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ESTHER 

Grāmatu, Esther 

{1:1} tagad Ahasver, dienās notika (šī 

[ir] Ahasver, kas valdīja, no Indijas, pat sacīja 

Etiopija, [pa] simti septiņi un divdesmit 

provincēs:) {1:2} [ka] tajos laikos, kad karalis 

Ahasver sēdēja tronī viņa valstība, kuru [bija] 

Shushan pils {1:3} trešajā gadā viņa valdīšanas laiks, viņš 

lika svētku sacīja viņa prinči un saviem kalpiem; jauda 

Persiju un mediju, augstmaņiem un par prinčiem 

provincēs, [ir], pirms viņam: {1:4} ja viņš shewed 

no savas krāšņās karaļvalsts un viņa godu bagātību 

lielisks majestāte [pat] simt dienu skaita un 

četrreiz pa divdesmit dienas. {1:5} un kad šajās dienās bija 
beidzies, 

karalis deva svētku sacīja visiem cilvēkiem, kas bija klāt 

Shushan pili, gan septiņas lielas un mazas, unto 

dienas, tiesā dārza karaļa pils; {1:6} 

[Kur bija] stiprināms baltās, zaļās un zilās krāsas, [aizkari,] 

ar sodu, Lina un purpursarkanajiem sudraba gredzeni un 
pīlāriem auklas 

marmora: gultas [bija] zelta un sudraba pēc 

sarkanas un zilas, un baltā un melnā, marmora bruģis. 

{1:7} un viņi deva [tiem] dzērieni traukos, zelta ( 

daudzveidīga cits no cita, kuģi) un karaļa vīna 



pārpilnība, saskaņā ar karali. {1:8} un 

dzerot bija saskaņā ar likumu; neviens nebija piespiest: par 

Tātad visiem policistiem viņa mājā, viņam uzticēts karalis 

ka tie jādara atbilstoši katram cilvēkam baudu. 

{1:9} arī Vashti karaliene lika svētki sievietēm 

[šajā] karaļa nams, kas karali Ahasver [piederējis]. 

{1:10} septītajā dienā, kad bija karaļa sirds 

Priecīgus ar vīnu, viņš izrīkoja, Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, un Abagtha, Zethar un Carcas, 

septiņiem chamberlains, kas izsniegts piedaloties 

Karali Ahasver {1:11} celt Vashti queen 

pirms karaļa kronis karaļa, lai shew cilvēkiem ar 

un princes viņas skaistumu: viņa [bija] godīgi skatīties. 

{1:12} bet karaliene Vashti atteicās nākt pie karaļa 

bauslis, [viņa] chamberlains: tādējādi 

karalis ļoti sadusmots un nodedzināja viņu dusmas. 

{1:13} tad karalis sacīja gudro, ko zināja 

reizes (Tātad [bija] karaļa veidā pret visu, kas 

zināja, ka tiesību aktiem un spriedumu: {1:14} un sacīja viņam 
nākamo 

[bija] Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, nosaukumu, 

Marsena, [un] Memucan, persiešu septiņiem prinčiem un 

Plašsaziņas līdzekļi, kas redzēja valdnieka seja [un] kas sēdēja 
pirmajā 

Karalistē); {1:15} ko iesāksim, sacīja Karaliene 

Vashti saskaņā ar likumu, jo viņa nav darījis veikt 

karali Ahasver, ko chamberlains bausli? 

{1:16} un Memucan atbildēja pirms karalis un 

prinči, Vashti karaliene darījis netiek darīts nepareizi karalim 



tikai, bet arī prinči, un visiem cilvēkiem, kas 

[ir] karali Ahasver visās provincēs. {1:17} par 

[šo] karaliene darbos ārvalstīs izbeidzas visas sievietes, sacīja 

tāpēc, ka viņi dara nicināt vīri viņu acīs, kad 

tas ziņo, karali Ahasver komandēja, Vashti 

karaliene var celt priekšā, bet viņa ieradās ne. 

{1:18} [tāpat] Persijā un mediju dāmas saka 

šajā dienā sacīja visi ķēniņa valdniekiem, kas ir dzirdējuši par 

akts par karalieni. Tādējādi [tur rodas] pārāk daudz 

dusmas un nicinājumu. {1:19}, ja tā, lūdzu, karalis, ļaut tur iet 

Karaliskā bauslis no viņa, un ļaujiet tai rakstveida vidū 

aktu persieši un Medes, ka tas nevar būt 

mainīts, ka Vashti nākt ne vairāk pirms karali Ahasver; 

un ļaut sniegt karaļa īpašumu sacīja vēl tas ir karalis 

labāk nekā viņa. {1:20} un kad Karaļa dekrētu, kurā 

viņš ir padarīt publicē visā viņa impēriju 

(jo tas ir liels,) sievas sniedz saviem vīriem 

gods, gan lielu un mazu. {1:21} un sakot 

ar gandarījumu karalis un princes; un karalis nebija saskaņā ar 

Memucan Word: {1:22} jo viņš nosūtīja vēstules uz visiem 

karaļa provincēs vērā katrā provincē, saskaņā 

pantu, un katru cilvēku rakstiski pēc viņu valodā 

ka katram cilvēkam būtu jāuzņemas noteikums savā mājā, un 

[tas] būtu jāpublicē saskaņā ar valodu, ar katrs 

cilvēki. 

{2:1} pēc šīm lietām, kad karalis dusmas 

Bija appeased Ahasver, viņš atcerējās Vashti un ko 

detektīve to bija darījusi, un ko bija izsludinājusi pret viņu. {2:2} 
tad 



teica, ka karaļa ierēdņi, kas ministered sacīja viņam, ļaut tur 

godīgu jauniešu jaunavām meklēt karalis: {% 2: % 3} un ļaujiet 

karalis iecelt virsnieku visās provincēs viņa valstībā, 

ka tie var savākt kopā visu godīgi jauniešu jaunavām, unto 

Shushan pili, sievietes māja sacīja 

Hege apcietinājuma karaļa kambarkungs, uzraugs 

sievietēm; un ļaut to lietas attīrīšanas piešķir [tos: 

] {2:4} un ļaujiet jaunavu, kura pleaseth karalis, būt karaliene 

tā vietā, lai Vashti. Un lieta ar gandarījumu karalis; un viņš 

tā. 

{2:5} [tagad] Shushan pils tur bija noteikta 

Ebrejs, kura nosaukums [bija] Mordecai, Jair, dēla dēls 

Shimei, dēls Kish, Benjamite; {2:6} kurš bija 

ko ved projām no Jeruzālemes nebrīvē, kas bija 

bijis aizraujas ar Jeconiah karalis Jūdas, kam 

Babylon ķēniņš Nebukadnecars nesa prom. 

{2:7} un viņš uzaudzis Hadassah, kas [is], Ester, viņa 

tēvoča meita: jo viņai nebija ne tēvs, ne māte, un 

kalpone [bija] taisnīgu un skaista; kuriem Mordecai, kad 

viņas tēvs un māte bija mirusi, ņēma par savu meitu. 

{2:8} tā tas notika, kad karaļa bauslis 

un viņa dekrētu tika uzklausīts, kad daudzi meitām bija 

pulcējās kopā, sacīja Shushan pili, aizbildnības 

Hegai, kas Ester tika ierosināta arī karaļa nams, unto 

lai Hegai, sieviešu audzētājs pārziņā. {2:9} un 

pirmslaulību iepriecināja viņu un viņa iegūst laipnība par viņu; 

tad viņš ātri iedeva savas mantas, attīrīšanai, ar 

tādas lietas kā piederēja, un septiņi meitām [kas 

bija] atbilst jādod viņai no karaļa nams: un viņš 



izvēlējās viņu un viņas kalpone sacīja labāko [vieta] 

sievietes māja. {2:10} Ester bija ne shewed viņu 

cilvēki, ne viņas radi: jo viņai bija jāmaksā Mordehajs 

viņa būtu nevis shew, [tā]. {2:11} un Mordehajs gāja 

katru dienu pirms tiesas nama sieviešu jāzina 

kā Esther izdarīja un ko ir jākļūst par viņu. 

{2:12} tagad kad savukārt ik kalpone bija nāk iet 

karali Ahasver, pēc tam, kad viņa bija divpadsmit mēneši 

saskaņā ar sievietēm, veidā (Tātad bija 

dienās to purifications paveikts [uz asprātību,] seši 

mēnešiem, mirres eļļas un sešiem mēnešiem ar saldo 

smakas, un ar [citiem] lietas, attīrot no 

sievietēm;) {2:13} tad nāca tādējādi [katru] jaunavu, unto 

karalis; nekādā veidā viņa vēlēšanās bija devis viņai doties kopā 
ar viņu 

no sievietes sacīja karaļa māja māja. 

{2:14} vakarā viņa devās un par rītdienu viņa 

atgriezāmies traktierī otrā sieviešu uz apcietinājumu 

gada Shaashgaz, karaļa kambarkungs, kas saglabājusi 

konkubīnes: viņa ieradās karalis sacīja ne vairāk, izņemot 

karalis sajūsmā viņas, un viņa sauca pēc nosaukuma. 

{2:15} tagad kad mijas Ester, meita 

Abihail Mordehajs, onkulis, kas bija aizvedusi viņu uz savu 
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meita, bija pienācis iet sacīja karalis, viņa prasa 

nekas, bet ko Hegai karaļa kambarkungs, sargs 

no sievietēm, kas iecelts. Un Esther iegūt labvēlību, 

redzes par visiem tiem, kas skatījās uz viņu. {2:16} lai Estere bija 

pārņēmis karali Ahasver, viņa Karaliskā desmitā mājā 



mēnesi, kas [ir] mēneša Tebeth, septītajā gadā 

viņa valdīšanas laiks. {2:17} un karalis mīlēja Ester pirmām 
kārtām 

sievietes, un viņa ieguvusi žēlastību un labā viņa redzi vairāk 

nekā visām jaunavām; tāpēc, ka viņš karaļa kroni uz Rūtu 

galvu un padarīja viņas vietā Vashti karaliene. {2:18} tad 

karalis deva lielu mielastu, sacīja viņa prinči un viņa 

kalpi, [pat] Esteres svētki; un viņš lika atbrīvot 

provincēm, un deva dāvanas saskaņā ar karali. 

{2:19} un kad jaunavām bija sapulcējušies kopā 

otro reizi, tad Mordecai sēdēja karaļa vārtiem. {2:20} 

Estere bija [vēl] shewed viņas radi, ne cilvēki; kā 

Viņai bija jāmaksā Mordecai: Esther darīja bauslis 

Mordehajs, kā, piemēram, kad viņa bija audzināti ar viņu. 

{2:21} šajās dienās, kamēr Mordecai sēdēja karaļa 

vārtiem, divi no karaļa chamberlains, Bigthan un Teresh, kā 

tiem, kas tur durvis, bija sadusmots un centās noteikt 

roku uz karali Ahasver. {2:22} un lieta bija 

zināms, ka Mordecai, kurš teica unto Ester karaliene; un 

Esther sertificēts karalis [to] Mordehajs ir nosaukumā. 

{2:23} un kad inkvizīcijas tika veikts par šo jautājumu, tas bija 

atrasts Tādēļ viņi bija gan pakārts kokā: un tas 

tika rakstīta pirms karaļa hronikas grāmatā. 

{3:1} pēc tam, kad šīs lietas bija karali Ahasver veicināt 

Haman Hammedatha Agagite dēls un papildu 

viņu, un noteikt savu vietu pirmām kārtām princes ka [bija] ar 

viņu. {3:2} un visi ķēniņa kalpi, ka [bija] 

karaļa vārtiem, paklanījos un reverenced Haman: karalis bija 

Tātad komandēja uz viņu attiecas. Bet Mordecai paklanījās 



nedz arī [viņam] pietāti. {3:3} tad karalis ir kalpi, 

kura [bija] karaļa vārtiem, teica unto Mordecai, kāpēc 

transgressest tu karaļa bausli? {3:4} tagad tas 

notika, kad tie spake dienā sacīja, un viņš 

hearkened nav sacīja viņiem, ka viņi lika Haman, lai redzētu 

vai Mordehajs ir jautājumi nostāsies:, jo viņš bija licis 

viņiem, ka [viņš] ebrejs. {3:5} kad Haman ieraudzīja, ka 

Mordehajs nolieca nav nedz darīja viņu bijība, tad bija 

Haman dusmu pilna. {3:6} un, viņaprāt, nievāt noteikt 

rokas uz Mordecai vienatnē; viņi bija shewed, viņu 

Mordehajs cilvēki: wherefore Haman mēģināja iznīcināt visu 

Ebreji, ka [bija] visā visa Karaliste 

Ahasver [pat] Mordecai cilvēki. 

{3:7} pirmajā mēnesī, kas [ir] mēneša Nisan, 

divpadsmitajā darba gadā karali Ahasver, viņi cast Pur, kas [is] 

daudz pirms Haman, dienu un mēnesi 
mēnesī, [lai] divpadsmito [datums], [ir] mēneša Adar. 

{3:8} un Haman teica unto karali Ahasver, tur ir 

dažiem cilvēkiem ārzemēs izkaisīti un izkaisīta pa 

cilvēkiem visās provincēs tavs Karaliste; un savus likumus 

[ir] atšķirīgi no visiem cilvēkiem; ne tās paturēt karaļa 

likumi: tādēļ tas [ir] karaļa peļņu ciest tiem neder. 

{3:9}, ja tā, lūdzu, karalis, ļaujiet tai jāieraksta, ka tie var būt 

iznīcina: un būs jāmaksā desmit tūkstoši talantus sudraba 

tie, kas atbild par uzņēmējdarbību, celt rokās 

[tā] stājas karaļa kasēm. {3:10} un karalis saņēma viņa 

zvana no rokas, un deva to sacīja Haman dēls 

Hammedatha Agagite, ebreju ienaidnieku. {3:11} un 

karalis teica unto Haman, sudraba ir dota tevi, 



cilvēki arī, kā to darīt ar tiem seemeth labs pret tevi. 

{3:12} tad bija karaļa mācītāji, ko sauc par trīspadsmito 

pirmo mēneša dienu un tur bija rakstīts saskaņā ar visiem 

ka Haman bija komandēja sacīja karaļa apakšvirsnieku 

un pilnvarnieku, ka [bija], pār katru provincē, kā arī 

katru cilvēku, katru saskaņā ar provinces valdnieku 

rakstot to, un [uz] katru cilvēku pēc viņu valodu; 

vārdā karali Ahasver bija to uzrakstījis, un noslēgtās 

ar karaļa gredzenu. {3:13} un nosūtītas vēstules 

vērā visi ķēniņa provincēs, nogalināt, iznīcināt un amati 

iemesls, lai iet bojā visi ebreji, gan jauniem un veciem, bērniņi 

un sievietes, vienu dienu, [pat] pēc gada trīspadsmitajā [diena] 

divpadsmitajā mēnesī, kas [is] mēneša Adar, un [ņemtu] 

grunts no viņiem par upuri. {3:14} rakstot kopiju 

bauslis jānorāda katrā provincē bija 

publicēts pie visiem cilvēkiem, ka viņi būtu gatavi pret 

šajā dienā. {3:15} posts izgāja, kas steidzās 

karaļa bausli un dekrētu tika dota Shushan 

pils. Un karalis un Haman apsēdās dzert; bet 

pilsēta, Shushan neizpratnē vaicāja. 

{4:1} Ja Mordecai uztver visu, kas bija padarīts, 

Mordehajs iznomāt savas drēbes un laisti sackcloth ar pelniem, 

un izgāja no pilsētas vidū, un kliedza ar skaļā 

un rūgti raudāt; {4:2} un nāca vēl pirms karaļa 

vārti: lai neviens var stājas karaļa vārtiem clothed ar 

sackcloth. {4:3} un katrā provincē, whithersoever 

ienāca karaļa bausli un viņa dekrētu, [bija] 

lielo sēru starp ebrejiem, gavēni un raudādams, 

un wailing; un daudzi gulēja sackcloth un pelni. 



{4:4} tik Esteres kalpones un viņas chamberlains nāca un 

[tā] teicis viņai. Pēc tam bija karaliene ārkārtīgi bēdājās; un 

viņa nosūtīja ietērpt Mordehajs un atņemt viņa tērps 

no viņa sackcloth: bet [tas] nav saņēmis. {4:5} tad 

Hatach, aicināja Ester [viena] no karaļa chamberlains 

kuru viņš bija iecelts ierasties uz Rūtu, un deva viņam 

bauslis Mordecai, zināt, ko tas [bija], un kāpēc 

tā [bija]. Mordehajs unto {4:6} tik Hatach devās tālāk 

iela, pilsēta, kuras [bija] pirms karaļa vārtiem. {4:7} 

Un Mordehajs izstāstīja visu, kas noticis, unto viņam, 

un naudas summa bija apsolījis, ka Haman 

maksāt karaļa kasēm, ebreju, tos iznīcināt. 

{4:8} arī viņš deva viņam rakstiski kopiju 

dekrēts, kas tika iedota Shushan iznīcināt tos, shew 

[tā] unto Ester, un paziņo, ka [tā] sacīja viņai un uzlādēt 

viņai, ka viņa ir jāiet sacīja karalis, lai lūgšanas 

unto viņam un veikt pieprasījuma pirms viņu par savas tautas. 

{4:9} un Hatach nāca un teica vārdus, Esther 

Mordecai. 

{4:10} atkal Ester spake unto Hatach, un deva viņam 

bauslis, unto Mordecai; {4:11} visi ķēniņa 

ierēdņi un karaļa provincēs, cilvēki zina, 

kurš, vai vīrietis vai sieviete, izbeidzas, 

vērā iekšējās revīzijas karalis, kurš netiek zvanīts, [ir] viens 

likums par viņa nobendēt [viņam], izņemot gadījumus, uz 
kuriem 

karalis rīko ārpus zelta zizli, viņš var dzīvot: bet 

Man nav aicināja nākt unto karalis šos trīsdesmit 

dienas. {4:12} piekodinādams Mordecai Esther vārdiem. 



{4:13} tad Mordecai pavēlēja atbildēt Ester, domāju, ka 

ne ar sevi pašu, ka tu būsi izbēgt karaļa nams 

vairāk nekā visi ebreji. {4:14} jo, ja tu vispār holdest 

[tad] tavu mieru šajā laikā veic tur paplašināšanās un 

padošanās ebrejiem rodas citā vietā; bet tu esi 
un tava tēva māju iznīcina: un kurš pazīst 

vai tu esi ierasties Karaliste [tik] laiku kā 

šo? 

{4:15} tad Ester [tiem] atgriezt Mordecai [tas aicināja 

atbilde] {4:16} iet, savākt kopā visi ebreji, kas ir 

Shushan un ātri jūs par mani, un ne ēst, ne 
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trīs dienas, vai ir diena vai nakts dzert: Es arī, un mana meitām 

Tāpat strauji; un tāpēc es iet sacīja karalis, kas [is] 

nevis saskaņā ar likumu: un ja es iet bojā, iet bojā. {4:17} tik 

Mordehajs gāja savu ceļu, un nebija atbilstoši, Esther 

bija pavēlējis viņam. 

{5:1} tagad tas notika trešajā dienā, ka Estere 

uzlika [viņas] Karaliskā [apģērbu] un iekšējo tiesa stāvēja 

karaļa nams, saistībā ar karaļa nams: un karalis 

sēdēja uz viņa karaļa tronī royal house, nekā pret 

nama vārtu {5:2} un tā bija, kad redzēja karali 

Esther queen pastāvīgās tiesas, [ka] viņa iegūst 

par labu viņa Sight: un Esther pasniedza karalim 

zelta zizli, ka [bija], ko turēja rokā. Tātad Ester pienāca klāt, 

un pielika zizli augšpusē. {5:3} tad teica karalis 

sacīja viņas, kas vīst tu, karalienei, Ester? un kas [is] tavs 

pieprasījumu? tā pat dod tev pusi no 

Karaliste. {5:4} un Esther atbildēja: ja [šķiet] labs 



unto karalis, ļaujiet karalis un Haman nākt unto Šajā dienā 

banketu, kas ir sagatavoti par viņu. {5:5}, tad 

karalis teica, izraisīt Haman steiga, ko viņš var darīt, kā lai 

Esther darījis teica. Lai karalis un Haman ieradās 

banketu, Esther bija sagatavojis. 

{5:6} un karalis teica unto Ester pie banketu no 

vīns, ko [ir] tavs petīciju? un tas tev piešķir: 

un kas [ir] tavu pieprasījumu? pat uz pusi karaļvalsts to 

veic. {5:7} tad Ester atbildēja un sacīja: 

Mans lūgums, gan manu lūgumu [ir]; {5:8} Ja esat atraduši 

labā ir karalis, aktuāli un ja tā, lūdzu, karali 

piešķirt manu lūgumu un veikt manu lūgumu, ļaujiet karalis 

un Haman nāk ar banketu, kas iesniedz sagatavotu 

viņiem, un darīs rīt kā karalis darījis teica. 

{5:9} tad devās Haman tālāk šajā dienā priecīga un ar 

priecīga sirds: bet kad Haman redzēju Mordecai karaļa 

vārtiem, ka viņš nav piecēlās, nedz arī izvest viņu, viņš bija pilns 
ar 

sašutums pret Mordecai. {5:10} Tomēr Haman 

atturējās sevi: un kad viņš atnāca mājās, viņš sūtīja un 

sauc par viņa draugiem un Zeresh viņa sieva. {5:11} un 

Haman pastāstīja par savu bagātību, slavu un 

daudziem viņa bērni, un visi [lietas] Kopienasvietā 

karalis bija reklamēti, un, kā viņš bija progresējoša viņu 

virs prinči un karaļa ierēdņi. {5:12} Haman 

Turklāt teica: Jā, Esther queen izdarīja lai neviens cilvēks nāk 

karalis sacīja, ka viņa bija gatava banketu ar, bet 

sevi; un, lai rīt no rīta esmu es uzaicināju sacīja viņai arī ar 

karalis. {5:13} vēl visu šo availeth man nekas tik ilgi, kamēr es 



sk. Mordecai ebrejs, sēžot pie karaļa vārtiem. 

{5:14} tad teica Zeresh, viņa sieva un visi viņa draugi, sacīja 

viņu, ļaujiet karātavas, jāparedz piecdesmit olektis augstu, kā _ 
arī 

rīt tu runā sacīja karalis, kas var būt Mordehajs 

Šajā sakarā bija pakārti: turpinu tu līksmi sacīja karalis 

banketu. Un lieta ar gandarījumu Haman; un viņš lika 

karātavām, kas jāizdara. 

{6:1} šajā vakarā varētu ne karalis miegs, un viņš 

pavēlēja, lai grāmata ierakstu hronikas; 

un tie bija lasīt pirms karalis. {6:2} un tika konstatēts, 

uzrakstīts, Mordehajs pastāstīja par Bigthana un Teresh, divi 

no karaļa chamberlains, apsaimniekotājiem, durvis, kas 

centās karali Ahasver gulēja roku. {6:3} un 

karalis teica, kāda godu un cieņu darījis darīts, lai 

Mordehajs par šo? Tad teica karaļa ierēdņi, kas 

ministered sacīja viņam, nav nekas darīts, lai viņu. 

{6:4} un karalis teica, kas [is] tiesa? Tagad 

Uz āru karaļa tiesa bija nonākt Haman 

māja, runāt, sacīja karalis jābalstās Mordehajs 

karātavām, kas bija sagatavojis viņam. {6:5} un karaļa 

kalpi sacīja viņam, Lūk, Haman, standeth 

tiesa. Un karalis teica, ļaujiet viņam nāk iekšā {6:6} tik Haman 

nāca. Un karalis sacīja viņam to, ko dara 

sacīja vīrietis, kuram karalis delighteth par godu? Tagad 

Haman domāja viņa sirdi, kurai būtu karalis 

prieks to darīt godu vairāk nekā pie sevis? {6:7} un 

Haman atbildēja vīrietis karalis, kuru karalis 

lai gods, delighteth {6:8} ļāva celt royal apparel 



kuru karalis [useth] valkāt, un zirgs, karalis 

rideth, un karaļa kronis, galvu nokrāva: 

{6:9} un ļaut šo apģērbu un nogādāt zirgu 

rokas viena no karaļa viscēlākajām prinči, ka viņi var 

masīva vīrietis [karstgalvīga] kuru karalis delighteth par godu, 

un atnest viņam zirgos pa pilsētu, ielu 

un neaizmirstiet sludināt pasaulei priekšā un tādējādi to dara 
cilvēku 

kam par godu delighteth karalis. {6:10} tad karalis 

uzrunāja Haman, padarīt steiga, [un] veikt apģērbu un 

zirgu, kā tu esi teicis, un pat tā darīt, lai Mordehajs 

Ebrejs, ka sitteth pie karaļa vārtiem: Ļaujiet nekas neizdodas un 
visu, kas 

tu esi runājis. {6:11} tad ņēma Haman apģērbu un 

zirgs, vai citādi, visapkārt pulcējās Mordehajs un atveda 

zirgu pa pilsētu ielu un pasludināja 

sev priekšā, tāpēc to dara cilvēku miesa kam 

karalis delighteth par godu. 

{6:12} un Mordehajs atnāca atkal pie karaļa vārtiem. bet 

Haman hasted pie sevis uz mājām sēru un kam galvu 

segtas. {6:13} un Haman pastāstīja Zeresh, viņa sieva un viņa 

draugus katru [lietu], kas ar viņu noticis. Tad viņa teica 

gudro vīru un sievu sacīja viņam, ja Mordecai [ir], Zeresh 

Ebrejiem, pirms kuriem tu esi sācis samazināties, sēklas 

tu būsi dominē nevis pret viņu, bet noteikti nebūs krist 

pirms viņa. {6:14} un kamēr viņi vēl runā ar 

viņam ienāca karaļa chamberlains un hasted, lai 

Haman, unto banketu, kas bija sagatavojis Ester. 

{7:1} lai karalis un Haman nāca ar banketu 



Esther queen. {7:2} un karalis vēlreiz sacīja Ester 

otrajā dienā pie banketu ar vīnu, kas [is] tavs 

petīciju, queen Esther? un tas tev piešķir: un 

ko [ir] tavu pieprasījumu? un to veic, [pat] 

karaļvalsts pusi. {7:3} tad Ester queen 

atbildēja un sacīja: ja es atradu labu tavā priekšā, O 

karalis, un, ja tas karalis, lūdzu, ļaujiet manā dzīvē, man ir dota 
manu 

lūgumrakstu, un mana tauta pēc mana lūguma: {7:4}, jo mums 
ir 

pārdod, es un mana tauta, jāiznīcina, krituši, un 

tiem ir raksturīgi vairāk vai mazāk bojāties. Bet, ja mēs tikusi 
pārdota par bondmen un 

bondwomen, man tur mēli, kaut arī ienaidnieks 

var nekompensēt karaļa bojājumus. 

{7:5} tad karali Ahasver atbildēja un sacīja 

Esther karaliene, kurš ir viņš, un kur viņš ir, ka durst 

pieņemu, savā sirdī to darīt? {7:6} un Estere teica: 

pretinieks un [ir] ienaidnieks to nelabs Haman. Pēc tam Haman 

baidījās, ka pirms karalis un karaliene. 

{7:7} un izriet no vīna banketu karalis 

viņa dusmu [gāja] pils dārzā: un Haman stāvēja 

līdz pat iesniegt pieprasījumu par savu dzīvību Ester 
karaliene; jo viņš 

redzēju, ka tur bija ļauns nosaka pret viņu karalis. 

{7:8} tad karalis atgriezās no pils dārza uz 

vīns; Banketa vietā un bija samazinājies Haman 

pēc gultas kur Ester [bija]. Pēc tam karalis sacīja, 

Viņš liks arī pirms manis mājā queen Kā 



vārds devās no karaļa mutes, tās aptver Haman 

seju. {7:9} un Harbonah, kādas chamberlains, teica 

pirms king, ieraudzīt arī karātavas piecdesmit olektis augstu, 
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kuru Haman izgatavoja Mordecai, kurš bija runājis 

king, labs standeth Haman mājā. Tad 

karalis teica, pakārt viņu par to. {7:10} lai viņi pakārts Haman 

uz karātavām, ka viņš bija sagatavojis Mordecai. Pēc tam bija 

pataisi valdnieka dusmas. 

{8:1} šajā dienā nebija karali Ahasver dot house 

unto Esther queen Haman ebreju ienaidnieku. Un 

Mordehajs nāca pirms karalis; Esther pateicis to, ko viņš 

[bija], viņa sacīja. {8:2} un karalis noņēma savu gredzenu, kas 

viņš bija paņēmis no Haman, un deva to sacīja Mordecai. Un 

Esther iestatīt Mordecai Haman mājai cauri. 

{8:3} un Esther spake kārtējo reizi pirms karaļa un nokrita 

lejup uz savām kājām un besought viņam asaras laist projām 

Agagite Haman nedarbnieks un viņa ierīci, ka viņš 

bija izstrādājusi pret ebrejiem. {8:4} tad karalis pastiepa 

zelta zizli pret Ester. Tātad Ester piecēlās un izslējās 

pirms karaļa {8:5} un teica: ja tā, lūdzu, karalis, un, ja 

Es atradu labu redzi, un lieta [šķiet] labi 

pirms karalis, un es [būtu] patīkami acīm, tas ļāva būt 

rakstīts, lai apgrieztu burtu izstrādātajiem Haman dēls 

Hammedatha Agagite, ko viņš rakstīja, lai iznīcinātu 

Ebreji [ir] visi ķēniņa provincēs: {8:6} kā 

var paciest, lai redzētu to ļaunumu, kas izbeidzas, sacīja mana 
tauta? 

vai kā var paciest redzēt mani radi iznīcināšanu? 



{8:7} tad karali Ahasver teica unto Ester queen 

un lai Mordecai ebrejs, Lūk, ir devuši Ester 

Haman, un viņam tās ir pakārts uz māju 

karātavām, jo viņš uzlika roku uz ebrejiem. {8:8} 

Jūs rakstīt arī par ebrejiem, jo tā tīk zobins jūs karalis 

nosaukums un zīmogs, [tā] karaļa gredzens: rakstīšanai 

kas ir rakstīti karaļa vārds un aizzīmogo ar 

karaļa gredzenu, neviens cilvēks nedrīkst reversēt. {8:9} tad bija 

karaļa mācītāji piestājis laikā trešajā mēnesī, kas [is] 

Sivan, mēneša trīs un divdesmitā [diena] 

un tas bija rakstīts atbilstoši, Mordehajs 

komandēja sacīja jūdiem un apakšvirsnieku un 

deputātu un provinces valdnieku [ir] no Indijas 

unto Etiopija, simt divdesmit un septiņas provinces, unto 

katru provinci saskaņā ar rakstiski to un sacīja 

katru cilvēku pēc savas valodas un ebrejiem saskaņā 

to rakstiski, un saskaņā ar savu valodu. {8:10} 

Un viņš uzrakstīja karali Ahasver nosaukumu un aizzīmogo tā 

ar karaļa gredzenu un nosūtītās vēstules ar amatu zirga mugurā, 

[un] jātnieki mūļi, kamieļi, [un] jaunais dromedaries: 

{8:11} kur karaļa piešķirts ebrejiem kuru [bija] 

katrā pilsētā, pulcēties kopā, kā arī kandidēt 

savu dzīvi, nogalēt, iznīcināt un radīt bojāties, visi 

varu cilvēkiem un provincē, kas būtu viņiem uzbrūk 

[] Dolfusa puikām, gan sievietēm, un [ņemtu] grunts no tiem 

par laupījumu, {8:12} pēc vienā dienā visās provincēs karalis 

Ahasver, [proti] pēc gada trīspadsmitajā [diena] 

divpadsmitajā mēnesī, kas [is] mēneša Adar. {8:13} kopija 

bauslis, jāsniedz rakstveidā ik 



provincē bija publicēts sacīja visiem cilvēkiem, un ka ebreji 

jābūt gatavam pret šo dienu, lai atriebt sevi par 

saviem ienaidniekiem. {8:14} [tā] amati, kas jāja uz mūļiem 

[un] kamieļi izgāja ārā, kas ir pasteidzās un spieda 

karaļa bauslis. Un dekrētu tika iedota 

Shushan pils. 

{8:15} un Mordehajs izgāja no klātbūtne 

karalis karaļa apģērbā, zila un balta, un ar lielu 

vainaga zeltu un apģērba smalka Lina un violeta: 

un pilsētas Shushan priecājās un bija priecīgs. {8:16} 

Ebreji bija gaismas, un prieks, un prieks un gods. {8:17} 

Un katrā provincē, un katrā pilsētā, whithersoever 

ienāca karaļa bausli un viņa dekrētu, ebreji bija prieks 

un prieks, svētki un laba diena. Un daudzas no 

zemes cilvēki kļuva par ebrejiem; par bailēm no jūdiem nokrita 

pēc tiem. 

{9:1} tagad ir divpadsmitajā mēnesī, ka [ir] mēneša Adar, 

trīspadsmitais dienā par vienu un to pašu, kad karalis 

bausli un viņa dekrētu pienāca klāt likt 

izpildes dienā, kas cerēja, ka ebreji ienaidnieki 

ir vara pār tām, (gan tā pagriezās, lai 

pretēji, ka ebreji bija noteikums pār tiem, kas ienīst tos;) 

{9:2} ebreji, kas apvienojušies paši savās pilsētās 

visā visu provinču karali Ahasver, noteikt 

roku uz, piemēram, meklēja sāpēt: un neviens cilvēks varētu 

izturēt par bailēm no viņiem krita uz visiem cilvēkiem. 

{9:3} un visās provincēs, valdnieki un 

vietnieki, un deputātu un amatpersonu karalis, 

palīdzēja ebrejiem; tāpēc, ka bailes no Mordecai krita 



tos. {9:4}, Mordehajs [bija] liels ķēniņa namā, 

un viņa slava gāja visā visās provincēs: tas 

vīrietis Mordecai waxed lielāku un lielāku. Tādējādi {9:5} 

Ebreji cirta visiem saviem ienaidniekiem ar zobenu, insulta 

un kaušanu un iznīcināšanu, un darīja to, ko viņi 

sacīja tiem, kas ienīst tos. {9:6} un Shushan pils 

Ebrejiem pagriešanas mehānismu un iznīcina pieci simti 
vīru. {9:7} un 

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

Poratha, un divpunktu, un Aridatha, {9:9}, Parmashta, 

un Arisai, un Aridai un Vajezatha, {9:10} desmit dēli 

par Haman dēls Hammedatha, ebrejiem, ienaidnieks 

pagrieziet to; bet par grunts, kuri viņiem nav to puses. {9:11} 

Par šo dienu skaitu, tiem, kas ir krituši Shushan 

pils tika celta pirms karalis. 

{9:12} un karalis teica unto Ester karaliene, ebreji 

ir nokauti un iznīcināti pieci simti vīru Shushan 

pils un desmit dēli Haman; kādi ir viņi darījuši 

karaļa provincēs pārējo? Tagad kāda [ir] tavs petīciju? 

un tas tev piešķir: vai kāda [ir] tavu pieprasījumu tālāk? 

un tas ir darīts. {9:13} tad teica Ester, ja tā, lūdzu, 

karalis, ļaujiet tai piešķirt ebrejiem [ir], Shushan uz 

darīt, lai rīt arī atbilstoši unto Šajā dienā dekrēts, un ļaujiet 

Haman desmit dēli nepakārs uz karātavām. {9:14} un 

karalis pavēlēja to Tātad darāmā: un dekrētā bija 

iedota Shushan; un tie bija pakārti Haman desmit dēli. 

{9:15} par ebrejiem, ka bija, Shushan pulcējās 

sevi kopā arī mēneša četrpadsmitajā dienā 

ADAR, un apgriezties trīssimt vīriešu Shushan; bet uz 



upuri, tie, kas nav to puses. {9:16} bet citiem ebrejiem, kas 

[bija] karaļa provincēs paši pulcējās kopā, 

par savām dzīvībām stāvēja un bija atpūsties no saviem 
ienaidniekiem 

un pagrieziet savu ienaidnieku kliedzienus, septiņdesmit līdz 
pieci tūkstoši, bet viņi 

nav viņu rokās par laupījumu, {9:17} uzlika uz trīspadsmito 

Adar; mēneša dienu un četrpadsmitajā dienā 

paši viņi atpūtās un padarīja to dienas dzīres un 

prieks. {9:18} bet ebreji, ka [bija] Shushan 

samontētas kopā par trīspadsmito [diena] un tālāk 

četrpadsmito pantu; un piecpadsmitais [diena] par vienu un to 
pašu 

viņi atpūtās un padarīja to dienu feasting un prieks. 

{9:19} tāpēc ciemiem, kas dzīvoja ar ebrejiem 

UNWALLED pilsētās, četrpadsmitajā dienā mēneša Adar 

[diena] prieks un feasting un laba diena, un 

nosūtot vienas daļas uz otru. 

{9:20} un Mordehajs wrote šīm lietām, un nosūtīja vēstules 

Jūdi sacīja, ka [bija] visās provincēs karalis 

Ahasver, [gan] gandrīz, un šim {9:21} stablish [tas] 

starp tiem, ka tie jāsaglabā četrpadsmitā diena 

Adar mēnesis un pašu, gada piecpadsmitajam 

{9:22}, kur ebreji atbalstīja no dienām to 
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ienaidnieki, un mēnesī, kas bija ieslēgts sacīja viņiem no 

skumjas, prieks, un no sēras par labu dienā: tās 

vajadzētu veikt tās dienas feasting un prieks, un nosūtīt 

vienas daļas uz citu, un atdod nabagiem dāvanas. {9:23} un 



Ebreji ir apņēmusies darīt, jo viņi jau bija sākuši, un kā 

Mordehajs sacerējis sacīja viņiem; {9:24} jo Haman 

Hammedatha, Agagite, visu ienaidnieka dēls 

Ebrejiem, bija jāizstrādā pret ebrejiem tos iznīcināt, un bija 

nodoto Pur, ka [ir] daudz patērēt viņus un iznīcināt 

tiem; {9:25} bet kad [Esther] nāca pirms karalis, viņš 

komandēja ar burtiem, kas viņa nelabs ierīces, kuru viņš 

izstrādāja pret ebrejiem, ieteicams atgriezties uz savu galvu, 

un ka viņš un viņa dēliem būtu pakārts karātavas. 

{9:26} wherefore dēvēja par šajās dienās pēc Purim 

nosaukums Pur. Tādēļ visiem vārdiem šīs vēstules, un 

[par to], ko viņi bija redzējuši attiecībā uz šo jautājumu, un 

kas bijis sacīja viņiem {9:27} ordinēts, ebrejiem un 

aizveda uz tiem, un pēc to sēklas, un uz visiem, piemēram 

pievienojās paši sacīja viņiem, tāpēc tas būtu nevar neizdoties, 
kas 

saglabās šo divu dienu laikā saskaņā ar to rakstiski, 

un saskaņā ar to [iecelts] reizi katru gadu; {9:28} 

Un [ka] šajās dienās [būtu] atcerējās un tur 

Katra paaudze, katrā ģimenē, katrā provincē, visā 

un katrā pilsētā; un [ka] šajās dienās Purima nedrīkst 

nepilda kādu no ebrejiem, kā arī piemiņas no tiem iet bojā 

no savas sēklas. {9:29} tad Ester karalieni, meita 

Abihail un Mordehajs ebrejs, rakstīja ar visu iestādi 

lai apstiprinātu šo otro vēstuli Purima. {9:30} un viņš sūtīja 

burti sacīja visiem ebrejiem, uz simt divdesmit un 

septiņas provinces Ahasver Karaliste [ar] vārdiem 

par mieru un taisnību, {9:31} apstiprināt šajās dienās Purim 

to laiku [iecelts], atbilstoši kā Mordecai ebrejs 



un Esther queen bija pieprasījusi tos, un, tā _ kā viņi bija 

pasludinot par sevi un par to sēklas, lietās par 

fastings un to cry. {9:32} un Esther dekrētu 

apstiprināja šos jautājumus Purima; un tas bija rakstīts 

grāmatu. 

{10:1} karali Ahasver apguldīju cieņu pret 

zemes, un [uz] jūras salām. {10:2} un visus aktus 

varenību un spēka un deklarācijas 

Mordehajs, labāki karalis uzlabotas viņu diženumu 

tie nav rakstīti grāmata par hronikas 

Mediju un persiešu ķēniņi? {10:3} Mordecai ebrejs 

[bija] nākamās unto karali Ahasver, un liels starp ebrejiem, 

un pieņēma no daudziem viņa brāļu, meklējot 

cilvēki un runā mieru savu sēklu bagātību. 
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