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{1:1} kaheteistkümnendal aastal valitsemise Nabuchodonosor, 

kes valitses Nineve, suur linn; päeva jooksul 

Arfaksadi, mis valitses üle Medes, Ecbatane, 

{1:2} ja ehitatud Ecbatane seinad ümberringi kivide 

tahutud kolm küünart lai ja kuus küünart pikk ja tehtud on 

kõrgus seina seitsekümmend küünart ja selle laius 

viiskümmend küünart: 

{1:3} ja tornid väärteoprotokollile väravad, see on 

paarsada küünart kõrge ja laius ja selle 

Sihtasutus kuuskümmend küünart: 

{1:4} ja ta tegi selle väravad, isegi väravad, mis olid 

tõsta kuni seitsekümmend küünart kõrgust ja laiust 

neid oli nelikümmend küünart, igapäevaselt edasi ning tema 
vägev 

armeed, ning kogu tema footmen massiivi: 

{1:5} isegi nende päeva king Nabuchodonosor tehtud sõja 



kuningas on suur Arfaksadi, mis on ainult in 

Ragau piire. 

{1:6} ja tuli tema juurde kõik need, kes on elanud selle 

Hill riiki ja kõik, et elasime Eufrati ja Tigris ja 

Hydaspes ja Tagurpidi Lavka tavalise Elymeans, kuningas 

ja väga paljud riigid Chelod, pojad kokku 

ise lahingus. 

{1:7} siis Nabuchodonosor kuningas saatis assüürlased 

Kõik, mis juurde elasime Pärsiasse, ja kõigile, et elasime läände, 

ja mis Cilicia ja Damascus, elasime ja 

Medinah, ja Antilibanus, ja kõigile, et elasime pärast mere 

rannik, 

{1:8} ja nende rahvaste, olid 

Carmel, ja Galaad, ja suurem Galilea ja suur 

tavaline Esdrelom 

{1:9} ja kõik, mis olid Samaria ja linnad 

sellest ja lisaks Jordaania Jeruusalemma ja Betane, ja 

Chelus, ja Kades, ja Egiptuse jõe ja Taphnes, 

ja Ramesse ja kõik selle maa kohta Gesem, 

{1:10} kuni te Tanis ja Memphis, ja et 



kõik elanikud Egiptus, kuni te ulatust 

Etioopia. 

{1:11} valgus, kuid kõik maa elanikud on 

Assüürlased, Nabuchodonosor kuninga käsk 

Kumbki läks nad temaga lahing; sest nad ei olnud 

kardan teda: Jah, ta oli nagu üks mees, ja nad 

saata ära oma suursaadikud neid ilma mõju, ja 

koos häbiplekk. 

{1:12} seega Nabuchodonosor oli väga vihane 

kõik selles riigis ja sware tema trooni ja Kuningriigi, mis 

ta oleks kindlasti avenged pärast kõik need rannikut Kiliikia 
pühapäev Area, 

Damaskus, Süüria, ja ning et ta tappa koos selle 

mõõk kõik elanikud maa Moab, ning 

Laste Ammon, ja kõigel Juuda ja kõik, mis olid 

Egiptus, kuni te tulla kaks merede piire. 

{1,13} siis ta marssis lahing massiivi võime 

seitsmeteistkümnes aasta ja ta kuningas Arfaksadi vastu 

valitses tema lahing: sest ta kukutas kõik võimu 

Arfaksadi, ja tema ratsanikku ja tema sõjavankrid 



{1:14} sai isand tema linnad ja tuli 

Ecbatane, võttis tornid ja rikutud tänavatel 

ja Ilu sellest kujunes häbi. 

{1:15} ta võttis ka Arfaksadi Ragau, mägedes 

päästeti talle läbi tema Nooleviskemäng ning hävitada teda 

täiesti sel päeval. 

{1:16} et ta tagasi hiljem Nineve, nii ta ja 

kõik tema firma mitmesugused rahvad on väga suur 

sõjamehed, suur hulk ja seal ta võttis tema lihtsus ja 

banqueted, ta ja tema armee, sada ja kakskümmend 

päeva. 

{2:1} ja kaheksateistkümnes aasta, kaks ja kahekümnenda 

päev kuu, räägiti maja 

Assüürlased, mis ta peaks, kui ta Nabuchodonosor kuningas 

ütles kätte ennast kogu maa. 

{2:2} et ta pani temale kõik oma ametnike ja kõik tema 

aadlikud, ning suhelda nendega oma saladus kaitsja, ja 

sõlmitud vaevab kogu maa kokku oma 

suu. 

{2:3}, siis nad otsustatud, hävitada kõik liha, mis ei ole 



Järgige oma suu käsku. 

{2:4} ja kui ta oli lõppenud tema kaitsja 

Nabuchodonosor king assüürlaste nimega Olovernes 

vastutav kapten oma armee, mis oli talle järgmise, ja 

ütlesin temale. 

{2:5} seega ütleb suur kuningas, kogu isand 

maa, Vaata, sa pead minema edasi olekuteave ja 

võtan sind mehed seda usaldust nende oma jõu 

footmen, on sada ja kakskümmend tuhat; ja number 

hobuste ja ratsutajate RATSAMATKA kaksteist tuhat. 

{2:6} ja sa pead minema kõik Läänemaa vastu 

sest nad ei kuuletunud minu käsk. 

{2:7} ja sa pead kuulutama, et valmistab mulle 

maa ja vee: sest ma lähen edasi oma raevu nende vastu 

ja katab kogu nägu jalad maa 

Mine armee, ja ma annan neile sõjasaak neile: 

{2:8} nii, et nende tapetud täita orud ja brooks 

ja jõgi täis oma surnuid, kuni see ületäitumine: 

{2:9} ja ma viib neid vangid äärmiselt osadesse 

kogu maa. 



{2:10} sa seetõttu pead minna edasi. ja eelnevalt 

minu jaoks nende rannikutega: ja kui nad toovad ise 

sulle, sa pead endale saavad mind kuni päeval oma 

karistuse. 

{2:11} aga käivad et rebel, lase ei su silma 

varuosad aga paneb tapmise ja rikuvad neid 

täitevmenetluse sa sa lähed. 

{2:12} jaoks kui mina ja minu Kuningriigi, väe 

üldse olen rääkinud, et ma käe poolt. 

{Jh.2:13} ja sa kuulda, et sa sellega ükski 

Sinu Issanda käske täita vaid neile täielikult, 

Kui teil käskinud sind, ja mitte teha neid edasi lükata. 
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{2:14} siis Olovernes läksid olemasolust 

tema Issand ja nimetatakse nõukogu liikmed ja kaptenid, e-
posti ja 

ametnike armee taga; 

{2:15} ja ta mustered valitud mehed lahing, kui 

Issand oli käskinud teda, juurde sada ja kakskümmend 

tuhat ja kaksteist tuhat archers ratsa; 



{2:16} ja ta oli neile nagu suur armee tellitakse 

sõda. 

{2:17} ja ta võttis kaamelid ja eeslid nende koosseis on 

väga palju; ning lamba ja härjad- ja ilma 

nende number: 

{2:18} ja palju ning iga mees armee victual 

ja väga palju kulda ja hõbedat välja kuninga maja. 

{2:19} siis ta läks ja tema õigus enne 

kuningas Nabuchodonosor ning reisi peaks katma kõik selle 

maamunalt läände koos oma sõjavankrid ja 

ratsanikku ja valitud footmen. 

{2:20} oli suur arv ka mitmesugused riikide 

neile meeldib rohutirtsud, ja meeldib liiva maa: jaoks on 

palju oli ilma numbrita. 

{2:21} ja nad läksid edasi Nineve kolme päeva tee 

tavaline Bectileth ja lõi Bectileth 

Mountain, mis on üleval vasakul 

Cilicia. 

{2:22} siis ta võttis tema armee, tema footmen ja 

ratsanikku ja sõjavankrid, ja sealt läks mäe 



riigis; 

{2:23} hävitatakse Phud ja Lud ja rikutud, kõik on 

Laste Rasses ja Iisraeli lapsed, kes olid 

poole maa lõunaosas kõrbes on 

Chellians. 

{2:24} siis ta läks üle Eufrati ja läbis 

Mesopotaamia, ja hävitada kõik kõrge linnad, mis olid 

pärast jõe Arbonai, kuni te tulla mere. 

{2:25} ja ta võttis Cilicia piire ja tappis kõik 

mis teda vastu ja tuli ulatust Japheth, mis 

olid vastu Araabia lõuna poole. 

{2:26} ta compassed ka kõik Madian, Laste ja 

süütas oma tabernacles ja nende sheepcotes rikutud. 

{2:27} siis ta läks arvesse linnas Damascus plain 

aeg nisu saagi ja põletati üles oma valdkonnas ja 

hävitada nende karjad ja karju, ka ta oma linnad, rikutud 

täiesti raisata oma riigi ja nende noorte päästeti 

meeste mõõk servaga. 

{2:28} seega hirm ja õudus teda tungisid kõik 

mere rannikul, mis oli Siidon elanike ja 



Tyrus ja neile, et elasime, Sur, Ocina ja kõik, mis 

elasime Jemnaan; ja need, mis Azotus elanud ja 

Ascalon kartis teda väga. 

{3:1} nad saadeti talle raviks ning saadikud 

rahu, öeldes: 

{3:2} Vaata, me teenistujate Nabuchodonosor on 

suur kuningas Browni sind; kasutada meile on hea sinu 

vaatepilt. 

{3:3} Vaata, meie maja ja kõik meie kohad ja kõik meie 

nisu, ja karjad, ja karjad ja kõik lodges 

Meie telgid Browni su nägu; neid võib kasutada nagu see 
pleaseth sind. 

{3:4} Vaata, isegi meie linnades ja selle elanikest 

on su teenistujad; Tule ja neid nagu seemeth hea 

sulle. 

{3:5} nii mehed tulid Olovernes ja deklareeritud juurde 

teda niiviisi. 

{3:6} siis tuli ta alla poole mere rannikul, nii ta 

ja tema armee ja komplekt garnisoni kõrge linnades ja võttis 

välja valitud meeste abi. 



{3:7} nii need ja kõik riigi ümmargune sai 

neid koos vanikud, tantsud ja timbrels. 

{3:8}, kuid ta tegi visatud lubamatus ja kärpima 

nende hiied: sest ta oli otsustatud, et hävitada kõik jumalad 

maa, et kõik riigid peaks kummardama Nabuchodonosor 

ainult, ja mis kõik keeled ja hõimud peaks teda 

Jumal. 

{3:9} ka tuli ta vastu Esdraelon lähedal juurde 

Juudamaal, suur väin Juudamaal vastu. 

{3:10} ja ta lõi Geba ja Scythopolis, 

ja seal ta terveks kuuks, et ta võiks koguda uinusid magama 

koos kõik vagunid tema sõjavägi. 

{4:1} nüüd Iisraeli lapsed, et elasime Juudamaal, 

kuulnud kõik, mis Olovernes vastutav kapten 

Nabuchodonosor king assüürlaste oli teinud selle 

rahvad, ja kuidas pärast ta oli rikutud kõik oma 

templid, ja toonud kehtivustähtaeg. 

{4:2} seega nad olid äärmiselt kardan teda, ja 

oli rahutu, Jeruusalemm ja Issanda kotta 

nende Jumal: 



{4:3}, sest nad olid äsja tagasi vangistuses, 

ja kõigi inimeste Juuda oli viimasel ajal kogunenud: 

laeva, ning altari ja maja oli sisse pühitsetud 

pärast profanation. 

{4:4} seega nad läkitanud Samaria, ranniku 

ja külade ja Bethoron, ja Belmen, Jericho, 

ja Choba ja Esora ning valley Salem: 

{4:5} ja omas ise eelnevalt kõik selle 

tops kõrged mäed ja kangendatud külade mis 

neist olid ja haigevoodis toidupoolist sõja eest: 

nende väljade olid hilinenud lõiganud. 

{4:6} ka olnud võimalik kohale ilmuda ülempreester, mis neil oli 

päeva Jeruusalemmas, kirjutasin neile, et elasime Bethulia, ja 

Betomestham, mis on vastu Esdraelon poole ning 

avatud riigi lähedal Dothaim, 

{4:7} laadimine hoida lõigud mäe 

riik: nende poolt oli sissepääs Juuda, ja see 

oli neid, mis tulevad, peatada, sest lihtne on 

läbipääsu oli sirge, kahe meestele kõige. 



{4:8} ja Iisraeli lapsed ei olnud võimalik kohale ilmuda nagu 
kõrge 

preester oli käskinud, iidsete kõik selle 
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inimesed elanud Jeruusalemmas Iisraeli. 

{4:9}, siis iga mees Iisraeli karjus Jumalale väga 

fervency, ja suur vehemency koos nad selle alandlik oma 

hinge: 

{4:10} nii nad, ja nende naised ja nende lapsed ja 

nende veised ja kõik võõras ja palgaline, ja nende 

teenistujate ostis panna kotiriie pärast oma seljatükid raha. 

{4:11} Seega iga mees ja naised ja vähe 

Laste ja Jeruusalemma elanike langes enne selle 

templi ja enamus tuhka oma pead ja jaotada oma 

enne Issanda näo kotiriie: ka nad panna 

umbes altar, kotiriie 

{4:12} appi Iisraeli Jumal kõik ühe nõusolekul 

siiralt, et ta ei annaks oma laste saagiks, 

ja naised on sõjasaak ja linnadele ja 

hävitamise ja profanation varjupaika ja 



heita, ja Rõõmusta rahvad. 

{4:13} nii, et Jumal on kuulnud nende palveid ja vaatas oma 

viletsused: sest inimesed söömata mitu päeva kõigel Juuda ja 

Kõikvõimas Issand sanctuary enne Jeruusalemma. 

{4:14} ja olnud võimalik kohale ilmuda ülempreester ja kõik 
preestrid mis 

Issand, ja need, millele teenis juurde astus ning 

Issand, oli oma seljatükid girt kotiriie ja pakkus selle 

iga päev burnt pakkumisi, lubadusi ja tasuta kingitused ning 

inimesed, 

{4:15} ja hüüdsin oli tuha oma mitres ning 

Issand kõik oma võimu, et ta näeks kogu selle 

Iisraeli lahkelt. 

{Jh.5:1} siis oli see tunnistatud Olovernes, peatoimetaja 

Taga, et Iisraeli lapsed oli armee kapten 

valmis sõda, ja oli vait lõigud mäe 

riik, ja oli rikastatud kõik tippude kõrged mäed ja 

pani takistusi champaign riikides: 

{5:2} wherewith ta oli väga vihane, ja kutsus kõiki selle 

Moabi vürstid ja kaptenite Ammon, ja kõik on 



Panga nõukogu mererannal, 

{5:3} ja ta ütles neile: ütle mulle nüüd, te poega, 

Chanaan, kes sellele rahvale on, et ela midagi Hill 

riik, mis on linnad, et nad elavad ja mis 

on suur hulk oma armee ja kus on oma võimu 

ja jõudu ja mis king on seatud või kapten 

oma armee; 

{5:4} ning miks nad on otsustanud mitte tulla ja 

vasta mulle, rohkem kui kõik elanikud Lääne. 

{5:5} siis ütles Achior, kapten kõik pojad 

Ammon, lase mu Issand nüüd sõna suust kuulda 

sulasele, näidatakse kuulutan sulle tõde kohta 

inimesed, mis ela midagi sulle lähedal ja inhabiteth mäe 

riigid: ja vastuhagidest ei tule suust, et 

sulasele. 

{5:6} inimrühmadest on Chaldeans kohta: 

{5:7} ja nad inimlaste seni Mesopotaamias, 

sest siis ei käiks oma isade jumalad 

mis olid Kaldea maa. 

{5:8} jaoks nad oma esivanemate, kuidas ja 



kummardasid Jumal taevas, Jumal, keda nad teadsid: 

nii nad ajavad neid välja oma jumalatele ja nad nägu 

põgenes arvesse Mesopotaamia ja inimlaste seal mitu päeva. 

{5:9}, siis nende Jumal käskis neid mitte järgida ning 

koht, kus nad inimlaste, ja minna maa 

Chanaan: kus elasime, ja suurendati kuld 

ja hõbe, ja väga palju karjaga. 

{5.10}, kuid kuna nälg katta kogu 

Chanaan, nad läks alla Egiptusesse ja inimlaste seal, 

Kuigi nad olid kosutust ja sai seal suur 

palju, nii, et üks võib nummerdada oma rahva. 

{5:11} Seega Egiptuse kuningas tõusis nende vastu, 

ja subtilly, mis neid ja tõi neid madala koos 

tellistest labouring ja tegi neist orjad. 

{5:12} siis nad kisendasid oma Jumalale ja ta päästeti kõik 

Egiptuse maa koos ravimatu nuhtlused: nii et egiptlased 

ajasime nad välja oma silmist. 

{5:13 ja Jumal kuivatatud punane meri, 

{5:14} ja toonud mount Sina ja Cades - 

Barne, ja enamus edasi kõik, mis looduses elanud. 



{5:15} nii, et nad on Amorites ja nad maal elasime 

hävitab kõik need Esebon ja kulgeb nende tugevus 

Jordaania üle nad omas mäe riigis. 

{5:16} ja nad enamus edasi enne neid Chanaanite, 

selle Pherezite, jebuuslaste, ja selle Sychemite ja kõik selle 

Gergesites, mis selles riigis elanud mitu päeva. 

{5:17} ja samas ei oma Jumala ees pattu teinud nad 

ettevõttejuhtide, sest Jumal, mis hateth süü oli 

neid. 

{5:18...}, kuid kuna nad väljusid sellest, kuidas ta 

nimetanud, nad hävitati paljud lahingud väga 

valulikkus ja olid led vangid maale, mis ei olnud nende 's, 

ja saavad Jumala templi aeti maha, ja 

vaenlased võtnud oma linnade. 

{5:19} aga nüüd on nad tagasi nende Jumal ja on 

kohtades, kus nad olid hajutatud, tulla ja 

on vallanud Jeruusalemma, kus nende pühakoda on ja on 

istub mäe riigis; oli lohutu. 

{5:20} nüüd, minu Issand ja kuberner, kui seal olla 

viga selle rahva vastu ja nad saavad Jumala vastu pattu 



Kujutleme et see on nende häving ja mingem üles, 

ja me võidab neid. 

{5:21} aga kui esineda ükski ülekohus oma rahva lase mu 

Issand nüüd mööda, et kaitsta nende Issand ja nende Jumal 

tuleb neile ja me muutunud heita enne kogu maailmas. 

{5:22} ja kui Achior oli lõpetanud ütlused, kõik 

alalise telk, pomisesin, ümberringi inimesed ning 

Olovernes, vastutav mehed ja kõik, mis mere pool elanud 

ja Moab, rääkis, et ta peaks teda tappa. 

{5:23...}, ütlevad nad, me ei karda nägu 

Iisraeli lapsed:, lo, on inimesed, kes ei 

jõudu ega võimu tugev lahing 
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{5:24} nüüd, Issand Olovernes, käime 

ja need kõik su armee söödud saagiks. 

{6:1} ja millal meeste melu, mis olid umbes ning 

nõukogu oli lõpetanud, Olovernes vastutav kapten ning selle 

Taga Achior ja kõik Moabites enne ütles armee 

teiste rahvaste ettevõtjas 

{6:2} ja kes oled sina, Achior ja hirelings ning 



Ephraim, mis sa oled ennustanud meie vastu, et see päev, ja 

oled öelnud, et me ei peaks sõda rahvaga 

Iisrael, sest nende Jumal kaitseb neid? ja kes on Jumal 

aga Nabuchodonosor? 

{6:3} ta saadab oma võimu ja hävitada neid 

maa ja oma Jumala nägu ei väljasta neid: 

kuid me oma ei hävita neid nagu üks mees; jaoks nad 

ei ole võimu meie hobused taluma. 

{6:4} sest nendega me näidatakse turvise nende jalge all, ja 

nende mägede olema purjus oma verega ja oma 

väljad täidetakse nende laibad ja nende 

jälgedes ei saa seista enne meid, sest nad peavad 

täiesti kaotusi ütleb kuningas Nabuchodonosor, Issand, kõik on 

maa: sest ta ütles minu sõnad ei ükski asjata. 

{6:5} ja sina, Achior, on palgaline Ammon, mis 

oled öelnud need sõnad su ülekohut tehtud, pead 

näha mu nägu enam alates sellest päevast kuni ma võtan 
vengeance 

see rahvas, mis oli Egiptusest välja. 

{6:6} ja siis tuleb minu armee mõõk ning 



palju neist, mis mind teenima, läbi sinu poole ja 

sa pead jääma seas oma tapetud, kui ma tagasi. 

{6:7} nüüd seetõttu oma teenistujate peab sind tagasi tuua 

hill riiki ning kehtestab sind ühes linnad 

lõigud: 

{6:8} ja sa pead hukkub, kuni sa hävitada 

koos nendega. 

{6:9} ja kui sa veenda ennast sinu arvates et nad 

on võetud, lasta ei su Pale kuuluvad: Olen rääkinud, 

ja minu sõnu, ei ükski asjata. 

{6:10} siis Olovernes käskis oma sulased, mis 

ootasin oma telk, Achior, ja tooge ta Bethulia, 

ja pakkuda talle Iisraeli lapsed kätte. 

{6:11} nii oma võttis ta ja tõi talle välja 

laagrisse võtta tavaline, ja nad läksid keset ning 

tavaline hill riiklikesse ja tuli juurde purskkaevud et 

olid all Bethulia. 

{6:12} ja kui linna mehed nägid neid, nad võtsid 

üles oma relvad ja läks linna üles ning 

Hill: iga mees, mida kasutada pilduma hoitakse neid tulekut 



casting kivid nende vastu üles. 

{6:13 samas võttes saanud privily all mäel, 

nad seotud Achior, ja heidetud talle ja lahkus kell on 

mäe suu ja tagasi nende Issand. 

{6:14} aga the iisraellased on arenenud oma linna ja 

tuli talle: ja lahti teda viis 

Bethulia, esitatakse talle linna Panga nõukogu: 

{6:15} mis olid neil päevil Ozias poja Micha, 

ning Chabris Gothoniel, poeg Simeon hõim 

ja võlu prindisuvandidon poeg Melchiel. 

{6:16} ja nad kutsusid kokku kõik iidsete ning selle 

kesklinna ja kõikide nende noorte jooksid koos, ja nende naiste- 

Assamblee ja nad seatud Achior keset kõik oma 

inimesed. Ozias küsis ta, mida on tehtud. 

{6:17} ja ta vastas ning kuulutas neile on 

Olovernes nõukogu sõnad ja kõik sõnad mis 

ta oli rääkinud keset taga, vürstid ja 

üldse Olovernes oli rääkinud uhkelt vastu ning 

maja Iisraeli. 

{6:18} siis inimesed kukkus maha ja kummardasid Jumalat, 



ja hüüdis Jumalale. öeldes: 

{6:19} Issand Jumal taevas, Vaata oma uhkus ja kahju 

meie rahva, ja välimus nende silmili madal kinnisvara 

mis on pühitsetud sulle täna. 

{6:20} siis lohutust Achior, ja kiitsid teda 

oluliselt. 

{6:21} ja Ozias võttis ta välja tema juurde assamblee 

maja ja teha pidu vanemad; ja nad kutsunud ning 

Iisraeli Jumal kõik, et öö abiks. 

{7:1} järgmisel päeval Olovernes käskis tema sõjavägi 

ja oma rahvale, mille nad olid tema osale mis 

nad peaksid kõrvaldama oma laagri Bethulia, võtta vastu 

aforehand ascents hill riigi ja sõda 

vastu Iisraeli lapsed. 

{7:2} siis oma tugevate meeste eemaldada oma laagreid, et 

päev ja sõda meeste armee oli on sada ja 

seitsekümmend tuhat footmen ja kaksteist tuhat ratsanikku, 

pagas ja teised mehed, kes olid jalgsi, vahel 

neile väga suur rahvahulk. 

{7:3} ja nad jäi orus lähedal juurde Bethulia, 



purskkaev, ning nad ise laiust 

Dothaim isegi Belmaim ja pikk Bethulia juurde: 

Cynamon, mis on Esdraelon vastu. 

{7:4} nüüd Iisraeli, kui nad nägid lapsed on 

palju neist, olid väga rahutu ja ütles igaüks 

naabril, et nüüd on need mehed lakkuda nägu üles ning 

maa; ega kõrged mäed, orud eest ega 

mäed, on võimalik nende kaalu. 

{7:5}, siis iga mees asus gun, ja 

kui nad olid süttis tulekahju korral nende tornid, nad 

jäi ja vaatasin kõik, et öö. 

{7:6} aga teisel päeval Olovernes toonud esile kõik 

Iisraeli lapsed silmist tema ratsanikku mis 

Bethulia, olid 

{7:7} vaatasid lõigud kuni linna ja tuli 

nende veekogude sügavuste ja võttis neid ja seadke 

sõjamehed, ja ta ise eemaldada garnisoni 

poole oma rahvale. 

{7:8} siis tuli temale kõik lapsed peatoimetaja kohta 

Eesav ja Panga president Moab, inimeste ja 



kaptenid mere rannikul ja ütles, 

{7:9} olgu Issand nüüd kuulda sõna, mis ei tohi olla on 
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su armee kukutada. 

{7:10} see Iisraeli lapsed inimest allkirja 

nende spears, kuid mägede kõrgus kus 

nad elavad, sest see ei ole lihtne leida tops 

nende mägede. 

{7:11} nüüd, Issand, võitlus ei ole neid 

lahing massiivi ja ei ole nii palju kui üks mees su 

inimesed hukkuvad. 

{7:12} jäävad su laagris ja hoida kõik mehed sinu päralt 

armee, ja lase oma teenistujate saavad kätte purskkaev 

vett, mis issueth edasi-mägi suu: 

{7:13 Bethulia kõik elanikud on oma vee 

sealt; Seega peab janu tappa neid ja nad peavad loobuma oma 

linna, ja meil ja meie inimesed pöörduvad tops on 

mis on lähedal ja on laagris neile vaadata 

et ükski minema linna. 

{7:14} nii, et nad ja nende naised ja nende lapsed 



kasutatakse tulega ja enne mõõga vastu 

neid, nad võetakse kukutamist tänavatel kus nad 

Elagu. 

{7:15} pead sa toovad kurja tasu; 

sest nad mässu ja täidetud ei ole sinu inimene rahulikult. 

{7:16} ja need sõnad rahul Olovernes ja kõik tema 

teenistujate ja ta määratud teha nii, nagu nad olid rääkinud. 

{7:17} nii Ammon laste laagris väljunud 

ja nendega viis tuhat assüürlaste ja nad 

lõi orus ja võttis veed ja purskkaevud 

Iisraeli lapsed vee. 

{7:18} siis laste Eesav läks ning 

Ammon, Laste ja jäi hill riigis üle 

vastu Dothaim: ja nad saatsid mõned neist poole ning 

Lõuna ja poole Ida vastu Ekrebel, mis on 

lähedal juurde Chusi, mis on peale brook Mochmur; ja selle 

ülejäänud assüürlased armee camped plain, ja 

kaetud nägu kogu maa; ja oma telgid ja 

vagunid olid lõi väga suur rahvahulk. 

{7:19} siis Iisraeli lapsed hüüdsin Issanda 



nende Jumal, sest nende süda ole nende vaenlased 

compassed oli neid ümmargune, ja seal oli ei oskaks 

põgeneda seast. 

{7:20...} Seega kõik firma taga jäi umbes 

neid, nii oma footmen, sõjavankrid, ja ratsanikku, nelja ja 

30 päeva, nii et kõik oma laevad vett ei ole, kõik on 

inhibitants Bethulia. 

{7:21...} ja tsisternide tühjendati ning nad ei 

vett juua nende ühe päeva; sest nad andsid neile 

jook meetmest. 

{7:22} Seega oma laste olid välja süda, 

ja naised ja noored mehed janu minestas ja kukkus 

alla tänavatel linna, ja lõigud on 

väravad, ja neid ei ole enam mingit jõudu. 

{7:23} siis kõik inimesed kokku Ozias ja -ning 

ning on vastutav nii noored mehed ja naised ja lapsed, 

hüüdis suure häälega ja ütles enne kõik vanemad, 

{7:24} Jumal olgu teile ja meile kohtunik: ye on 

teinud meile väga kahju, et te ei pea rahu 

Laste taga. 



{7:25...} jaoks on nüüd meil ole abimees: Jumal on meiega 
müüdud 

nende kätes, et me peaks visanud enne 

neid janu ja suur hävitamine. 

{7:26} nüüd seetõttu teile helistada ja anda selle 

kogu linn sõjasaak Olovernes rahvale ja kõigile 

tema sõjavägi. 

{7:27} on parem meile teha sõjasaak, 

kui die for janu: meil saab tema teenistujate, mis meie 

hinge võib elada ja näe meie lastele enne surma 

silmi, ega meie naised ei ole oma lapsi surra. 

{7:28...} võtame tunnistajaks teie vastu taeva ja selle 

maa, meie Jumal ja meie isade Jumal, mis punisheth 

meid vastavalt meie pattude eest ja meie isade patud et ta 

ei, mitte nii, nagu me ütlesime seda päeva. 

{7:29} siis oli suur nutt ühe nõusoleku 

keset assamblee; ja nad kisendasid Issanda Jumalale 

suure häälega. 

{7:30} siis ütles Ozias neile vennad, olla hea 

julgust, andke meile veel kannatama viie päeva, mis ruumi ning 



Issand, meie Jumal võib omakorda tema armu poole sest ta ei 

Hülga meid täiesti. 

{7:31...} ja juhul, kui need päevad edasi, ja seal ei aita 

Meie juurde, ma vastavalt oma sõna. 

{7:32} ja ta hajutatud inimesed, igaüks oma 

enda eest; ja nad läksid seinad ja tornid 

oma linna ja naisi ja lapsi nende 

maja: ja nad olid linna tõi. 

{8:1}, nüüd sel ajal Judith kuulnud, mis oli 

Merari, Ox, Joseph, mõisavalitseja poeg tütar on 

poeg Ozel, poeg Elcia, Ananias, mõisavalitseja poeg 

Gedeon, Raphaim, Acitho, poeg mõisavalitseja poeg 

Eliu, poeg Eliab, Nathanael, mõisavalitseja poeg 

Samael, Salasadal, Iisraeli mõisavalitseja poeg. 

{8:2} ja Manasses oli tema abikaasa, tema hõim ja 

sugulasrahvaste, kes suri odra saak. 

{8:3} jaoks nagu ta oli, kes neid kindlasti 
tasakaalustussüsteemide 

väljal soojus tuli pähe ja ta langes oma 

voodi ja suri city Bethulia: ja maeti 



isad tema Dothaim ja Balamo vahel. 

{8:4} nii Judith oli lesk tema maja kolm aastat ja 

neli kuud. 

{8:5} ja ta tegi oma telk pärast oma maja peal 

ja panna kotiriie pärast tema seljatükid ja nõud tema lesk 

rõivad. 

{8:6} ja ta paastus kõik päeva tema lese Salvesta 

hulgas on ka sabbaths ja selle sabbaths ja mille hulgas on 

Uus kuudest ja uus kuud ja on peol ja 

piduliku päeva Iisraeli. 

{8:7} oli ka kena Pale ning väga 

Vaata ilus: ja tema abikaasa Manasses oli lahkunud 

kulla, hõbe, ja menservants ja maidservants, ja 
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veised ja maad; ja ta jäi neile. 

{8:8} ja ei olnud ükski, mis andis talle halva sõna; ar ta 

kartsid Jumalat oluliselt. 

{8:9} nüüd kui ta kuulis inimesed kurjad sõnad 

vastu kuberner, mis nad minestas puudumise tõttu vett; jaoks 

Judith kuulsin kõik sõna, mis Ozias oli rääkinud 



neid, ja et ta oli vandetõlgi juurde linna toimetada selle 

Assüürlased pärast viis päeva; 

{8:10} siis ta saatis oma waitingwoman, mis oli selle 

kõik asjad, mis ta oli, et helistada Ozias valitsuse ja 

Chabris ja võlu, linna iidsete prindisuvandidon. 

{8:11} ja nad tulid tema juurde ja ta ütles neile: 

Kuule mind nüüd, O ye Panga nõukogu elanike kohta 

Bethulia: jaoks oma sõnu, mida te on rääkinud enne selle 

inimesed täna ei ole õige, puudutab see vanne mis te 

ja Jumal ja silmatorkav, ja on 

lubas toimetada linna meie vaenlased, kui maksimaalselt 

Tänapäeval Issand omakorda teid aidata. 

{8:12} ja nüüd kes olete teie, et on kiusatus Jumala, see 

päev ja seista Jumala asemel inimlaste seas? 

{8:13} ja nüüd proovige Lord kõikvõimas, kuid kunagi saadab 

tea midagi. 

{8:14} puhul te ei leia mees, südames sügavus 

ei te tajuda seda, mida ta mõtleb: siis kuidas 

te otsida Jumalat, et seda kõike on teinud, ja 

tead meelt ega mõista tema eesmärk? Ei, minu 



vennad, ei ole Issand meie Jumal viha esile kutsuda. 

{8:15} kui ta ei aita meid neid viie päeva jooksul ta 

vägi meid kaitsta, kui ta on, isegi iga päev, või 

enne meie vaenlased hävitada. 

{8:16} siduda Issand meie Jumal kaitsja: eest 

Jumal ei ole mees, et ta võib olla ohustatud; Samuti ei ole ta 

Kui inimese poeg, et ta peaks ebalemine. 

{8:17} seega Olgem oodata teda päästet ja helistada 

ta meid, ja ta kuuleb oma hääle, kui palun 

teda. 

{8:18} seal tekkis ükski meie ajastul, kui kumbki on 

Kõik nüüd tänapäeval hõim, samuti ei pere ega inimest, 

linna vahel meile, mida jumalad kummardama tehtud kätega, 
nagu 

on olnud aforetime. 

{8:19...} mis tekitada anti meie isad on 

mõõk, ja sõjasaak, ja oli suur sügisel enne meie 

vaenlased. 

{8:20} aga tunda ei ole muud Jumalat, seega loodame 

et ta on ei dispise meid, ega ükski meie rahvas. 



{8:21} sest kui me seda võtta, kõigel Juuda asuvad jäätmed ja 

Meie sanctuary on rikutud; ja ta vajab selle 

profanation meie suudmes. 

{8:22} ja meie vennad, tapmine ja 

vangistuses riigi ja meeleheidet, meie 

pärandi ta omakorda meie pea paganate seas, 

täitevmenetluse broneeringu tegemise poolt; ja meil on e 

kuritegu ja kõik nende etteheide, et on meile. 

{8:23} jaoks meie servituut ei suunata soodustab: 

kuid Issand meie Jumal peab sisse teotus. 

{8:24} nüüd seetõttu O vennad, meile näitan näiteks 

meie vennad, kuna nende südamed sõltuvad, ja 

sanctuary, ja maja ja altar, puhata pärast meid. 

{8:25...} Lisaks anname tänu Issand meie Jumal 

mis trieth, isegi kui ta tegi meie isad. 

{8:26...} mäleta milliseid asju ta tegi Aabrahamile, ja 

kuidas ta üritas Iisaki ja mis sai Jacob in 

Mesopotaamia, Süüria, kui ta hoida lambad Laabani tema 

ema vend. 

{8:27...} jaoks ta on ei proovinud meile tuli, nagu ta tegi, 



uurimiseks, nende südamed, ei ta on võtnud 

meid Vengeance: aga Issand neid, mis tulevad nuhtlus 

temale, et noomima neile lähedal. 

{8:28...} siis ütles Ozias teda, kõik, mis sa oled rääkinud 

sa oled rääkinud, hea süda ja ei ole see 

võib gainsay sinu sõnadele. 

{8:29} see ei ole esimene päev, kus Sinu tarkus on 

avaldub; kuid kõik su päeva alguses on 

inimesed on teadnud su mõistmine, sest selle 

likvideerimise oma südames on hea. 

{8.30} aga inimesed olid väga janu ja sundida meid 

teha neile nii, nagu me oleme rääkinud ja vande 

korral ise, mida me ei riku. 

{8:31} seega nüüd palvetada sa meie eest, sest sa oled saanud 

Vaga naine ja Issand saadab meile vihma täita meie 

tsisternide ja nõrga enam. 

{8:32} siis ütles Judith neile ja kuuled mind, ma 

asi, mis peab kogu kõikidel põlvkondadel on 

Laste meie rahva. 

{8:33...} te seisma selle öö värava, ja ma lähen 



edasi koos oma waitingwoman: ja päeva jooksul et te 

lubasin, et pakkuda linna meie vaenlased, Issanda 

külastab Iisraeli poolt käe. 

{8:34} aga küsida te minu seaduse: sest ma ei 

see teile kuulutan, kuni asjad lõpetada, et ma. 

{8:35...} siis ütles Ozias ja temale printsid, minna 

rahu ja Issand Jumal tuleb enne sind võtta kättemaks 

meie vaenlased. 

{8:36} nii, et nad tagasi telki, ja läks oma 

osakonnas. 

{9:1} Judith tungisid tema nägu ja tema tuhka panna 

pea ja katmata on kotiriie wherewith ta oli 

riietatud; ja umbes siis, et see õhtu viiruk 

pakuti Jeruusalemmas Lord Judith maja 

hüüdis suure häälega ja ütles, 

{9:2} O Issand Jumal minu isa Simeon, kellele sa 

oled andnud mõõk võtta kättemaks võõrastega, kes 

neiu rikkuda tema vöö lahti ja avastas 

reie talle häbi ja reostunud temale oma süütuse 

heita; eest sa ütlesid, ei ole; ja veel nad tegid 



nii et: 
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{9:3} mispärast sa oled andnud oma valitsejate tapnud, nii 

et nad värvitud verd, eksides, oma voodi ja 

smotest oma isandate ja lords pärast teenistujate 

nende pingid; 

{9:4} ja oled andnud saagiks, nende naised ja nende 

tütart olla vangid ja nende rikneb jagada 

su kallis laste; mis teisaldati su agaralt 

ja kutsus abhorred oma vere saastumist 

sulle abi: Jumal, Oh mu Jumal, kuule mind ka lesk. 

{9:5}, sest sa oled sepistatud mitte ainult neid asju, kuid 

ka asju, mis langes välja enne ja mis sõnavahetusi 

pärast; sa oled mõelnud seda, mida nüüd, pärast ja 

mis on tulemas. 

{9:6} Jah, mis sa oled kindlaks asjad olid valmis 

ühelt poolt, ning ütles: ennäe, me oleme siin: Sinu teed on 

valmis ja sinu otsused on oma patukoormat. 

{9:7} jaoks, Vaata, assüürlased on kasvatatud oma 

võimsus; nad on ülendatud hobune ja mees; nad au 



tugevust oma footmen; nad usaldavad, kilp ja oda, 

ja vibu ja pilduma; ja ei tea, et sina oled Issand mis 

breakest lahingud: Issand on su nimi. 

{9:8} viska oma tugevust oma võimu alla ja tuua 

nende jõudu sinu viha alla: sest nad on hädavajalikke 

rikkuda su pühakoda ja saastavad pühamu kui su 

kuulsusrikas nimi resteth ja visatud mõõk sarv 

ning su altar. 

{9:9} Vaata oma uhkus ja saada oma viha nende 

juhid: Anna minu käsi, mida olen lesk, võimu 

Mul on kerge. 

{9:10} lööb mu huuled pettusega teenija koos selle 

Prints ja prints teenija: murda oma 

stateliness naine käsi. 

{9:11} jaoks oma võimu standeth kooreta palju ega su 

tugev meestel võib: sest sina oled Jumal vaevab, on 

abistaja rõhutud, on nõrk, upholder on 

kaitsja on asjatu, Õnnistegija, kes on ilma 

lootust. 

{9:12} ma palun sind, ma palun sind, Jumal Isa, ja 



Jumala Iisrael, Jehoova taevas pärandi ja 

maa, vee, kuningas loodut, looja kuulda 

sa oled mu palve: 

{9:13} ja minu kõne ja pettus tuleb oma haava 

ja triip, kes on hädavajalikke julm asju vastu su 

pakti ja su pühitsetud pere ja seal peal 

Sion, ja su lapsed valduse maja vastu. 

{9:14} ja iga rahvas ja et olen hõim 

et sina oled Jumal kõik vägi ja jõud ja et seal 

ei ole midagi muud, mis protecteth inimesed Iisraeli aga sina. 

{10:1} nüüd pärast seda ta oli lõpetanud hüüdis Jumal 

Iisraeli ja halb teha kõik need sõnad lõpevad. 

{10:2} ta tõusis, kui ta oli langenud ja mida nimetatakse 

tema neiu ja millest maja läks ta 

elukoht hingamispäeva päeva ja tema pühadest 

{10:3} ja tõmmatakse välja kotiriie, mis ta oli, 

lükata tema lese rõivad ja pesta teda 

kogu keha veega ja võidis ennast vääris 

salviga ja rehv panna põimitud juuksed pähe 

ja pane oma riided rõõm, wherewith ta 



tehti plakeeritud Manasses kehtivusaja jooksul tema abikaasa. 

{10:4} ja ta võttis sandaalid tema jalad ja pane umbes 

teda tema käevõrud ja tema ketid ja tema rõngad ja tema 

kõrvarõngad ja kõik kaunistused ja kaetud ise vapralt, 

kõiki inimesi, et teda näha silmade Allure. 

{10:5}, siis ta andis tema neiu on vein, ja 

õli, Cruse ja koti täis kõrbenud mais ja tükid 

viigimarjade ja hea leivaga; nii et ta volditud seda kõike 

koos, ja pannud need tema. 

{10:6} seega nad läksid linna väravas 

Bethulia, ja seisab seal Ozias ja iidsete, 

linna, Chabris ja võlu prindisuvandidon. 

{10:7} ja kuna nad nägid teda, et tema pale oli 

muuta, ja tema rõivad on muudetud, mõeldi teda 

Ilu väga suuresti, ja tema ütles. 

{10:8} Jumala, meie isade Jumal sulle kasuks, 

ja täita su laste auks enterprizes 

Iisraeli ja Jeruusalemma ülistus. Siis nad 

kummardasid Jumalat. 

{10:9} ja ta ütles neile: käsk väravad on 



City avatakse minu juurde, et saaksin minna edasi täita 

asjad, millest te minuga rääkinud. Nii nad 

käskis noormeest avamiseks temale, kui ta oli 

rääkinud. 

{10:10} ja kui nad olid teinud nii Judith läks välja ta, 

ja tema neiu temaga; ja linna mehed 

teda, kuni ta oli langenud mägi ja kuni ta oli 

möödunud orgu ja ei näe teda enam. 

{10:11} seega nad läksid otse orus: ja 

esimese vahikorra assüürlaste kohtusid temaga, 

{10:12} ja võttis tema, ja küsisin temalt, kuidas inimesed kunsti 

sa oled? ja kust comest sa oled? ja kuhu sa lähed? 

Ja ta ütles: ma Heebrealastele naine ja olen põgenes 

neilt: sest nad annab teil tarbida: 

{10:13} ja ma tulen enne Olovernes peatoimetaja 

kapten oma armee, tunnistada tõtt; ja ma 

Näitan talle viis, millega ta peab minema ja võita kõik mäe 

riigi, asutuse või üks tema elu kaotamata 

mehed. 

{10:14} nüüd kui mehed kuulis tema sõnad, ja nägi 



tema pale mõeldi oluliselt oma Ilu ja 

ütles temale 

{10:15} sa oled päästnud sinu elu, et sa oled hasted 

Meie Issanda juurde langema: nüüd seetõttu 

tule oma telk ja mõned meist korraldab sulle, kuni 

tarnitud sulle käed. 

{10:16} ja kui sa standest enne teda, Ära karda 

su südame, aga näitan talle vastavalt sinu sõna; ja 

ta anuma sind ka. 

{10:17} siis nad valisid neile on sada mehed kokku 

tema ja tema neiu; ja nad tõid talle selle 

Olovernes telk. 
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{10:18} siis oli seal concourse kõikidel selle 

laager: sest tema tulekul oli noised telgid ja nad 

tuli temast, kui ta seisis ilma Olovernes, telk 

kuni teatati talle tema. 

{10:19...} ja nad oma ilu mõelnud ja imetlenud 

Iisrael, sest tema ja iga üks laste öelnud, et 

naabril, kes oleks põlgavad seda inimesed, kes on 



neist sellised naised? ei ole ju hea et üks 

mees neist jääma, kes on lasta minna võivad petta ka 

kogu maa. 

{10:20...} ja nad, et määrata Olovernes lähedal läks, ja 

kõik oma sulased ja nad tuua oma telk. 

{10:21} nüüd Olovernes puhanud pärast tema voodi all on 

varikatus, mis oli kootud lilla ja kuld, ja 

Emerald ja kalliskive. 

{10:22} nii nad andnud talle; ja ta tuli välja 

enne oma telk, hõbedane laternatega läheb enne teda. 

{10:23} ja kui Judith oli lähevad enne teda ja tema 

teenistujate kõik imetlesid teda Ilu 

Pale; ja ta langes tema nägu, ja ei 

aukartus tema juurde: ja tema teenistujate võttis tema üles. 

{11:1} siis Olovernes ütles tema, naine, olema 

hea mugavus, hirm su südames: sest ma kunagi haiget mõni 

See oli valmis teenima Nabuchodonosor, kõik kuningas 

maa. 

{11:2} nüüd seetõttu, kui su rahva, mis dwelleth selle 

mägedes oli seatud valgus mulle, ma ei ole kaotada 



kuni minu oda nende vastu: aga nad on teinud need asjad 

ise. 

{11:3} aga nüüd ütle mulle mispärast sa oled põgenes 

ja kunsti tulevad meie juurde: sa oled tulnud kaitsemeetmeid; 

hea mugavus, sa pead elama selle öö ja edaspidi: 

{11:4} ükski teeb sulle haiget, kuid anuma sulle ka, kui 

nad teenistujate kuningas Nabuchodonosor Issand. 

{11:5} siis Judith ütles temale, saada sõnu 

sulasele, ja su ümmardaja rääkida Sinu 

olemasolu, ja tunnistab ei valeta et Issand see öö. 

{11:6} ja kui sa nüüd järgige sõnu sinu päralt 

ümmardaja, Jumal toob asi täiesti mööda 

sind; ja Issand teeb ei oma eesmärkidel. 

{11:7} Nabuchodonosor nagu kuningas kogu maa elab 

ja kui tema võim elab, kes on saadetud sulle on 

Kõik säilimise: sest eesmärgiks on mitte ainult mehed 

tema sind, vaid ka metsloomad väljade ja veised, 

ja kanad õhku, elab su väe all 

Nabuchodonosor ja oma maja. 

{11:8}, me oleme kuulnud sinu tarkust ja sinu poliitika 



ja on teatatud maa peal, et sul ainult kunsti suurepärane 

Kõik Kuningriigi ja vägevad teadmiste ja 

Suurepärane feats sõda. 

{11:9} nüüd nagu selles asjas, mis Achior ei 

Räägi oma nõukogu, oleme kuulnud tema sõnu; mehed 

Bethulia päästis teda, otsustas ta neile kõik, mis ta 

oli rääkinud sulle. 

{11:10} seepärast, Issand ja kuberner, austama tema 

sõna; kuid panna see oma südames, see on tõsi: meie rahvas 

ei ole karistatud, ei saa mõõk valitsevad vastu 

neid, välja arvatud need pattu oma Jumala vastu. 

{11:11} ja nüüd, et Issand ei lüüa ja 

nurjata tema eesmärk, isegi surm on nüüd langenud neile, 

ja möödas on nende patt neile, wherewith nad on 

esile kutsuda oma Jumala viha whensoever teevad nad 

mis ei sobi teha: 

{11:12} oma toidupoolist ei ja nende vesi on 

väga vähe, ning nad on otsustanud panna käed oma 

veised, ja kõik need asjad, et Jumal tarbida hädavajalikke 

neile oma seaduste järgi on keelatud: 



{11:13 ja on otsustanud veeta firstfruits, on selle 

kümnendikku veini ja õli, mis nad olid pühitsetud, ja 

reserveeritud preestrid, mis Jeruusalemmas enne selle 

nägu meie Jumal; et mis asju see ei ole seaduslik ükski 

nii palju kui puudutada kätega inimesed. 

{11:14} need on saadetud mõned Jeruusalemma, sest 

nad, et läks on teinud jms, et need on 

litsents senat. 

{Kell 11.15} nüüd kui nad toovad neile sõna, nad on 

viivitamata teha, ja neile antakse sulle olla 

samal päeval hävitas. 

{11:16} Mispärast, ma su ümmardaja, teades kõike seda, olen 

põgenes nende olemasolu; ja Jumal on saatnud mind tööle 

asju sulle, kusjuures ülekursi kogu maa peab imeks, 

ja igaüks, kes kuulab. 

{11:17} sulasele on religioosne ja serveth Jumal 

päeval ja öösel taevas: nüüd, Issand, ma ei 

jääb sulle ja su teenija lähevad öösel sisse 

org, ja ma näidatakse palvetama Jumala poole ja ta ütleb mulle 

Kuna nad on võtnud oma patud: 



{11:18...} ja ma tulen ja näitan seda sulle: siis sa 

pead minema edasi su armee ja seal peab olema ükski 

neid, mis võtab sind vastu panna. 

{11:19...} ja ma viib sind läbi Juudamaal, keset 

edasi sa enne Jeruusalemma; ja seadsin su troonile 

keset; ja sa pead neid autot kui lammaste mis 

on ei ole karjane ja koer ei ole nii palju avab oma 

sulle suhu: sest need asjad olid mulle vastavalt 

mu patukoormat ja nad kuulutati mulle, ja ma 

Olen saatnud sulle öelda. 

{11:20...} siis oma sõnadega rahul Olovernes ja kõik tema 

teenistujate; ja nad imetlesid oma tarkuse ja ütles: 

{11:21} seal ei ole naine, ühest otsast on 

maa teisele, nii näo Ilu ning tarkust 

sõnad. 

{11:22} samuti Olovernes ütles temale. Jumal on 

selle saada sind enne inimesed, et tugevus võib 

on meie kätes ja hävitamise korral neid kergelt 

seoses minu Issand. 

{11:23...} ja nüüd sa oled nii ilus su 



Pale, ja vaimukas su sõnad: kindlasti kui sa teha nii 

sa oled rääkinud su Jumal on Jumal, ja sa ei tohi 

Elagu kuningas Nabuchodonosor maja ja pead olema 
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tuntud läbi terve maa. 

{12:1}, siis ta käskis viia teda juhul, kui tema 

plaat on seatud; ja et nad peaksid ette valmistama talle bade 

oma liha, ja et ta jooma oma oma veini. 

{12:2} ja Judith ütles: ma ei söö, muidu esineda 

süüteo: kuid mulle asju tuleb 

Ma olen lasknud. 

{12:3} siis Olovernes ütles temale: kui sinu pakkumine 

Kui ei, kuidas me peaks andma sulle meeldib? puhul esineda 

ükski siin su rahvas. 

{12:4} siis Judith ütles temale: kui su hing elab, minu 

Issand, su ümmardaja peab kulutada neid asju, et ma 

on, enne kui Issanda töö minu poolt asjad, et ta 

on kindlaks määratud. 

{12:5} siis Olovernes teenistujate tõi talle sisse 

telk ja ta magas keskööni ja ta tekkis kui see 



oli hommikul kella poole 

{12:6} ja saadetakse Olovernes, kokkuhoid, lase mu Issand nüüd 

käsk, mis su ümmardaja palve juurde edasi minna. 

{12:7} siis Olovernes käskis oma valve et nad 

peaks jääma oma: seega ta asukoht on laagri kolm päeva, 

ja öösel läks valley Bethulia ja 

pesta ennast vee laagris purskkaev. 

{12:8} ja kui ta tuli välja, ta besought Issand 

Iisraeli Jumal otse tema viis üles tõsta ning selle 

Laste oma rahva. 

{12:9}, nii et ta tuli puhas ja jäi telki, 

kuni ta tema liha õhtul ei söö. 

{12:10} ja neljandal päeval tehtud Olovernes raviks 

oma teenistujate ainult, ja ükski ametnikud on 

banketisaal. 

{12:11} siis ütles ta Bagoas Eunuhh, kes oli 

nõua üle kõik, et ta oli ja nüüd veenda seda 

Heebrea naine, mis on sulle, et ta on tulnud meie juurde, 

ja süüa ja juua koos meiega. 

{12:12...}, lo, oleks häbi meie isik, kui me 



Las naine minna, ei oma firma; jaoks 

Kui me teda mitte meile, ta naerma meile põlgus. 

{12:13} siis läks Bagoas olemasolu 

Olovernes, tuli teda ja ta ütles lase ei mess 

tütarlaps hirm Issand tulla ja jätta oma 

olemasolu ja juua veini, ja olla rõõmsad, meie ja 

tegi selle päeva üks assüürlased, tütred 

mida kasutatakse Nabuchodonosor majas. 

{12:14} siis ütles Judith temale, kes ma olen nüüd, et ma 

peaks gainsay Issand? kindlasti üldse pleaseth teda ma 

teeme kiiresti ja võib minu rõõmu juurde päeval minu 

surma. 

{12:15} et ta tekkis ja kaetud ise oma rõivad 

ja tema naise riietus ja tema neiu läks ja pani pehme 

nahad kohapeal tema vastu Olovernes, mis 

ta oli saanud Bagoas, palju tema igapäevaseks kasutamiseks, et 
ta võib 

istuda ja süüa neile. 

{12:16} nüüd kui Judith tuli ja istus maha, 

Olovernes tema süda oli ravished koos tema ja tema 



viidi, ja ta soovitud oluliselt oma firma; sest ta 

ootasin aega petab teda, päev, mida ta oli näinud 

tema. 

{12:17} siis ütles Olovernes temale juua nüüd, ja 

olla rõõmsad, meie. 

{12:18...} nii Judith ütles, ma juua nüüd, Issand, sest 

minu elu on suurendatud mind sel päeval üle kõik päevad 

Kuna ma sündisin. 

{12:19...} siis ta võttis ja sõi ja jõi enne teda, mida 

tema teenija oli valmis. 

{12:20...} ja Olovernes võttis suure rõõmu teda, ja 

jõi rohkem veini, kui ta oli purjus alati ühe päevaga 

Kuna ta oli sündinud. 

{13:1} nüüd, kui õhtu tuli, oma 

tehtud kiirustades mitte nõustuda ja Bagoas kinni oma telk, ja 

rahuldamata kelnerid tuleneva isand; ja 

nad läksid oma voodit: nad olid kõik väsinud, sest selle 

pidu oli olnud pikk. 

{13:2} ja Judith jäi mööda telki, ja 

Pärast oma voodis lamades mööda Olovernes: sest ta oli täis 



veini. 

{13:3} nüüd Judith oli käskinud oma maid seista 

ilma tema bedchamber ja teda ootama. tulevad edasi, 

kui iga päev: ta ütles, et ta läheks edasi tema 

palved ja ta rääkis Bagoas samadel 

eesmärk. 

{13:4}, nii et kõik läks edasi ja ükski alles ainult selle 

bedchamber, ei vähe ega suur. Siis Judith, alalise 

poolt oma voodis, tema süda ütles Issand Jumal kõik võimu, 
Vaata 

see praegu minu tööde korral käed jaoks on 

ülistus Jeruusalemm. 

{13:5}, nüüd on aeg aidata su pärandi ja 

täita su enterprizes hävitamine on 

vaenlased, mis on tõusnud meie vastu. 

{13:6}, siis tuli ta voodi, mis oli samba 

Olovernes eesotsas ja võttis ette tema fauchion: 

sealt, 

{13:7} ja lähenes oma voodisse ja võtsin kätte ning 

juuksed tema peas ja ütles tugevdada mind, Issand Jumal 



Iisrael, see päev. 

{13:8} ja ta päästeti kaks korda upon tema kaela kõik tema 

jõud ja ta võttis temalt ära peas. 

{13:9} ja kukkusid oma keha, voodi, ja 

lammutati võrastiku: samba; anon ta pärast 

läksin edasi, ja andis Olovernes peas tema neiu; 

{13:10} ja ta pane see oma kotti liha: nii nad twain 

läks koos vastavalt oma kohandatud juurde palve: ja 

kui nad käisid laagris, nad compassed orgu, ja 

läksin mountain Bethulia ja tuli väravad 

selle. 

{13:11} siis ütles Judith kaugelt ära, kell watchmen on 

värav, avatud, praegu avatud värav: Jumal, isegi meie Jumal, on 
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meile, näitan oma võimu veel Jeruusalemma ja tema jõud 

vastu vaenlase, nagu ta isegi teinud tänase päevani. 

{13:12} nüüd siis, kui mehed oma linna kuule tema häält, 

nad tegid kiirustades oma linna värava minna ja 

Nad kutsusid linna vanemad. 

{13:13} ja siis nad jooksid kõik üheskoos, nii väike ja 



Suurepärane, sest see oli imelik, et ta oli jõudnud neile: nii 

nad avada värav, selle kätte ja teha lõket 

kerge ja seisis ringi nende kohta. 

{13:14} siis ta ütles neile suure häälega, kiitust, 

Kiitke Jumalat, kiitke Jumalat, ma öelda, sest ta on võtnud ära 
tema 

Mercy: Iisraeli, kuid on hävitatud meie 

vaenlased minu käed selle öö. 

{13:15} et ta võttis koti ja osutanud pea 

See, ja ütles neile: Vaata Olovernes, juhataja ning 

vastutav kapten taga, armee ja võrade, Vaata 

kus ta ei valeta tema purjusolek; ja Issand on 

vaevati teda naise käest. 

{13:16} kui Issand elab, kes on hoidnud mind minu moodi 

et ma läksin, minu Pale on teda petnud oma 

hävitamine, ja veel ta ei pannud patt mind, et 

rikkuda ja häbi mulle. 

{13:17} siis kõik inimesed olid imeliselt üllatunud, 

ise kummardas ja kummardasid Jumalat ja ütles 

üks kokkuleppel, õnnistatud ole sina, meie Jumal, O mis oled 
täna 



tõi kehtivustähtaeg su rahva vaenlased. 

{13:18...} siis ütles Ozias, O tütar, õnnistatud oled 

sa oled kõige kõrgema Jumala üle kõik naised pärast selle 

maa; ja õnnistatud Issand Jumal, mis on loodud ning 

taevas ja maa, mis on suunatud sulle, et selle 

meie vaenlased peatoimetaja pea maha lõikamine. 

{13:19...} see sinu usaldust ei erine nende 

mehed, mis meenub Jumala vägi igavesti südames. 

{13:20...} ja Jumal muuta neid asju Sull on tähtajatu 

kiitust, külastada sind häid asju, sest sa oled ei 

päästis oma elu meie rahva viletsust, kuid oled 

revenged meie häving, jalgsi meie Jumala ees sirge tee. 

Ja kõik inimesed, ütles; Nii et olgu nii, olgu nii. 

{14:1} siis Judith ütles neile, ühes suunas, minu 

vennad, võtma selle juht ja riputada see pärast kõrgeim 

koht oma seinad. 

{14:2} ja nii kiiresti, kuna hommikul peab olema, ja selle 

päike tulevad esile maa peal, tooge igaüks oma 

relvad ja läheb iga vapper mees linnast, ja 

määrate te kapten, nii, nagu te oleks minna 



väljale poole kell assüürlaste; aga ei lähe 

alla. 

{14:3}, siis nad võtavad oma raudrüü ja peab minema 

oma laagri ja tõsta üles armee taga, kaptenid 

ja Olovernes telki algab, kuid ei leia 

teda: siis hirm nende peale langeb ja nad peavad põgenema 

enne oma nägu. 

{14:4} seda te ja kõik, et Iisraeli rannikul elavad esitab 

neid järgida ja kukutada, sest need lähevad. 

{14:5} aga enne kui te seda teha, Helista mulle Achior ning 

Ammoniidid, et ta võib näha ja teada, et põlatud ning 

Iisrael, ja mis ta meile saatsid nagu ta oli oma 

surma. 

{14:6}, siis nad kutsusid Achior majast Ozias; 

ja kui ta tuli, ja nägin Olovernes on juhataja on 

mehe käsi inimesi komplekteerimine, ta kukkus 

ei ole tema nägu ja tema vaimu. 

{14:7}, aga kui nad olid tagasi teda, ta kukkus kell 

Judith jalad, reverenced teda ja nimetatud, õnnis oled 

Kõik tabernacles Juda ja kõik rahvad, mis 



imeks Sinu nimi ärakuulamist. 

{14:8} nüüd seetõttu mulle kõigest, mis sa oled 

teha nendel päevadel. Siis Judith teatas talle, et 

keset inimesed, kõik, mis ta oli teinud, alates päevast, mis 

ta läks selle tunni kuni ta oli neile. 

{14:9} ja kuna ta oli pooleli jäi rääkides, inimesed 

hüüdis suure häälega ja tegi rõõmsa müra oma 

City. 

{14:10} ja kuna Achior oli näinud kõik, mis Jumal 

Iisrael oli teinud, ta uskus Jumala suuresti, ja 

tema eesnaha liha lõigata, ja liitmisel juurde 

maja Iisraeli unto sellel päeval. 

{14:11} ja kui hommikul tekkis, nad poos 

Olovernes pea seina ja iga mees võttis 

oma relvad, ja nad läksid poolt ansamblid väina juurde 

mägi. 

{14:12} aga kui assüürlased nägid neid, nad 

nende liidrid, mis tuli nende kaptenid ja tribüünitoolid, ja 

igaühele oma valitsejad. 

{14:13} Olovernes telk tuli, ja ütles talle: 



mis oli kõik oma asjad nüüd meie Issand Waken eest: 

orjad ei ole julge meile vastu 

lahing, et nad võivad täiesti hävitatud. 

{14:14} siis läks Bagoas ja koputas uksele 

telk; sest ta arvas, et ta tahaks maganud Judith. 

{14.15}, kuid kuna ükski vastus, ta avas ta, ja 

selle bedchamber läks ja leidis ta pärast enamus selle 

temalt võeti põrand surnud ja peas. 

{14:16} ta hüüdis suure häälega, seega 

nuttes ja sighing ja vägev nutma ja rentida oma 

rõivaid. 

{14:17} pärast seda, kui ta läks telki kui Judith esitatud: 

ja kui ta teda mitte, ta kargas inimesed, ja 

karjus, 

{14:18...} need orjad on käitunud reetlikult; üks 

Heebrealastele naine on toonud häbi pärast maja 

ja kuningas Nabuchodonosor: sest vaata, Olovernes suund 
korral 

maad ilma pea. 

{14:19...}, kui selle assüürlased armee kaptenid kuule 



need sõnad, nad rentida oma mantlid ja oma mõtetes olid 

imeliselt raskustes, ja seal oli nutma ja väga suur 

kogu laagri müra. 

{15:1} ja millal need, kes olid kuulnud telkides, nad 

olid üllatunud asi, mis on tehtud. 
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{15:2} ja hirm ja värisemine langes nende peale, et 

seal oli keegi selle durst ei jää silmist tema 

naaber, kuid tormasid välja kõik koos, põgenesid arvesse iga 

nii tavaline, ja mäe maa. 

{15:3} nad, et olid camped mägedes ringi 

umbes Bethulia põgenes ära. Siis Iisraeli lapsed iga 

mis oli sõdalane, tormas neile. 

{15:4} siis saatis Ozias Betomasthem, ja Bebai, 

ja Chobai ja Cola ja et kõik Iisraeli rannikul nt 

peaks ütlema asju, mis olid tehtud ja kõik peaks 

Kiirusta edasi pärast neid hävitada oma vaenlased. 

{15:5} nüüd kui Iisraeli lapsed kuulsid, kõik 

langes nende peale ühe nõusolekul ja tapsid neid juurde 

Chobai: samuti ka need, mis tuli Jeruusalemma, ja 



hill riigist, (sest mehed oleks öelnud neid mis asjad 

tegemisele nende vaenlaste leeri) ja need, kes olid 

Galaad, ja Galilea, kihutasid neid väga 

tapmise, muutusid viimase Damaskuses ja äärised 

selle. 

{15:6} ja elasime Bethulia, jäägi tungisid 

Laagri taga, ja olid väga rikutud neid 

rikastatud. 

{15:7} ja Iisraeli lapsed, et naasnud on 

tapmine oli see, mis jäi; ja külades ning 

linnad, mis olid mägedes ja lihtne, Gat palju 

rikneb: suur oli väga suur. 

{15:8} seejärel olnud võimalik kohale ilmuda ülempreester ja 
iidsete 

elanud Jeruusalemmas, Iisraeli lapsed tulid 

Vaata häid asju, et Jumal oli osutanud Iisraelile ja 

Judith näha ja tema au. 

{15:9} ja kui nad tulid temale, nad õnnistas teda 

ühe Accord, ja ütles talle, et sina oled ülendamise 

Jeruusalemm, Iisrael auga sina oled, sina oled selle 



meie rahva suurt rõõmu: 

{15:10} sa oled teinud seda kõike su käsitsi: 

sa oled teinud palju head Iisraeli ja Jumal on rahul 

sellega: õnnistatud ole sina kõikvõimas Issand 

igavesti. Ja kõik inimesed ütles, olgu nii. 

{15:11} ja inimeste rikutud laagri ruumi 

30 päeva: ja nad andsid juurde Judith Holofernes oma telk 

ja tema plaat ja voodid, ning laevade ja oma asju: ja 

ta võttis selle ja pani tema suss; ja tehtud valmis oma vankrid 

ja ette neile selle kohta. 

{15:12} siis kõik naised Iisraeli jooksid koos näha 

teda, ja õnnistas teda ja näha teda dance, nende seas: 

ja ta võttis oksad tema kätte ja tegi ka selle 

naistele, kes olid temaga. 

{15:13 ja nad panid garland olive teda ja tema 

neiu oli temaga ja ta läks enne kõik inimesed 

tants, mis kõik naised: ja kõik meeste 

Järgida oma raudrüü koos vanikud ja Iisrael 

laulud suhu. 

{16:1} siis Judith, alustas see thanksgiving kõikides 



Iisrael, ja kõik inimesed pärast tema laulis seda laulu kiitust. 

{16:2} ja Judith ütles, algus minu Jumalale koos 

timbrels, laulda juurde oma taldrikud Issanda: tema juurde tune 
on 

Uus psalm: ülendab teda ning kutsuvad oma nime. 

{16:3} jaoks Jumal, kes lahingutes: jaoks seas laagrites 

keset inimesi ta on andnud mulle selle 

käte nad tagakiusatud mind. 

{16:4} taga tuli välja mägede Põhja, 

ta tuli koos oma armee paljude tuhat 

whereof lõpetas torrentid ja nende ratsanikku on 

kaetud mäed. 

{16:5} ta bragged, et ta põletada oma piire ja 

minu noored mehed mõõgaga tappa ja kriips, imemine 

laste vastu maapinda, mine imikule, mistõttu on 

kurnatud ja minu neitsid kui ka sõjasaak. 

{16:6} aga Kõigeväeline Issand on pettunud nende poolt 

vaba naine. 

Vägev üks {16:7} ei langenud noored mehed, 

Samuti ei Titans pojad lööb teda ega kõrge hiiglased 



talle määrata: nõrgenenud Merari tütar Judith aga 

teda tema pale iluga. 

{16:8} ta lükata tema lesestumise puhul rõivas 

neist, kes olid rõhutud Iisraelis, ülistus ja 

tema nägu salviga võidnud ja seotud tema juuksed on 

rehvi ja võttis linasest rõivas petab teda. 

{16:9} tema sandaalid ravished tema silmad, tema Ilu võtsid 
tema 

mind vangi ja selle fauchion läbinud tema kaela. 

{16:10} the pärslaste värises kell tema julgus ja 

Medes olid praktiliste kell oma vastupidavusega. 

{16:11} siis minu vaevab hüüdis rõõmu ja minu nõrk 

need karjus valjusti; kuid asustati: need tõstsin 

nende häält, kuid nad olid kukutamist. 

{16:12} on tüdrukud tõusid pojad on need augud 

läbi, haavatud fugatives' lastena: nad 

hävinud lahingus Issand. 

{16:13 ma laulda Issandale uus laul: Issand, 

sina oled suur ja kuulsusrikas, tugevus, suurepärane ja 

võitmatu. 



{16:14} lasta kõik olendid teenivad sind: jaoks sa spakest, ja 

need on tehtud, sa oled saada edasi oma vaim ja 

nad loonud ja seal ei ole, mis talub su hääl. 

{16:15} sest mägedes tõstetakse oma 

sihtasutuste koos vesi, kivid sulama kui vaha kell 

su palge: veel sina oled armuline neile, kes kardavad sind. 

{16:16} kõik ohver on liiga vähe magus maitse 

sulle ja kogu rasv ei piisa sinu põlenud 

pakub: Aga kes feareth Issand on suurepärane kogu aeg. 

{16:17} riigid, et tõusta kuni vastu häda minu 

Hõimurahvaste! Kõikvõimas Issand võtta kättemaks neid 

julgustkohtupäeval, tulekahju ja ussid panna oma 

liha; ja nad tunnevad need ja igavesti nutma. 

{16:18} nüüd kui nad on sõlminud Jeruusalemma, nad 

kummardasid Issand; ja kui inimesed olid 

puhastatud, nad pakkusid oma burnt pakkumisi ja oma vaba 

pakkumisi ja oma kingitused. 
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{16:19} Judith ka pühendatud kõik asjad Olovernes, 

mis inimesi oli andnud talle ja andis varikatus, mis 



ta oli võtnud kokku tema bedchamber kingitus juurde on 

Issand. 

{16:20} et inimesed jätkas feasting Jeruusalemmas 

enne varjupaika kolme kuu eest ja 

Judith jäin nendega. 

{16:21} pärast seekord igaüks tagasi oma 

pärandi- ja Judith Bethulia läks ja jäi 

oma valduses, ja tehti kõik äramärgitud töö ajal 

riigis. 

{16:22} ja paljud soovitud teda, kuid keegi teadis oma kõik selle 

päeva elu, et Manasses pärast tema abikaasa oli surnud, 

ja oma rahva koguti. 

{16:23}, kuid ta üha rohkem auks, ja 

vahatada vana mehe maja, kusjuures on sada ja 

viis aastat vana ja tehtud tema neiu tasuta; nii, et ta suri 

Bethulia: ja nad maeti tema abikaasa koobas 

Manasses. 

{16:24} ja Iisraeli kurtsid oma seitsme päeva jooksul: 

ja enne oma surma, ta ei levitada oma kauba kõik neile 



mis olid täpsusega ning Hõimurahvaste Manasses tema 
abikaasa ja 

neile, kes olid selle lähima oma hõimule. 

{16:25} ja ei olnud ükski, et lapsed 

Iisrael enam karda päeva Judith ega pikka aega 

pärast tema surma. 
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