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ESTHER 

Cuốn sách của Esther 

{1:1} bây giờ nó đến để vượt qua trong những ngày của 
Ahasuerus, (điều này 

[là] Ahasuerus mà trị vì, từ Ấn Độ cho đến 

Ethiopia, [qua] một trăm và bảy và hai mươi 

Các tỉnh:) {1:2} [rằng] trong những ngày này, khi vua 

Ahasuerus ngồi trên ngai vàng của Vương Quốc của mình, mà 
[là] 

Thục palace, {1:3} trong năm thứ ba của triều đại của ông, ông 

làm một bữa cơm cho đến tất cả các hoàng tử của mình và 
công chức của mình; sức mạnh 

của ba tư và Media, quý tộc và hoàng tử của các 

tỉnh, [] trước khi anh ta: {1:4} khi ông kính các 

giàu của Vương Quốc của ông vinh quang và danh dự của mình 

hùng vĩ tuyệt vời nhiều ngày, [thậm chí] một trăm và 

fourscore ngày. {1:5} và khi những ngày này đã hết hạn, 

nhà vua đã thực hiện một bữa cơm cho đến tất cả những người 
đã có mặt 

ở Thục palace, cả hai cùng lớn và nhỏ, bảy 

ngày này, tại tòa án của khu vườn của cung điện của vua; {1:6} 

[Đó là] màu trắng, màu xanh lá cây và màu xanh, [treo,] gắn 
chặt 

với dây của Mỹ lanh và tím nhẫn bạc và trụ cột 

đá cẩm thạch: giường [là] vàng và bạc, khi một 



vỉa hè bằng đá cẩm thạch màu đỏ, và màu xanh, và màu trắng 
và đen. 

{1:7} và họ đã cho [chúng] uống trong mạch vàng, (các 

mạch là một trong những đa dạng từ khác,) và hoàng gia rượu 
vang 

giàu có, theo nhà nước của vua. {1:8} và các 

uống [là] theo pháp luật; không ai đã làm bắt buộc: cho 

Vì vậy nhà vua đã bổ nhiệm để tất cả các cán bộ của ngôi nhà 
của mình, 

rằng họ nên làm theo niềm vui của mọi người. 

{1:9} cũng Vashti nữ hoàng làm một bữa cơm cho phụ nữ 

[trong] royal nhà mà [thuộc] vua Ahasuerus. 

{1:10} vào ngày thứ bảy, khi trái tim của nhà vua là 

vui vẻ với rượu vang, ông chỉ huy Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, và Abagtha, Zethar và Carcas, các 

Bảy chamberlains phục vụ ở presence of 

Ahasuerus vua, {1:11} để mang lại Vashti nữ hoàng 

trước khi nhà vua với royal crown, để shew người 

và các hoàng tử của cô làm đẹp: cho cô [là] công bằng để nhìn 
vào. 

{1:12} nhưng nữ hoàng Vashti đã từ chối đi tại king's 

lệnh bởi [của mình] chamberlains: do đó là các 

vua rất wroth, và tức giận của ông bị đốt cháy trong Anh. 

{1:13} sau đó nhà vua nói với những người đàn ông khôn 
ngoan, biết 

The times, ngày (cho quá [là] cách của nhà vua đối với tất cả 
những gì 
biết pháp luật và bản án: {1:14} và tiếp theo Ngài 
[là] Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, 



Marsena, [và] Memucan, Hoàng tử bảy của ba tư và 

Phương tiện truyền thông, mà nhìn thấy khuôn mặt của nhà 
vua, [và] mà ngồi đầu tiên 

trong Vương Quốc;) {1:15} chúng tôi phải làm gì cho hoàng hậu 

Vashti theo luật pháp, bởi vì cô ấy đã không thực hiện các 

lệnh của vua Ahasuerus của các chamberlains? 

{1:16} Memucan và trả lời trước khi nhà vua và các 

Hoàng tử, Vashti nữ hoàng hath không thực hiện sai vua 

duy nhất, nhưng cũng để tất cả các hoàng tử, và tất cả những 
người đó 

[có] tất cả các tỉnh của vua Ahasuerus. {1:17} cho 

[này] hành động của nữ hoàng sẽ đi ra nước ngoài cho tất cả 
phụ nữ, 

do đó họ sẽ khinh khi chồng của mình trong mắt họ, khi 

nó sẽ được báo cáo, vua Ahasuerus chỉ huy Vashti 

nữ hoàng được đưa trước khi anh ta, nhưng cô ấy không. 

{1:18} [tương tự] thì phụ nữ của ba tư và Media nói 

ngày này unto hoàng tử tất cả của vua, có nghe nói về các 

hành động của nữ hoàng. Vì thế [sẽ có phát sinh] quá nhiều 

khinh và cơn thịnh nộ. {1:19} nếu nó xin nhà vua, để đó đi 

một lệnh hoàng gia từ anh ta, và để cho nó được viết trong số 

pháp luật của người Ba tư và Media, mà nó không 

thay đổi, mà Vashti đi không có nhiều hơn trước khi vua 
Ahasuerus; 

và để cho nhà vua cho mình bất động sản Hoàng gia unto khác 
đó là 

tốt hơn so với cô ấy. {1:20} và khi nhà vua nghị định đó 

ông phải thực hiện sẽ được công bố trong suốt tất cả các đế 
chế của mình, 



(đối với nó là tuyệt vời,) tất cả các bà vợ sẽ cung cấp cho chồng 

tôn vinh, đến cả lớn và nhỏ. {1:21} và nói 
xin nhà vua và các hoàng tử; và vua đã làm theo 

từ Memucan: {1:22} cho ông đã gửi thư vào tất cả các 

Các tỉnh của vua, vào mỗi tỉnh theo các 

văn bản đó, và để mọi người sau khi ngôn ngữ của họ, 

mỗi con người phải chịu sự cai trị trong ngôi nhà của mình, và 
rằng 

[nó] nên được công bố theo ngôn ngữ của mỗi 

người. 

{2:1} sau khi những việc này, khi cơn giận dữ của vua 

Ahasuerus được dịu dần, ông nhớ đến Vashti, và những gì 

cô ấy đã làm, và những gì đã được quyết định đối với cô 
ấy. {2:2} sau đó 

nói người hầu của vua ministered ngài, để có 

được công bằng trinh nữ trẻ tìm kiếm cho nhà vua: {2:3} và cho 
phép các 

vua bổ nhiệm cán bộ ở tất cả các tỉnh của Vương Quốc của 
mình, 

rằng họ có thể tập hợp tất cả các trinh nữ trẻ hội chợ cho đến 

Thục palace, ngôi nhà của những người phụ nữ cho đến các 

quyền nuôi con của Hege của vua chamberlain, thủ môn của các 

phụ nữ; và để cho những thứ của họ để thanh lọc được đưa ra 
[chúng: 

] {2:4} và để cho người thiếu nữ mà pleaseth vua có giường cỡ 
queen 

thay vì Vashti. Và những điều hài lòng vua; và ông đã làm 

Vì vậy. 

{2:5} [bây giờ] trong Thục palace có là một số 



Người Do Thái, có tên [là] Mordecai, con trai của Jair, con trai 
của 

Shimei, con trai của Kish, Benjamite; {2:6} người đã 

thực ra khỏi Jerusalem với bị giam cầm đã 

mang đi với Jeconiah vua của Judah, người mà 

Nebuchadrezzar vua của Babylon đã mang đi. 

{2:7} và ông đưa lên Hadassah, mà [là], Esther, ông 

con gái của chú: cho cô có cả cha và mẹ, và 

maid [là] công bằng và đẹp; người mà Mordecai, khi 

cha và mẹ của cô đã chết, đã cho con gái của mình. 

{2:8} vì vậy nó đến để vượt qua, khi nhà vua răn 

nghị định của ông đã được nghe và khi đã nhiều thiếu nữ 

tập trung lại unto Thục palace, để tạm giữ của 

Hegai, Esther cũng đã được đưa cho king's house, 

để tạm giữ của Hegai, thủ môn của phụ nữ. {2:9} và 

người thiếu nữ hài lòng anh ta, và cô được lòng tốt của Ngài; 

và ông nhanh chóng đưa cho cô ấy những điều cô ấy làm sạch, 
với 
những thứ như thuộc về mình, và bảy thiếu nữ, [mà 

là] đáp ứng được cho cô ra khỏi king's house: và ông 

ưa thích của mình và cô giúp việc unto [địa điểm] tốt nhất của 
các 

ngôi nhà của những người phụ nữ. {2:10} Esther có kính không 
phải của mình 

mọi người cũng không phải cô kindred: cho Mordecai đã trả cô 
ấy rằng 

cô nên không shew [nó]. {2:11} Mordecai và bước đi 

mỗi ngày trước tòa nhà của phụ nữ, phải biết 

làm thế nào Esther đã làm, và những gì sẽ trở thành của cô. 



{2:12} bây giờ khi mọi người giúp việc biến đổi đến để đi vào 

vua Ahasuerus, sau khi cô ấy đã là mười hai tháng, 

theo cách của phụ nữ, (cho như vậy đã các 

ngày của purifications của họ thực hiện, [để wit,] Sáu 

tháng với dầu nhựa thơm, và sáu tháng với ngọt 

mùi, và với những thứ [khác] cho thanh lọc của các 

phụ nữ;) {2:13} thì như vậy đến [tất cả] maiden unto các 

vua; nào cô mong muốn được cô đi với cô ấy 

ra khỏi nhà người phụ nữ cho king's house. 

{2:14} vào buổi tối, cô đã đi, và trên morrow cô 

trở thành ngôi nhà thứ hai của phụ nữ, để các quyền nuôi con 

của Shaashgaz, vị vua chamberlain, Giữ các 

thê thiếp: cô đến trong unto vua nữa, ngoại trừ các 

vua rất vui mừng cô, và rằng cô ấy đã được gọi bằng tên. 

{2:15} bây giờ khi các biến của Esther, con gái của 

Abihail chú Mordecai, người đã đưa nó cho mình 
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con gái, đã đến để đi cho nhà vua, cô ấy yêu cầu 

không có gì nhưng những gì Hegai của vua chamberlain, thủ 
môn 

phụ nữ, được bổ nhiệm. Esther nhận ân trong các 

tầm nhìn của tất cả chúng nhìn theo cô ấy. {2:16} vì vậy Esther 

đưa cho đến vua Ahasuerus vào ngôi nhà của ông Hoàng gia ở 
thứ mười 

tháng, năm đó [là] Tháng Tebeth, vào thứ bảy của 

Triều đại của ông. {2:17} và vua yêu Esther trên tất cả các 

phụ nữ, và cô ấy nhận được ân sủng và ủng hộ trong cảnh 
nhiều hơn nữa 



hơn tất cả các trinh nữ; Vì vậy mà ông đã thiết lập Vương miện 
hoàng gia khi cô 

người đứng đầu, và được làm hoàng hậu của mình thay vì 
Vashti. {2:18} sau đó 

nhà vua đã thực hiện một bữa cơm tuyệt vời cho tất cả các 
hoàng tử của mình và ông 

công chức, [thậm chí] Esther's feast; và ông đã thực hiện một 
bản phát hành để các 

Các tỉnh, và tặng quà, theo nhà nước của vua. 

{2:19} và khi các trinh nữ đã được tập hợp lại với nhau các 

Thứ hai, sau đó Mordecai ngồi ở king's gate. {2:20} 

Esther đã không [nhưng] kính kindred của cô cũng không phải 
cô ấy con người; như 

Mordecai đã trả cô: cho Esther đã làm giới răn 

của Mordecai, giống như là khi cô ấy đã được đưa lên với anh 
ta. 

{2:21} trong những ngày đó, trong khi Mordecai ngồi ở của nhà 
vua 

cửa, hai vị vua chamberlains, Bigthan, Teresh, of 

những người giữ cửa, được wroth và tìm cách để lay 

bàn tay ngày vua Ahasuerus. {2:22} và điều 

được biết đến Mordecai, người đã nói với nó cho đến Esther 
hoàng hậu; và 

Esther chứng nhận vua [hiện] là một tên của Mordecai. 

{2:23} và khi Toà án dị giáo được thực hiện của vấn đề, nó đã 

phát hiện ra; do đó họ đã được cả hai bị treo cổ trên một cây: 
và nó 

đã được viết trong sách chronicles trước nhà vua. 

{3:1} sau khi những việc này đã làm vua Ahasuerus thúc đẩy 



Haman là con trai của Hammedatha Agagite, và nâng cao 

Anh ta, và đặt chỗ của mình trên tất cả các hoàng tử đó [đã] 

Anh ta. {3:2} và tất cả vua của công chức, đó [đã] trong các 

King's gate, cúi và reverenced Haman: nhà vua đã có 

Vì vậy, chỉ huy liên quan đến anh ta. Nhưng Mordecai cúi 
không, 

cũng không phải đã làm [ông] tôn kính. {3:3} sau đó vua của 
công chức, 

mà [đã] king's gate, nói unto Mordecai, tại sao 

thou transgressest của nhà vua răn? {3:4} bây giờ nó 

đến để vượt qua, khi họ spake hàng ngày cho đến anh ta, và 
ông 

hearkened không cho đến họ, mà họ nói với Haman, để xem 

cho dù những vấn đề của Mordecai sẽ đứng: cho ông đã nói với 

họ rằng ông [là] một người Do Thái. {3:5} và khi Haman thấy 
rằng 

Mordecai cúi không, cũng không phải đã làm anh ta tôn kính, 
sau đó là 

Haman đầy đủ của cơn thịnh nộ. {3:6} và ông nghĩ rằng khinh 
miệt lay 

tay trên Mordecai một mình; cho họ có kính ông các 

người dân của Mordecai: tại sao Haman đã tìm cách để tiêu 
diệt tất cả 

người Do Thái đó [đã] trong suốt toàn bộ Vương Quốc 

Ahasuerus, [thậm chí] người Mordecai. 

{3:7} trong tháng đầu tiên, mà [là,] Tháng Nisan, ở các 

năm thứ mười hai của vua Ahasuerus, họ cast Pur, mà [là], các 

rất nhiều, trước khi Haman từ ngày này sang ngày, và từ tháng 
để 



tháng, đến thứ 12 [tháng] đó [là,] Tháng Adar. 

{3:8} và Haman nói unto vua Ahasuerus, đó là một 

một số người nằm rải rác ở nước ngoài và phân tán trong các 

người dân ở tất cả các tỉnh của Vương Quốc thy; và luật pháp 
của họ 

[có] đa dạng từ tất cả mọi người; không giữ họ của vua 

luật pháp: vì thế nó [là] không cho lợi nhuận của nhà vua bị 
chúng. 

{3, 9} nếu nó xin nhà vua, để cho nó được viết rằng họ có thể 

bị phá hủy: và tôi sẽ trả tiền Vạn Talent bạc để các 

bàn tay của những người có tính phí của doanh nghiệp, để 
mang lại 
[nó] vào kho bạc của nhà vua. {3:10} và vua lấy mình 

gọi từ bàn tay của mình, và đã đưa nó cho đến Haman là con 
trai của 

Hammedatha Agagite, kẻ thù của người Do Thái. {3:11} và các 

vua nói unto Haman, bạc [là] trao cho Chúa, những 

mọi người cũng có, làm gì với chúng như nó seemeth tốt cho 
ngươi. 

{3:12} sau đó đã là thầy thông giáo của nhà vua kêu gọi mười 
ba 

ngày của tháng đầu tiên, và có được viết theo tất cả 

Haman đó đã chỉ huy unto đội phó của nhà vua, 

và để các thống đốc rằng [đã] trên mỗi tỉnh, và 

những người cai trị của mỗi người mỗi tỉnh theo các 

văn bản đó, và để mọi người sau khi ngôn ngữ của họ; 

trong tên của vua Ahasuerus nó viết và niêm phong 

với chiếc nhẫn của nhà vua. {3:13} và các thư được gửi bởi 

Bài viết vào tất cả vua tỉnh, phá hủy, giết, và 



nguyên nhân để hư mất, tất cả người Do Thái, trẻ và cũ, hỡi các 
con nhỏ 

và phụ nữ, trong một ngày, [thậm chí] sau khi mười ba [ngày] 
của 

Tháng thứ mười hai, [là] Tháng Adar, và [để] 

spoil của họ cho một con mồi. {3:14} bản sao của văn bản 

Đối với một lệnh được đưa ra trong mỗi tỉnh 

được công bố cho đến tất cả mọi người, họ nên sẵn sàng chống 
lại 

ngày hôm đó. {3:15} bài viết đi ra, đang được chính bởi các 

lệnh của nhà vua, và các nghị định đã được đưa vào Thục 

palace. Và vua và Haman ngồi xuống uống; Nhưng 

thành phố Thục được perplexed. 

{4:1} khi Mordecai cảm nhận tất cả những gì đã được thực hiện, 

Mordecai thuê quần áo của mình, và đặt trên sackcloth với 
đống tro tàn, 

và đi ra ngoài vào giữa thành phố, và khóc với một lớn 

và một cay đắng khóc; {4:2} và đến ngay cả trước khi nhà vua 

Gate: cho không [có thể] nhập vào mặc quần áo với king's gate 

sackcloth. {4:3} và trong mỗi tỉnh, whithersoever các 

King's lệnh và nghị định của ông đến, [đã có] 

đại tang trong số những người Do Thái, nhịn ăn và khóc, 

và sự than van; và nhiều người nằm trong sackcloth và tro. 

{4:4} nên Esther's maids và chamberlains của cô đến và 

[nó] đã nói với cô ấy. Sau đó nữ hoàng vượt buồn; và 

cô đã gửi cho y phục Hôp quần áo Mordecai và lấy đi của mình 

sackcloth từ Anh ấy: nhưng ông nhận được [nó] không. {4:5} 
sau đó 

kêu gọi Esther Hatach, [một] của nhà vua chamberlains, 



người mà ông đã bổ nhiệm để tham dự khi cô và đã cho anh ta 
một 

lệnh để Mordecai, biết những gì nó [là], và tại sao 

nó [là]. {4:6} vì vậy Hatach đã đi ra đến Mordecai unto các 

đường phố của thành phố, mà [là] trước khi king's gate. {4:7} 

Và Mordecai nói với ông của tất cả những gì đã xảy ra cùng 
ngài, 

và số tiền của số tiền đó Haman đã hứa 

phải trả cho kho bạc của nhà vua đối với người Do Thái, để tiêu 
diệt chúng. 

{4:8} cũng ông ta sao chép văn bản của các 

nghị định đã được đưa ra tại Thục để tiêu diệt chúng, để shew 

[nó] unto Esther, và tuyên bố [nó] unto của mình, và tính phí 

cô ấy rằng cô ấy nên đi cho nhà vua, để làm cho supplication 

Ngài, và để thực hiện các yêu cầu trước khi anh ta cho người 
dân của mình. 

{4:9} và Hatach đến và nói với Esther lời của 

Mordecai. 

{4:10} lại Esther spake unto Hatach, và cho ông 

lệnh unto Mordecai; {4:11} tất cả của vua 

công chức và người dân của nhà vua tỉnh, biết, 

rằng nguyên vẹn, cho dù người đàn ông hay người phụ nữ, sẽ 
đến 

nhà vua vào bên trong tòa án, những người không được gọi là, 
[đó là] một 

luật của ông ta [] đến chết, ngoại trừ như vậy mà các 

vua sẽ giữ sceptre vàng, rằng ông có thể sống: nhưng 

Tôi đã không được gọi là đến trong unto vua này ba mươi 

ngày. {4:12} và họ đã nói với Mordecai Esther từ. 



{4:13} thì Mordecai chỉ huy trả lời Esther, nghĩ rằng 

không phải với thyself thou shalt trốn thoát trong king's house, 

hơn tất cả những người Do Thái. {4:14} nếu ngươi hoàn toàn 
holdest 

thy hòa bình tại thời điểm này, [sau đó] thì có mở rộng và 

deliverance phát sinh để người Do Thái từ một nơi khác; nhưng 
ngươi 
và cha ngươi nhà sẽ bị phá hủy: và những người làm 

cho dù ngươi nghệ thuật đến với Vương Quốc [như vậy] một 
thời gian như 

này? 

{4:15} thì Esther bade [họ] trở về Mordecai [điều này 

câu trả lời,] {4:16} đi, tập hợp tất cả những người Do Thái 

mặt tại Thục và nhanh ye cho tôi, và không ăn cũng không 
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uống ba ngày, ngày hay đêm: tôi cũng và thiếu nữ của tôi sẽ 

nhanh tương tự; và vì vậy tôi sẽ đi cho nhà vua, mà [là] 

không theo pháp luật: và nếu hư mất, tôi hư mất. {4:17} như 
vậy 

Mordecai đã đi theo cách của mình, và đã làm theo tất cả rằng 
Esther 

đã chỉ huy anh ta. 

{5:1} bây giờ nó đến để vượt qua ngày thứ ba, rằng Esther 

Đặt trên [của mình] royal [May], và đứng ở bên trong tòa án 

king's house, over against king's house: và nhà vua 

ngồi trên ngai Hoàng gia tại ngôi nhà Hoàng gia, hơn so với các 

cổng của ngôi nhà. {5:2} và nó đã là như vậy, khi vua thấy 

Esther nữ hoàng đứng tại tòa, [trong đó] cô thu được 



ân trong tầm nhìn của mình: và nhà vua đã tổ chức ra để Esther 
các 

Golden sceptre đó [là] trong bàn tay của mình. Vì vậy, Esther đã 
thu hút gần, 

và chạm vào đầu của sceptre. {5:3} thì nói vua 

unto của mình, những gì héo ngươi, nữ hoàng Esther? và những 
gì [là] thy 

yêu cầu? nó sẽ được thậm chí còn trao cho ngươi một nửa của 
các 

Quốc Anh. {5:4} và Esther trả lời, nếu [nó vẻ] tốt 

cho nhà vua, để cho vua và Haman đến ngày này unto 

Các bữa tiệc mà tôi đã chuẩn bị cho anh ta. {5:5} thì các 

vua cho biết, nguyên nhân Haman để làm cho sự vội vàng, mà 
ông có thể làm như là 

Esther hath nói. Do đó, nhà vua và Haman đã đến các 

tiệc Esther đã chuẩn sẵn sàng. 

{5:6} và nhà vua nói unto Esther tại bữa tiệc của 

rượu vang, cái gì [là] thy đơn khởi kiện? và nó sẽ được cấp 
ngươi: 

và những gì [là] ngươi yêu cầu? ngay cả với một nửa của Vương 
Quốc đó 

sẽ được thực hiện. {5:7} sau đó trả lời Esther, và nói, 

Đơn khởi kiện của tôi và yêu cầu của tôi [là]; {5:8} nếu tôi đã 
tìm thấy 

ân trong tầm nhìn của nhà vua, và nếu nó xin vui lòng vua- 

cấp đơn yêu cầu của tôi, và để thực hiện yêu cầu của tôi, để cho 
nhà vua 

và Haman tới các bữa tiệc mà tôi phải chuẩn bị cho 

họ, và tôi sẽ làm gì để morrow vì nhà vua đã nói. 



{5:9} sau đó đã đi Haman quy định rằng ngày vui tươi và với 
một 

vui lòng: nhưng khi Haman Mordecai ở của nhà vua 

Gate, rằng ông đứng không dậy, cũng không phải di chuyển cho 
ông, ông đã được đầy đủ các 

indignation chống Mordecai. {5:10} Tuy nhiên Haman 

refrained mình: và khi ông đến nhà, ông đã gửi và 

gọi cho bạn bè của mình, và Zeresh người vợ. {5:11} và 

Haman nói với họ sự vinh hiển của giàu sang của mình, và các 

vô số các trẻ em của ông, và tất cả [điều] wherein các 

vua đã thúc đẩy anh ta, và làm thế nào ông đã tiến Anh 

Hoàng tử và công chức của nhà vua. {5:12} Haman 

nói hơn nữa, Yeah, Esther hoàng hậu đã cho người đàn ông 
không đến 

với vị vua cho đến các bữa tiệc mà cô đã chuẩn bị nhưng 

bản thân mình; và để morrow tôi mời unto của mình cũng với 
các 

vua. {5:13} nhưng tất cả điều này availeth tôi không có gì, để 
lâu như tôi 

Xem Mordecai Thái ngồi tại king's gate. 

{5:14} sau đó nói Zeresh vợ ông và tất cả các bạn bè của mình 
cho đến 

Anh ta, hãy để một giá treo cổ được thực hiện của năm mươi 
cubits cao, và để 

Morrow nói thou unto vua Mordecai có thể 

biên bản treo cổ: sau đó đi ngươi vui vẻ với vua unto 

Các bữa tiệc. Và những điều hài lòng Haman; và ông đã gây ra 

giá treo cổ được thực hiện. 

{6:1} đêm đó có thể không có vua giấc ngủ, và ông 



chỉ huy để mang lại các cuốn sách của các hồ sơ của chronicles; 

và họ đã được đọc trước nhà vua. {6:2} và nó đã được tìm thấy 

văn bản, Mordecai đã nói với Bigthana và Teresh, hai 

của nhà vua chamberlains, những người canh giữ cửa, người 

Tìm cách để đặt bàn tay lên vua Ahasuerus. {6:3} và các 

vua nói, danh dự và nhân phẩm những gì Ngài đã được thực 
hiện để 

Mordecai cho điều này? Sau đó nói người hầu của vua mà 

ministered ngài, không có gì làm cho anh ta. 

{6:4} và các vua nói rằng, người [là] tại tòa án? Bây giờ 

Haman được đi vào tòa án ra nước ngoài của nhà vua 

nhà, để nói chuyện unto vua bám Mordecai các 

giá treo cổ ông đã chuẩn bị cho anh ta. {6:5} và nhà vua 

công chức nói cùng ngài, Behold, Haman standeth các 

tòa án. Và vua đã nói, hãy để anh ta đi in {6:6} vậy Haman 

đến năm. Và nhà vua nói cùng ngài, những gì sẽ được thực hiện 

cho đến những người đàn ông mà vua delighteth để vinh 
danh? Bây giờ 

Haman nghĩ rằng trong trái tim của mình, mà sẽ là vua 

thỏa thích để làm vinh dự hơn bản thân mình? {6:7} và 

Haman trả lời nhà vua, những người đàn ông mà vua 

delighteth để tôn vinh, {6:8} cho trang phục hoàng gia được 
đưa ra 

mà nhà vua [useth] để mặc, và con ngựa mà nhà vua 

rideth, và royal crown được thiết lập trên đầu của ông: 

{6:9} và để cho này may mặc và ngựa được gửi đến các 

bàn tay của một hoàng tử cao quý nhất của nhà vua, mà họ có 
thể 



mảng người đàn ông [withal] người mà vị vua delighteth để tôn 
vinh, 

và đưa anh ta trên lưng ngựa qua các đường phố của thành 
phố, 

và công bố trước khi anh ta, như vậy thì nó được thực hiện để 
người đàn ông 

người mà các vị vua delighteth để vinh danh. {6:10} sau đó nhà 
vua 

nói đến Haman, làm cho haste, [và] có may mặc và các 

ngựa, như thou hast ngươi đã nói, và làm ngay cả như vậy để 
Mordecai các 

Người Do Thái, mà sitteth nữ tại king's gate: Hãy để không có gì 
không tất cả những gì 

thou hast nói. {6:11} sau đó lấy Haman may mặc và 

ngựa, arrayed Mordecai và đưa anh ta 

Cưỡi qua các đường phố của thành phố, và tuyên bố 

trước khi anh ta, như vậy thì nó được thực hiện cho đến những 
người đàn ông mà các 

vua delighteth để vinh danh. 

{6:12} và Mordecai trở lại king's gate. Nhưng 

Haman hasted đến nhà anh tang, và có đầu 

được bảo hiểm. {6:13} và Haman nói với Zeresh vợ và tất cả của 
mình 

bạn bè mọi điều mà đã befallen anh ta. Sau đó cho mình 

người đàn ông khôn ngoan và Zeresh vợ ngài, nếu Mordecai [là] 
của 

Các hạt giống của người Do Thái, trước khi mà thou hast bắt 
đầu rơi, 



Thou shalt không ưu tiên áp dụng đối với anh ta, nhưng chớ 
chắc chắn rơi 

trước khi anh ta. {6:14} và trong khi họ [đã] được nói chuyện 
với 
Anh ta, đến nhà vua chamberlains, và hasted để mang lại 

Haman cho đến các bữa tiệc mà Esther đã chuẩn bị. 

{7:1} như vậy nhà vua và Haman đến tiệc với 

Hoàng hậu Esther. {7:2} và nhà vua nói một lần nữa unto Esther 

vào ngày thứ hai tại tiệc rượu, những gì [là] thy 

đơn khởi kiện, hoàng hậu Esther? và nó sẽ được cấp ngươi: và 

những gì [là] ngươi yêu cầu? và nó sẽ được thực hiện, [thậm 
chí] đến 

một nửa của Vương Quốc. {7:3} thì Esther hoàng hậu 

trả lời và cho biết, nếu tôi đã tìm thấy ân trong tầm nhìn ngươi, 
O 

vua, và nếu nó xin vui lòng vua, để cho cuộc sống của tôi được 
trao cho tôi tại của tôi 

đơn yêu cầu, và người dân của tôi theo yêu cầu của tôi: {7:4} 
cho chúng ta 

bán, tôi và người của tôi, bị phá hủy, giết chết, và để 

hư mất. Nhưng nếu chúng tôi đã được bán cho bondmen và 

bondwomen, tôi đã tổ chức lưỡi của tôi, mặc dù là kẻ thù 

không countervail thiệt hại của nhà vua. 

{7:5} thì vua Ahasuerus trả lời và nói unto 

Esther queen, người là ông, và ông durst đó ở đâu 

đoán trong trái tim của mình để làm như vậy? {7:6} và Esther 
cho biết, các 

kẻ thù và kẻ thù [là] điều này ác Haman. Sau đó Haman 

đã sợ trước khi nhà vua và hoàng hậu. 



{7:7} và vua phát sinh từ các bữa tiệc rượu ở 

cơn giận của mình [đã] vào khu vườn palace: và Haman đứng 

để thực hiện các yêu cầu cho cuộc sống của mình để Esther 
hoàng hậu; cho ông 

thấy rằng đã có ác quyết tâm chống lại ông vua. 

{7:8} sau đó nhà vua trở lại ra khỏi vườn cung điện vào 

vị trí của các bữa tiệc rượu; và Haman được giảm 

trên giường whereon Esther [là]. Sau đó, ông vua, 

Ông sẽ buộc hoàng hậu cũng trước khi tôi ở nhà? Như các 

Word đã đi ra khỏi miệng của Đức vua, họ bảo hiểm của Haman 

khuôn mặt. {7:9} và Harbonah, một trong chamberlains, nói 

trước khi nhà vua, Behold, giá treo cổ năm mươi cubits cao, 
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Haman đã thực hiện cho Mordecai, người đã nói 

tốt cho nhà vua, standeth trong nhà của Haman. Sau đó, các 

vua nói, treo anh ta biên bản. {7:10} để họ treo cổ Haman 

trên giá treo cổ mà ông đã chuẩn bị cho Mordecai. Sau đó là 

nhà vua giận dữ pacified. 

{8:1} ngày hôm đó đã làm vua Ahasuerus cho ngôi nhà 

Haman người Do Thái' thù unto Esther nữ hoàng. Và 

Mordecai đến trước khi vua; Esther đã nói với những gì ông 

[là] cho đến cô ấy. {8:2} và nhà vua đã diễn ra vòng của mình, 
mà 

ông đã lấy từ Haman, và đã đưa nó cho đến Mordecai. Và 

Esther thiết Mordecai về nhà Haman. 

{8:3} và Esther spake chưa một lần nữa trước khi nhà vua, và 
giảm 

xuống dưới chân mình, và besought anh ta với các nước mắt để 
đưa đi 



nghịch ngợm Haman Agagite, và điện thoại của mình rằng ông 

đã nghĩ ra chống lại người Do Thái. {8:4} sau đó nhà vua đã tổ 
chức ra 

sceptre vàng đối với Esther. Vì vậy, Esther đã phát sinh, và đứng 

trước khi nhà vua, {8:5} và cho biết, nếu nó xin nhà vua, và nếu 

Tôi đã tìm thấy ân tầm nhìn của ông, và những điều [vẻ] bên 
phải 
trước khi nhà vua, và tôi [là] dễ chịu trong đôi mắt của mình, 
hãy để nó 

viết để đảo ngược các chữ cái nghĩ ra bởi Haman là con trai của 

Hammedatha Agagite, mà ông đã viết để tiêu diệt các 

Người Do Thái mà [là] trong tất cả các vua của tỉnh: {8:6} như 
thế nào 

Tôi có thể chịu đựng để xem những điều xấu sẽ đến unto 
những người của tôi? 

hoặc làm thế nào tôi có thể chịu đựng để thấy sự tàn phá của 
kindred của tôi? 

{8:7} Ahasuerus vua nói unto Esther hoàng hậu 

và để Mordecai người Do Thái, Behold, tôi đã đưa ra Esther các 

nhà của Haman, và ông đã treo cổ sau khi các 

giá treo cổ, vì ông đã đặt bàn tay của mình khi người Do 
Thái. {8:8} 

Viết ye cũng cho người Do Thái, vì nó liketh bạn, ở của nhà vua 

tên và con dấu [nó] với chiếc nhẫn của nhà vua: đối với các văn 
bản 

đó là viết bằng tên của nhà vua, và niêm phong với các 

chiếc nhẫn của vua, người đàn ông không có thể đảo 
ngược. {8:9} sau đó đã các 



thầy thông giáo của vua được gọi là vào thời điểm đó trong 
tháng thứ ba, mà [là] 

Thủy, vào tháng ba và hai mươi [ngày] hiện; 

và nó đã được viết theo tất cả rằng Mordecai 

chỉ huy unto những người Do Thái, và các đội phó, và các 

đại biểu và người cai trị của các tỉnh đó [là] từ Ấn Độ 

unto Ethiopia, một trăm hai mươi bảy tỉnh, unto 

mỗi tỉnh theo các văn bản đó, và cho đến 

mọi người sau khi ngôn ngữ của họ, và để người Do Thái theo 

văn bản của họ, và theo ngôn ngữ của họ. {8:10} 

Và ông đã viết một tên 'vua Ahasuerus, và niêm phong nó 

với nhẫn của vua, và các chữ cái được gửi bởi các bài viết trên 
lưng ngựa, 

[và] người đi vào mules, lạc đà, [và] trẻ dromedaries: 

{8:11} trong đó vua ban cho người Do Thái mà [đã] trong 

mỗi thành phố để thu thập chính mình với nhau, và để đứng 
cho 

cuộc sống của họ, để tiêu diệt, giết, và nguyên nhân để hư mất, 
tất cả các 

sức mạnh của người dân và tỉnh sẽ tấn công chúng, 

[] những cái nhỏ lẫn phụ nữ, và [để] spoil của họ 

cho một mồi {8:12} on một ngày ở tất cả các tỉnh của vua 

Ahasuerus, [là] sau khi mười ba [ngày] của các 

Tháng thứ mười hai, [là] Tháng Adar. {8:13} bản sao 

Các văn bản cho một lệnh được đưa ra trong mỗi 

tỉnh [đã] được xuất bản cho tất cả mọi người, và rằng người Do 
Thái 
phải sẵn sàng chống lại ngày hôm đó để trả thù cho bản thân 
trên 



kẻ thù của họ. {8:14} [như vậy] các bài viết mà cưỡi vào mules 

[và] lạc đà đi ra ngoài, bị chính và ép bởi 
lệnh của nhà vua. Và các nghị định đã được đưa ra tại 

Thục cung điện. 

{8:15} Mordecai và đi ra từ sự hiện diện của các 

vua trong trang phục hoàng gia của màu xanh và trắng, và với 
một tuyệt vời 
Vương miện vàng, và với một hàng may mặc của Mỹ trải và 
màu tím: 

và thành phố Thục rejoiced và vui mừng. {8:16} các 

Người Do Thái đã có ánh sáng, và sự vui vẻ, và niềm vui, và 
danh dự. {8:17} 

Và ở mỗi tỉnh, và ở mỗi thành phố, whithersoever các 

King's lệnh và nghị định của ông đến, người Do Thái đã có niềm 
vui 
và sự vui vẻ, một bữa cơm và một ngày tốt lành. Và nhiều 
người trong số các 

người dân của vùng đất trở thành người Do Thái; cho sự sợ hãi 
của người Do Thái đã giảm 

khi họ. 

{9:1} bây giờ trong tháng thứ mười hai, mà [là,] Tháng Adar, 

vào ngày 13 của tương tự, khi nhà vua 

lệnh và nghị định của ông đã thu hút gần được đặt trong 

thực hiện, trong ngày các kẻ thù của người Do Thái hy vọng 

có sức mạnh hơn họ, (mặc dù nó đã được chuyển các 

ngược lại, người Do Thái đã cai trị trên họ mà ghét họ;) 

{9:2} người Do Thái tập hợp mình với nhau trong các thành phố 
của họ 

trong suốt tất cả các tỉnh của vua Ahasuerus, lay 



tay vào chẳng hạn như tìm kiếm của họ bị thương: và không có 
người đàn ông có thể 

chịu đựng được chúng; cho những nỗi sợ của họ rơi trên tất cả 
mọi người. 

{9:3} và tất cả những người cai trị của các tỉnh, và các 

đội phó, và đại biểu và các cán bộ của nhà vua, 

giúp người Do Thái; bởi vì sự sợ hãi của Mordecai rơi trên 

họ. {9:4} cho Mordecai [là] tuyệt vời tại king's house, 

và danh tiếng của ông đã đi ra trong suốt tất cả các tỉnh: cho 
điều này 

người đàn ông Mordecai được bôi sáp lên lớn hơn và lớn 
hơn. {9:5} vì vậy các 

Người Do Thái smote tất cả các kẻ thù của họ với sự đột quỵ 
của thanh kiếm, 

và giết mổ và hủy diệt, và đã làm những gì họ muốn 

unto những người ghét họ. {9:6} và Thục cung điện 

người Do Thái xoay và bị phá hủy năm trăm người. {9:7} và 

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

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

và Arisai, và Aridai, và Vajezatha, {9:10} mười người con trai 

của Haman là con trai của Hammedatha, kẻ thù của người Do 
Thái, 

xoay họ; nhưng trên spoil đặt họ không bàn tay của họ. {9:11} 

Ngày hôm đó số lượng những người đã bị giết trong Thục 

cung điện được đưa ra trước nhà vua. 

{9:12} và nhà vua nói unto Esther queen, người Do Thái 

đã bị giết và bị phá hủy năm trăm người đàn ông trong Thục các 

cung điện, và các con trai mười của Haman; họ đã làm gì đây 



phần còn lại của nhà vua tỉnh? bây giờ những gì [là] thy đơn 
khởi kiện? 

và nó sẽ được cấp ngươi: hoặc những gì [là] yêu cầu ngươi 
nữa? 

và nó sẽ được thực hiện. {9:13} sau đó nói Esther, nó, xin vui 
lòng các 

vua, để cho nó được cấp cho những người Do Thái mà [là] 
trong Thục để 

làm gì để morrow cũng theo cho đến nghị định ngày này, và để 
cho 

Con trai mười của Haman được treo cổ trên giá treo cổ. {9:14} 
và 

vua chỉ huy nó như vậy phải được thực hiện: và nghị định 

được đưa ra tại Thục; và họ đã treo cổ của Haman mười người 
con trai. 

{9:15} cho người Do Thái đó [đã] trong Thục tập hợp 

mình cùng nhau vào ngày thứ 14 cũng của tháng 

Adar và người đàn ông quay ba trăm Thục; nhưng trên các 

con mồi chúng đẻ không bàn tay của họ. {9:16} nhưng người Do 
thái khác mà 

[đã] nhà vua tỉnh thu thập chính mình với nhau, 

và đứng cho cuộc sống của họ, và có phần còn lại từ kẻ thù của 
họ, 

và xoay của kẻ thù của họ, năm và bảy mươi ngàn, nhưng họ 

Đặt bàn tay của họ không phải trên con mồi, {9:17} trên mười 
ba 

ngày tháng Adar; và vào ngày thứ 14 của các 

cùng họ được nghỉ ngơi, và làm cho nó một ngày của ăn uống 
và 



sự vui vẻ. {9:18} nhưng người Do Thái đó [đã] ở Thục 

lắp ráp lại với nhau trên 13 [ngày] hiện; và trên 

mười bốn hiện; và ngày 15 [ngày] trong cùng 

họ được nghỉ ngơi, và làm cho nó một ngày của sự vui vẻ và ăn 
uống. 

{9:19} vì vậy người Do Thái của làng, mà sống trong các 

thị trấn unwalled, ngày mười bốn tháng Adar 

[một ngày] sự vui vẻ và ăn uống, và một ngày tốt đẹp, và 

gửi một phần một trong những khác. 

{9:20} Mordecai và đã viết những điều này, và đã gửi thư 

cho tất cả những người Do Thái đó [đã] tất cả các tỉnh của nhà 
vua 

Ahasuerus, [cả hai] cơn và đến nay, {9:21} stablish [điều này] 

trong số họ, rằng họ nên giữ lần thứ 14 ngày của các 

Tháng Adar và ngày thứ 15 của cùng, hàng năm, 

{9:22} như những ngày mà trong đó những người Do thái nghỉ 
ngơi từ của họ 
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kẻ thù, và tháng mà bị unto chúng từ 

nỗi buồn, niềm vui, và từ tang vào một ngày tốt lành: mà họ 

phải làm cho họ ngày của ăn uống và niềm vui, và gửi 

phần một khác, và quà tặng cho người nghèo. {9:23} và 

người Do Thái đã tiến hành làm như họ đã bắt đầu, và như là 

Mordecai đã viết unto chúng; {9:24} vì Haman 

con trai của Hammedatha, Agagite, kẻ thù của tất cả các 

Người Do Thái, đã đưa ra chống lại người Do Thái để tiêu diệt 
chúng, và có 

cast Pur, mà [là], rất nhiều, tiêu thụ chúng, và để tiêu diệt 

họ; {9:25} nhưng khi [Esther] đến trước nhà vua, ông 



dưới sự chỉ huy bởi chữ cái mà điện thoại độc ác của mình, mà 
ông 

đưa ra chống lại người Do Thái, nên trở lại trên đầu của mình, 

và ông và con trai của ông nên được treo trên giá treo cổ. 

{9:26} tại sao họ gọi là những ngày Purim sau các 

tên của Pur. Do đó cho tất cả những lời của lá thư này, và 

[trong đó] mà họ đã nhìn thấy liên quan đến vấn đề này, và 

mà có đến unto chúng, {9:27} người Do Thái thụ phong linh 
mục, và 

theo họ, và khi hạt giống của họ, và khi tất cả, chẳng hạn như 

tham gia bản thân unto chúng, như vậy là nó sẽ không phải thất 
bại, mà 

họ sẽ giữ hai ngày theo văn bản của họ, 

và theo họ [định] thời gian mỗi năm; {9:28} 

Và [rằng] những ngày này [phải] nhớ và giữ 

trong mỗi thế hệ, mỗi gia đình, mỗi tỉnh, 

và mỗi thành phố; và [rằng] những ngày này của Purim không 
nên 

thất bại trong số những người Do Thái, và cũng không tưởng 
niệm của họ hư mất. 

từ hạt giống của họ. {9:29} thì Esther nữ hoàng, là con gái 

Abihail, và Mordecai người Do Thái, đã viết với tất cả các quyền 

để xác nhận thư thứ hai này của Purim. {9:30} và ông đã gửi 
các ký tự cho tất cả người Do Thái, để các trăm hai mươi và 

7 tỉnh Quốc Anh Ahasuerus, với lời 

hòa bình và sự thật, {9:31} để xác nhận những ngày này của 
Purim 

trong thời gian của họ [bổ nhiệm], theo như Mordecai người 
Do Thái 



và Esther nữ hoàng có enjoined họ, và họ có 

quyết định cho chính mình và cho hạt giống của họ, các vấn đề 
của các 

fastings và khóc của họ. {9:32} và các nghị định của Esther 

xác nhận các vấn đề của Purim; và nó được viết bằng các 

cuốn sách. 

{10:1} và vua Ahasuerus đặt một cống trên các 

đất đai, và khi quần đảo của biển. {10:2} và tất cả các hành vi 

quyền lực của mình và có thể của mình, và tuyên bố các 

vĩ đại của Mordecai, whereunto vua nâng cao anh ta, 

[] họ không được viết trong cuốn biên niên sử của các 

vị vua của Media và ba tư? {10:3} cho Mordecai người Do Thái 

[là] tiếp theo cho đến vua Ahasuerus, và tuyệt vời trong số 
những người Do Thái, 

và chấp nhận của vô số anh trai của mình, tìm kiếm các 

sự giàu có của người dân của mình, và hòa bình nói đến tất cả 
các hạt giống của mình. 
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