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Ìwé Esteri
A rọ ayaba Faṣti lóyè

1 Èyí ni ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà Ahaswerusi, tí
ó jẹ ọba lórí ẹ̀tàdínláàdóje (127) ìletò bẹ ̀rẹ ̀ láti
India títí ó fi dé Etiopia. 2 Ní àkókò ìgbà náà
ọba Ahaswerusi ń ṣe ìjọba ní orí ìtẹ́ ẹ rẹ ̀ ní ilé
ìṣọ́ ti Susa, 3 ní ọdún kẹta ìjọba rẹ ̀, ó ṣe àsè fún
gbogbo àwọn ọlọ́lá àti ìjòyè. Àwọn olórí ológun
láti Persia àti Media, àwọn ọmọ-aládé, àti àwọn
ọlọ́lá ìletò wà níbẹ̀ pẹ ̀lú.

4 Ó ṣe àfihàn púpọ̀ ọrọ̀ ìjọba rẹ ̀ àti dídán àti
ògo ọláńlá rẹ ̀ fún ọgọ́sàn-án ọjọ ́ gbáko. 5 Nígbà
tí ọjọ́ wọ̀nyí kọjá, ọba ṣe àsè fún ọjọ́ méje, nínú
ọgbà tí ó wà nínú àgbàlá ààfin ọba, gbogbo
ènìyàn láti orí ẹni tí ó kéré dé orí ẹni tí ó lọ ́lá
jùlọ, tí wọ́n wà ní ilé ìṣọ́ ti Susa. 6 Ọgbà náà ní
aṣọ fèrèsé funfun àti aláwọ̀ òféfèé. Àwọn okùn
tí a fi aṣọ aláwọ̀ funfun àti aláwọ ̀ elése àlùkò
rán ni a fi ta á mọ ́ òrùka fàdákà lára àwọn òpó
mabu. Àwọn ibùsùn tí a fi wúrà àti fàdákà ṣewà
níbi pèpéle òkúta tí a fi ń tẹ ́lẹ̀ ilé tí ó jẹ́ mabu,
píálì àti òkúta olówó iyebíye mìíràn. 7 Kọ́ọ̀bù
wúrà onídìí-odó ni a fi ń bu wáìnì fún wọn mu,
ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn sì yàtọ̀ sí èkejì, wáìnì ọba pọ ̀ púpọ̀,
gẹ ́gẹ ́ bí ọba ṣe lawọ́ sí. 8Gẹ́gẹ ́ bí àṣẹ ọba a fi ààyè
gba àlejò kọ̀ọ̀kan láti mu tó bí ó bá ti fẹ́, nítorí
ọba ti pàṣẹ fún gbogbo àwọn ti ń bu wáìnì láti
bù fún ẹnìkọ̀ọ̀kan bí wọ ́n bá ṣe béèrè fún mọ.
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9 Ayaba Faṣti náà ṣe àsè fún àwọn obìnrin ní
ààfin ọba Ahaswerusi.

10 Ní ọjọ́ keje, nígbà tí wáìnì mú inú ọba dùn,
ó pàṣẹ fún Mehumani, Bista, Harbona, Bigta àti
Abagta, Setari àti Karkasi, àwọn ìwẹ̀fà méje tí ń
jíṣẹ́ fún Ahaswerusi. 11 Kí wọn mú ayaba Faṣti
wá síwájú rẹ ̀, ti òun ti adé ọba rẹ ̀, kí ó lè wá fi
ẹwà rẹ ̀ hàn àwọn ènìyàn àti àwọn ọlọ ́lá, nítorí
tí ó rẹwà. 12 Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ìránṣẹ ́ jẹ ́ iṣẹ́
ọba, ayaba Faṣti kọ̀ láti wá. Nígbà náà ni ọba
bínú gidigidi, ìbínú náà sì pọ ̀ jọjọ.

13 Gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ ̀ ní ìgbà gbogbo, ọba máa
ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ ́wọ́ àwọn tí ó ní ìmọ̀ òfin àti
ìdájọ́, ó sọ ọ́ fún àwọn amòye tí wọ́n mòye
àkókò, 14 àwọn tí wọ́n súnmọ́ ọba àwọn wọ̀nyí
ni Karṣina, Ṣetari, Admata, Tarṣiṣi, Meresi,
Marsena àti Memukani, àwọn ọlọ́lá méje ti
Persia àti Media tí wọ́n ṣe pàtàkì sí ọba, wọ́n
sì tún wà ní ibi gíga ní ìjọba.

15 Ó béèrè pé, “Kí ni a lè ṣe sí ayaba Faṣti gẹ ́gẹ́
bí òfin? Nítorí kò tẹríba fún àṣẹ ọba Ahaswerusi
tí àwọn ìwẹ̀fà ọba sọ fún un.”

16 Memukani sì dáhùn níwájú ọba àti àwọn
ọlọ́lá pé, “Ayaba Faṣti ti ṣe búburú, kì í ṣe
sí ọba nìkan ṣùgbọ́n sí gbogbo àwọn ọlọ́lá àti
àwọn ènìyàn tí ó wà ní gbogbo agbègbè ilẹ̀ ọba
Ahaswerusi. 17 Nítorí ìwà ayaba yìí yóò tàn dé
ọ̀dọ ̀ gbogbo àwọn obìnrin, tó bẹ ́ẹ̀ tí ọkọ wọn
yóò di gígàn lójú u wọn, wọn yóò sì sọ pé, ọba
Ahaswerusi pàṣẹ pé kí á mú ayaba Faṣti wá
síwájú òun, ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti wá. 18 Ní ọjọ́ yìí
gan an ni àwọn ọlọ́lá obìnrin Persia àti ti Media
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tí wọ́n ti gbọ ́ nípa ìwà ayaba wọn yóò ṣe bẹ́ẹ̀ sí
gbogbo àwọn ìjòyè ọba bákan náà. Àfojúdi àti
àìnírẹ́pọ̀ tí kò lópin yóò wà.

19 “Nítorí náà, bí ó bá tọ́ lójú ọba, jẹ ́ kí ó gbé
àṣẹ ọba jáde, kí ó sì jẹ ́ kí ó wà ní àkọsílẹ̀ pẹ ̀lú
òfin Persia àti Media, èyí tí kò le é parẹ́, pé kí
Faṣti kí ó má ṣe wá síwájú ọba Ahaswerusi. Kí
ọba sì fi oyè ayaba rẹ ̀ fún ẹlòmíràn tí ó sàn jù ú
lọ. 20 Nígbà náà tí a bá kéde òfin tí ọba ṣe ká
gbogbo ilẹ ̀ ìjọba rẹ ̀, gbogbo àwọn obìnrin ni yóò
bọ ̀wọ̀ fún ọkọ wọn, láti ọ ̀dọ̀ ẹni tí ó kéré títí dé
ọ̀dọ ̀ ẹni ńlá.”

21 Ìmọ̀ràn yìí sì tẹ́ ọba àti àwọn ìjòyè rẹ ̀ lọ́rùn,
nítorí náà ọba ṣe gẹ ́gẹ ́ bí Memukani ṣé sọ. 22 Ó
kọ̀wé ránṣẹ ́ sí igun mẹ́rẹ ̀ẹ̀rin ilẹ ̀ ọba rẹ ̀, ó kọ̀wé
sí ìgbèríko kọ̀ọ̀kan ní ìlànà bí wọ ́n ṣe ń kọ̀wé,
ó kọ̀wé sí àwọn ènìyàn kọ ̀ọ̀kan ní èdè wọn,
Ó tẹnumọ́ ní èdè oníkálùkù pé kí olúkúlùkù
ọkùnrin máa ṣàkóso ilé rẹ ̀.

2
Esteri di ayaba

1 Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí, Ahaswerusi ọba sì dáwọ́
ìbínú un rẹ ̀ dúró, ó rántí i Faṣti àti ohun tí ó
ti ṣe àti àṣẹ tí ó pa nípa tirẹ ̀. 2 Nígbà náà ni
ìránṣẹ ́ ọba tí ó wà ní ọ̀dọ ̀ ọ rẹ̀ wí pé, “Jẹ́ kí a
wá ọmọbìnrin arẹwà tí kò ì ti mọ ọkùnrin rí
fún ọba. 3 Àti pé kí ọba kí ó yan àwọn aláṣẹ
ní gbogbo agbègbè ilẹ̀ ọba láti kó gbogbo àwọn
arẹwà ọmọbìnrin wọ ̀nyí jọ sí ilé àwọn obìnrin ní
ilé ìṣọ́ Susa. Kí a kó wọn fún ìtọ́jú Hegai, ìwẹ̀fà
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ọba, ẹni tí ó ṣe olùtọ́jú àwọn obìnrin; kí a ṣe ìtọ́jú
u wọn dáradára. 4 Nígbà náà kí ọmọbìnrin tí ó
bá tẹ́ ọba lọ́rùn kí ó jẹ́ ayaba dípò Faṣti.” Ìmọ̀ràn
yìí tẹ ́ ọba lọ́rùn, ó sì tẹ ̀lé e.

5 Ó sì ṣe ní ìgbà náà ará a Júù kan wà ní
ilé ìṣọ́ ti Susa, ẹni tí orúkọ rẹ ̀ ń jẹ́ Mordekai
ọmọ Jairi, ọmọ Ṣimei, ọmọ Kiṣi, ẹ̀yà Benjamini,
6 ẹni tí Nebukadnessari ọba Babeli ti gbé lọ sí
ìgbèkùn láti Jerusalẹmu, lára àwọn tí wọ́n kó ní
ìgbèkùn pẹ ̀lú ọba Jekoniah ọba Juda. 7Mordekai
ní arákùnrin kan ẹni tí orúkọ rẹ ̀ ń jẹ́ Hadassa, ẹni
tí ó tọ ́ dàgbà nítorí tí kò ní baba bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní
ìyá. Obìnrin yìí, ẹni tí a tún mọ ̀ sí Esteri, ó dára
ó sì lẹ́wà, Mordekai mú u gẹ ́gẹ ́ bí ọmọ rẹ̀ nígbà
tí baba àti ìyá rẹ ̀ ti kú.

8 Nígbà tí a ti kéde òfin àti àṣẹ ọba, ọ ̀pọ̀lọpọ̀
àwọn ọmọbìnrin ni a kó wá sí ilé ti ìṣọ́ Susa, sí
abẹ́ ìtọ ́jú Hegai. A sì mú Esteri náà wá sí ààfin
ọba pẹ̀lú, a fà á lé Hegai lọ́wọ́, ẹni tí ó jẹ ́ alábojútó
ilé àwọn obìnrin. 9 Ọmọbìnrin náà sì wù ú, ó
sì rí ojúrere rẹ ̀, lẹ́sẹ ̀kẹsẹ̀ ó pèsè àwọn ohun tí
ó dára àti oúnjẹ pàtàkì fún un. Ó sì yan àwọn
ìránṣẹ ́bìnrin wúńdíá méje láti ààfin ọba òun àti
àwọn ìránṣẹ ́bìnrin náà lọ sí ibi tí ó dára jù nínú
ilé àwọn obìnrin.

10 Esteri kò tí ì sọ nípa àwọn ènìyàn àti ìdílé e
rẹ ̀, nítorí Mordekai ti pàṣẹ fún un pé kí ó má ṣe
sọ ọ́. 11 Ní ojoojúmọ́ ni Mordekai máa ń rìn ní
iwájú ilé àwọn obìnrin láti wo bí Esteri ṣe wà ní
àlàáfíà àti ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí i.

12 Kí àkókò tó tó fún obìnrin kọ̀ọ̀kan láti lọ sí
ọ̀dọ ̀ ọba Ahaswerusi, ó ní láti lo ohun èlò tí ń
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mú ara lẹ́wà tí a yàn fún àwọn obìnrin fún oṣù
méjìlá, yóò lo òróró òjìá fún oṣù mẹ ́fà, yóò sì
lo ohun èlò olóòórùn dídùn tùràrí àti ìpara fún
oṣù mẹ ́fà pẹ̀lú. 13 Báyìí ni yóò ṣe lọ síwájú ọba:
ohunkóhun tí ó bá béèrè ni wọ́n fi fún un láti
inú ilé àwọn obìnrin lọ sí ààfin ọba. 14 Ní alẹ ́ ni
yóò lọ síbẹ̀, tí ó bá sì di òwúrọ̀ yóò padà sí ilé
kejì nínú ilé àwọn obìnrin ní abẹ ́ ìtọ́jú Ṣaaṣigasi
ìwẹ̀fà ọba ẹni tí ó máa ń ṣe ìtọ́jú àwọn àlè. Òun
kò ní lọ sí ọ̀dọ̀ ọba mọ ́ àyàfi tí inú ọba bá dùn sí
i, tí ó sì ránṣẹ ́ pé ó ní orúkọ obìnrin.

15Nígbà tí ó kan Esteri (ọmọbìnrin tí Mordekai
gbà ṣe ọmọ, ọmọbìnrin arákùnrin rẹ ̀ tí ó ń jẹ́
Abihaili) láti lọ sí ọ̀dọ ̀ ọba, wọn kò béèrè fún
ohunkóhun ju èyí tí Hegai, ìwẹ̀fà ọba ẹni tí ó jẹ́
olùtọ́jú ilé àwọn obìnrin sọ pé kí ó ṣe lọ. Esteri
sì rí ojúrere lọ́dọ ̀ gbogbo àwọn tí ó rí i. 16 A mú
Esteri lọ síwájú ọba Ahaswerusi ní ibùgbé ọba ní
oṣù kẹwàá, tí ó jẹ ́ oṣù Tebeti, ní ọdún keje ìjọba
rẹ ̀.

17 Esteri sì wu ọba ju àwọn obìnrin tókù lọ, Ó
sì rí ojúrere àti oore-ọ̀fẹ ́ gbà ju ti àwọn wúńdíá
tókù lọ. Nítorí náà ó fi adé ọba dé e ní orí ó sì
fi ṣe ayaba dípò Faṣti. 18 Ọba sì ṣe àsè ńlá, àsè
Esteri, fún gbogbo àwọn ọlọ́lá àti àwọn ìjòyè e
rẹ ̀. Ó sì kéde ìsinmi jákèjádò ìgbèríko ó sì pín
ẹ̀bùn fún wọn pẹ ̀lú bí ọba ṣe lawọ́ tó.

Mordekai Tú Àṣírí Ìṣọ̀tẹ̀
19Nígbà tí àwọn wúńdíá tún péjọ ní ìgbà kejì,

Mordekai jókòó sí ẹnu-ọ̀nà ọba. 20 Ṣùgbọ ́n Esteri
pa àṣírí ìdílé e rẹ ̀ àti ibi tí ó ti wá mọ ́ gẹ ́gẹ ́ bí
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Mordekai ṣe sọ fún un pé kí ó ṣe, nítorí tí ó ń
tẹ̀lé àṣẹ tí Mordekai fún un gẹ ́gẹ ́ bí ó ṣe máa ń
ṣe nígbà tí ó wà ní ọ ̀dọ̀ Mordekai.

21 Ní àsìkò tí Mordekai jókòó sí ẹnu-ọ ̀nà ọba,
Bigitana àti Tereṣi, àwọn ìjòyè ọba méjì tí wọ́n
máa ń ṣọ ́ ẹnu-ọ ̀nà, wọ ́n bínú, wọ́n sì ń wá ọ ̀nà
láti pa ọba Ahaswerusi. 22 Ṣùgbọ́n Mordekai sì
mọ ̀ nípa ọ̀tẹ̀ náà, ó sọ ̀ fún ayaba Esteri, Esteri sì
sọ fún ọba, wọ ́n sì fi ọlá fún Mordekai. 23 Nígbà
tí wọ ́n sì wádìí ọ̀rọ ̀ náà tí ó sì jásí òtítọ ́, a sì so
àwọn ìjòyè méjèèjì náà kọ́. Gbogbo nǹkanwọ̀nyí
ni a kọ sínú ìwé ìtàn ní iwájú ọba.

3
Ọ ̀tẹ̀ Hamani láti pa àwọn Júù run

1 Lẹ́yìn àwọn ìṣẹl̀ẹ̀ wọ ̀nyí, ọba Ahaswerusi dá
Hamani ọmọ Hammedata, ará Agagi lọ́lá, ọba
gbé e ga, ó si fún un ní àga ọlá tí ó ju ti gbogbo
àwọn ọlọ́lá tókù lọ. 2 Gbogbo àwọn ìjòyè ọba tí
ó wà ní ẹnu-ọ̀nà ọba wọn kúnlẹ̀ wọ́n sì fi ọlá fun
Hamani, nítorí ọba ti pàṣẹ èyí nípa tirẹ ̀. Ṣùgbọ́n
Mordekai kò ní kúnlẹ̀ tàbí bu ọlá fún un.

3 Nígbà náà ni àwọn ìjòyè ọba tí ó wà ní ẹnu-
ọ̀nà béèrè lọ́wọ ́ Mordekai pé, “Èéṣe tí ìwọ kò ṣe
pa àṣẹ ọba mọ ́.” 4 Ní ojoojúmọ́ ni wọ́n máa n sọ
fún un ṣùgbọ́n ó kọ ̀ láti ṣe bẹ́ẹ ̀. Nítorí náà, wọ́n
sọ fún Hamani nípa rẹ ̀ láti wò ó bóyá ó lè gba
irú ìwà tí Mordekai ń hù yìí, nítorí tí ó ti sọ fún
wọn pé Júù ni òun.

5Nígbà tí Hamani rí i pé Mordekai kò ní kúnlẹ̀
tàbí bu ọlá fún òun, ó bínú. 6 Síbẹ̀ kò mọ irú
ènìyàn tí Mordekai jẹ ́, ó kẹ́gàn láti pa Mordekai
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nìkan. Dípò bẹ́ẹ̀ Hamani ń wá láti pa gbogbo
ènìyànMordekai run, àwọn Júù jákèjádò gbogbo
ìjọba Ahaswerusi.

7Ní ọdún kejìlá ọba Ahaswerusi, ní oṣù kìn-ín-
ní, èyí ni oṣù Nisani, wọ́n da puri (èyí tí í ṣe, ìbò)
ní iwájú Hamani láti yan ọjọ́ kan àti oṣù, ìbò náà
sì wáyé ní oṣù kejìlá, oṣù Addari.

8Nígbà náà ni Hamani sọ fún ọba Ahaswerusi
pé, “Àwọn ènìyàn kan wà tí wọ ́n fọ́nká tí wọ́n sì
túká ní ara àwọn ènìyàn ní gbogbo àgbáyé ìjọba
rẹ ̀ tí ìṣe wọn yàtọ̀ sí ti gbogbo àwọn tókù tí wọn
kò sì pa òfin ọba mọ ́; èyí kì í ṣe ìfẹ́ ọba láti gbà
fún wọn bẹ́ẹ̀. 9 Tí ó bá tẹ́ ọba lọ ́rùn, kí a gbé òfin
kan jáde tí yóò pa wọ ́n run, èmi yóò sì fi ẹgbẹ̀rún
mẹ ́wàá (10,000) tálẹ́ǹtì fàdákà sínú ìṣúra ọba fún
àwọn ọkùnrin tí wọn o ṣe iṣẹ́ náà.”

10 Nítorí náà, ọba sì bọ ́ òrùka èdìdì tí ó wà ní
ìka rẹ ̀, ó sì fi fún Hamani ọmọ Hammedata, ará
Agagi, ọ ̀tá àwọn Júù. 11 Ọba sọ fún Hamani pé,
“Pa owó náà mọ ́, kí o sì ṣe ohun tí ó wù ọ́ fún
àwọn ènìyàn náà.”

12 Nígbà tí ó di ọjọ́ kẹtàlá oṣù kìn-ín-ní àkọ́kọ ́,
wọ ́n pe àwọn akọ̀wé ọba jọ. Wọ ́n kọ ọ ́ ní ìlànà
bí ìgbèríko kọ̀ọ̀kan ṣe ń kọ̀wé, ó kọ̀wé sí àwọn
ènìyàn kọ̀ọ̀kan ní èdè wọn gbogbo èyí tí Hamani
ti pàṣẹ sí àwọn akọ̀wé ọba, sí baálẹ̀ ìgbèríko
kọ̀ọ̀kan àti àwọn ọlọ́lá àwọn onírúurú ènìyàn.
A kọ èyí ní orúkọ ọba Ahaswerusi fúnra rẹ ̀ ó
sì fi òrùka ọba ṣe èdìdì i rẹ ̀. 13 A sì fi ìwé náà
ránṣẹ ́ sí gbogbo àwọn ìgbèríko ọba pẹ ̀lú àṣẹ láti
parun, láti pa gbogbo àwọn Júù èwe àti àgbà,
obìnrin àti àwọn ọmọ wẹ ́wẹ́—ní ọjọ́ kan kí wọn



Esteri 3:14 viii Esteri 4:7

sì parẹ́, ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù kejìlá, oṣù Addari kí a
sì kó àwọn ohun ìní wọn. 14 Kí ẹ mú àdàkọ ìwé
náà kí a tẹ̀ ẹ́ jáde bí òfin ní gbogbo ìgbèríko kí ó
sì di mí mọ ̀ fún àwọn ènìyàn ìlú nítorí kí wọ́n le
múra fún ọjọ́ náà.

15 Àwọn ìránṣẹ ́ náà sì jáde, wọ́n tẹ̀síwájú nípa
àṣẹ ọba, ìkéde náà sì jáde ní ilé ìṣọ́ ti Susa. Ọba
àti Hamani jókòó wọ́n ń mu, ṣùgbọ́n ìlú Susa wà
nínú ìdààmú.

4
Mordekai rọ Esteri láti ràn àwọn Júù lọ́wọ ́

1Nígbà tí Mordekai gbọ́ gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀,
ó fa aṣọ rẹ ̀ ya, ó wọ aṣọ ọ̀fọ̀, ó sì fi eérú kun ara, ó
jáde lọ sí inú ìlú ó kígbe sókè ó sì sọkún kíkorò.
2 Ṣùgbọ́n ó lọ sí ẹnu-ọ̀nà ọba nìkan, nítorí kò sí
ẹnìkan tí ó wọ aṣọ ọ̀fọ̀ tì a gbà láààyè láti wọ ibẹ ̀.
3 Ní gbogbo ìgbèríko tí àṣẹ ikú ọba dé, ọ̀fọ ̀ ńlá
dé bá àwọn Júù, pẹ ̀lú àwẹ̀, ẹkún àti ìpohùnréré
ẹkún. Ọ ̀pọ ̀lọpọ̀ wà nínú aṣọ ọ̀fọ ̀ tí wọ́n fi eérú
kúnra.

4 Nígbà tí àwọn ìránṣẹ ́bìnrin àti àwọn ìwẹ̀fà
Esteri wá, wọ ́n sọ nípa Mordekai fún un, ayaba
sì wà nínú ìbànújẹ́ ńlá. Ó fi aṣọ ránṣẹ́ sí i kí ó wọ̀
ọ́ dípò aṣọ ọ̀fọ ̀ tí ó wọ̀, ṣùgbọ́n òun kò gbà wọ ́n.
5Nígbà náà ni Esteri pe Hataki, ọ̀kan nínú àwọn
ìwẹ̀fà ọba tí a yàn láti máa jíṣẹ́ fún un, ó pàṣẹ
fún un pé kí ó béèrè ohun tí ó ń dààmú Mordekai
àti ohun tí ó ṣe é.

6 Bẹ ́ẹ̀ ni Hataki jáde lọ bá Mordekai ní ìta
gbangba ìlú níwájú ẹnu-ọ ̀nà ọba. 7 Mordekai sọ
ohun gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ fún un, papọ ̀ pẹ̀lú iye owó
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tí Hamani ti ṣe ìpinnu láti san sínú àpò ìṣúra ọba
fún ìparun àwọn Júù. 8 Ó sì tún fún un ní ọ̀kan
lára ìwé tí ó gbé jáde fún ìparun wọn, èyí tí a
tẹ̀ jáde ní Susa, láti fihan Esteri kí ó sì ṣe àlàyé
e rẹ ̀ fún un, ó sì sọ fún un pé kí ó bẹ̀ ẹ́ kí ó lọ
síwájú ọba láti bẹ̀bẹ ̀ fún àánú, kí ó bẹ ̀bẹ̀ nítorí
àwọn ènìyàn rẹ ̀.

9 Hataki padà ó sì lọ ṣàlàyé fún Esteri ohun
tí Mordekai sọ. 10 Nígbà náà ni Esteri pàṣẹ fún
Hataki pé kí ó sọ fúnMordekai, 11 “Gbogbo àwọn
ìjòyè ọba àti àwọn ènìyàn agbègbè ìjọba rẹ ̀ mọ̀
wí pé: fún ẹnikẹ́ni ọkùnrin tàbí obìnrin kan tàbí
tí ó bá bá ọba sọ ̀rọ̀ láìjẹ́ pé a ránṣẹ ́ pè é (ọba ti
gbé òfin kan kalẹ ̀ pé) kíkú ni yóò kú. Ohun kan
tí ó le yẹ èyí ni pé, kí ọba na ọ̀pá wúrà rẹ ̀ sí i kí
ó sì dá ẹ̀mí rẹ sí. Ṣùgbọ́n, ọgbọ̀n ọjọ ́ ti kọjá tí a
ti pè mí láti lọ sí ọ̀dọ ̀ ọba.”

12 Nígbà tí a sọ ọ̀rọ̀ Esteri fún Mordekai,
13 nígbà náà ni Mordekai sọ kí a dá Esteri lóhùn
pé, “Má ṣe rò nínú ara rẹ pé nítorí pé ìwọ wà
ní ilé ọba ìwọ nìkan là láàrín gbogbo àwọn Júù.
14 Nítorí bí ìwọ bá dákẹ́ ní àkókò yìí, ìrànlọ́wọ́
àti ìtúsílẹ̀ fún àwọn Júù yóò dìde láti ibòmíràn,
ṣùgbọ́n ìwọ àti àwọn ìdílé baba à rẹ yóò ṣègbé.
Ta ni ó mọ ̀ wí pé nítorí irú àkókò yìí ni o ṣe wà
ní ipò ayaba?”

15 Nígbà náà ni Esteri rán iṣẹ ́ yìí sí Mordekai:
16 “Lọ, kí o kó gbogbo àwọn Júù tí ó wà ní Susa
jọ, kí ẹ sì gbààwẹ̀ fún mi. Ẹ má ṣe jẹun tàbí omi
fún ọjọ́ mẹ́ta, ní òru àti ní ọ̀sán. Èmi àti àwọn
ìránṣẹ ́bìnrinmi náà yóò gbààwẹ̀ gẹ ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà
ti ṣe. Nígbà tí ẹ bá ṣe èyí, èmi yóò tọ ọba lọ, bí
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ó tilẹ̀ jẹ ́ pé ó lòdì sí òfin. Bí mo bá sì ṣègbé, mo
ṣègbé.”

17 Bẹ́ẹ̀ ni Mordekai lọ, ó sì sọ gbogbo ohun tí
Esteri pàṣẹ fún un.

5
Ẹ̀bẹ ̀ Esteri sí ọba

1 Ní ọjọ́ kẹta Esteri wọ aṣọ ayaba rẹ̀ ó sì dúró
sí inú àgbàlá ààfin, ní iwájú gbọ ̀ngàn ọba, ọba
jókòó lórí ìtẹ́ ìjọba rẹ ̀ nínú gbọ̀ngàn, ó kọjú sí
ẹnu-ọ̀nà ìta. 2Nígbà tí ó rí ayaba Esteri tí ó dúró
nínú àgbàlá, inú rẹ ̀ yọ ́ sí i, ọba sì na ọ̀pá aládé
wúrà ọwọ́ rẹ ̀ sí i. Bẹ ́ẹ̀ ni Esteri ṣe súnmọ́ ọn ó sì
fi ọwọ́ kan orí ọ̀pá náà.

3Nígbà náà ni ọba béèrè pé, “Kí ni ó dé, ayaba
Esteri? Kí ni o fẹ́? Bí ó tilẹ̀ ṣe títí dé ìdajì ọba mi,
àní, a ó fi fún ọ.”

4 Esteri sì dáhùn pé, “Bí ó bá tẹ́ ọba lọ́rùn, jẹ́
kí ọba, pẹ̀lú Hamani, wá lónìí sí ibi àsè tí èmi ti
pèsè fún un.”

5Ọba sì wí pé, “ẹ mú Hamani wá kíákíá, nítorí
kí a lè ṣe ohun tí Esteri béèrè fún un.”
Bẹ ́ẹ̀ ni ọba àti Hamani lọ sí ibi àsè tí Esteri ti

pèsè. 6 Bí wọ́n ṣe ń mu wáìnì, ọba tún béèrè
lọ́wọ ́ Esteri, “Báyìí pé: kí ni ẹ̀bẹ ̀ rẹ? A ó sì fi fún
ọ. Kí ni ìwọ ń béèrè fún? Àní bí ó tilẹ̀ jẹ ́ ìdajì
ìjọba mi, a ó fi fún ọ.”

7 Esteri sì dáhùn, “Ẹ̀bẹ ̀ mi àti ìbéèrè mi ni èyí.
8 Bí ọba bá fi ojúrere rẹ ̀ fún mi, tí ó bá sì tẹ́ ọba
lọ́rùn láti gba ẹ̀bẹ ̀ mi àti láti mú ìbéèrè mi ṣẹ,
jẹ ́ kí ọba àti Hamani wá ní ọ̀la sí ibi àsè tí èmi
5:3 Mk 6.23.
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yóò pèsè fún wọn. Nígbà náà ni èmi yóò dáhùn
ìbéèrè ọba.”

Ìrunú Hamani sí Mordekai
9 Hamani jáde lọ ní ọjọ́ náà pẹ̀lú ayọ̀ àti inú

dídùn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí Mordekai ní ẹnu-ọ ̀nà
ọba, ó wòye pé kò dìde tàbí kí ó bẹ̀rù ní iwájú
òun, inú bí i gidigidi sí Mordekai. 10 Ṣùgbọ ́n,
Hamani kó ara rẹ ̀ ní ìjánu, ó lọ sí ilé.
Ó pe àwọn ọ ̀rẹ́ rẹ ̀ jọ àti Sereṣi ìyàwó rẹ̀

11 Hamani gbéraga sí wọn nípa títóbi ọ̀rọ̀ rẹ ̀,
púpọ̀ àwọn ọmọ rẹ ̀, àti gbogbo ọ̀nà tí ọba ti bu
ọlá fún un àti bí ó ṣe gbé e ga ju àwọn ọlọ ́lá àti
àwọn ìjòyè tókù lọ. 12 Hamani tún fi kún un pé,
“Kì í ṣe èyí nìkan. Èmi nìkan ni ayaba Esteri pè
láti sin ọba wá sí ibi àsè tí ó sè. Bákan náà, ó sì
tún ti pè mí pẹ̀lú ọba ní ọ̀la. 13 Ṣùgbọ́n gbogbo
èyí kò ì tí ì tẹ́ mi lọ́rùn níwọ̀n ìgbà tí mo bá sì ń
rí Mordekai ará a Júù náà tí ó ń jókòó ní ẹnu-ọ ̀nà
ọba.”

14 Ìyàwó rẹ ̀ Sereṣi àti àwọn ọ̀rẹ ́ rẹ ̀ wí fún un
pé, “Ri igi kan, kí ó ga tó ìwọ̀n ẹ̀ṣẹ ̀ bàtà márùn
le láàdọ́rin, kí o sì sọ fún ọba ní òwúrọ̀ ọ ̀la kí ó
gbé Mordekai rọ̀ sórí i rẹ ̀. Nígbà náà ni ìwọ yóò
bá ọba lọ sí ibi àsè pẹ ̀lú ayọ̀.” Èrò yí dùn mọ́
Hamani nínú, ó sì ri igi náà.

6
Ọba bu ọlá fún Mordekai

1 Ní òru ọjọ́ náà ọba kò le è sùn; nítorí náà,
ó pàṣẹ kí wọn mú ìwé ìrántí wá, àkọsílẹ̀ ìjọba
rẹ ̀, wọ́n mú un wá wọ ́n sì kà á sí létí. 2 Wọ ́n rí
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àkọsílẹ̀ níbẹ̀ pé Mordekai tí sọ àṣírí Bigitana àti
Tereṣi, àwọn ìjòyè ọbaméjì tí wọ ́n ń ṣọ ́ ẹnu-ọ̀nà,
tí wọ ́n ń gbèrò láti pa ọba Ahaswerusi.

3 Ọba béèrè pé, “Kí ni ọlá àti iyì tí Mordekai ti
gbà fún èyí?”
Àwọn ìránṣẹ́ rẹ ̀ sì dáhùn pé, “Kò tí ì sí ohun tí

a ṣe fún un.”
4 Ọba wí pé, “Ta ni ó wà nínú àgbàlá?”

Nísinsin yìí, Hamani ṣẹ ̀ṣẹ ̀ wọ àgbàlá ìta ààfin ni
láti sọ fún ọba nípa síso Mordekai lórí igi tí ó ti
rì fún un.

5Àwọn ìránṣẹ ́ rẹ ̀ sì dáhùn pé, “Hamani ni ó wà
níbẹ̀ ó dúró sí inú àgbàlá.”
Ọba pàṣẹ pé, “Ẹ mú un wọlé wá.”
6Nígbà tí Hamani wọlé, ọba béèrè lọ ́wọ́ rẹ ̀ pé,

“Kí ni kí a ṣe fún ọkùnrin tí inú ọba dùn sí láti
bu ọlá fún?”
Nísinsin yìí Hamani sì ro èyí fúnra rẹ ̀ pé, “Ta

ni ó wà níbẹ̀ tí ọba fẹ́ dá lọ́lá ju èmi lọ?” 7Nítorí
náà Hamani dá ọba lóhùn pé, “Fún ọkùnrin tí
inú ọba dùn sí láti dá lọ́lá, 8 jẹ́ kí wọn kí ó mú
aṣọ ọba èyí tí ọba ń wọ̀ àti ẹṣin tí ọbamáa ń gùn,
pẹ ̀lú ọ̀kan lára adé ọba kí a fi dé e ní orí. 9 Jẹ́ kí
a fi aṣọ àti ẹṣin lé ọ̀kan lára àwọn ìjòyè ọba tí
ó ga jùlọ lọ́wọ ́, kí wọn wọ aṣọ náà fún ọkùnrin
tí inú ọba dùn sí láti dá lọ́lá, kí wọn sì sìn ín
gun ẹṣin jákèjádò gbogbo ìgboro ìlú, kí wọnmáa
kéde níwájú rẹ ̀ pé, ‘Èyí ni a ṣe fún ọkùnrin náà
ẹni tí inú ọba dùn sí láti dá lọ́lá!’ ”

10 Ọba pàṣẹ fún Hamani pé, “Lọ lẹ ́sẹ̀kan náà.
Mú aṣọ náà àti ẹṣin kí o sì ṣe gẹ ́gẹ́ bí o ṣe sọ fún
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Mordekai ará a Júù, ẹni tí ó jókòó sí ẹnu-ọ ̀nà ọba.
Má ṣe fi ohunkóhun sílẹ̀ nínú ohun tí o ti yàn.”

11 Bẹ ́ẹ̀ ni Hamani ṣe mú aṣọ àti ẹṣin náà. Ó fi
wọ Mordekai, Mordekai sì wà lórí ẹṣin jákèjádò
gbogbo ìgboro ìlú, ó sì ń kéde níwájú rẹ ̀ pé, “Èyí
ni a ó ṣe fún ọkùnrin náà ẹni tí inú ọba dùn sí
láti dá lọ ́lá!”

12 Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí Mordekai padà sí ẹnu-
ọ̀nà ọba. Ṣùgbọ́n Hamani sáré lọ ilé, ó sì bo orí
rẹ ̀ pẹ̀lú ìbànújẹ́, 13 Hamani sì sọ ohun gbogbo tí
ó ṣẹlẹ̀ sí i fún Sereṣi ìyàwó rẹ ̀ àti àwọn ọ̀rẹ ́ rẹ ̀.
Àwọn olùbádámọ̀ràn rẹ̀ àti ìyàwó o rẹ ̀ sọ fún

un pé, “Níwọ́n ìgbà tí Mordekai ti jẹ ́ ẹ̀yà Júù,
níwájú ẹni tí ìṣubú rẹ ̀ ti bẹ ̀rẹ̀, ìwọ kò lè rí ẹ̀yìn in
rẹ ̀—dájúdájú ìwọ yóò parun!” 14 Bí wọ́n ṣe ń bá
a sọ̀rọ̀, àwọn ìwẹ̀fà ọbawọlé,wọ́n sì kánHamani
lójú láti lọ sí ibi àsè tí Esteri ti pèsè.

7
Síso Hamani rọ̀

1 Ọba àti Hamani sì lọ sí àpèjẹ pẹ̀lú Esteri
ayaba, 2 bí wọ ́n sì ṣe ń mu wáìnì ní ọjọ́ kejì yìí,
ọba sì tún béèrè pé, “Esteri ayaba, kí ni ẹ̀bẹ̀ rẹ?
A ó sì fi fún ọ. Kí ni ìbéèrè rẹ? Bí ó tilẹ̀ jẹ́ ìdajì
ìjọba à mi, n ó fi fún ọ.”

3Nígbà náà ni ayaba Esteri dáhùn, “Bí èmi bá
rí ojúrere rẹ, ìwọ ọba, bí ó bá sì tẹ ́ ọláńlá à rẹ
lọ́rùn, fún mi ní ẹ̀mí mi, èyí ni ẹ̀bẹ ̀ mi. Kí o sì pa
àwọn ènìyàn mi mọ́—èyí ni ìbéèrè mi. 4Nítorí a
ti ta èmi àti àwọn ènìyàn mi fún àwọn tí yóò pa
wá run, à ti ṣe ìdájọ́ wa fún pípa àti píparẹ́. Bí
7:2 Mk 6.23.
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a bá tilẹ̀ tà wá bí ẹrúkùnrin àti ẹrúbìnrin, ǹ bá
dákẹ́, nítorí irú ìpọ́njú bẹ ́ẹ̀ kò tó èyí tí à ń yọ ọba
lẹ́nu sí.”

5Ọba Ahaswerusi bi Esteri ayaba léèrè pé, “Ta
a ni ẹni náà? Níbo ni ẹni náà wà tí kò bẹ ̀rù láti
ṣe irú nǹkan bẹ ́ẹ̀?”

6 Esteri sọ wí pé, “Alátakò àti ọ̀tá náà ni
Hamani aláìníláárí yìí.”
Nígbà náà ni Hamani wárìrì níwájú ọba àti

ayaba. 7Ọba sì dìde pẹ ̀lú ìbínú, ó fi wáìnì sílẹ̀ ó sì
jáde lọ sí àgbàlá ààfin. Ṣùgbọ́n nígbà tí Hamani,
ti rí i dájú pé ọba ti pinnu láti pa òun, ó dúró
lẹ́yìn láti bẹ Esteri ayaba nítorí ẹ̀mí rẹ ̀.

8 Bí ọba ṣe padà dé láti àgbàlá ààfin wá sí
gbọ ̀ngàn àsè náà, Hamani ṣubú sórí àga tí Esteri
ayaba fẹ̀yìn tì.
Ọba sì pariwo pé, “Yóò ha tún tẹ́ ayaba níbí

yìí, nínú ilé, ní ojú mi bí?”
Ní kété tí ọba sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde, wọ́n da aṣọ bo

Hamani lójú. 9 Nígbà náà Harbona ọ̀kan nínú
àwọn ìwẹ̀fà tó ń dúró níwájú ọba, sọ wí pé,
“Igi tí ó ga tó ìwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà marunlélaadọrin ni
Hamani ti rì sí ẹ̀gbẹ ́ ilé e rẹ ̀. Ó ṣe é fúnMordekai,
ẹni tí ó sọ ̀rọ̀ jáde láti ṣe ìrànlọ́wọ ́ fún ọba.”
Ọba wí pé, ẹ so ó rọ̀ sórí i rẹ ́! 10 Wọ́n sì so

Hamani sórí igi tí ó ti pèsè sílẹ̀ fún Mordekai,
ìbínú ọba sì rọ̀.

8
Àṣẹ ọba nítorí àwọn Júù

1 Ní ọjọ́ kan náà ni ọba Ahaswerusi fún Esteri
ayaba ní ilé e Hamani, ọ̀tá àwọn Júù. Mordekai
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sì wá síwájú ọba, nítorí Esteri ti sọ bí ó ṣe jẹ ́ sí
ọba. 2Ọba sì bọ ́ òrùka dídán an rẹ ̀, èyí tí ó ti gbà
lọ́wọ ́ Hamani ó sì fi fún Mordekai, Esteri sì yàn
án gẹ ́gẹ ́ bí olórí ilé e Hamani.

3 Esteri sì tún bẹ ọba lórí ìkúnlẹ̀, pẹ̀lú omijé
lójú. Ó bẹ ̀ ẹ́ kí ó fi òpin sí ètò búburú Hamani
ará Agagi, èyí tí ó ti pète fún àwọn Júù. 4 Nígbà
náà ni ọba na ọ̀pá aládé wúrà sí Esteri ó sì dìde,
ó dúró níwájú rẹ ̀.

5Ó wí pé, “Bí ó bá wu ọba, tí ó bá sì bọ ̀wọ ̀ fún
mi pẹ ̀lú ojúrere tí ó sì rò pé ohun tí ó dára ni láti
ṣe, tí ó bá sì ní inú dídùn pẹ̀lú mi, jẹ́ kí a kọ ìwé
àṣẹ láti yí ète tí Hamani ọmọ Hammedata, ará
Agagi, tí ó kọ́ pàṣẹ pé kí a pa àwọn Júù tí wọ́n wà
ní gbogbo àgbáyé ìjọba ọba run. 6 Nítorí báwo
ni èmi yóò ṣe fi ara dà á tí èmi yóò sì rí kí ibi
máa ṣubú lu àwọn ènìyàn mi? Báwo ni èmi yóò
ṣe fi ara dà á, tí èmi yóò sì máa wo ìparun àwọn
ìdílé mi?”

7Ọba Ahaswerusi dá Esteri ayaba àtiMordekai
ará a Júù náà lóhùn pé, “Nítorí Hamani kọlu
àwọn ará a Júù, èmi ti fi ilé e rẹ ̀ fún Esteri, wọ́n
sì ti ṣo ó kọ́ sórí igi. 8 Nísinsin yìí, kọ ìwé àṣẹ
mìíràn ní orúkọ ọba bí àwọn Júù ṣe jẹ ́ pàtàkì sí
ọ, kí o sì fi òrùka ọba ṣe èdìdì dì í, nítorí kò sí
àkọsílẹ̀ tí a bá ti kọ ní orúkọ ọba tí a sì fi òrùka
ọba ṣe èdìdì tí a lè yìí padà.”

9 Lẹ́sẹ ̀kan náà àwọn akọ̀wé ọba péjọ ní ọjọ́
kẹtàlélógún oṣù kẹta, oṣù Sifani. Wọ́n kọ gbogbo
àṣẹ Mordekai sí àwọn Júù, àti sí àwọn alákòóso
baálẹ̀ àti àwọn ọlọ́lá ìgbèríko mẹ́tàdínláàádóje
(127) tí ó lọ láti India títí ó fi dé Kuṣi. Kí a kọ àṣẹ
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náà ní ìlànà bí ìgbèríko kọ̀ọ̀kan ṣe ń kọ̀wé àti bí
èdè olúkúlùkù àti pẹ̀lú sí àwọn Júù ní ìlànà bí
wọ ́n ṣe ń kọ̀wé àti èdè e wọn. 10 Mordekai sì fi
àṣẹ ọba Ahaswerusi kọ ̀wé, ó sì fi òrùka ọba ṣe
èdìdì i rẹ̀, ó rán an lọ ní kíákíá, ó sì rán àwọn
ìránṣẹ ́ ayaba, tiwọn yára bí àṣà àwọn tí wọ ́n ń
gun ẹṣin tí ó yára, ní pàtàkì èyí tí a ń bọ́ fún ọba.

11 Àṣẹ ọba sì dé ọ ̀dọ̀ àwọn Júù ní gbogbo ìlú
láti kó ara wọn jọ kí wọn sì dáàbò bo ara wọn;
láti pa, láti run àti láti kọlu ogunkógun orílẹ̀-
èdè kórílẹ̀ èdè kankan tàbí ìgbèríko tí ó bá fẹ́
kọlù wọ́n, àwọn obìnrin àti àwọn ọmọ wọn; kí
ẹ sì kó gbogbo ohun ìní àwọn ọ ̀tá wọn. 12 Ọjọ́
tí a yàn fún àwọn Júù ní gbogbo agbègbè ọba
Ahaswerusi láti ṣe nǹkan yìí ni ọjọ́ kẹtàlá èyí tí í
ṣe oṣù kejìlá, oṣù Addari. 13Ọkàn ìwé àṣẹ náà ni
kí a gbé jáde gẹ ́gẹ ́ bí òfin ní gbogbo ìgbèríko kí
ẹ sì jẹ́ kí ó di mí mọ ̀ fún gbogbo ènìyàn ìlú nítorí
àwọn Júù yóò le è múra ní ọjọ́ náà láti gbẹ ̀san
fún ara wọn lára àwọn ọ̀tá wọn.

14 Bẹ ́ẹ̀ ni àwọn ìránṣẹ́ ayaba tiwọn yára bí àṣà
tí wọ́n ń gun ẹṣin ọba, sáré jáde, wọ ́n sáré lọ
nípa àṣẹ ọba. A sì tún gbé àṣẹ náà jáde ní ilé ìṣọ́
ti Susa.

15Mordekai sì kúrò níwájú ọba, ó wọ aṣọ aláró
àti funfun, ó dé adé e wúrà ńlá pẹ̀lú ìgbànú elése
àlùkò dáradára, ìlú Susa sì ṣe àjọyọ̀ ńlá. 16Àsìkò
ìdùnnú àti ayọ̀, inú dídùn àti ọlá ni ó jẹ́ fún àwọn
Júù. 17 Ní gbogbo ìgbèríko àti ní gbogbo ìlú, ní
gbogbo ibi tí àṣẹ ọba dé, ni ayọ̀ àti inú dídùn ti
wà láàrín àwọn Júù, wọ ́n sì ń ṣe àsè àti àjọyọ̀.
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Ọ ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú tókù sọ ara wọn di Júù nítorí
ẹ̀rù àwọn Júù bà wọ ́n.

9
Àwọn Júù yọ ayọ̀ ìṣẹǵun

1 Ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù kejìlá, oṣù Addari, tí ó yẹ kí
a mú àṣẹ tí ọba pa wá sí ìmúṣẹ. Ní ọjọ́ yìí ni ọ̀tá
àwọn Júù rò pé àwọn yóò borí i wọn, ṣùgbọ́n
nísinsin yìí a ti yìí padà, àwọn Júù sì na ọwọ́
agbára tó ga lórí àwọn tí ó kórìíra wọn. 2 Àwọn
Júù péjọ ní àwọn ìlú u wọn ní gbogbo agbègbè
ọba Ahaswerusi láti kọlu àwọn tó ń wá ìparun
wọn. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè dojúkọ wọ́n, nítorí
gbogbo àwọn ènìyàn ìlú tókù ń bẹ̀rù u wọn.
3 Gbogbo àwọn ọlọ́lá ìgbèríko, àwọn alákòóso,
àwọn baálẹ̀ àti àwọn onídàájọ́ ọba ran àwọn Júù
lọ́wọ ́, nítorí wọ ́n bẹ ̀rù u Mordekai. 4Mordekai sì
jẹ ́ ẹni pàtàkì ní ààfin ọba, òkìkí rẹ ̀ sì tàn jákèjádò
àwọn ìgbèríko, ó sì ní agbára kún agbára.

5 Àwọn Júù sì gé gbogbo àwọn ọ̀tá a wọn
lulẹ ̀ pẹ ̀lú idà, wọ ́n pa wọ́n, wọ ́n sì run wọ ́n,
wọ ́n sì ṣe ohun tí ó wù wọ ́n sí àwọn tí ó
kórìíra wọn. 6 Ní ilé ìṣọ́ ti Susa, àwọn Júù
pa ẹ̀ẹ́dẹ ́gbẹ̀ta (500) ọkùnrin run. 7 Wọ́n sì
tún pa Parṣandata, Dalfoni, Aspata, 8 Porata,
Adalia, Aridata, 9 Parmaṣta, Arisai, Aridai àti
Faisata. 10 Àwọn ọmọkùnrin mẹ ́wẹ̀ẹ̀wá tí wọ́n
jẹ ́ ọmọ Hamani, ọmọ Hammedata, ọ̀tá àwọn Júù.
Ṣùgbọ́n wọn kò fi ọwọ́ wọn lé ìkógun un wọn.

11 Ní ọjọ ́ náà gan an ni a mú iye àwọn tí a pa
ní ilé ìṣọ́ ti Susa wá fún ọba. 12 Ọba sì sọ fún
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Esteri ayaba pé, “Àwọn Júù ti pa ẹ̀ẹ́dẹ ́gbẹ̀ta (500)
ọkùnrin àti àwọn ọmọkùnrin mẹ ́wẹ̀ẹ̀wá tí i ṣe
ọmọ Hamani ní ilé ìṣọ́ Susa run. Kí ni wọ́n ṣe ní
gbogbo ìgbèríko ọba tókù? Báyìí kí ni ẹ̀bẹ ̀ rẹ? A
ó fi fún ọ. Kí ni ìbéèrè rẹ? A ó sì tún fi fún ọ.”

13 Esteri sì dáhùn pé, “Bí ó bá tẹ́ ọba lọ́rùn,
fún àwọn Júù tí ó wà ní Susa ní àṣẹ láti ṣe gẹ ́gẹ́
bí wọ́n ti ṣe ní òní kí wọn ṣe bákan náà ní ọ̀la, kí
a sì so àwọn ọmọkùnrin Hamani mẹ ́wẹ̀ẹ̀wá náà
rọ̀ sórí igi.”

14 Nítorí náà ọba pàṣẹ pé kí a ṣe bẹ́ẹ̀. A sì gbé
àṣẹ kan jáde ní Susa, wọ́n sì so àwọn ọmọkùnrin
mẹ ́wẹ̀ẹ̀wá Hamani kọ́. 15 Àwọn Júù tí ó wà ní
Susa sì péjọ ní ọjọ́ kẹrìnlá oṣù Addari, wọ ́n sì pa
ọ̀ọ́dúnrún (300) ọkùnrin ní Susa, ṣùgbọ́n wọn kò
fi ọwọ́ wọn lé ìkógun un wọn.

16 Lákokò yìí, àwọn tókù nínú àwọn Júù tí wọ́n
wà ní agbègbè ọba náà tún kó ara wọn jọ láti
dáàbò bo ara wọn kí wọn sì sinmi lọ́wọ ́ àwọn
ọ̀tá a wọn. Wọ ́n sì pa ẹgbàá mẹ́tàdínlógójì ó lé
ẹgbẹ̀rin (75,000) àwọn tí ó kórìíra wọn ṣùgbọ́n
wọn kò fi ọwọ́ wọn lé ìkógun un wọn. 17 Èyí
ṣẹlẹ ̀ ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù Addari, wọ́n sì sinmi ní ọjọ́
kẹrìnlá, wọ́n sì ṣe ọjọ́ náà ní ọjọ́ àsè àti ayọ̀.

Àjọyọ ̀ Purimu
18 Àwọn Júù tí ó wà ní Susa, kó ara wọn jọ

ní ọjọ́ kẹtàlá àti ọjọ́ kẹrìnlá, nígbà tí ó sì di ọjọ́
kẹ́ẹ̀dógúnwọ́n sinmi wọ́n sì ṣe ọjọ́ náà ní ọjọ́ àsè
àti ayọ̀.
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19Nítorí náà ni àwọn Júù tí wọ ́n ń gbé ní ìletò
ṣe pa ọjọ́ kẹrìnlá oṣù Addari mọ ́ gẹ́gẹ ́ bí ọjọ ́ ayọ̀
àti ọjọ́ àsè, ọjọ ́ tí wọ́n ń fún ara wọn ní ẹ̀bùn.

20 Mordekai ṣe àkọsílẹ̀ àwọn ìṣẹl̀ẹ̀ wọ ̀nyí, ó
sì kọ ìwé ránṣẹ ́ sí gbogbo àwọn Júù jákèjádò
àgbáyé ọba Ahaswerusi, tí ó wà ní tòsí àti àwọn
tí ó wà ní jìnnà réré, 21 láti lè máa ṣe àjọyọ̀ ní ọjọ́
kẹrìnlá àti ọjọ ́ kẹ́ẹ̀dógún oṣù Addari ní ọdọọdún.
22gẹ ́gẹ ́ bí àkókò tí àwọn Júù gba ìsinmi kúrò lọ́wọ́
àwọn ọ̀tá a wọn, àti bí oṣù tí ìbànújẹ́ ẹ wọn yí
padà di ayọ̀ àti tí ọjọ́ ọ̀fọ̀ wọn di ọjọ ́ àjọyọ̀. Ó kọ
ọ́ sí wọn láti máa pa ọjọ́ náà mọ ́ gẹ ́gẹ ́ bí ọjọ́ àsè
àti ọjọ́ ayọ̀ kí wọn sì máa fi oúnjẹ fún ara wọn,
kí wọn sì máa fi ẹ̀bùn fún àwọn aláìní.

23Bẹ ́ẹ̀ ni àwọn Júù gbà látimáa ṣe àjọyọ̀ tí wọ́n
ti bẹ̀rẹ ̀, wọ ́n ń ṣe bí Mordekai ti kọ̀wé sí wọn.
24 Nítorí Hamani ọmọ Hammedata, ará Agagi,
ọ̀tá gbogbo àwọn Júù, ti gbèrò sí àwọn Júù láti
pa wọ́n run, ó sì ti di puri (èyí tí í ṣe ìbò) fún
ìsọdahoro àti ìparun wọn. 25 Ṣùgbọ́n nígbà tí
Esteri sọ nípa ìṣọ̀tẹ̀ náà fún ọba, ó kọ̀wé àṣẹ kan
jáde pé kí ète búburú tí Hamani ti pa sí àwọn
Júù kí ó padà sí orí òun fúnra rẹ ̀, àti pé kí a gbé
òun àti àwọn ọmọkùnrin rẹ ̀ kọ́ sórí igi. 26 (Nítorí
náà a pe àwọn ọjọ́ wọ̀nyí ní Purimu, láti ara ọ̀rọ̀
puri). Nítorí ohun gbogbo tí a kọ sínú ìwé yìí
àti nítorí ohun tí wọ ́n ti rí àti ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀
sí wọn, 27 àwọn Júù fi lélẹ̀, wọ́n sì gbà á gẹ ́gẹ́ bí
ìlànà fún ara wọn àti fún irú àwọn ọmọ wọn àti
gbogbo àwọn tí ó darapọ̀ mọ ́ wọn, kò sì ní kúrò,
wọn yóò sì máa pa àwọn ọjọ ́ méjèèjì yìí mọ ́ ní
gbogbo ọdún, gẹ ́gẹ ́ bí a ti kọ ọ́ àti àkókò tí a yàn.
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28 A gbọdọ̀ máa ṣe ìrántí àwọn ọjọ́ wọ ̀nyí kí a sì
máa pa wọ ́n mọ́ ní ìrandíran ní gbogbo ìdílé, àti
ní gbogbo ìgbèríko àti ní gbogbo ìlú. A gbọdọ̀
máa ṣe àwọn ọjọ́ Purimu wọ ̀nyí ní àárín àwọn
Júù, bẹ ́ẹ̀ ni kò gbọdọ̀ di ohun ìgbàgbé láàrín irú
àwọn ọmọ wọn.

29Bẹ́ẹ̀ ni Esteri ayaba, ọmọbìnrin Abihaili, pẹ ̀lú
Mordekai ará a Júù, kọ ̀wé pẹ̀lú àṣẹ láti fi ìdí
ìwé kejì nípa Purimu yìí múlẹ̀. 30 Mordekai sì
kọ ìwé ránṣẹ ́ sí gbogbo àwọn Júù, sí ìgbèríko
mẹ ́tàdínláàádóje (127) ní ilẹ ̀ ọba Ahaswerusi ní
ọ̀rọ̀ àlàáfíà àti òtítọ́. 31 Láti fi ìdí àwọn ọjọ́ ọ
Purimu yìí múlẹ̀ ní àkókò tí wọ́n yàn, gẹ ́gẹ ́ bí
Mordekai ará Juda, àti Esteri ayaba ti pa á láṣẹ
fún wọn, àti bí wọ́n ṣe fi lélẹ̀ fún ara wọn àti
irú àwọn ọmọ wọn ní ìbámu pẹ ̀lú àkókò àwẹ̀ àti
ẹkún wọn. 32 Àṣẹ Esteri sì fi ìdí ìlànà Purimu
wọ ̀nyí múlẹ̀, a sì kọ ọ ́ sínú ìwé àkọsílẹ̀.

10
Títóbi Mordekai

1 Ọba Ahaswerusi sì fi owó ọba lélẹ̀ jákèjádò
ilẹ ̀ ọba, dé erékùṣù òkun. 2 Gbogbo ìṣe agbára
àti títóbi rẹ ̀, papọ ̀ pẹ ̀lú ìròyìn títóbi Mordekai ní
èyí tí ọba ti gbé e ga, kò ha wà nínú àkọsílẹ̀ ìwé
ọdọọdún ọba ti Media àti ti Persia? 3 Mordekai
ará Júù ni ó jẹ ́ igbákejì ọba Ahaswerusi, ó tóbi
láàrín àwọn Júù, ó sì jẹ ́ ẹni iyì lọ́dọ ̀ àwọn Júù
ẹlẹgbẹ́ ẹ rẹ ̀, nítorí tí ó ń ṣiṣẹ ́ fún ìre àwọn ènìyàn
an rẹ ̀, ó sì ń sọ ̀rọ̀ fún àlàáfíà gbogbo àwọn Júù.
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