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Chapter 0 
1ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ 
ο του ιαι+ρου του σεµει+ου του κισαιου εκ φυλησ βενιαµιν2ανθρωποσ ιουδαιοσ οικων εν σουσοισ τη 
πολει ανθρωποσ µεγασ θεραπευων εν τη αυλη του βασιλεωσ3ην δε εκ τησ αιχµαλωσιασ ησ ηχµαλωτε
υσεν ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ βαβυλωνοσ εξ ιερουσαληµ µετα ιεχονιου του βασιλεωσ τησ ιουδα
ιασ4και τουτο αυτου το ενυπνιον και ιδου φωναι και θορυβοσ βρονται και σεισµοσ ταραχοσ επι τησ 
γησ5και ιδου δυο δρακοντεσ µεγαλοι ετοιµοι προηλθον αµφοτεροι παλαιειν και εγενετο αυτων φωνη µ
εγαλη6και τη φωνη αυτων ητοιµασθη παν εθνοσ εισ πολεµον ωστε πολεµησαι δικαιων εθνοσ7και ιδου
 ηµερα σκοτουσ και γνοφου θλιψισ και στενοχωρια κακωσισ και ταραχοσ µεγασ επι τησ γησ8και ετα
ραχθη δικαιον παν εθνοσ φοβουµενοι τα εαυτων κακα και ητοιµασθησαν απολεσθαι και εβοησαν πρ
οσ τον θεον9απο δε τησ βοησ αυτων εγενετο ωσανει απο µικρασ πηγησ ποταµοσ µεγασ υδωρ πολυ10φω
σ και ο ηλιοσ ανετειλεν και οι ταπεινοι υψωθησαν και κατεφαγον τουσ ενδοξουσ11και διεγερθεισ µαρ
δοχαιοσ ο εωρακωσ το ενυπνιον τουτο και τι ο θεοσ βεβουλευται ποιησαι ειχεν αυτο εν τη καρδια κα
ι εν παντι λογω ηθελεν επιγνωναι αυτο εωσ τησ νυκτοσ12και ησυχασεν µαρδοχαιοσ εν τη αυλη µετα γ
αβαθα και θαρρα των δυο ευνουχων του βασιλεωσ των φυλασσοντων την αυλην13ηκουσεν τε αυτων 
τουσ λογισµουσ και τασ µεριµνασ αυτων εξηρευνησεν και εµαθεν οτι ετοιµαζουσιν τασ χειρασ επιβ
αλειν αρταξερξη τω βασιλει και υπεδειξεν τω βασιλει περι αυτων14και εξητασεν ο βασιλευσ τουσ δυο
 ευνουχουσ και οµολογησαντεσ απηχθησαν15και εγραψεν ο βασιλευσ τουσ λογουσ τουτουσ εισ µνηµ
οσυνον και µαρδοχαιοσ εγραψεν περι των λογων τουτων16και επεταξεν ο βασιλευσ µαρδοχαιω θεραπ
ευειν εν τη αυλη και εδωκεν αυτω δοµατα περι τουτων17και ην αµαν αµαδαθου βουγαιοσ ενδοξοσ εν
ωπιον του βασιλεωσ και εζητησεν κακοποιησαι τον µαρδοχαιον και τον λαον αυτου υπερ των δυο ευ
νουχων του βασιλεωσ18και εγενετο µετα τουσ λογουσ τουτουσ εν ταισ ηµεραισ αρταξερξου ουτοσ ο 
αρταξερξησ απο τησ ινδικησ εκατον εικοσι επτα χωρων εκρατησεν 
 
Chapter 1 
1See Esther 0:1-
17 2εν αυταισ ταισ ηµεραισ οτε εθρονισθη ο βασιλευσ αρταξερξησ εν σουσοισ τη πολει3εν τω τριτω ε
τει βασιλευοντοσ αυτου δοχην εποιησεν τοισ φιλοισ και τοισ λοιποισ εθνεσιν και τοισ περσων και µη
δων ενδοξοισ και τοισ αρχουσιν των σατραπων4και µετα ταυτα µετα το δειξαι αυτοισ τον πλουτον τη
σ βασιλειασ αυτου και την δοξαν τησ ευφροσυνησ του πλουτου αυτου επι ηµερασ εκατον ογδοηκοντ
α5οτε δε ανεπληρωθησαν αι ηµεραι του γαµου εποιησεν ο βασιλευσ ποτον τοισ εθνεσιν τοισ ευρεθεισ
ιν εισ την πολιν επι ηµερασ εξ εν αυλη οικου του βασιλεωσ6κεκοσµηµενη βυσσινοισ και καρπασινοι
σ τεταµενοισ επι σχοινιοισ βυσσινοισ και πορφυροισ επι κυβοισ χρυσοισ και αργυροισ επι στυλοισ π
αρινοισ και λιθινοισ κλιναι χρυσαι και αργυραι επι λιθοστρωτου σµαραγδιτου λιθου και πιννινου κα
ι παρινου λιθου και στρωµναι διαφανεισ ποικιλωσ διηνθισµεναι κυκλω ροδα πεπασµενα7ποτηρια χρ
υσα και αργυρα και ανθρακινον κυλικιον προκειµενον απο ταλαντων τρισµυριων οινοσ πολυσ και η
δυσ ον αυτοσ ο βασιλευσ επινεν8ο δε ποτοσ ουτοσ ου κατα προκειµενον νοµον εγενετο ουτωσ δε ηθελ
ησεν ο βασιλευσ και επεταξεν τοισ οικονοµοισ ποιησαι το θεληµα αυτου και των ανθρωπων9και αστι
ν η βασιλισσα εποιησε ποτον ταισ γυναιξιν εν τοισ βασιλειοισ οπου ο βασιλευσ αρταξερξησ10εν δε τ
η ηµερα τη εβδοµη ηδεωσ γενοµενοσ ο βασιλευσ ειπεν τω αµαν και βαζαν και θαρρα και βωραζη και
 ζαθολθα και αβαταζα και θαραβα τοισ επτα ευνουχοισ τοισ διακονοισ του βασιλεωσ αρταξερξου11ε
ισαγαγειν την βασιλισσαν προσ αυτον βασιλευειν αυτην και περιθειναι αυτη το διαδηµα και δειξαι 
αυτην πασιν τοισ αρχουσιν και τοισ εθνεσιν το καλλοσ αυτησ οτι καλη ην12και ουκ εισηκουσεν αυτ
ου αστιν η βασιλισσα ελθειν µετα των ευνουχων και ελυπηθη ο βασιλευσ και ωργισθη13και ειπεν τοι
σ φιλοισ αυτου κατα ταυτα ελαλησεν αστιν ποιησατε ουν περι τουτου νοµον και κρισιν14και προσηλ
θεν αυτω αρκεσαιοσ και σαρσαθαιοσ και µαλησεαρ οι αρχοντεσ περσων και µηδων οι εγγυσ του βασ
ιλεωσ οι πρωτοι παρακαθηµενοι τω βασιλει15και απηγγειλαν αυτω κατα τουσ νοµουσ ωσ δει ποιησαι 
αστιν τη βασιλισση οτι ουκ εποιησεν τα υπο του βασιλεωσ προσταχθεντα δια των ευνουχων16και ειπ
εν ο µουχαιοσ προσ τον βασιλεα και τουσ αρχοντασ ου τον βασιλεα µονον ηδικησεν αστιν η βασιλι
σσα αλλα και παντασ τουσ αρχοντασ και τουσ ηγουµενουσ του βασιλεωσ17και γαρ διηγησατο αυτοι
σ τα ρηµατα τησ βασιλισσησ και ωσ αντειπεν τω βασιλει ωσ ουν αντειπεν τω βασιλει αρταξερξη18ου
τωσ σηµερον αι τυραννιδεσ αι λοιπαι των αρχοντων περσων και µηδων ακουσασαι τα τω βασιλει λε
χθεντα υπ′ αυτησ τολµησουσιν οµοιωσ ατιµασαι τουσ ανδρασ αυτων19ει ουν δοκει τω βασιλει προστ



αξατω βασιλικον και γραφητω κατα τουσ νοµουσ µηδων και περσων και µη αλλωσ χρησασθω µηδε ε
ισελθατω ετι η βασιλισσα προσ αυτον και την βασιλειαν αυτησ δοτω ο βασιλευσ γυναικι κρειττονι α
υτησ20και ακουσθητω ο νοµοσ ο υπο του βασιλεωσ ον εαν ποιη εν τη βασιλεια αυτου και ουτωσ πασ
αι αι γυναικεσ περιθησουσιν τιµην τοισ ανδρασιν εαυτων απο πτωχου εωσ πλουσιου21και ηρεσεν ο λ
ογοσ τω βασιλει και τοισ αρχουσι και εποιησεν ο βασιλευσ καθα ελαλησεν ο µουχαιοσ22και απεστει
λεν εισ πασαν την βασιλειαν κατα χωραν κατα την λεξιν αυτων ωστε ειναι φοβον αυτοισ εν ταισ οικι
αισ αυτων  
 
Chapter 2 
1και µετα τουσ λογουσ τουτουσ εκοπασεν ο βασιλευσ του θυµου και ουκετι εµνησθη τησ αστιν µνηµ
ονευων οια ελαλησεν και ωσ κατεκρινεν αυτην2και ειπαν οι διακονοι του βασιλεωσ ζητηθητω τω βα
σιλει κορασια αφθορα καλα τω ειδει3και καταστησει ο βασιλευσ κωµαρχασ εν πασαισ ταισ χωραισ τ
ησ βασιλειασ αυτου και επιλεξατωσαν κορασια παρθενικα καλα τω ειδει εισ σουσαν την πολιν εισ τ
ον γυναικωνα και παραδοθητωσαν τω ευνουχω του βασιλεωσ τω φυλακι των γυναικων και δοθητω σ
µηγµα και η λοιπη επιµελεια4και η γυνη η αν αρεση τω βασιλει βασιλευσει αντι αστιν και ηρεσεν τω 
βασιλει το πραγµα και εποιησεν ουτωσ5και ανθρωποσ ην ιουδαιοσ εν σουσοισ τη πολει και ονοµα αυ
τω µαρδοχαιοσ ο του ιαι+ρου του σεµει+ου του κισαιου εκ φυλησ βενιαµιν6οσ ην αιχµαλωτοσ εξ ιερ
ουσαληµ ην ηχµαλωτευσεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ7και ην τουτω παισ θρεπτη θυγατ
ηρ αµιναδαβ αδελφου πατροσ αυτου και ονοµα αυτη εσθηρ εν δε τω µεταλλαξαι αυτησ τουσ γονεισ ε
παιδευσεν αυτην εαυτω εισ γυναικα και ην το κορασιον καλον τω ειδει8και οτε ηκουσθη το του βασι
λεωσ προσταγµα συνηχθησαν κορασια πολλα εισ σουσαν την πολιν υπο χειρα γαι και ηχθη εσθηρ π
ροσ γαι τον φυλακα των γυναικων9και ηρεσεν αυτω το κορασιον και ευρεν χαριν ενωπιον αυτου και 
εσπευσεν αυτη δουναι το σµηγµα και την µεριδα και τα επτα κορασια τα αποδεδειγµενα αυτη εκ βασ
ιλικου και εχρησατο αυτη καλωσ και ταισ αβραισ αυτησ εν τω γυναικωνι10και ουχ υπεδειξεν εσθηρ τ
ο γενοσ αυτησ ουδε την πατριδα ο γαρ µαρδοχαιοσ ενετειλατο αυτη µη απαγγειλαι11καθ′ εκαστην δε 
ηµεραν ο µαρδοχαιοσ περιεπατει κατα την αυλην την γυναικειαν επισκοπων τι εσθηρ συµβησεται12ο
υτοσ δε ην καιροσ κορασιου εισελθειν προσ τον βασιλεα οταν αναπληρωση µηνασ δεκα δυο ουτωσ γ
αρ αναπληρουνται αι ηµεραι τησ θεραπειασ µηνασ εξ αλειφοµεναι εν σµυρνινω ελαιω και µηνασ εξ 
εν τοισ αρωµασιν και εν τοισ σµηγµασιν των γυναικων13και τοτε εισπορευεται προσ τον βασιλεα και 
ο εαν ειπη παραδωσει αυτη συνεισερχεσθαι αυτη απο του γυναικωνοσ εωσ των βασιλειων14δειλησ ει
σπορευεται και προσ ηµεραν αποτρεχει εισ τον γυναικωνα τον δευτερον ου γαι ο ευνουχοσ του βασιλ
εωσ ο φυλαξ των γυναικων και ουκετι εισπορευεται προσ τον βασιλεα εαν µη κληθη ονοµατι15εν δε τ
ω αναπληρουσθαι τον χρονον εσθηρ τησ θυγατροσ αµιναδαβ αδελφου πατροσ µαρδοχαιου εισελθειν 
προσ τον βασιλεα ουδεν ηθετησεν ων αυτη ενετειλατο ο ευνουχοσ ο φυλαξ των γυναικων ην γαρ εσθ
ηρ ευρισκουσα χαριν παρα παντων των βλεποντων αυτην16και εισηλθεν εσθηρ προσ αρταξερξην τον 
βασιλεα τω δωδεκατω µηνι οσ εστιν αδαρ τω εβδοµω ετει τησ βασιλειασ αυτου17και ηρασθη ο βασιλε
υσ εσθηρ και ευρεν χαριν παρα πασασ τασ παρθενουσ και επεθηκεν αυτη το διαδηµα το γυναικειον18

και εποιησεν ο βασιλευσ ποτον πασι τοισ φιλοισ αυτου και ταισ δυναµεσιν επι ηµερασ επτα και υψω
σεν τουσ γαµουσ εσθηρ και αφεσιν εποιησεν τοισ υπο την βασιλειαν αυτου19ο δε µαρδοχαιοσ εθεραπ
ευεν εν τη αυλη20η δε εσθηρ ουχ υπεδειξεν την πατριδα αυτησ ουτωσ γαρ ενετειλατο αυτη µαρδοχαιο
σ φοβεισθαι τον θεον και ποιειν τα προσταγµατα αυτου καθωσ ην µετ′ αυτου και εσθηρ ου µετηλλαξε
ν την αγωγην αυτησ21και ελυπηθησαν οι δυο ευνουχοι του βασιλεωσ οι αρχισωµατοφυλακεσ οτι προ
ηχθη µαρδοχαιοσ και εζητουν αποκτειναι αρταξερξην τον βασιλεα22και εδηλωθη µαρδοχαιω ο λογο
σ και εσηµανεν εσθηρ και αυτη ενεφανισεν τω βασιλει τα τησ επιβουλησ23ο δε βασιλευσ ητασεν του
σ δυο ευνουχουσ και εκρεµασεν αυτουσ και προσεταξεν ο βασιλευσ καταχωρισαι εισ µνηµοσυνον ε
ν τη βασιλικη βιβλιοθηκη υπερ τησ ευνοιασ µαρδοχαιου εν εγκωµιω  
 
Chapter 3 
1µετα δε ταυτα εδοξασεν ο βασιλευσ αρταξερξησ αµαν αµαδαθου βουγαιον και υψωσεν αυτον και επ
ρωτοβαθρει παντων των φιλων αυτου2και παντεσ οι εν τη αυλη προσεκυνουν αυτω ουτωσ γαρ προσετ
αξεν ο βασιλευσ ποιησαι ο δε µαρδοχαιοσ ου προσεκυνει αυτω3και ελαλησαν οι εν τη αυλη του βασι
λεωσ τω µαρδοχαιω µαρδοχαιε τι παρακουεισ τα υπο του βασιλεωσ λεγοµενα4καθ′ εκαστην ηµεραν ε
λαλουν αυτω και ουχ υπηκουεν αυτων και υπεδειξαν τω αµαν µαρδοχαιον τοισ του βασιλεωσ λογοισ
 αντιτασσοµενον και υπεδειξεν αυτοισ ο µαρδοχαιοσ οτι ιουδαιοσ εστιν5και επιγνουσ αµαν οτι ου πρ
οσκυνει αυτω µαρδοχαιοσ εθυµωθη σφοδρα6και εβουλευσατο αφανισαι παντασ τουσ υπο την αρταξε
ρξου βασιλειαν ιουδαιουσ7και εποιησεν ψηφισµα εν ετει δωδεκατω τησ βασιλειασ αρταξερξου και ε
βαλεν κληρουσ ηµεραν εξ ηµερασ και µηνα εκ µηνοσ ωστε απολεσαι εν µια ηµερα το γενοσ µαρδοχα
ιου και επεσεν ο κληροσ εισ την τεσσαρεσκαιδεκατην του µηνοσ οσ εστιν αδαρ8και ελαλησεν προσ τ



ον βασιλεα αρταξερξην λεγων υπαρχει εθνοσ διεσπαρµενον εν τοισ εθνεσιν εν παση τη βασιλεια σου
 οι δε νοµοι αυτων εξαλλοι παρα παντα τα εθνη των δε νοµων του βασιλεωσ παρακουουσιν και ου συ
µφερει τω βασιλει εασαι αυτουσ9ει δοκει τω βασιλει δογµατισατω απολεσαι αυτουσ καγω διαγραψω ε
ισ το γαζοφυλακιον του βασιλεωσ αργυριου ταλαντα µυρια10και περιελοµενοσ ο βασιλευσ τον δακτυ
λιον εδωκεν εισ χειρα τω αµαν σφραγισαι κατα των γεγραµµενων κατα των ιουδαιων11και ειπεν ο βασ
ιλευσ τω αµαν το µεν αργυριον εχε τω δε εθνει χρω ωσ βουλει12και εκληθησαν οι γραµµατεισ του βασ
ιλεωσ µηνι πρωτω τη τρισκαιδεκατη και εγραψαν ωσ επεταξεν αµαν τοισ στρατηγοισ και τοισ αρχου
σιν κατα πασαν χωραν απο ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ ταισ εκατον εικοσι επτα χωραισ τοισ τε αρχο
υσι των εθνων κατα την αυτων λεξιν δι′ αρταξερξου του βασιλεωσ13και απεσταλη δια βιβλιαφορων ει
σ την αρταξερξου βασιλειαν αφανισαι το γενοσ των ιουδαιων εν ηµερα µια µηνοσ δωδεκατου οσ εστι
ν αδαρ και διαρπασαι τα υπαρχοντα αυτων13τησ δε επιστολησ εστιν το αντιγραφον τοδε βασιλευσ µε
γασ αρταξερξησ τοισ απο τησ ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ εκατον εικοσι επτα χωρων αρχουσι και τοπ
αρχαισ υποτεταγµενοισ ταδε γραφει13πολλων επαρξασ εθνων και πασησ επικρατησασ οικουµενησ εβ
ουληθην µη τω θρασει τησ εξουσιασ επαιροµενοσ επιεικεστερον δε και µετα ηπιοτητοσ αει διεξαγων 
τουσ των υποτεταγµενων ακυµατουσ δια παντοσ καταστησαι βιουσ την τε βασιλειαν ηµερον και πορ
ευτην µεχρι περατων παρεξοµενοσ ανανεωσασθαι τε την ποθουµενην τοισ πασιν ανθρωποισ ειρηνην
13πυθοµενου δε µου των συµβουλων πωσ αν αχθειη τουτο επι περασ σωφροσυνη παρ′ ηµιν διενεγκασ 
και εν τη ευνοια απαραλλακτωσ και βεβαια πιστει αποδεδειγµενοσ και δευτερον των βασιλειων γερα
σ απενηνεγµενοσ αµαν13επεδειξεν ηµιν εν πασαισ ταισ κατα την οικουµενην φυλαισ αναµεµειχθαι δ
υσµενη λαον τινα τοισ νοµοισ αντιθετον προσ παν εθνοσ τα τε των βασιλεων παραπεµποντασ διηνεκ
ωσ διαταγµατα προσ το µη κατατιθεσθαι την υφ′ ηµων κατευθυνοµενην αµεµπτωσ συναρχιαν13διειλη
φοτεσ ουν τοδε το εθνοσ µονωτατον εν αντιπαραγωγη παντι δια παντοσ ανθρωπω κειµενον διαγωγην 
νοµων ξενιζουσαν παραλλασσον και δυσνοουν τοισ ηµετεροισ πραγµασιν τα χειριστα συντελουν κα
κα και προσ το µη την βασιλειαν ευσταθειασ τυγχανειν13προστεταχαµεν ουν τουσ σηµαινοµενουσ υ
µιν εν τοισ γεγραµµενοισ υπο αµαν του τεταγµενου επι των πραγµατων και δευτερου πατροσ ηµων πα
ντασ συν γυναιξι και τεκνοισ απολεσαι ολορριζει ταισ των εχθρων µαχαιραισ ανευ παντοσ οικτου κ
αι φειδουσ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του δωδεκατου µηνοσ αδαρ του ενεστωτοσ ετουσ13οπωσ οι παλαι κ
αι νυν δυσµενεισ εν ηµερα µια βιαιωσ εισ τον αδην κατελθοντεσ εισ τον µετεπειτα χρονον ευσταθη κ
αι αταραχα παρεχωσιν ηµιν δια τελουσ τα πραγµατα14τα δε αντιγραφα των επιστολων εξετιθετο κατα
 χωραν και προσεταγη πασι τοισ εθνεσιν ετοιµουσ ειναι εισ την ηµεραν ταυτην15εσπευδετο δε το πρα
γµα και εισ σουσαν ο δε βασιλευσ και αµαν εκωθωνιζοντο εταρασσετο δε η πολισ  
 
Chapter 4 
1ο δε µαρδοχαιοσ επιγνουσ το συντελουµενον διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ενεδυσατο σακκον και 
κατεπασατο σποδον και εκπηδησασ δια τησ πλατειασ τησ πολεωσ εβοα φωνη µεγαλη αιρεται εθνοσ µ
ηδεν ηδικηκοσ2και ηλθεν εωσ τησ πυλησ του βασιλεωσ και εστη ου γαρ ην εξον αυτω εισελθειν εισ τ
ην αυλην σακκον εχοντι και σποδον3και εν παση χωρα ου εξετιθετο τα γραµµατα κραυγη και κοπετο
σ και πενθοσ µεγα τοισ ιουδαιοισ σακκον και σποδον εστρωσαν εαυτοισ4και εισηλθον αι αβραι και ο
ι ευνουχοι τησ βασιλισσησ και ανηγγειλαν αυτη και εταραχθη ακουσασα το γεγονοσ και απεστειλεν 
στολισαι τον µαρδοχαιον και αφελεσθαι αυτου τον σακκον ο δε ουκ επεισθη5η δε εσθηρ προσεκαλεσ
ατο αχραθαιον τον ευνουχον αυτησ οσ παρειστηκει αυτη και απεστειλεν µαθειν αυτη παρα του µαρ
δοχαιου το ακριβεσ7ο δε µαρδοχαιοσ υπεδειξεν αυτω το γεγονοσ και την επαγγελιαν ην επηγγειλατο α
µαν τω βασιλει εισ την γαζαν ταλαντων µυριων ινα απολεση τουσ ιουδαιουσ8και το αντιγραφον το ε
ν σουσοισ εκτεθεν υπερ του απολεσθαι αυτουσ εδωκεν αυτω δειξαι τη εσθηρ και ειπεν αυτω εντειλασ
θαι αυτη εισελθουση παραιτησασθαι τον βασιλεα και αξιωσαι αυτον περι του λαου µνησθεισα ηµερ
ων ταπεινωσεωσ σου ωσ ετραφησ εν χειρι µου διοτι αµαν ο δευτερευων τω βασιλει ελαλησεν καθ′ ηµ
ων εισ θανατον επικαλεσαι τον κυριον και λαλησον τω βασιλει περι ηµων και ρυσαι ηµασ εκ θανατο
υ9εισελθων δε ο αχραθαιοσ ελαλησεν αυτη παντασ τουσ λογουσ τουτουσ10ειπεν δε εσθηρ προσ αχρα
θαιον πορευθητι προσ µαρδοχαιον και ειπον οτι11τα εθνη παντα τησ βασιλειασ γινωσκει οτι πασ ανθ
ρωποσ η γυνη οσ εισελευσεται προσ τον βασιλεα εισ την αυλην την εσωτεραν ακλητοσ ουκ εστιν αυ
τω σωτηρια πλην ω εκτεινει ο βασιλευσ την χρυσην ραβδον ουτοσ σωθησεται καγω ου κεκληµαι εισε
λθειν προσ τον βασιλεα εισιν αυται ηµεραι τριακοντα12και απηγγειλεν αχραθαιοσ µαρδοχαιω παντα
σ τουσ λογουσ εσθηρ13και ειπεν µαρδοχαιοσ προσ αχραθαιον πορευθητι και ειπον αυτη εσθηρ µη ειπ
ησ σεαυτη οτι σωθηση µονη εν τη βασιλεια παρα παντασ τουσ ιουδαιουσ14ωσ οτι εαν παρακουσησ ε
ν τουτω τω καιρω αλλοθεν βοηθεια και σκεπη εσται τοισ ιουδαιοισ συ δε και ο οικοσ του πατροσ σου
 απολεισθε και τισ οιδεν ει εισ τον καιρον τουτον εβασιλευσασ15και εξαπεστειλεν εσθηρ τον ηκοντα 
προσ αυτην προσ µαρδοχαιον λεγουσα16βαδισασ εκκλησιασον τουσ ιουδαιουσ τουσ εν σουσοισ και 
νηστευσατε επ′ εµοι και µη φαγητε µηδε πιητε επι ηµερασ τρεισ νυκτα και ηµεραν καγω δε και αι αβρ



αι µου ασιτησοµεν και τοτε εισελευσοµαι προσ τον βασιλεα παρα τον νοµον εαν και απολεσθαι µε η1

7και βαδισασ µαρδοχαιοσ εποιησεν οσα ενετειλατο αυτω εσθηρ17και εδεηθη κυριου µνηµονευων παν
τα τα εργα κυριου και ειπεν17κυριε κυριε βασιλευ παντων κρατων οτι εν εξουσια σου το παν εστιν κα
ι ουκ εστιν ο αντιδοξων σοι εν τω θελειν σε σωσαι τον ισραηλ17οτι συ εποιησασ τον ουρανον και την 
γην και παν θαυµαζοµενον εν τη υπ′ ουρανον και κυριοσ ει παντων και ουκ εστιν οσ αντιταξεται σοι 
τω κυριω17συ παντα γινωσκεισ συ οιδασ κυριε οτι ουκ εν υβρει ουδε εν υπερηφανια ουδε εν φιλοδοξια
 εποιησα τουτο το µη προσκυνειν τον υπερηφανον αµαν οτι ηυδοκουν φιλειν πελµατα ποδων αυτου π
ροσ σωτηριαν ισραηλ17αλλα εποιησα τουτο ινα µη θω δοξαν ανθρωπου υπερανω δοξησ θεου και ου 
προσκυνησω ουδενα πλην σου του κυριου µου και ου ποιησω αυτα εν υπερηφανια17και νυν κυριε ο θ
εοσ ο βασιλευσ ο θεοσ αβρααµ φεισαι του λαου σου οτι επιβλεπουσιν ηµιν εισ καταφθοραν και επεθ
υµησαν απολεσαι την εξ αρχησ κληρονοµιαν σου17µη υπεριδησ την µεριδα σου ην σεαυτω ελυτρωσ
ω εκ γησ αιγυπτου17επακουσον τησ δεησεωσ µου και ιλασθητι τω κληρω σου και στρεψον το πενθοσ 
ηµων εισ ευωχιαν ινα ζωντεσ υµνωµεν σου το ονοµα κυριε και µη αφανισησ στοµα αινουντων σοι17κ
αι πασ ισραηλ εκεκραξαν εξ ισχυοσ αυτων οτι θανατοσ αυτων εν οφθαλµοισ αυτων17και εσθηρ η βα
σιλισσα κατεφυγεν επι τον κυριον εν αγωνι θανατου κατειληµµενη και αφελοµενη τα ιµατια τησ δοξη
σ αυτησ ενεδυσατο ιµατια στενοχωριασ και πενθουσ και αντι των υπερηφανων ηδυσµατων σποδου κ
αι κοπριων επλησεν την κεφαλην αυτησ και το σωµα αυτησ εταπεινωσεν σφοδρα και παντα τοπον κο
σµου αγαλλιαµατοσ αυτησ επλησε στρεπτων τριχων αυτησ και εδειτο κυριου θεου ισραηλ και ειπεν1

7κυριε µου ο βασιλευσ ηµων συ ει µονοσ βοηθησον µοι τη µονη και µη εχουση βοηθον ει µη σε οτι κι
νδυνοσ µου εν χειρι µου17εγω ηκουον εκ γενετησ µου εν φυλη πατριασ µου οτι συ κυριε ελαβεσ τον ισ
ραηλ εκ παντων των εθνων και τουσ πατερασ ηµων εκ παντων των προγονων αυτων εισ κληρονοµιαν
 αιωνιον και εποιησασ αυτοισ οσα ελαλησασ17και νυν ηµαρτοµεν ενωπιον σου και παρεδωκασ ηµασ
 εισ χειρασ των εχθρων ηµων ανθ′ ων εδοξασαµεν τουσ θεουσ αυτων δικαιοσ ει κυριε17και νυν ουχ ικ
ανωθησαν εν πικρασµω δουλειασ ηµων αλλα εθηκαν τασ χειρασ αυτων επι τασ χειρασ των ειδωλων 
αυτων εξαραι ορισµον στοµατοσ σου και αφανισαι κληρονοµιαν σου και εµφραξαι στοµα αινουντων
 σοι και σβεσαι δοξαν οικου σου και θυσιαστηριον σου17και ανοιξαι στοµα εθνων εισ αρετασ µαται
ων και θαυµασθηναι βασιλεα σαρκινον εισ αιωνα17µη παραδωσ κυριε το σκηπτρον σου τοισ µη ουσι
ν και µη καταγελασατωσαν εν τη πτωσει ηµων αλλα στρεψον την βουλην αυτων επ′ αυτουσ τον δε α
ρξαµενον εφ′ ηµασ παραδειγµατισον17µνησθητι κυριε γνωσθητι εν καιρω θλιψεωσ ηµων και εµε θαρσ
υνον βασιλευ των θεων και πασησ αρχησ επικρατων17δοσ λογον ευρυθµον εισ το στοµα µου ενωπιον 
του λεοντοσ και µεταθεσ την καρδιαν αυτου εισ µισοσ του πολεµουντοσ ηµασ εισ συντελειαν αυτου 
και των οµονοουντων αυτω17ηµασ δε ρυσαι εν χειρι σου και βοηθησον µοι τη µονη και µη εχουση ει 
µη σε κυριε17παντων γνωσιν εχεισ και οιδασ οτι εµισησα δοξαν ανοµων και βδελυσσοµαι κοιτην απε
ριτµητων και παντοσ αλλοτριου17συ οιδασ την αναγκην µου οτι βδελυσσοµαι το σηµειον τησ υπερηφ
ανιασ µου ο εστιν επι τησ κεφαλησ µου εν ηµεραισ οπτασιασ µου βδελυσσοµαι αυτο ωσ ρακοσ κατα
µηνιων και ου φορω αυτο εν ηµεραισ ησυχιασ µου17και ουκ εφαγεν η δουλη σου τραπεζαν αµαν και 
ουκ εδοξασα συµποσιον βασιλεωσ ουδε επιον οινον σπονδων17και ουκ ηυφρανθη η δουλη σου αφ′ ηµ
ερασ µεταβολησ µου µεχρι νυν πλην επι σοι κυριε ο θεοσ αβρααµ17ο θεοσ ο ισχυων επι παντασ εισακ
ουσον φωνην απηλπισµενων και ρυσαι ηµασ εκ χειροσ των πονηρευοµενων και ρυσαι µε εκ του φοβο
υ µου  
 
Chapter 5 
1και εγενηθη εν τη ηµερα τη τριτη ωσ επαυσατο προσευχοµενη εξεδυσατο τα ιµατια τησ θεραπειασ κ
αι περιεβαλετο την δοξαν αυτησ1και γενηθεισα επιφανησ επικαλεσαµενη τον παντων εποπτην θεον κ
αι σωτηρα παρελαβεν τασ δυο αβρασ και τη µεν µια επηρειδετο ωσ τρυφερευοµενη η δε ετερα επηκο
λουθει κουφιζουσα την ενδυσιν αυτησ1και αυτη ερυθριωσα ακµη καλλουσ αυτησ και το προσωπον α
υτησ ιλαρον ωσ προσφιλεσ η δε καρδια αυτησ απεστενωµενη απο του φοβου1και εισελθουσα πασασ 
τασ θυρασ κατεστη ενωπιον του βασιλεωσ και αυτοσ εκαθητο επι του θρονου τησ βασιλειασ αυτου 
και πασαν στολην τησ επιφανειασ αυτου ενεδεδυκει ολοσ δια χρυσου και λιθων πολυτελων και ην φ
οβεροσ σφοδρα1και αρασ το προσωπον αυτου πεπυρωµενον δοξη εν ακµη θυµου εβλεψεν και επεσεν 
η βασιλισσα και µετεβαλεν το χρωµα αυτησ εν εκλυσει και κατεπεκυψεν επι την κεφαλην τησ αβρασ
 τησ προπορευοµενησ1και µετεβαλεν ο θεοσ το πνευµα του βασιλεωσ εισ πραυ+τητα και αγωνιασασ 
ανεπηδησεν απο του θρονου αυτου και ανελαβεν αυτην επι τασ αγκαλασ αυτου µεχρισ ου κατεστη κ
αι παρεκαλει αυτην λογοισ ειρηνικοισ και ειπεν αυτη1τι εστιν εσθηρ εγω ο αδελφοσ σου θαρσει ου µη
 αποθανησ οτι κοινον το προσταγµα ηµων εστιν προσελθε2και αρασ την χρυσην ραβδον επεθηκεν επι
 τον τραχηλον αυτησ και ησπασατο αυτην και ειπεν λαλησον µοι2και ειπεν αυτω ειδον σε κυριε ωσ α
γγελον θεου και εταραχθη η καρδια µου απο φοβου τησ δοξησ σου οτι θαυµαστοσ ει κυριε και το προ
σωπον σου χαριτων µεστον2εν δε τω διαλεγεσθαι αυτην επεσεν απο εκλυσεωσ αυτησ και ο βασιλευσ 



εταρασσετο και πασα η θεραπεια αυτου παρεκαλει αυτην3και ειπεν ο βασιλευσ τι θελεισ εσθηρ και τ
ι σου εστιν το αξιωµα εωσ του ηµισουσ τησ βασιλειασ µου και εσται σοι4ειπεν δε εσθηρ ηµερα µου ε
πισηµοσ σηµερον εστιν ει ουν δοκει τω βασιλει ελθατω και αυτοσ και αµαν εισ την δοχην ην ποιησω 
σηµερον5και ειπεν ο βασιλευσ κατασπευσατε αµαν οπωσ ποιησωµεν τον λογον εσθηρ και παραγινοντ
αι αµφοτεροι εισ την δοχην ην ειπεν εσθηρ6εν δε τω ποτω ειπεν ο βασιλευσ προσ εσθηρ τι εστιν βασιλ
ισσα εσθηρ και εσται σοι οσα αξιοισ7και ειπεν το αιτηµα µου και το αξιωµα µου8ει ευρον χαριν ενωπ
ιον του βασιλεωσ ελθατω ο βασιλευσ και αµαν επι την αυριον εισ την δοχην ην ποιησω αυτοισ και α
υριον ποιησω τα αυτα9και εξηλθεν ο αµαν απο του βασιλεωσ υπερχαρησ ευφραινοµενοσ εν δε τω ιδε
ιν αµαν µαρδοχαιον τον ιουδαιον εν τη αυλη εθυµωθη σφοδρα10και εισελθων εισ τα ιδια εκαλεσεν το
υσ φιλουσ και ζωσαραν την γυναικα αυτου11και υπεδειξεν αυτοισ τον πλουτον αυτου και την δοξαν 
ην ο βασιλευσ αυτω περιεθηκεν και ωσ εποιησεν αυτον πρωτευειν και ηγεισθαι τησ βασιλειασ12και ε
ιπεν αµαν ου κεκληκεν η βασιλισσα µετα του βασιλεωσ ουδενα εισ την δοχην αλλ′ η εµε και εισ την 
αυριον κεκληµαι13και ταυτα µοι ουκ αρεσκει οταν ιδω µαρδοχαιον τον ιουδαιον εν τη αυλη14και ειπε
ν προσ αυτον ζωσαρα η γυνη αυτου και οι φιλοι κοπητω σοι ξυλον πηχων πεντηκοντα ορθρου δε ειπο
ν τω βασιλει και κρεµασθητω µαρδοχαιοσ επι του ξυλου συ δε εισελθε εισ την δοχην συν τω βασιλει 
και ευφραινου και ηρεσεν το ρηµα τω αµαν και ητοιµασθη το ξυλον  
 
Chapter 6 
1ο δε κυριοσ απεστησεν τον υπνον απο του βασιλεωσ την νυκτα εκεινην και ειπεν τω διδασκαλω αυτ
ου εισφερειν γραµµατα µνηµοσυνα των ηµερων αναγινωσκειν αυτω2ευρεν δε τα γραµµατα τα γραφεντ
α περι µαρδοχαιου ωσ απηγγειλεν τω βασιλει περι των δυο ευνουχων του βασιλεωσ εν τω φυλασσειν 
αυτουσ και ζητησαι επιβαλειν τασ χειρασ αρταξερξη3ειπεν δε ο βασιλευσ τινα δοξαν η χαριν εποιησ
αµεν τω µαρδοχαιω και ειπαν οι διακονοι του βασιλεωσ ουκ εποιησασ αυτω ουδεν4εν δε τω πυνθανε
σθαι τον βασιλεα περι τησ ευνοιασ µαρδοχαιου ιδου αµαν εν τη αυλη ειπεν δε ο βασιλευσ τισ εν τη 
αυλη ο δε αµαν εισηλθεν ειπειν τω βασιλει κρεµασαι τον µαρδοχαιον επι τω ξυλω ω ητοιµασεν5και ει
παν οι διακονοι του βασιλεωσ ιδου αµαν εστηκεν εν τη αυλη και ειπεν ο βασιλευσ καλεσατε αυτον6ε
ιπεν δε ο βασιλευσ τω αµαν τι ποιησω τω ανθρωπω ον εγω θελω δοξασαι ειπεν δε εν εαυτω αµαν τινα 
θελει ο βασιλευσ δοξασαι ει µη εµε7ειπεν δε προσ τον βασιλεα ανθρωπον ον ο βασιλευσ θελει δοξασ
αι8ενεγκατωσαν οι παιδεσ του βασιλεωσ στολην βυσσινην ην ο βασιλευσ περιβαλλεται και ιππον εφ′ 
ον ο βασιλευσ επιβαινει9και δοτω ενι των φιλων του βασιλεωσ των ενδοξων και στολισατω τον ανθρω
πον ον ο βασιλευσ αγαπα και αναβιβασατω αυτον επι τον ιππον και κηρυσσετω δια τησ πλατειασ τη
σ πολεωσ λεγων ουτωσ εσται παντι ανθρωπω ον ο βασιλευσ δοξαζει10ειπεν δε ο βασιλευσ τω αµαν κα
θωσ ελαλησασ ουτωσ ποιησον τω µαρδοχαιω τω ιουδαιω τω θεραπευοντι εν τη αυλη και µη παραπεσ
ατω σου λογοσ ων ελαλησασ11ελαβεν δε αµαν την στολην και τον ιππον και εστολισεν τον µαρδοχαι
ον και ανεβιβασεν αυτον επι τον ιππον και διηλθεν δια τησ πλατειασ τησ πολεωσ και εκηρυσσεν λεγ
ων ουτωσ εσται παντι ανθρωπω ον ο βασιλευσ θελει δοξασαι12επεστρεψεν δε ο µαρδοχαιοσ εισ την α
υλην αµαν δε υπεστρεψεν εισ τα ιδια λυπουµενοσ κατα κεφαλησ13και διηγησατο αµαν τα συµβεβηκο
τα αυτω ζωσαρα τη γυναικι αυτου και τοισ φιλοισ και ειπαν προσ αυτον οι φιλοι και η γυνη ει εκ γεν
ουσ ιουδαιων µαρδοχαιοσ ηρξαι ταπεινουσθαι ενωπιον αυτου πεσων πεση ου µη δυνη αυτον αµυνα
σθαι οτι θεοσ ζων µετ′ αυτου14ετι αυτων λαλουντων παραγινονται οι ευνουχοι επισπευδοντεσ τον αµ
αν επι τον ποτον ον ητοιµασεν εσθηρ  
 
Chapter 7 
1εισηλθεν δε ο βασιλευσ και αµαν συµπιειν τη βασιλισση2ειπεν δε ο βασιλευσ εσθηρ τη δευτερα ηµερ
α εν τω ποτω τι εστιν εσθηρ βασιλισσα και τι το αιτηµα σου και τι το αξιωµα σου και εστω σοι εωσ τ
ου ηµισουσ τησ βασιλειασ µου3και αποκριθεισα ειπεν ει ευρον χαριν ενωπιον του βασιλεωσ δοθητω 
η ψυχη µου τω αιτηµατι µου και ο λαοσ µου τω αξιωµατι µου4επραθηµεν γαρ εγω τε και ο λαοσ µου ε
ισ απωλειαν και διαρπαγην και δουλειαν ηµεισ και τα τεκνα ηµων εισ παιδασ και παιδισκασ και παρ
ηκουσα ου γαρ αξιοσ ο διαβολοσ τησ αυλησ του βασιλεωσ5ειπεν δε ο βασιλευσ τισ ουτοσ οστισ ετολ
µησεν ποιησαι το πραγµα τουτο6ειπεν δε εσθηρ ανθρωποσ εχθροσ αµαν ο πονηροσ ουτοσ αµαν δε ετ
αραχθη απο του βασιλεωσ και τησ βασιλισσησ7ο δε βασιλευσ εξανεστη εκ του συµποσιου εισ τον κη
πον ο δε αµαν παρητειτο την βασιλισσαν εωρα γαρ εαυτον εν κακοισ οντα8επεστρεψεν δε ο βασιλευσ
 εκ του κηπου αµαν δε επιπεπτωκει επι την κλινην αξιων την βασιλισσαν ειπεν δε ο βασιλευσ ωστε κ
αι την γυναικα βιαζη εν τη οικια µου αµαν δε ακουσασ διετραπη τω προσωπω9ειπεν δε βουγαθαν εισ 
των ευνουχων προσ τον βασιλεα ιδου και ξυλον ητοιµασεν αµαν µαρδοχαιω τω λαλησαντι περι του 
βασιλεωσ και ωρθωται εν τοισ αµαν ξυλον πηχων πεντηκοντα ειπεν δε ο βασιλευσ σταυρωθητω επ′ α
υτου10και εκρεµασθη αµαν επι του ξυλου ο ητοιµασεν µαρδοχαιω και τοτε ο βασιλευσ εκοπασεν του 
θυµου  



 
Chapter 8 
1και εν αυτη τη ηµερα ο βασιλευσ αρταξερξησ εδωρησατο εσθηρ οσα υπηρχεν αµαν τω διαβολω και 
µαρδοχαιοσ προσεκληθη υπο του βασιλεωσ υπεδειξεν γαρ εσθηρ οτι ενοικειωται αυτη2ελαβεν δε ο βα
σιλευσ τον δακτυλιον ον αφειλατο αµαν και εδωκεν αυτον µαρδοχαιω και κατεστησεν εσθηρ µαρδοχ
αιον επι παντων των αµαν3και προσθεισα ελαλησεν προσ τον βασιλεα και προσεπεσεν προσ τουσ πο
δασ αυτου και ηξιου αφελειν την αµαν κακιαν και οσα εποιησεν τοισ ιουδαιοισ4εξετεινεν δε ο βασιλ
ευσ εσθηρ την ραβδον την χρυσην εξηγερθη δε εσθηρ παρεστηκεναι τω βασιλει5και ειπεν εσθηρ ει δο
κει σοι και ευρον χαριν πεµφθητω αποστραφηναι τα γραµµατα τα απεσταλµενα υπο αµαν τα γραφεντ
α απολεσθαι τουσ ιουδαιουσ οι εισιν εν τη βασιλεια σου6πωσ γαρ δυνησοµαι ιδειν την κακωσιν του 
λαου µου και πωσ δυνησοµαι σωθηναι εν τη απωλεια τησ πατριδοσ µου7και ειπεν ο βασιλευσ προσ ε
σθηρ ει παντα τα υπαρχοντα αµαν εδωκα και εχαρισαµην σοι και αυτον εκρεµασα επι ξυλου οτι τασ
 χειρασ επηνεγκε τοισ ιουδαιοισ τι ετι επιζητεισ8γραψατε και υµεισ εκ του ονοµατοσ µου ωσ δοκει υµ
ιν και σφραγισατε τω δακτυλιω µου οσα γαρ γραφεται του βασιλεωσ επιταξαντοσ και σφραγισθη τω δ
ακτυλιω µου ουκ εστιν αυτοισ αντειπειν9εκληθησαν δε οι γραµµατεισ εν τω πρωτω µηνι οσ εστι νισα 
τριτη και εικαδι του αυτου ετουσ και εγραφη τοισ ιουδαιοισ οσα ενετειλατο τοισ οικονοµοισ και τοισ
 αρχουσιν των σατραπων απο τησ ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ εκατον εικοσι επτα σατραπειαισ κατα 
χωραν και χωραν κατα την εαυτων λεξιν10εγραφη δε δια του βασιλεωσ και εσφραγισθη τω δακτυλιω 
αυτου και εξαπεστειλαν τα γραµµατα δια βιβλιαφορων11ωσ επεταξεν αυτοισ χρησθαι τοισ νοµοισ αυ
των εν παση πολει βοηθησαι τε αυτοισ και χρησθαι τοισ αντιδικοισ αυτων και τοισ αντικειµενοισ αυ
των ωσ βουλονται12εν ηµερα µια εν παση τη βασιλεια αρταξερξου τη τρισκαιδεκατη του δωδεκατου 
µηνοσ οσ εστιν αδαρ12ων εστιν αντιγραφον τησ επιστολησ τα υπογεγραµµενα12βασιλευσ µεγασ αρταξ
ερξησ τοισ απο τησ ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ εκατον εικοσι επτα σατραπειαισ χωρων αρχουσι και 
τοισ τα ηµετερα φρονουσι χαιρειν12πολλοι τη πλειστη των ευεργετουντων χρηστοτητι πυκνοτερον τιµ
ωµενοι µειζον εφρονησαν και ου µονον τουσ υποτεταγµενουσ ηµιν ζητουσι κακοποιειν τον τε κορον 
ου δυναµενοι φερειν και τοισ εαυτων ευεργεταισ επιχειρουσι µηχανασθαι12και την ευχαριστιαν ου µ
ονον εκ των ανθρωπων ανταναιρουντεσ αλλα και τοισ των απειραγαθων κοµποισ επαρθεντεσ του τα 
παντα κατοπτευοντοσ αει θεου µισοπονηρον υπολαµβανουσιν εκφευξεσθαι δικην12πολλακισ δε και π
ολλουσ των επ′ εξουσιαισ τεταγµενων των πιστευθεντων χειριζειν φιλων τα πραγµατα παραµυθια µετ
αιτιουσ αιµατων αθωων καταστησασα περιεβαλε συµφοραισ ανηκεστοισ12τω τησ κακοηθειασ ψευδε
ι παραλογισµω παραλογισαµενων την των επικρατουντων ακεραιον ευγνωµοσυνην12σκοπειν δε εξεστ
ιν ου τοσουτον εκ των παλαιοτερων ων παρεδωκαµεν ιστοριων οσα εστιν παρα ποδασ υµασ εκζητουν
τασ ανοσιωσ συντετελεσµενα τη των αναξια δυναστευοντων λοιµοτητι12και προσεχειν εισ τα µετα τ
αυτα εισ το την βασιλειαν αταραχον τοισ πασιν ανθρωποισ µετ′ ειρηνησ παρεξοµεθα12χρωµενοι ταισ
 µεταβολαισ τα δε υπο την οψιν ερχοµενα διακρινοντεσ αει µετ′ επιεικεστερασ απαντησεωσ12ωσ γαρ 
αµαν αµαδαθου µακεδων ταισ αληθειαισ αλλοτριοσ του των περσων αιµατοσ και πολυ διεστηκωσ τη
σ ηµετερασ χρηστοτητοσ επιξενωθεισ ηµιν12ετυχεν ησ εχοµεν προσ παν εθνοσ φιλανθρωπιασ επι τοσ
ουτον ωστε αναγορευεσθαι ηµων πατερα και προσκυνουµενον υπο παντων το δευτερον του βασιλικο
υ θρονου προσωπον διατελειν12ουκ ενεγκασ δε την υπερηφανιαν επετηδευσεν τησ αρχησ στερησαι ηµ
ασ και του πνευµατοσ12τον τε ηµετερον σωτηρα και δια παντοσ ευεργετην µαρδοχαιον και την αµεµπ
τον τησ βασιλειασ κοινωνον εσθηρ συν παντι τω τουτων εθνει πολυπλοκοισ µεθοδων παραλογισµοισ 
αιτησαµενοσ εισ απωλειαν12δια γαρ των τροπων τουτων ωηθη λαβων ηµασ ερηµουσ την των περσων 
επικρατησιν εισ τουσ µακεδονασ µεταξαι12ηµεισ δε τουσ υπο του τρισαλιτηριου παραδεδοµενουσ εισ
 αφανισµον ιουδαιουσ ευρισκοµεν ου κακουργουσ οντασ δικαιοτατοισ δε πολιτευοµενουσ νοµοισ12ο
ντασ δε υιουσ του υψιστου µεγιστου ζωντοσ θεου του κατευθυνοντοσ ηµιν τε και τοισ προγονοισ ηµ
ων την βασιλειαν εν τη καλλιστη διαθεσει12καλωσ ουν ποιησετε µη προσχρησαµενοι τοισ υπο αµαν 
αµαδαθου αποσταλεισι γραµµασιν δια το αυτον τον ταυτα εξεργασαµενον προσ ταισ σουσων πυλαισ
 εσταυρωσθαι συν τη πανοικια την καταξιαν του τα παντα επικρατουντοσ θεου δια ταχουσ αποδοντ
οσ αυτω κρισιν12το δε αντιγραφον τησ επιστολησ ταυτησ εκθεντεσ εν παντι τοπω µετα παρρησιασ εα
ν τουσ ιουδαιουσ χρησθαι τοισ εαυτων νοµιµοισ και συνεπισχυειν αυτοισ οπωσ τουσ εν καιρω θλιψε
ωσ επιθεµενουσ αυτοισ αµυνωνται τη τρισκαιδεκατη του δωδεκατου µηνοσ αδαρ τη αυτη ηµερα12τα
υτην γαρ ο παντα δυναστευων θεοσ αντ′ ολεθριασ του εκλεκτου γενουσ εποιησεν αυτοισ ευφροσυνην
12και υµεισ ουν εν ταισ επωνυµοισ υµων εορταισ επισηµον ηµεραν µετα πασησ ευωχιασ αγετε οπωσ 
και νυν και µετα ταυτα σωτηρια η ηµιν και τοισ ευνοουσιν περσαισ τοισ δε ηµιν επιβουλευουσιν µν
ηµοσυνον τησ απωλειασ12πασα δε πολισ η χωρα το συνολον ητισ κατα ταυτα µη ποιηση δορατι και 
πυρι καταναλωθησεται µετ′ οργησ ου µονον ανθρωποισ αβατοσ αλλα και θηριοισ και πετεινοισ εισ τ
ον απαντα χρονον εχθιστοσ κατασταθησεται13τα δε αντιγραφα εκτιθεσθωσαν οφθαλµοφανωσ εν πασ
η τη βασιλεια ετοιµουσ τε ειναι παντασ τουσ ιουδαιουσ εισ ταυτην την ηµεραν πολεµησαι αυτων το



υσ υπεναντιουσ14οι µεν ουν ιππεισ εξηλθον σπευδοντεσ τα υπο του βασιλεωσ λεγοµενα επιτελειν εξετ
εθη δε το προσταγµα και εν σουσοισ15ο δε µαρδοχαιοσ εξηλθεν εστολισµενοσ την βασιλικην στολην 
και στεφανον εχων χρυσουν και διαδηµα βυσσινον πορφυρουν ιδοντεσ δε οι εν σουσοισ εχαρησαν16τ
οισ δε ιουδαιοισ εγενετο φωσ και ευφροσυνη17κατα πολιν και χωραν ου αν εξετεθη το προσταγµα ου 
αν εξετεθη το εκθεµα χαρα και ευφροσυνη τοισ ιουδαιοισ κωθων και ευφροσυνη και πολλοι των εθνω
ν περιετεµοντο και ιουδαιζον δια τον φοβον των ιουδαιων  
 
Chapter 9 
1εν γαρ τω δωδεκατω µηνι τρισκαιδεκατη του µηνοσ οσ εστιν αδαρ παρην τα γραµµατα τα γραφεντα 
υπο του βασιλεωσ2εν αυτη τη ηµερα απωλοντο οι αντικειµενοι τοισ ιουδαιοισ ουδεισ γαρ αντεστη φο
βουµενοσ αυτουσ3οι γαρ αρχοντεσ των σατραπων και οι τυραννοι και οι βασιλικοι γραµµατεισ ετιµω
ν τουσ ιουδαιουσ ο γαρ φοβοσ µαρδοχαιου ενεκειτο αυτοισ4προσεπεσεν γαρ το προσταγµα του βασιλ
εωσ ονοµασθηναι εν παση τη βασιλεια6και εν σουσοισ τη πολει απεκτειναν οι ιουδαιοι ανδρασ πεντ
ακοσιουσ7τον τε φαρσαννεσταιν και δελφων και φασγα8και φαρδαθα και βαρεα και σαρβαχα9και µα
ρµασιµα και αρουφαιον και αρσαιον και ζαβουθαιθαν10τουσ δεκα υιουσ αµαν αµαδαθου βουγαιου τ
ου εχθρου των ιουδαιων και διηρπασαν11εν αυτη τη ηµερα επεδοθη ο αριθµοσ τω βασιλει των απολω
λοτων εν σουσοισ12ειπεν δε ο βασιλευσ προσ εσθηρ απωλεσαν οι ιουδαιοι εν σουσοισ τη πολει ανδρα
σ πεντακοσιουσ εν δε τη περιχωρω πωσ οιει εχρησαντο τι ουν αξιοισ ετι και εσται σοι13και ειπεν εσθ
ηρ τω βασιλει δοθητω τοισ ιουδαιοισ χρησθαι ωσαυτωσ την αυριον ωστε τουσ δεκα υιουσ κρεµασαι 
αµαν14και επετρεψεν ουτωσ γενεσθαι και εξεθηκε τοισ ιουδαιοισ τησ πολεωσ τα σωµατα των υιων αµ
αν κρεµασαι15και συνηχθησαν οι ιουδαιοι εν σουσοισ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του αδαρ και απεκτειν
αν ανδρασ τριακοσιουσ και ουδεν διηρπασαν16οι δε λοιποι των ιουδαιων οι εν τη βασιλεια συνηχθη
σαν και εαυτοισ εβοηθουν και ανεπαυσαντο απο των πολεµιων απωλεσαν γαρ αυτων µυριουσ πεντα
κισχιλιουσ τη τρισκαιδεκατη του αδαρ και ουδεν διηρπασαν17και ανεπαυσαντο τη τεσσαρεσκαιδεκα
τη του αυτου µηνοσ και ηγον αυτην ηµεραν αναπαυσεωσ µετα χαρασ και ευφροσυνησ18οι δε ιουδαιο
ι οι εν σουσοισ τη πολει συνηχθησαν και τη τεσσαρεσκαιδεκατη και ουκ ανεπαυσαντο ηγον δε και τ
ην πεντεκαιδεκατην µετα χαρασ και ευφροσυνησ19δια τουτο ουν οι ιουδαιοι οι διεσπαρµενοι εν παση
 χωρα τη εξω αγουσιν την τεσσαρεσκαιδεκατην του αδαρ ηµεραν αγαθην µετ′ ευφροσυνησ αποστελλ
οντεσ µεριδασ εκαστοσ τω πλησιον οι δε κατοικουντεσ εν ταισ µητροπολεσιν και την πεντεκαιδεκατ
ην του αδαρ ηµεραν ευφροσυνην αγαθην αγουσιν εξαποστελλοντεσ µεριδασ τοισ πλησιον20εγραψεν δ
ε µαρδοχαιοσ τουσ λογουσ τουτουσ εισ βιβλιον και εξαπεστειλεν τοισ ιουδαιοισ οσοι ησαν εν τη αρτ
αξερξου βασιλεια τοισ εγγυσ και τοισ µακραν21στησαι τασ ηµερασ ταυτασ αγαθασ αγειν τε την τεσσ
αρεσκαιδεκατην και την πεντεκαιδεκατην του αδαρ22εν γαρ ταυταισ ταισ ηµεραισ ανεπαυσαντο οι ιο
υδαιοι απο των εχθρων αυτων και τον µηνα εν ω εστραφη αυτοισ οσ ην αδαρ απο πενθουσ εισ χαραν
 και απο οδυνησ εισ αγαθην ηµεραν αγειν ολον αγαθασ ηµερασ γαµων και ευφροσυνησ εξαποστελλο
ντασ µεριδασ τοισ φιλοισ και τοισ πτωχοισ23και προσεδεξαντο οι ιουδαιοι καθωσ εγραψεν αυτοισ ο µ
αρδοχαιοσ24πωσ αµαν αµαδαθου ο µακεδων επολεµει αυτουσ καθωσ εθετο ψηφισµα και κληρον αφα
νισαι αυτουσ25και ωσ εισηλθεν προσ τον βασιλεα λεγων κρεµασαι τον µαρδοχαιον οσα δε επεχειρησ
εν επαξαι επι τουσ ιουδαιουσ κακα επ′ αυτον εγενοντο και εκρεµασθη αυτοσ και τα τεκνα αυτου26δια
 τουτο επεκληθησαν αι ηµεραι αυται φρουραι δια τουσ κληρουσ οτι τη διαλεκτω αυτων καλουνται φ
ρουραι δια τουσ λογουσ τησ επιστολησ ταυτησ και οσα πεπονθασιν δια ταυτα και οσα αυτοισ εγενετ
ο27και εστησεν και προσεδεχοντο οι ιουδαιοι εφ′ εαυτοισ και επι τω σπερµατι αυτων και επι τοισ προ
στεθειµενοισ επ′ αυτων ουδε µην αλλωσ χρησονται αι δε ηµεραι αυται µνηµοσυνον επιτελουµενον κ
ατα γενεαν και γενεαν και πολιν και πατριαν και χωραν28αι δε ηµεραι αυται των φρουραι αχθησοντα
ι εισ τον απαντα χρονον και το µνηµοσυνον αυτων ου µη εκλιπη εκ των γενεων29και εγραψεν εσθηρ η
 βασιλισσα θυγατηρ αµιναδαβ και µαρδοχαιοσ ο ιουδαιοσ οσα εποιησαν το τε στερεωµα τησ επιστολ
ησ των φρουραι31και µαρδοχαιοσ και εσθηρ η βασιλισσα εστησαν εαυτοισ καθ′ εαυτων και τοτε στη
σαντεσ κατα τησ υγιειασ αυτων και την βουλην αυτων32και εσθηρ λογω εστησεν εισ τον αιωνα και εγ
ραφη εισ µνηµοσυνον  
 
Chapter 10 
1εγραψεν δε ο βασιλευσ τελη επι την βασιλειαν τησ τε γησ και τησ θαλασσησ2και την ισχυν αυτου κ
αι ανδραγαθιαν πλουτον τε και δοξαν τησ βασιλειασ αυτου ιδου γεγραπται εν βιβλιω βασιλεων περσ
ων και µηδων εισ µνηµοσυνον3ο δε µαρδοχαιοσ διεδεχετο τον βασιλεα αρταξερξην και µεγασ ην εν τ
η βασιλεια και δεδοξασµενοσ υπο των ιουδαιων και φιλουµενοσ διηγειτο την αγωγην παντι τω εθνει 
αυτου3και ειπεν µαρδοχαιοσ παρα του θεου εγενετο ταυτα3εµνησθην γαρ περι του ενυπνιου ου ειδον 
περι των λογων τουτων ουδε γαρ παρηλθεν απ′ αυτων λογοσ3η µικρα πηγη η εγενετο ποταµοσ και ην φ
ωσ και ηλιοσ και υδωρ πολυ εσθηρ εστιν ο ποταµοσ ην εγαµησεν ο βασιλευσ και εποιησεν βασιλισσ



αν3οι δε δυο δρακοντεσ εγω ειµι και αµαν3τα δε εθνη τα επισυναχθεντα απολεσαι το ονοµα των ιουδα
ιων3το δε εθνοσ το εµον ουτοσ εστιν ισραηλ οι βοησαντεσ προσ τον θεον και σωθεντεσ και εσωσεν κυ
ριοσ τον λαον αυτου και ερρυσατο κυριοσ ηµασ εκ παντων των κακων τουτων και εποιησεν ο θεοσ τ
α σηµεια και τα τερατα τα µεγαλα α ου γεγονεν εν τοισ εθνεσιν3δια τουτο εποιησεν κληρουσ δυο ενα 
τω λαω του θεου και ενα πασι τοισ εθνεσιν3και ηλθον οι δυο κληροι ουτοι εισ ωραν και καιρον και ει
σ ηµεραν κρισεωσ ενωπιον του θεου και εν πασι τοισ εθνεσιν3και εµνησθη ο θεοσ του λαου αυτου κα
ι εδικαιωσεν την κληρονοµιαν αυτου3και εσονται αυτοισ αι ηµεραι αυται εν µηνι αδαρ τη τεσσαρεσ
καιδεκατη και τη πεντεκαιδεκατη του αυτου µηνοσ µετα συναγωγησ και χαρασ και ευφροσυνησ ενω
πιον του θεου κατα γενεασ εισ τον αιωνα εν τω λαω αυτου ισραηλ3ετουσ τεταρτου βασιλευοντοσ πτο
λεµαιου και κλεοπατρασ εισηνεγκεν δωσιθεοσ οσ εφη ειναι ιερευσ και λευιτησ και πτολεµαιοσ ο υιο
σ αυτου την προκειµενην επιστολην των φρουραι ην εφασαν ειναι και ερµηνευκεναι λυσιµαχον πτολ
εµαιου των εν ιερουσαληµ 


