:16} och Memucan svarade inför kungen och den 

furstar, Vashti drottningen har inte gjort fel till kungen 

endast, men också till alla furstar, och till alla människor som 

[är] i alla provinserna i kung Ahasverus. {1:17} för 

[detta] dåd av drottningen skall komma utomlands till alla 
kvinnor, 



så att de skall föraktar sina män i deras ögon, när 

Det skall rapporteras, den kung Ahasverus befallde Vashti 

drottningen att väckas honom, men hon kom inte. 

{1:18} [inte heller] skall damerna i Persien och Media säger 

denna dag åt alla kungens furstar, som har hört talas om den 

handling av drottningen. Således [skall det uppstå] för mycket 

förakt och vrede. {1:19} låt om det snälla kungen, det gå 

en kunglig befallning från honom, och låt den vara skriven 
bland 

Perserna och mederna, som inte man lagar 

ändras, att Vashti kommer inga fler innan kung Ahasverus; 

och låt kungen ge hennes kungliga egendom åt en annan som 
är 

bättre än hon. {1:20} och när kungens dekret som 

Han skall göra skall offentliggöras i hela alla sitt rike, 

(för det är bra) skall alla fruarna ge till sina män 

ära, både till stora och små. {1:21} och talesättet 

glada kungen och furstar; och konungen gjorde enligt 

ord Memucan: {1:22} för han skickade brev till alla 

kungens provinser, till varje provins enligt den 

skriva detta, och varje folk efter deras språk. 

att varje människa bör råda i sitt eget hus, och att 

[det] bör offentliggöras enligt språket i varje 

personer. 

{2:1} efter dessa saker, när kung vrede 

Ahasverus var stillad, han mindes Vashti och vad 

Hon hade gjort, och vad påbjöds mot henne. {2:2} sedan 

sade kungens tjänare som betjänade honom, låt det 

sökas verkligt unga jungfrur för kungen: {2:3} och låt den 



konungen utse tjänstemän i alla provinser i sitt rike, 

att de kan samla alla de verkliga unga jungfrurna åt 

Susan palatset, till huset av kvinnorna till den 

vårdnaden om Hege kungens kammarherre, vårdare av de 

kvinnor. och låta deras saker för rening ges [dem: 

] {2:4} och låt Jungfrun som behagar kungen vara drottning 

i stället för Vashti. Och saken behog konungen; och han gjorde 

så. 

{2:5} [nu] i Susan var palatset där en viss 

Jude, vars namn [var] Mordokai, son till Jair, son 

Shimei, son till Kish, en benjaminit; {2:6} som hade varit 

transporteras bort från Jerusalem med fångenskapen som hade 

varit ryckas med Jeconiah kung av Juda, vilka 

Nebukadnessar kungen av Babylon hade transporteras bort. 

{2:7} och han förde upp Hadassah, som [är], Esther, hans 

farbrors dotter: för hon hade varken far eller mor, och 

pigan [var] rättvis och vacker; Vem Mordokai, när 

hennes far och mor var död, tog för sin egen dotter. 

{2:8} så hände det sig, när kungens befallning 

och hans dekret hördes, och när många jungfrur var 

samlade ihop till Susan palatset, att vårdnaden om 

Hegai, som Esther fördes också till kungens hus, 

att vårdnaden om Hegai, vårdare av kvinnorna. {2:9} och 

Jungfrun nöjd honom, och hon fick vänlighet av honom; 

och han gav snabbt henne hennes saker för rening, med 

sådana saker som tillhört henne, och sju jungfrur, [som 

skulle] Möt ges henne, ur kungens hus: och han 

program henne och hennes pigor åt bäst [plats] av den 

hus av kvinnorna. {2:10} Esther hade inte visade henne 



personer eller hennes släkt: för Mordokai hade tagit ut henne 
att 

hon bör inte förkunna [det]. {2:11} och Mordokai gick 

varje dag inför damernas hus, att veta 

Hur Esther gjorde, och vad ska bli av henne. 

{2:12} nu när varje piga slår var kommit att gå till 

kung Ahasverus, efter att hon hade varit tolv månader, 

enligt samma sätt som kvinnorna, (för så var det 

dagar av deras reningar fulländad, [till wit,] sex 

månader med olja av myrra och sex månader med söta 

lukt, och med [] annat för rening av det 

kvinnor.) {2:13} sedan således kom [varje] maiden åt den 

konung; som helst hon önskade fick henne att gå med henne 

ut ur huset av kvinnorna till kungens hus. 

{2:14} på kvällen gick hon och nästa dag hon 

återvände till det andra huset av kvinnorna, att vårdnaden 

av Shaashgaz, kungens kammarherre, som höll den 

bihustrur: hon kom till kungen inte mer, utom den 

kung förtjust i henne och att hon kallades av namn. 

{2:15} nu när vänden av Esther, dotter till 

Abihail farbror till Mordokai, som hade tagit henne för hans 
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Dotter, var kommer att gå i till kungen, hon krävs 

ingenting annat än vad Hegai kungens kammarherre, 
djurhållaren 

av de kvinnor, som utnämns. Och Esther fått fördel i den 

åsynen av alla dem som såg på henne. {2:16} så Esther var 

tas till kung Ahasverus i hans hus royal i tionde 

månad, som [är] månaden Tebeth, i sjunde året av 



hans regeringstid. {2:17} och kungen älskade Esther framför allt 
den 

kvinnor, och hon fick nåd och ynnest i hans syn mer 

än alla jungfrurna; så att han satte den kungliga kronan på 
henne 

huvudet, och gjort sin drottning istället för Vashti. {2:18} sedan 

kungen slutit en stor fest med alla sina prinsar och hans 

tjänare, [även] esters fest; och han gjorde en övergång till den 

provinser, och gav gåvor, beroende på tillståndet i kungen. 

{2:19} och när jungfrurna samlades den 

andra gången, sedan Mordecai satt i Kungsporten. {2:20} 

Esther hade ännu inte [] visade sin släkt heller henne 
människor; som 

Mordokai hade tagit ut henne: för Esther gjorde budet 

av Mordokai, likasom när hon växte upp med honom. 

{2:21} i dessa dagar, medan Mordecai satt i kungens 

Gate, två av kungens Kammarherrear, Bigthan och Teresh, av 

de som höll dörren, vredgades och försökte lägga 

hand på den kung Ahasverus. {2:22} och det var 

känt att Mordokai, som berättade det för Esther 
drottningen; och 

Esther certifierade kungen [därav] i Mordecais namn. 

{2:23} och när inkvisitionen var gjord av ärendet, det var 

hittade ut; Därför var både hängde på ett träd: och det 

skrevs i boka av krönikorna inför kungen. 

{3:1} efter dessa saker kung Ahasverus främja 

Haman son till Hammedatha i sitt, och avancerade 

honom, och ställa sin plats framför allt princesna det [var] med 

honom. {3:2} och alla kungens tjänare, det [var] i den 



Kungsporten, bugade och vördnad Haman: för kungen hade 

så befallde rör honom. Men Mordokai böjde inte, 

inte heller gjorde [honom] vördnad. {3:3} sedan kungen tjänare, 

som [var] i Kungsporten, sade till Mordokai, varför 

transgressest du kungens befallning? {3:4} nu det 

hände sig, när de talade dagligen till honom, och han 

hörsammade inte dem, som de berättade Haman, att se 

huruvida Mordecais frågor skulle stå: för han hade sagt 

dem att han [var] en jude. {3:5} och när Haman såg som 

Mordecai böjde inte heller gjorde honom vördnad, då var 

Haman full av vrede. {3:6} och han tyckte hån att lägga 

händer på Mordokai ensam; för de hade visade honom den 

personer av Mordecai: därför Haman sökte förgöra alla 

Judarna det [var] hela hela Konungariket 

Ahasverus, [även] folk Mordokai. 

{3:7} i den första månaden som [är] månaden Nisan, i den 

tolfte året av kung Ahasverus, de gjutna Pur, som [är], den 

mycket, innan Haman från dag till dag och från månad till 

månad, [att] tolfte [månad] som [är], månaden Adar. 

{3:8} och Haman sade till kung Ahasverus, finns en 

vissa människor utspridda i utlandet och spridda bland de 

människor i alla provinser av ditt rike; och deras lagar 

[är] olika från alla människor; varken hålla de kungens 

lagar: därför det [är] inte för kungens vinst att lida dem. 

{3:9} låt om det snälla kungen, det vara skrivet att de kan vara 

förstörde: och jag kommer att betala tio tusen talenter silver till 
den 

händerna på dem som har ansvaret för verksamheten, att få 

[det] i kungens skattkammare. {3:10} och kungen tog hans 



Ring från hans hand, och gav det åt Haman son 

Hammedatha i sitt, judarnas fiende. {3:11} och 

kungen sade till Haman, silver [är] ges till dig, den 

människor också, om du vill göra med dem som synes bra till 
dig. 

{3:12} sedan var kungens skriftlärda uppmanade trettonde 

dagen i första månaden, och det skrevs enligt alla 

att Haman hade befallt åt kungens löjtnanter, 

och att cheferna det [var] över varje provins, och att 

linjalerna av varje människor om varje provins enligt den 

skriva denna, och [att] alla människor efter deras språk; 

i namn av kung Ahasverus var den skriven och förseglade 

med Konungens ring. {3:13} och breven skickades av 

inlägg till alla kungens provinser, förstöra, för att döda, och att 

orsaka för att förgås, alla judar, både unga och gamla, små barn 

och kvinnor i en dag, [även] vid trettonde [dag] 

den tolfte månaden, som [är] månaden Adar, och [ta] 

bytet av dem för ett byte. {3:14} kopian av handstilen 

för en befallning ges i varje provins var 

Publicerad för alla folk, som de bör vara redo mot 

den dagen. {3:15} inlägg gick ut, som skyndade genom den 

kungens befallning och dekret gavs i Susan 

slotten. Och konungen och Haman satt besegrar till dryck; Men 

staden Susan var förbryllade. 

{4:1} när Mordecai uppfattas allt som skedde, 

Mordecai hyra hans kläder och satte på säckväv med aska, 

och gick ut in mitt i staden, och ropade med ett högt 

och en bitter gråta; {4:2} och kom redan innan kungens 

Gate: för ingen [kunde] gå in Kungsporten Påklädd med 



säckväv. {4:3} och i varje provins, varthelst det 

kungens befallning och hans dekret kom, [fanns] 

stor sorg bland judarna, och fasta, och gråt, 

och klagan; och många låg i säck och aska. 

{4:4} så esters pigor och hennes Kammarherrear kom och 

berättade för [den] henne. Sedan var drottningen oerhört 
bedrövade; och 

Hon skickade kläder att klä Mordecai och att ta bort sin 

säckväv från honom: men han tog inte emot [det]. {4:5} sedan 

efterlyste Hatach, Esther [en] av kungens Kammarherrear, 

som han hade utsett för att närvara vid henne och gav honom 
en 

budet att Mordokai, att veta vad det [var], och varför 

det [var]. {4:6} så Hatach gick fram till Mordokai åt den 

gatan av staden, som [var] före kungens gate. {4:7} 

Och Mordokai berättade för honom om allt som hade hänt 
honom, 

och summan av pengar som Haman hade lovat att 

betala till kungens skattkammare för judarna att förstöra dem. 

{4:8} också han gav honom en kopia av skrivandet av den 

dekret som gavs i Susan att förstöra dem, att förkunna 

[det] till Esther, och förkunna [det] för henne och att debitera 

henne att hon bör gå i till kungen, att göra bön 

till honom och göra begäran före honom för hennes folk. 

{4:9} och Hatach kom och berättade Esther ord 

Mordokai. 

{4:10} igen Esther talade till Hatach, och gav honom 

befallning åt Mordokai; {4:11} alla kungens 

tjänare, och folket i kungens provinser, vet, 



att den som, oavsett om man eller kvinna, skall komma till 

kungen i den inre domstolen, som kallas inte, [det finns] en 

lag av hans att sätta [honom] till döds, utom sådana som den 

kungen skall hålla ut den gyllene spiran, att han kan leva: men 

Jag har inte kallats för att komma in till kungen dessa trettio 

dagar. {4:12} och de berättade att Mordecai Esthers ord. 

{4:13} sedan Mordecai befallde för att besvara Esther, tror 

inte med dig själv som du skall fly i Kungens hus, 

Mer än alla judar. {4:14} om du alldeles holdest 

din fred vid denna tid, [då] skall det utvidgningen och 

Deliverance uppstå till judarna från ett annat ställe; men du 

och din fars hus skall förstöras: och vem vet 

Om du är kommer till kungariket för [sådan] tid som 

Detta? 

{4:15} sedan Esther bade [dem] återgå Mordecai [denna 

svar,] {4:16} gå, samla ihop alla judar som är 

närvarande i Susan, och snabbt ni för mig, och varken äta eller 
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drick tre dagar, natt eller dag: jag också och mina tärnor 
kommer 

snabbt jämväl; och så kommer jag gå in till kungen, som [är] 

inte enligt lagen: och om jag förgås, jag förgås. {4:17} så 

Mordokai gick sin väg, och gjorde enligt alla att Esther 

hade befallt honom. 

{5:1} nu hände det sig på den tredje dagen, att Esther 

sätta på [hennes] royal [kläder] och stod i den inre domstolen 
av 

Kungens hus, över mot kungens hus: och kungen 

satt på sin kungliga tron i det kungliga huset, över mot de 



utfärda utegångsförbud för av huset. {5:2} och det var så, när 
kungen såg 

Esther drottningen står i domstolen, [att] erhöll hon 

fördel i hans ögon: och kungen höll ut för Esther de 

Golden sceptre det [var] i sin hand. Så Esther drog nära, 

och rörde vid toppen av spiran. {5:3} då sade kungen 

henne, vad vill du, drottning Esther? och vilken [är] thy 

begäran? Det skall även ges dig till halvan av det 

kungariket. {5:4} och Esther svarade, om [förefaller] bra 

till kungen, låt konungen och Haman komma denna dag åt 

banketten som jag har förberett för honom. {5:5} sedan 

kungen sade, orsak Haman att skynda, att han kan göra som 

Esther har sagt. Så konungen och Haman kom till den 

bankett som Esther hade förberett. 

{5:6} och kungen sade till Esther på banketten av 

vin, vad [är] din petition? och det skall beviljas dig: 

och vad [är] din begäran? även till halvan riket det 

skall utföras. {5:7} då svarade Esther, och sade: 

Min framställning och min begäran [är]; {5:8} om jag har hittat 

fördel i åsynen av kungen, och om det snälla kungen att 

bevilja min framställning, och för att utföra mina begäran, låta 
kungen 

och Haman kommer till banketten som jag skall förbereda för 

dem, och jag kommer göra till morgondagen som kungen har 
sagt. 

{5:9} sedan gick Haman fram dagen glad och med en 

kul att hjärtat: men när Haman såg Mordecai i kungens 

Gate, att han stod inte upp, inte heller flyttade för honom, han 
var full av 



indignation mot Mordokai. {5:10} ändå Haman 

avstod själv: och när han kom hem, han skickade och 

kallas för hans vänner och Zeresh hans hustru. {5:11} och 

Haman berättade för dem om sin rikedom, ära och den 

mångfald av hans barn, och [allt] där den 

kungen hade främjat honom och hur han hade avancerat 
honom 

ovanför princes och kungens tjänare. {5:12} Haman 

Dessutom sa ja, Esther drottningen låt ingen komma 

in med kungen till banketten som hon hade förberett men 

mig själv; och att nästa dag är jag inbjuden till henne också med 
den 

kung. {5:13} men allt detta åstadkommer mig ingenting, så 
länge som jag 

Se Mordecai juden sitter på Kungsporten. 

{5:14} sedan sa Zeresh hans fru och alla hans vänner åt 

honom, låt en galge som göras av femtio alnar hög, och 

Morrow talar du till kungen att Mordokai kan vara 

hängd därpå: då går du i muntert med kungen åt 

banketten. Och sak nöjd Haman; och han lät 

galgen göras. 

{6:1} den natten kunde inte kungen sömn, och han 

befallde för att få boken poster av krönikorna; 

och de lästes inför kungen. {6:2} och det konstaterades 

Skrivet, att Mordokai hade talat av Bigthana och Teresh, två 

av king's Kammarherrear, djurhållare i dörren, som 

försökte lägga hand på den kung Ahasverus. {6:3} och 

kungen sade, vilken ära och värdighet har gjorts för att 

Mordokai för detta? Sedan sade kungens tjänare som 



betjänat honom, finns det inget gjort för honom. 

{6:4} och kungen sade, som [är] i domstolen? Nu 

Haman hade kommit till passiv domstolen i kungens 

hus, att tala till kungen att hänga Mordecai på den 

galgen som han hade förberett för honom. {6:5} och kungens 

tjänare sade till honom: se, Haman standeth i den 

domstolen. Och kungen sade: låt honom komma in. {6:6} så 
Haman 

kom i. Och kungen sade till honom, vad som skall göras 

till mannen vem kungen gläds åt att hedra? Nu 

Haman trodde i sitt hjärta, till vem skulle kungen 

glädje att göra heder mer än till mig själv? {6:7} och 

Haman svarade konungen, för mannen vem kungen 

gläds åt att hedra, {6:8} låt den kungliga kläder föras 

som kungen [useth] att bära, och hästen som kungen 

Rider, och crown royal som är satt på hans huvud: 

{6:9} och låt detta kläder och häst levereras till den 

Sidan av en av kungens mest ädla furstar, som de kan 

array mannen [därjämte] vem kungen gläds åt att ära, 

och föra honom på hästryggen genom gatan av staden, 

och förkunna före honom, således skall det göras till mannen 

vem kungen gläds åt att hedra. {6:10} sedan kungen 

sa till Haman, göra haste, [och] ta kläder och 

häst, som du har sagt, och gör även så att Mordokai den 

Jude, som tronar på Kungsporten: Låt ingenting misslyckas av 
allt som 

du har talat. {6:11} sedan tog Haman kläder och 

hästen, klädd Mordecai och förde honom 

Ridning genom gatan av staden, och proklamerade 



före honom, således skall det göras till mannen som den 

kungen gläds åt att hedra. 

{6:12} och Mordokai kom igen till Kungsporten. Men 

Haman hastade till sitt hus sorg och att ha huvudet 

omfattas. {6:13} och Haman berättade Zeresh hans hustru och 
alla hans 

vänner [allt] som hade drabbat honom. Då sade hans 

vise män och Zeresh hans hustru till honom, om Mordecai 
[vara] av 

utsäde av judarna, innan vem har du börjat falla, 

du skall inte få överhand över honom, men säkerligen skall falla 

före honom. {6:14} och medan de [] ännu talade med 

honom, kom kungens Kammarherrear, och hastade att föra 

Haman till banketten som Esther hade förberett. 

{7:1} så konungen och Haman kom till bankett med 

Esther drottningen. {7:2} och kungen sade igen till Esther 

den andra dagen på banketten för vin, vilken [är] thy 

framställning, queen Esther? och det skall beviljas dig: och 

vad [är] din begäran? och det skall utföras, [även] till 

halvan riket. {7:3} sedan Esther drottningen 

svarade och sade: om jag har funnit nåd för dina ögon, O 

kung, och om det snälla kungen, låt mitt liv som får mig på min 

framställning, och mitt folk på min begäran: {7:4} för vi är 

sålda, jag och mitt folk, att förstöras, för att bli dräpt, och till 

förgås. Men om vi hade sålts för slavar och 

bondwomen, jag hade haft min tunga, även om fienden 

kunde inte införa utjämningsåtgärder beträffande kungens 
skador. 

{7:5} då den kung Ahasverus svarade och sade till 



Esther drottningen, som han, och där är han, att durst 

antar i sitt hjärta att göra så? {7:6} och Esther sa, den 

motståndare och fienden [är] detta onda Haman. Sedan Haman 

var rädd innan kungen och drottningen. 

{7:7} och kungen som härrör från banketten vin i 
Hans vrede [gick] i slottträdgården: och Haman stod 

upp för att göra begäran om hans liv till Esther drottningen; för 
han 

såg att det fanns onda bestäms mot honom av kungen. 

{7:8} sedan kungen återvände ur slottträdgården till 

platsen för banketten vin; och Haman var stupad 

vid sängen varpå Esther [var]. Då sade kungen, 

Kommer han att tvinga drottningen också före mig i huset? Som 
den 

ordet gick ur kungens mun, de täckta Haman 

ansikte. {7:9} och Harbonah, en av Kammarherrear, sa 

innan kungen, se även galgen femtio alnar hög, 
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som Haman hade gjort för Mordokai, som hade talat 

bra för konungen, standeth i huset av Haman. Sedan den 

kungen sade, hänga honom därpå. {7:10} så hängde Haman 

på galgen att han hade förberett för Mordokai. Då var 

kungens vrede pacificerade. 

{8:1} den dagen gjorde kungen Ahasverus ge huset 

Haman judarna' fiende till Esther drottningen. Och 

Mordecai kom inför kungen. för Ester hade berättat vad han 

[var] henne. {8:2} och kungen tog bort sin ring, som 

Han hade tagit från Haman och gav det åt Mordokai. Och 

Esther uppsättningen Mordecai över huset av Haman. 



{8:3} och Esther talade återigen inför kungen och föll 

ner vid hans fötter, och bönföll honom med tårar att lägga 
undan 

onda av Haman i sitt och sin enhet att han 

hade utarbetat mot judarna. {8:4} sedan kungen höll ut 

den gyllene spiran mot Esther. Så Esther uppstod, och stod 

innan kungen, {8:5} och sade, om det snälla kungen, och om 

Jag har hittat favör i hans ögon, och sak [verkar] rätt 

innan kungen, och jag [vara] tilltalande i hans ögon, låt det vara 

skrivit att vända bokstäverna utarbetats av Haman son 

Hammedatha i sitt, som han skrev till förstöra den 

Judar som [är] i alla kungens provinser: {8:6} för hur 

kan jag uthärda att se det onda som skall komma till mitt folk? 

eller hur kan jag uthärda att se förstörelsen av min släkt? 

{8:7} den kung Ahasverus sade till Esther drottningen 

och att Mordokai juden, se, jag har gett Esther de 

hus av Haman, och honom har hängde vid den 

galgen, eftersom han lade sin hand på judarna. {8:8} 

Skriv ni också för judarna, som det liketh du, i kungens 

namn och sigill [det] med kungens ring: för skrivandet 

som är skrivna i kungens namn, och förseglade med den 

king's ring, får ingen människa vända. {8:9} då var den 

kungens skriftlärda kallas då i den tredje månaden, som [är], 

månaden Sivan, på tre och tjugonde [dag] därav. 

och den var skriven enligt alla att Mordokai 

befallde för judarna, och att löjtnanterna, och den 

suppleanter och linjaler av provinserna [är] från Indien 

till Etiopien, ett hundra tjugo och sju provinser, till 

varje provins enligt handstilen därav och åt 



varje folk efter deras språk, och att judarna enligt 

till sitt skrivande, och enligt deras språk. {8:10} 

Och han skrev i den kung Ahasveros namn och förseglade den 

med kungens ring, och skickade brev av inlägg på hästryggen, 

[och] ryttare på mulor, kameler, [och] unga dromedarer: 

{8:11} vari beviljade kungen judarna som [var] i 

varje stad att samla sig och stå 

deras liv, att förstöra, dräpa och orsaka för att förgås, alla de 

kraften i de människor och provinsen som skulle anfalla dem, 

[både] småttingar och kvinnor, och [ta] bytet av dem 

för ett byte, {8:12} på en dag i alla provinser av konungen 

Ahasverus, [nämligen] vid trettonde [dag] av den 

tolfte månad, som [är] månaden Adar. {8:13} kopiera 

av att skriva för en befallning ges i varje 

provinsen [var] publicerade alla folk, och att judarna 

bör vara redo mot den dagen att hämnas sig på 

deras fiender. {8:14} [så] inlägg som Red på mulåsnor 

[och] kameler gick ut, som skyndade och tryckte av 

kungens befallning. Och dekret gavs på 

Susan palatset. 

{8:15} och Mordokai gick ut från närvaron av den 

kung i Kungliga kläder i blått och vitt, och med en stor 

krona av guld, och med ett plagg av fint linne och lila: 

och staden av Susan jublade och var glad. {8:16} den 

Judarna hade ljus och glädje och glädje, och ära. {8:17} 

Och i varje provins, och i varje stad, varthelst det 

kungens befallning och hans dekret kom, judarna hade glädje 

och glädje, en fest och en bra dag. Och många av de 

folket i landet blev judar; för rädsla för judarna föll 



på dem. 

{9:1} nu i den tolfte månaden, som [är], månaden Adar, 

trettonde av de samma, när kungens 

budet och hans dekret drog nära sättas i 

utförande, i dag som fiender av judarna hoppades att 

har makt över dem, (även om det var vände sig den 

motsatsen, att judarna hade härska över dem som hatade 
dem;) 

{9:2} judarna samlades i deras städer 

hela den kung Ahasverus, att lägga alla provinserna 

handen på som sökt sin ont: och ingen människa kunde 

motstå dem; för rädslan för dem föll på alla människor. 

{9:3} och alla styrande i provinserna, och den 

löjtnanter, och suppleanter samt officerare av konungen, 

hjälpte judarna; eftersom rädslan för Mordokai föll på 

dem. {9:4} för Mordokai [var] bra i Kungens hus, 

och hans berömmelse gick ut i hela alla provinser: för detta 

man vaxat Mordecai större och större. {9:5} således den 

Judar slog alla sina fiender med svärd, 

och slakt och destruktion, och gjorde vad de skulle 

till dem som hatade dem. {9:6} och Susan palatset 

Judarna dräpte och förstörde fem hundra män. {9:7} och 

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

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

och Jessika, och Aridai, och Vajezatha, {9:10} tio söner 

av Haman son till Hammedatha, fiende till judarna, 

dräpte de; men bytet räckte de icke ut sin hand. {9:11} 

Den dagen de som dräptes i Susan 

palatset fördes inför kungen. 



{9:12} och kungen sade till Esther drottningen, judarna 

har dräpt och förstört fem hundra män i Susan den 

palatset och de tio sönerna; Vad har de gjort i 

resten av kungens provinser? nu vad [är] din petition? 

och det skall beviljas dig: eller vad [är] din begäran vidare? 

och det skall göras. {9:13} sedan sa Esther, om det behaga den 

King, låt det beviljas till judarna som [är] i Susan till 

göra att morrow också enligt till denna dagens dekret och låt 

Haman tio söner hängas på galgen. {9:14} och 

konungen befallt så att göras: och dekretet var 

ges i Susan; och hängde Haman tio söner. 

{9:15} för judarna som [var] i Susan samlat 

sig tillsammans på den fjortonde dagen också i månaden 

Adar, och dräpte tre hundra män i Susan; men på den 

Prey de lade inte sin hand. {9:16} men andra judar som 

[var] i kungens provinser samlades, 

och stod för sina liv, och hade rest från sina fiender, 

och dräpte av deras fiender sjuttio och fem tusen, men de 

lade inte sina händer på bytet, {9:17} på trettonde 

dagen i månaden Adar; och på den fjortonde dagen av den 

samma vilade de, och gjorde det en dag av festande och 

glädje. {9:18} men judarna det [var] i Susan 

samlat ihop på trettonde [dag] därav. och på 

fjortonde därav. och på femtonde [dag] av samma 

de vilade och såsom en gästabuds-och glädjedag. 

{9:19} därför judarna av byarna, som bodde i den 

Cuscos städer, gjort den fjortonde dagen i månaden Adar 

[en dag] glädje och fest, och en bra dag, och 

Skicka delar en till en annan. 



{9:20} och Mordokai skrev dessa saker och skickade brev 

till alla judar det [var] i alla provinser av kungen 

Ahasverus, [både] nära och fjärran, {9:21} till stablish [denna] 

bland dem, att de bör hålla fjortonde dagen av den 

månaden Adar, och den femtonde dagen av den samma, 
årligen, 

{9:22} som de dagar vari judarna vilade från deras 
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fiender, och med den månad som vändes till dem från 

sorg till glädje och sorg i en bra dag: att de 

bör göra dem dagar av fest och glädje, och skicka 

delar en till en annan, och gåvor till fattiga. {9:23} och 

Judarna åtog sig att göra som de hade börjat, och som 

Mordokai hade skrivit till dem; {9:24} eftersom Haman 

son till Hammedatha, sitt, fienden av alla de 

Judar, hade utarbetat mot judarna att förstöra dem, och hade 

gjutna Pur, som [är], lott, att konsumera dem, och att förstöra 

dem; {9:25} men när [Esther] kom före konungen, han 

under befäl av bokstäver som sin ogudaktiga enhet, som han 

utarbetat mot judarna, bör återvända på sitt eget huvud, 

och att han och hans söner bör hängas på galgen. 

{9:26} därför de kallas dessa dagar Purim efter den 

namnet på Pur. Därför för alla ord i detta brev, och 

[av] de hade sett rörande denna fråga, och 

som hade kommit till dem, {9:27} judarna ordinerade, och 

tog på dem, och på deras avkomlingar, och på alla som 

förenade sig till dem, så det inte bör misslyckas, som 

de skulle hålla dessa två dagar enligt deras skrivande, 

och enligt deras [utsedda] tid varje år. {9:28} 



Och [att] dessa dagar [bör] mindes och höll 

under varje generation, varje familj, varje provins, 

och varje stad; och [att] dessa dagar av Purim inte bör 

misslyckas bland judarna, och inte heller åminnelse av dem 
förgås 

från deras utsäde. {9:29} sedan Esther drottningen, dotter 

Abihail, och Mordokai juden, skrev med all myndighet, 

för att bekräfta detta andra brev av Purim. {9:30} och han 
sände 

brev till alla judarna, att de hundra tjugo och 

sju provinser av kungariket av Ahasverus, [med] ord 

av fred och sanning, {9:31} för att bekräfta dessa dagar av 
Purim 

i sin tid [utsedd], enligt som Mordecai juden 

och Esther drottningen hade uppmanat dem, och som de hade 

påbjöd för sig själva och för deras avkomlingar, frågor om den 

fastor och deras rop. {9:32} och dekret av Esther 

bekräftade dessa frågor av Purim; och det var skrivet i den 

bok. 

{10:1} och den kung Ahasverus lade en hyllning på den 

mark, och [efter] öarna i havet. {10:2} och alla handlingar 

av sin makt och sin makt, och förklaringen av den 

storhet Mordokai, vartill kungen avancerade honom, 

[] de skrivs inte i boka av krönikorna av den 

kungar av Media och Persien? {10:3} för Mordokai juden 

[var] nästa åt kung Ahasveros och stor bland judarna, 

och accepteras av mångfalden av hans bröder, söker den 

rikedom av hans folk, och tala frid till alla hans avkomlingar. 
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