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Judith 

Cartea lui Judith 

{1:1} în al doisprezecelea an al domniei lui Nabuchodonosor, 

care a domnit în Nineve, oraş mare; în zilele de 

Arpacşad, care a domnit peste mezii în Ecbatane, 

{1:2} şi construit în Ecbatane zidurile de jur împrejur de pietre 

cioplite trei cubits largă şi şase cubits lung, şi a făcut 

înălţime de perete şaptezeci cubits, şi lăţimea acestora 

cincizeci de coţi: 

{1:3} şi setaţi turnurile acestora la porţile l o 

ridicat sute de coţi, şi lăţimea acestuia în 

Fundatia şaptezeci cubits: 

{1:4} și a făcut porti ale acestora, chiar porti care au fost 

ridicat la o înălţime de şaptezeci cubits, şi lăţimea de 

ei a fost patruzeci de coţi, pentru a merge mai departe de său 
puternic 

armatele, şi pentru stabilirea în matrice de lui footmen: 



{1:5} chiar şi în aceste zile de regele Nabuchodonosor făcut 
război 

cu regele Arpacşad în Câmpia mare, care este simplu în 

frontierele corina. 

{1:6} şi a venit la el toţi cei ce locuiau în 

deal tara, si tot ce a locuit de Eufrat și tigru şi 

Hydaspes şi simplu Arioc regele Elymeans, 

şi foarte multe naţiuni din fiii lui Chelod, asamblate 

ei înşişi pentru a lupta. 

{1:7} apoi Nabuchodonosor regele asirian trimis 

la tot ce a locuit în Persia, şi pentru toţi care locuiau spre vest, 

şi pentru cei care locuiau în Cilicia şi Damasc, şi 

Libanus şi Antilibanus, şi pentru toţi care locuiau la mare 

coasta, 

{1:8} si celor printre naţiunile care au fost de 

Carmel, şi Galaad, şi Galileea mai mare şi cel mare 

simplu de Esdrelom, 

{1:9} si tuturor care au fost în Samaria şi oraşele 

acestora, şi dincolo de iordan la Ierusalim, şi Betane, şi 

Chelus, şi Kades, şi Râul Egiptului, şi Taphnes, 



şi Ramesse, şi toate teren de Gesem, 

{1:10}, până când voi veni dincolo Tanis şi Memphis, şi să 

toţi locuitorii din Egipt, pana cand veti veni la frontierele de 

Etiopia. 

{1:11} dar toţi locuitorii ţării făcut lumina 

porunca regelui Nabuchodonosor de asirieni, 

nici au dus cu el la luptă; pentru că nu au fost 

frică de el: da, el a fost înainte de ei ca un singur om, şi ei 

trimis ambasadorii lui la ei fără efect, şi 

cu ruşine. 

{1:12}, prin urmare, Nabuchodonosor a fost foarte supărat cu 

toate această ţară şi jurat lui de domnie şi Regatul, care 

el cu siguranţă ar fi răzbunat pe toate acele coastelor din Cilicia, 

şi Damasc, şi Siria, şi că s-ar omorî cu 

sabie toţi locuitorii din ţara Moabului, şi 

copiii din Ammon, şi toată Iudeea, precum şi toate că au fost în 

Egipt, pana voi veni la frontierele dintre cele două mări. 

{1:13}, atunci el a mărşăluit în matrice de luptă cu puterea lui 

împotriva regelui Arpacşad în anul XVII, şi el 

în lupta lui: căci l-a răsturnat toate puterea de 



Arpacşad, şi toate călăreţi lui, şi toate carele lui, 

{1:14} şi a devenit Domnul orașelor sale, şi a vorbit astfel: 

Ecbatane, şi a luat turnuri, şi străzile de rasfatata 

acestora, şi transformat frumusetea acestora în ruşine. 

{1:15} a luat, de asemenea, Arpacşad în munţii din corina, 

şi lovit-l prin cu lui darts, şi -l-a distrus 

cu totul în acea zi. 

{1:16} asa ca s-a întors după aceea a Nineve, atât el şi 

Compania sa de diverse naţiuni fiind un foarte mare 

multitudinea de oameni de război, şi acolo el a luat lui uşor, şi 

banqueted, atât el cât şi armatei sale, o sută douăzeci 

zile. 

{2:1} şi în anul al optsprezecelea, cei doi şi XX 

zi a primei luni, se vorbea în casa lui 

Nabuchodonosor regele asirian că el ar trebui, ca el 

a spus, se razbuna pe tot pământul. 

{2:2} asa ca el a chemat la el toate ofiţerii săi, şi toate lui 

nobilii, şi comunică cu ei secretul lui sfatul, şi 

încheiat afectează întregul pământ din proprie 

gura. 



{2:3}, apoi au decretat să nimicească orice făptură, că nu 

asculte de porunca lui gură. 

{2:4} şi atunci când el se încheiase avocatul său, 

Nabuchodonosor regele asirian numit Holofernes 

şef căpitan din armata sa, care a fost următoarea unto el, şi 

i-a zis. 

{2:5} astfel zice Marele rege, Domnul a întregului 

pământ, Iată, tu vei merge mai departe la prezenţa mea, şi 

ia cu tine oamenii această încredere în propria lor putere, de 

footmen o sută douăzeci şi mie; şi numărul 

cailor cu lor douăsprezece mii de călăreţi. 

{2:6} şi tu vei merge împotriva toată ţara de Vest, 

pentru că ei n-au ascultat porunca mea. 

{2:7} și tu vei declara zis că care se pregătesc pentru mine 

pământ şi apă: pentru voi merge mai departe în mânia mea 
împotriva lor 

şi va acoperi toată faţa pământului cu picioarele 

armata mea, şi le va oferi pentru o strica ei: 

{2:8} astfel încât lor ucişi se umple lor văi şi brooks 

şi Râul se umple cu morţii lor, pana se reverse: 



{2:9} si va conduc ei captivi în cea mai mare măsură părţi ale 

tot pământul. 

{2:10}, prin urmare, tu vei merge mai departe. şi să ia în 
prealabil 

pentru mine toate coastele lor: şi dacă acestea vor produce ele 
însele 

ţie, tu vei rezerva le pentru mine pana in ziua lor 

pedeapsa. 

{2:11} dar referitoare la ele care rebele, să nu ochiul tău 

piese de schimb dar le-a pus la sacrificare, şi le strica 

oriunde chibzuială. 

{2:12} pentru şi să trăiască, şi de puterea de Împărăţia mea, 

nici un fel am vorbit, că voi face de mana mea. 

{2:13} si ia tu aminte că vei depăşi nici unul dintre 

porunci Domnul tău, dar le realiza complet, 

ca eu ţi-am poruncit, şi amână să nu le faci. 
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{2:14} Holofernes apoi a ieşit din prezenţa 

lui Doamne, şi numit ail guvernatori şi căpitani, şi 

ofițeri ai Armatei de Assur; 

{2:15} si a adunat oameni alese pentru a lupta, ca 



lui Domnul a poruncit el, până la o sută douăzeci 

mie, şi douăsprezece mii arcaşi călare; 

{2:16} şi a variat de ei, ca o mare armată este comandat pentru 

Războiul. 

{2:17} a luat cămile şi măgari pentru carucior lor, pentru o 

număr foarte mare; oi şi boi şi caprine fără 

număr pentru furnizarea lor: 

{2:18} si o multime de îndestula pentru fiecare om al armatei, 

şi foarte mult aur şi argint din casa regelui. 

{2:19}, apoi el a mers mai departe şi toate puterea sa de a 
merge înainte 

Nabuchodonosor, rege în voyage, şi să acopere toate 

faţa pământului spre vest cu carele lor, şi 

călăreţi, şi lor footmen alese. 

{2:20} un mare număr de asemenea diverse ţări au venit cu 

le place lăcustele, şi ca nisipul de pe pământ: pentru 

mulţimea a fost fără număr. 

{2:21} şi s-au dus mai departe de Nineve trei zile 

faţă de simplu de Bectileth, şi înclinate la Bectileth 

lângă munte, care este la mâna stângă superioară 



Cilicia. 

{2:22}, atunci el a luat toate armata sa, lui footmen, şi 

călăreţi şi carele, şi a plecat de acolo, în Dealul 

ţară; 

{2:23} şi distrus Phud şi Lud, şi toate rasfatata 

copii de Rasses, şi copiii lui Israel, care au fost 

spre pustie la sud de ţara de 

Chellians. 

{2:24}, atunci el a plecat peste Eufrat, şi a trecut prin 

Mesopotamia, şi a distrus toate orasele mari care au fost 

pe Râul Arbonai, pana voi veni la mare. 

{2:25} a luat frontierele din Cilicia, şi toate ucis 

care a rezistat-l, şi a venit la frontierele de Bruno, care 

au fost spre sud, peste împotriva Arabia. 

{2:26} a înconjurat, de asemenea, toţi copii de mester, şi 

ars corturilor lor, şi rasfatata lor sheepcotes. 

{2:27}, atunci el a mers în jos, în Câmpia din Damasc în 

în momentul de grau recolta, şi ars până toate domeniile lor, şi 

lor turmele şi cirezile, a distrus, de asemenea, el a stricat 
oraşele lor, 



cu totul pierdut ţările lor şi bătut tineri lor 

bărbaţi cu marginea sabia. 

{2:28} prin urmare frica şi spaima de el a căzut asupra tuturor 

locuitorii de pe coastele mării, care au fost în Sidon și 

Tirului, şi cei ce locuiau în Sur şi Ocina, şi că toate 

a locuit în Jemnaan; şi cei ce locuiau în Azotus şi 

Ascalon se temeau de el foarte mult. 

{3:1} deci au trimis ambasadorii la el pentru a trata de 

pace, zicând: 

Iată {3:2}, suntem slujitorii lui Nabuchodonosor 

Marele rege se află înaintea ta; folosiţi-ne ca va fi bine în ta 

vedere. 

Iată {3:3}, casele noastre, şi toate locurile noastre, şi toate 
noastre 

câmpuri de grâu, şi turmele, şi turmele şi toate lojile de 

corturile noastre se află înaintea ta; Folosiţi-le ca o place tine. 

{3:4} Iată, chiar şi oraşele noastre şi locuitorii acestuia 

sunt robii tăi; Vino şi de a face cu ei după cum seemeth bun 

ţie. 

{3:5} asa ca oamenii au venit la Holofernes, şi declarate unto 



El după acest mod. 

{3:6} apoi cobora el spre coasta Mării, atât a 

şi lui armată set garnizoane în oraşele mari, şi a luat 

din ele ales bărbaţi pentru ajutor. 

{3:7} astfel încât ei şi toată ţara rotunde despre primite 

le cu ghirlande, cu dansuri si cu timbrels. 

{3:8} dar el a făcut aruncat frontiere, şi a tăiat în jos 

plantaţiile lor: pentru el a decretat pentru a distruge toţi 
dumnezeii 

teren, că toate Neamurile ar trebui să cult Nabuchodonosor 

numai, şi că toate limbile şi triburile ar trebui să apel la el ca 

Dumnezeu. 

{3:9}, de asemenea, el a venit peste împotriva Esdraelon lângă 
zis 

Iudeii, împotriva Strâmtoarea mare din Iudeea. 

{3:10} şi a tăbărât între marian şi Scythopolis, 

şi a zăbovit o lună întreagă, că el ar putea aduna 

împreună toate vagoane din armata sa. 

{4:1} acum copiilor lui Israel, care locuiau în Iudeea, 

auzit tot ce Holofernes căpitan şef al 

Nabuchodonosor rege al asirienii au făcut să 



naţiuni, şi după ce mod el a stricat tot lor 

Temple, şi le-a adus la zero. 

{4:2} de aceea au fost extrem de frică de el, şi 

s-au tulburat pentru Ierusalim şi pentru Templul Domnului 

Dumnezeul lor: 

{4:3} pentru acestea s-au întors recent din captivitate, 

şi toţi oamenii din Iudeea în ultima vreme s-au adunat 
împreună: 

şi a navelor, şi altarul şi casa, s-au sfinţit 

după profanarea. 

{4:4} aceea au trimis în tot ţinutul lui Samaria, 

şi satele şi pentru Bethoron, şi Belmen şi Jericho, 

şi laurette, și Esora, și Valea Salem: 

{4:5} şi posedat ei înşişi în prealabil a tuturor 

vârfurile munţilor înalţi, şi satele fortificate care 

erau în ele, şi adunat merinde pentru furnizarea de război: 

pentru domeniile lor de întârziere s-au obţinut. 

{4:6}, de asemenea, andreea marele preot, care a fost în acele 

zile în Ierusalim, a scris le care locuiau în Bethulia, şi 

Betomestham, care este peste împotriva Esdraelon spre 



deschide ţara, aproape de Dothaim, 

{4:7} acuzându-i a păstra pasajele din deal 

Tara: pentru ei a fost o intrare în Iudeea, şi 

a fost uşor pentru a opri-le care ar veni, pentru că 

trecerea a fost cel direct, pentru doi oameni. 

{4:8} si copiii lui Israel au făcut ca andreea mare 

preotul a avut le-a poruncit, cu antici de toate 
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poporul lui Israel, care locuia la Ierusalim. 

{4:9}, atunci fiecare om din Israel au strigat la Dumnezeu cu 
mare 

fervoare, şi cu mare vehemency a se umili lor 

suflete: 

{4:10} atât ei, şi soţiile şi copiii lor, şi 

vitele lor, şi fiecare străin şi angajat, şi lor 

publici cumpărat cu bani, pune sac la coapsele lor. 

{4:11} astfel fiecare om şi femei, şi puţin 

copii şi locuitorilor Ierusalimului, a scăzut înainte de 

Templul şi exprimate cenuşă peste capetele lor, şi răspândit lor 

sac înaintea feţei Domnului:, de asemenea, au pus 



sac despre altar, 

{4:12} şi a strigat la Dumnezeul lui Israel, toate cu un singur 
acord 

cu sinceritate, că el nu ar da copiii lor de pradă, 

şi soţiile lor pentru o strica, şi oraşele de moştenirea lor 

distrugerea şi sanctuar pentru profanarea şi 

ocara, şi pentru Neamuri să ne bucurăm la. 

{4:13} asa ca Dumnezeu a auzit rugăciunile lor, şi privit lor 

afectiuni: pentru oamenii postit mai multe zile în toată Iudeea 
şi 

Ierusalimul înainte de Sanctuarul Domnul oştirilor. 

{4:14} andreea şi marele preot, şi toţi preoţii care 

stătea înaintea Domnului, şi cei ce slujea lui 

Doamne, a avut lor coapsele girt cu sac, şi a oferit 

zilnic de jertfe arse, cu juramintele si cadouri gratuit de 

oameni, 

{4:15} şi a avut cenusa pe Mitre lor, şi a strigat 

Domnul cu toată puterea lor, că el ar privi toate 

Casa lui Israel cu gratie. 

{5:1} apoi a fost declarată la Holofernes, şeful 

căpitan din armata lui Assur, care au avut copiii lui Israel 



pregătit pentru război, şi a avut taci pasaje din deal 

ţării, şi a întărit toate vârfurile dealurilor înalte şi 

a pus bariere în ţările sampanie: 

{5:2} cu care el a fost foarte supărat, şi numit toate 

prinţii Moabului, şi căpitanii de Ammon, precum şi toate 

guvernatorii coastei Mării, 

{5:3} şi a spus el unto ei, spune-mi acum, voi fii de 

Chanaan, cine este acest popor, care locuieşte în deal 

ţară, şi care sunt oraşe pe care ei locuiesc, şi ceea ce 

este multitudinea de armata lor, şi în care este puterea lor 

şi puterea, şi ceea ce regele este stabilit peste ele, sau căpitanul 

Armata lor; 

{5:4} și ce au stabilit să nu vină şi 

răspunde-mi, mai mult decât toţi locuitorii din vest. 

{5:5}, apoi a spus Achior, căpitanul a tuturor fiilor lui 

Ammon, lasa Domnul meu acum auzi un cuvânt din gura 

robul tău, şi va declara ţie adevărul cu privire la 

acest popor, care locuieşte lângă tine, și inhabiteth Dealul 

ţări: şi aparține nu vin din gura 

robul tău. 



{5:6} acest popor sunt coborate Haldeilor: 

{5:7} și au stat până acum în Mesopotamia, 

pentru că ei nu ar urma zei părinţilor lor, 

care au fost în teren Caldeea. 

{5:8} pentru au lăsat calea de strămoşii lor, şi 

închinat lui Dumnezeu din cer, lui Dumnezeu pe care ştiau: 

Deci au aruncat-le din fata de zeii lor, şi ei 

a fugit în Mesopotamia, si stat acolo mai multe zile. 

{5:9} apoi lor Dumnezeu a poruncit să se îndepărteze de la 

locul unde au stat, şi să meargă în ţara de 

Chanaan: unde a locuit, şi s-au majorat cu aur 

şi argint, precum şi cu foarte mult vite. 

{5:10}, dar când o foamete acoperite toate terenurile de 

Chanaan, au coborât în Egipt, şi locuiseră acolo, 

în timp ce ei au fost hrănite, şi acolo a devenit un mare 

multitudinea, astfel că unul ar putea număr naţiunii lor. 

{5:11}, împăratul Egiptului a crescut până împotriva lor, de 
aceea 

şi tratate subtilly cu ei, şi a adus le mici cu 

lucrând în cărămidă, şi le-a făcut sclavi. 



{5:12}, atunci au strigat Dumnezeului lor, şi a lovit toate 

ţara Egiptului cu plăgi incurabile: atât de egipteni 

i-a aruncat din ochii lor. 

{5:13} și Dumnezeu uscate Mării Roşii înainte de ei, 

{5:14} si le-a adus la montare Sina, şi Cades - 

Raileanu, şi aruncat afară tot ce a locuit în pustiu. 

{5:15}, So ei a locuit în ţara Amoriţilor, şi ei 

distrus de puterea lor toate le Esebon, si trece 

Iordanul au posedat tot ţinutul. 

{5:16} si au turnat mai departe înainte de a le Chanaanite, 

Pherezite, Iebusiţi, şi Sychemite, şi toate 

Gergesites, şi au locuit în acea ţară mai multe zile. 

{5:17} şi în acelaşi timp au păcătuit înainte de Dumnezeul lor, ei 

a prosperat, deoarece Dumnezeu care urăşte nedreptate a fost 
cu 

ei. 

{5:18}, dar când au plecat la modul în care el 

i-a numit, acestea au fost distruse în multe bătălii foarte 

inflamat, şi au fost conduse de captivi într-un teren care nu a 
fost lor pe, 

Templul Dumnezeului lor, a fost aruncat la pământ, şi 



oraşele lor au fost luate de către duşmani. 

{5:19} dar acum sunt s-au întors la Dumnezeul lor, şi sunt 

venit din locurile unde acestea au fost împrăştiate, şi 

posedat Ierusalim, unde este sanctuarului lor, şi sunt 

aşezat în ţara de deal; pentru că a fost pustiu. 

{5:20} acum, prin urmare, Domnul meu şi guvernator, daca 
exista 

orice eroare împotriva acestui popor, şi păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu lor, 

să luăm în considerare că acest lucru trebuie să fie ruina lor, şi 
să ne suim, 

şi le vom învinge. 

{5:21} dar daca nu exista nici o nelegiuire în naţiunii lor, să-mi 

Domnul acum trec, ca nu cumva domnul lor şi apăra ei, şi 
Dumnezeul lor 

fi pentru ei, şi am devenit un reproş înainte de toată lumea. 

{5:22} şi Achior a terminat aceste vorbe, toate 

oameni în picioare rotunde despre cort murmură, şi 

bărbaţi sef de Holofernes, tot ce a locuit alături de mare, de 

şi în Moab, vorbea ca el ar trebui să-l omoare. 

{5:23} pentru, spun ei, nu vom fi frică de fata de 



copiii lui Israel: pentru, Iată, este un popor care nu au nici o 

tărie, nici energie pentru o luptă puternică 
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{5:24} acum, prin urmare, Domnul Holofernes, ne va merge în 
sus, 

şi se vor face o pradă să fie devorat armatei tale. 

{6:1} şi când tumultul de oameni care au fost despre 

Consiliul a fost încetat, Holofernes căpitan şef de 

Armata de Assur, Achior şi toate Moabiti înainte a zis: 

toate companiei de alte naţiuni, 

{6:2} şi cine eşti tu, Achior, şi hirelings de 

Ephraim, că tu m-ai proorocit împotriva noastră cu privire la zi, 
şi 

ai spus, că noi ar trebui să facă război cu oamenii din 

Israel, pentru că Dumnezeu le va apăra? si cine este Dumnezeu 

dar Nabuchodonosor? 

{6:3} el va trimite puterea lui, si va distruge-le la 

fata de pe pamant, si Dumnezeul lor nu le dă: 

dar suntem slujitorii săi le va distruge ca un singur om; pentru 
ei 

nu sunt capabili să susţină puterea de cai. 



{6:4} pentru cu ei ne le va călca în picioare, şi 

Munţii lor trebuie să se îmbete cu sângele lor, şi lor 

se completează câmpurile cu trupurile lor moarte, şi lor 

urmele nu se putea sta înainte de noi, pentru acestea se 

pieri cu totul, zice regele Nabuchodonosor, Domnul de toate 

pământ: pentru el a spus, nici unul dintre cuvintele mele va fi în 
zadar. 

{6:5} și tu, Achior, un angajat de Ammon, care 

ai vorbit aceste cuvinte în ziua ta faradelegea, vei 

a se vedea fata mea nu mai mult de la această zi, până când am 
lua răzbunare 

acestei naţiuni care a ieşit din Egipt. 

{6:6} şi apoi se sabia mea armatei, şi 

multitudine de cei ce mă servi, se trece prin părţile tale, şi 

tu vei cădea printre lor ucis, atunci când mă întorc. 

{6:7} acum de aceea slujitorii mei se aduce te înapoi 

în ţara de deal, şi îţi vor aşeza într-unul din oraşele 

pasaje: 

{6:8} si tu nu vei pieri, pana vei fi distrus 

cu ei. 

{6:9} si daca vei convinge-te pe tine însuţi în cugetul care le 



trebuie să fie luate, să nu ţi chipul toamna: am vorbit, 

şi nici unul dintre cuvintele mele vor fi in zadar. 

{6:10} Holofernes atunci a poruncit slujitorilor lui, care 

am aşteptat în cortul lui, să ia Achior, şi adu-l la Bethulia, 

şi dă-l în mâinile copiilor lui Israel. 

{6:11} asa ca slujitorii săi l-au dus, şi a adus el din 

tabără în câmpie, şi s-au dus la mijlocul 

simplu în ţara deal, şi a venit unto fântâni care 

au fost sub Bethulia. 

{6:12} atunci când bărbaţii din oraş le-a văzut, au luat 

până lor arme, şi a ieşit din oraş la început de 

deal: şi fiecare om care a folosit un sling i-a ţinut la venire 

sus de turnare de pietre împotriva lor. 

{6:13} dar au ajuns privily sub deal, 

au legat Achior, arunca-l în jos şi stânga-l la 

picior de deal, şi s-a întors la Domnul lor. 

{6:14} dar israeliţii au coborât din oraşul lor, şi 

a venit la el, şi -l-a dezlegat, şi l-a adus 

Bethulia, şi l-a prezentat guvernatorii din oraş: 

{6:15} care au fost în acele zile Ozia fiul lui Micha, 



bărbaţii din seminţia lui Simeon, şi Paris fiul lui Gothoniel, 

şi florica fiul lui Melchiel. 

{6:16} şi numite împreună toate antici de 

oraş, precum şi toate lor de tineret a fugit împreună, şi femeile 
lor, să 

Adunarea, şi au stabilit Achior în mijlocul tuturor acestora 

oamenii. Apoi Ozia l-au întrebat de ce a fost făcut. 

{6:17} şi el a răspuns şi a declarat-le: 

cuvinte Consiliului de Holofernes, şi toate cuvintele care 

El a vorbit în mijlocul prinţi Assur, şi 

un fel Holofernes a vorbit cu mândrie împotriva 

Casa lui Israel. 

{6:18}, atunci oameni a căzut şi sa închinat lui Dumnezeu, 

şi a strigat la Dumnezeu. zicând: 

{6:19} Doamne Dumnezeul cerurilor, Iată că mândria lor, şi 
păcat 

scăzut Break naţiunii noastre, şi uite pe faţa celor 

care sunt sfinţiţi ţie la această zi. 

{6:20}, atunci au mângâiat Achior, şi l-au lăudat 

foarte mult. 

{6:21} Ozia şi l-a luat din Adunarea zis lui 



Casa, şi a făcut un ospăţ la bătrâni; şi au numit-o pe 

Dumnezeul lui Israel tot ce noapte pentru ajutor. 

{7:1} a doua zi Holofernes a comandat armata sa, 

şi tot poporul care au venit să ia rândul său, că 

Acestea ar trebui să elimine tabăra lor împotriva Bethulia, să ia 

aforehand ascensiuni de ţara deal, şi să facă război 

împotriva copiilor lui Israel. 

{7:2}, atunci oamenii lor puternic eliminate lagărele lor în care 

zi, iar armata de oameni de război a fost o sută şi 

şaptezeci de mii footmen şi douăsprezece mii de călăreţi, 

lângă bagajul, şi alţi oameni care au fost în mişcare printre 

ei, o foarte mare mulţime. 

{7:3} şi au tăbărât în Valea de lângă lui Bethulia, 

lângă Fântâna, şi ei se răspândi în lăţimea peste 

Dothaim chiar la Belmaim, iar în lungime de Bethulia zis 

Cynamon, care este peste împotriva Esdraelon. 

{7:4} acum copiilor lui Israel, când au văzut 

multitudine de ei, s-au tulburat foarte mult, şi a spus fiecare 

la vecinul său, acum va aceşti oameni linge faţă de 

pământ; pentru munţii înalţi, nici văi, nici 



dealurile, sunt capabile să suporte greutatea lor. 

{7:5}, atunci fiecare om a preluat lui arme de război, şi 

atunci când ei au aprins focuri la turnuri lor, ei 

noaptea au rămas şi vizionat tot ce. 

{7:6}, dar în a doua zi Holofernes scos toate 

călăreţi lui în ochii copiilor lui Israel care 

au fost în Bethulia, 

{7:7} și au văzut pasajele până la oraşul, şi a venit la 

Fântânile din apele lor, şi le-a luat, şi setaţi 

garnizoane de oameni de război peste ei, şi el însuşi eliminat 

faţă de poporul său. 

{7:8}, apoi a venit unto el toate şef al copiilor din 

Esau, şi toţi guvernatorii oamenilor din Moab, şi 

căpitanii de coasta Mării, şi a zis: 

{7:9} lasa Domnul nostru acum auzi un cuvânt, că nu exista un 
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răstoarne din armata ta. 

{7:10} pentru aceasta poporul copiilor lui Israel nu au încredere 
în 

spears lor, ci inaltimea muntilor unde 



ei locuiesc, deoarece nu este uşor să vină până la vârfurile de 

Munţii lor. 

{7:11} acum, prin urmare, Domnul meu, lupta nu cu ei în 

matrice de luptă, şi acolo este nu atât de mult ca un singur om 
a ta 

oamenii Pier. 

{7:12} rămân în tabăra ta, şi să păstreze toate oameni de ai tăi 

Armata, si lasa robii tăi ajunge în mâinile lor la fantana 

de apă, care issueth mai departe de poalele Muntelui: 

{7:13} pentru toţi locuitorii din Bethulia au apa lor 

acolo; astfel se setea ucide-le, şi ei trebuie să renunţe la lor 

oraşul, şi noi şi poporul nostru se du-te la partea de sus a 

Munţii care sunt în apropiere, şi va tabără asupra ei, sa ma uit 

încât nimeni să nu ieşi din oraş. 

{7:14}, astfel încât ei şi soţiile şi copiii lor trebuie să fie 

consumate cu foc, şi înainte de a veni sabia împotriva 

ei, ei trebuie să fie răsturnat în stradă în cazul în care acestea 

mă opresc. 

{7:15} astfel vei tu le face un rău altuia; 

pentru că ele s-au revoltat şi întâlnit nu persoana ta pace. 



{7:16} şi aceste cuvinte mulţumit Holofernes şi toate lui 

publici, şi a desemnat să facă aşa cum le spusese. 

{7:17} asa ca a plecat de tabara de copii din Ammon, 

şi cu ei cinci mii de asirieni, şi ei 

au tăbărât în Valea, şi a luat apele, şi fântâni 

apelor de copiii lui Israel. 

{7:18}, atunci copiii lui Esau a crescut cu 

copiii din Ammon, şi au tăbărât în ţinutul peste 

împotriva Dothaim: şi au trimis pe unii dintre ei spre 

Sud, şi spre est peste împotriva Ekrebel, care este 

lângă zis Chusi, care este peste Pârâul Mochmur; şi 

restul armatei asirienii au tăbărît la câmpie, şi 

acoperit faţa toată ţara; şi corturile lor şi 

vagoane au tăbărât la o multitudine de foarte mare. 

{7:19}, atunci copiii lui Israel au strigat Domnului 

Dumnezeul lor, pentru că inima lor nu a reușit pentru toţi 
duşmanii lor 

a înconjurat le rotunde despre, şi nu a existat nici un fel la 

scăpa de dintre ei. 

{7:20} astfel toate companiei de Assur a rămas despre 



le, ambele lor footmen, carele, şi de cavalerie, patru şi 

treizeci de zile, astfel că toate vasele lor de apă picase 

Balloon de Bethulia. 

{7:21} și rezervoarele au fost golite, şi ei nu au 

apă de băut lor de umplere pentru o zi; pentru că le-a dat 

bea de măsură. 

{7:22} lor copii mici au fost din inimă, de aceea 

şi femeile şi tinerii lor lesinat de sete, şi a căzut 

în jos pe străzi ale oraşului, şi de pasaje din 

porti, si nu mai era nici o putere în ele. 

{7:23}, atunci toţi oamenii asamblate la Ozia, şi la 

şef al oraşului, atât bărbaţi tineri şi femei şi copii, 

şi a strigat cu glas tare, şi a spus înainte toţi bătrânii, 

{7:24} Dumnezeu să fie judecător între noi şi tu: pentru voi avea 

ne-a făcut mare prejudiciu, în care voi avea nu cere pace de 

copiii lui Assur. 

{7:25} pentru acum avem nici un ajutor: dar Dumnezeu l-a 
vândut-ne 

în mâinile lor, că noi ar trebui să fie aruncat în jos înainte de 

le cu sete şi distrugerea mare. 



{7:26} acum de aceea le numim vouă, şi livra 

întregului oraş pentru o strica la oamenii din Holofernes si la 
toate 

armata sa. 

{7:27} pentru că este mai bine pentru noi să se facă o strica 
unto ei, 

decât să moară de sete: pentru noi va fi slujitorii lui, că nostru 

sufletele pot trăi, şi nu văd moartea noastră sugari înainte de 

ochii noştri, nici nevestele noastre nici copiii noştri să moară. 

{7:28} luăm martor împotriva ta la cer şi 

pământul, şi Dumnezeu şi Domnul părinţilor noştri, care 
punisheth noastre 

noi în funcţie de păcatele noastre şi păcatele părinţilor noştri, 
că el 

a face nu, după cum am spus în această zi. 

{7:29} atunci a fost mare plângând cu un acord în 

mijlocul Adunării; şi ei a strigat Domnul Dumnezeu 

cu glas tare. 

{7:30} apoi le-a spus Ozia, fraţilor, să fie de bună 

curaj, să ne suporta încă cinci zile, în care spaţiu 

Domnul Dumnezeul nostru poate transforma în mila lui faţă de 
noi; pentru el nu va 



ne va părăsi cu totul. 

{7:31} si daca trece de aceste zile, şi nu au nici un ajutor 

ni, I se va face în funcţie de cuvântul tău. 

{7:32} şi el dispersate oameni, fiecare unul la spre lor 

taxa proprii; şi s-au dus la ziduri si turnuri de 

oraşul lor, şi a trimis femei şi copii în lor 

case: şi au fost foarte scăzută a adus în oraş. 

{8:1} acum acel moment Judith auzit, care a fost 

fiica lui Merari, fiul lui bou, fiul lui Iosif, 

fiul lui Ozel, fiul lui Elcia, fiul lui anania, fiul lui 

Gedeon, fiul lui Raphaim, fiul lui Acitho, fiul lui 

Ionut, fiul lui Eliab, fiul lui Mazepa, fiul lui 

Samael, fiul lui Salasadal, fiul lui Israel. 

{8:2} şi Manasses a fost soţul ei, de tribul ei şi 

înrudite, care a murit din recolta de orz. 

{8:3} pentru ca el a stat supravegherea le care leagă stelute 

în domeniu, caldura a venit pe capul lui, şi el a căzut pe lui 

pat, şi a murit în oraşul de Bethulia: şi ei l-au îngropat 

cu părinţii săi în domeniul între Dothaim şi Balamo. 

{8:4} Deci de a fost o văduvă în casa ei trei ani şi 



patru luni. 

{8:5} și a făcut-o un cort la partea de sus a casei ei, 

pune pe sac la coapsele ei si vase ei văduva 

îmbrăcăminte. 

{8:6} şi a postit toate zilele ei văduvie, salvare 

viorel sabbaths şi Sabatele şi serile de sâmbătă 

noua luni, si noua luni si sărbători şi 

zile solemne ale casei lui Israel. 

{8:7} a fost, de asemenea, de un chip frumos și foarte 

frumos de a privi: şi soţul ei Manasses au lăsat-o 

aur, şi argint, şi robi şi roabe, şi 
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vite, şi terenuri; şi ea a rămas peste ei. 

{8:8} si nu a fost nici unul care i-a dat un cuvânt bolnav; ar ea 

se temea de Dumnezeu foarte mult. 

{8:9} acum când a auzit cuvintele rele a poporului 

împotriva guvernatorului, care au lesinat din cauza lipsei de 
apă; pentru 

Judith a auzit toate cuvintele care Ozia a vorbit 

ei, şi că el a jurat să livreze oraşul zis 



Asirienii după cinci zile; 

{8:10}, atunci ea a trimis ei waitingwoman, care a avut 

Guvernul din toate lucrurile pe care ea a avut, pentru a apela 
Ozia şi 

Paris şi florica, anticii a oraşului. 

{8:11} şi s-au zis, şi a spus unto ei, 

Auzi-mă acum, O voi guvernatorii locuitorilor din 

Bethulia: pentru cuvintele dumneavoastră, care aţi vorbit 
înainte de 

oameni în această zi nu sunt corecte, atingând acest jurământ 
care voi 

făcut şi pronunţată între Dumnezeu şi tu, şi au 

a promis să livreze oraşului vrăjmaşilor noştri, dacă nu în cadrul 

aceste zile Domnului rândul său, pentru a vă ajuta. 

{8:12} și acum cine sunteţi voi care au ispitit pe Dumnezeu 
acest lucru 

zi, si stand în locul lui Dumnezeu printre copiii oamenilor? 

{8:13} şi încercaţi acum Domnul oştirilor, dar voi nu se 

ştiţi orice lucru. 

{8:14} pentru voi nu pot găsi adâncimea de inima omului, 

nici voi poate percepe lucrurile pe care el se gândeşte la: atunci 
cum 



poate voi căuta în Dumnezeu, care a făcut toate aceste lucruri, 
şi 

cunoaşte răzgândeşte, sau înţelege scopul său? Ba mai mult, 
meu 

fraţilor, să provoace nu Domnul Dumnezeul nostru la mânie. 

{8:15} pentru dacă el nu ne va ajuta în aceste cinci zile, a 

n-are puterea să ne apere când el va fi, chiar în fiecare zi, sau la 

Ne distruge înainte de duşmanii noştri. 

{8:16} nu se leagă de sfaturile Domnului, Dumnezeului nostru: 
pentru 

Dumnezeu nu este ca om, că el poate fi ameninţat; nici nu este 
el 

ca fiul omului, că el ar trebui să fie ezitare. 

{8:17}, prin urmare, să ne aştepte pentru mântuirea lui, şi apel 

la el pentru a ne ajuta, şi el va auzi vocea noastră, în cazul în 
care aceasta, vă rugăm 

-l. 

{8:18} pentru că s-a sculat nici unul în epoca noastră, nici nu 
este o 

nici acum, în aceste zile nici trib, nici familia, nici oamenii, 

nici city printre noi, care se închină zeilor făcute cu mâinile, ca 

a fost odinioară. 



{8:19} pentru care cauza s-au dat părinţilor noştri 

sabia, şi pentru o strica, şi a avut o scădere mare înainte de 
noştri 

duşmani. 

{8:20} dar ştim nici un alt Dumnezeu, prin urmare, avem 
încredere 

că el va nu dispise noi, nici a naţiunii noastre. 

{8:21} pentru dacă am fi luat aşa, toată Iudeea aparține 
deşeurilor, şi 

Sanctuarul nostru va fi rasfatata; şi el va cere 

profanarea acestora la gura noastră. 

{8:22} și sacrificare a fraţii noştri, şi 

captivitate a ţării şi de pustiire a noastre 

mostenire, el va transforma asupra capetelor noastre printre 
neamuri, 

oriunde vom fi în robie; şi vom fi o 

infracţiune şi un reproş la toate acestea care ne poseda. 

{8:23} pentru noastre servitute nu este direcționată de a 
favoriza: 

dar Domnul Dumnezeul nostru se va întoarce pentru a renunța. 

{8:24} acum, prin urmare, O fraţii, să ne arate un exemplu 

pentru fraţii noştri, deoarece inimile lor depind de noi, şi 



Sanctuarul, şi casa, şi altarul, restul la noi. 

{8:25} în plus să ne dau datorită Domnului Dumnezeului nostru, 

care trieth noi, chiar ca el a făcut părinţii noştri. 

{8:26} aminti ce lucruri a făcut lui Avraam, şi 

cum a încercat Isaac, şi ceea ce sa întâmplat cu Iacov în 

Mesopotamia Siriei, atunci când el a păstrat oile lui Laban lui 

fratele mamei. 

{8:27} pentru el a încercat nu ne în foc, aşa cum a făcut-le, 

pentru examinarea inimii lor, nici n-are el luat 

răzbunare pe noi: dar Domnul biciuiască ele care vin 

Near unto el, pentru a le pune în gardă. 

{8:28} apoi Ozia a zis, tot ceea ce tu ai vorbit 

ai ai vorbit cu o inimă bună, şi nu există nici unul care 

poate dezminţi cuvintele tale. 

{8:29} pentru aceasta nu este prima zi în care înţelepciunea 
este 

manifestat; dar la început zilelor tale toate 

oamenii au cunoscut înţelegerea ta, pentru că 

dispunerea de inima este bun. 

{8:30}, dar oamenii au fost foarte sete, şi ne-a obligat 



a face ei ca le-am vorbit, şi să aducă un jurământ 

la noi, care suntem nu va rupe. 

{8:31}, prin urmare, acum se roage tu pentru noi, pentru că tu 
eşti o 

femeie după voia lui Dumnezeu, şi Domnul ne va trimite ploaie 
să completaţi noastre 

cisterne, şi noi trebuie să leşin nu mai mult. 

{8:32}, apoi a spus Judith unto ei, auzi-mă şi voi face 

un lucru, care merge de-a lungul toate generaţiile 

copiii naţiunii noastre. 

{8:33} voi trebuie să stau această noapte în poarta, şi va merge 

mai departe cu meu waitingwoman: şi în zile care l-aţi 

au promis să livreze oraşului vrăjmaşilor noştri Domnului 

va vizita Israelul de mina de mână. 

{8:34} dar nu voi mina act întreba: pentru voi nu 

declare vouă, pana lucrurile se terminat că fac. 

{8:35}, apoi a spus Ozia şi prinţii zis, du-te 

pace, si Domnul Dumnezeu fie înaintea ta, să se răzbune 

pe duşmanii noştri. 

{8:36}, astfel încât acestea s-a întors la cort, şi a mers la lor 

secţii. 



{9:1} Judith a căzut peste fata ei, şi a pus cenuşă peste ei 

cap, şi a descoperit sac cu care ea a fost 

îmbrăcat; şi la ora asta dupa acea seara 

a fost oferit în Ierusalim, în casa lui Judith Domnului 

a strigat cu glas tare, şi a spus, 

{9:2} Doamne Dumnezeu tatălui meu Simeon, la care tu 

i o sabie să se răzbune de străini, care 

desfăcut brâul o servitoare la Defileul ei, şi a descoperit 

coapsa ei ruşine, şi poluat fecioria cu ea 

reproş; pentru ai zis, nu este aşa; şi încă ai făcut 

astfel: 
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{9:3} aceea tu i conducătorii lor să fie ucis, astfel încât 

că au vopsit patul lor în sânge, înşelaţi, şi 

smotest publici cu domnilor lor, şi Lorzilor asupra 

tronurile lor; 

{9:4} si ai dat soţiile lor de pradă, şi lor 

fiicele să fie captivi, şi toate prada lor să fie împărţită 

printre copiii tăi dragi; care s-au mutat cu zel tale, 

detesta poluarea sângele lor şi să chemaţi 



ţi pentru ajutor: Dumnezeule, Dumnezeul meu, ascultă-mă, de 
asemenea, o văduvă. 

{9:5} pentru tu ai lucrat nu numai acele lucruri, dar 

de asemenea, lucruri care a căzut înainte, şi care a urmat 

după; tu m-ai crezut pe lucrurile care sunt acum, şi 

care vor veni. 

da {9:6}, ce lucruri pe care tu determina erau gata la 

o parte, şi a zis: Iată, noi suntem aici: pentru toate căile tale 
sunt 

pregătit, şi judecăţile tale sunt în preştiinţa tale. 

{9:7} pentru, Iată, asirienii se înmulţesc în lor 

putere; Acestea sunt exaltat cu cal şi om; ei glorie în 

punctul forte al footmen lor; au încredere în scut şi suliţă, 

şi arcul, şi curea; şi nu ştiu că tu eşti Domnul care 

breakest luptele: Domnul este numele tău. 

{9:8} arunca în jos puterea lor în puterea ta, şi să aducă 

jos forţa lor în mânia ta: pentru ei au propusese să 

Defileul Sanctuarul tău, şi să polueze cortul unde tale 

resteth numele glorios şi să exprimate în jos cu sabia corn 

al tău altar. 

{9:9} Iată mândria lor, şi trimite-ţi mânia asupra lor 



capete: da in a mea mana, care sunt o văduvă, puterea 

că I-au conceput. 

{9:10} lovesc prin fraudă de buzele mele funcţionarul cu 

prinţ şi Prinţul cu robul: descompunerea lor 

prestanţă de mâna lui o femeie. 

{9:11} pentru puterea ta standeth nu în multitudinea nici tale 

s-ar putea la bărbaţi puternici: căci tu eşti un Dumnezeu de 
afectate, o 

ajutor celor asupriţi, un susţinător de slab, un 

protector al Sergiu, un salvator de ei că sunt fără 

speranta. 

{9:12} rogu-te, rogu-te, Dumnezeule de tatal meu, şi 

Dumnezeu de moştenire lui Israel, Domnul din ceruri şi 

Pământului, creatorul a apelor, regele din fiecare creatură, auzi 

tu Rugăciunea mea: 

{9:13} şi face meu discurs şi înşelăciune a fi rana lor 

şi benzi, care au scop crud lucruri împotriva ta 

Legământul şi casa ta sfinţit, şi împotriva partea de sus a 

Sion, şi împotriva casei de posesia copiii tăi. 

{9:14} și face fiecare popor şi trib să recunoască 



că tu eşti Dumnezeu de toate putere şi s-ar putea, şi că nu 
există 

este altcineva care protecteth oamenii din Israel dar tu. 

{10:1} acum dupa care ea a încetat să plângă la Dumnezeu 

lui Israel, şi rău a pus capăt tuturor acestor cuvinte. 

{10:2} ea a crescut în cazul în care ea a căzut, şi numit 

roaba ei, şi a coborât în casa în care ea 

Lăcaşul în zilele de Sabat, iar în zilele ei de sărbătoare, 

{10:3} şi scos sac pe care ea a avut, 

şi pune off hainele ei văduviei şi spălate ei 

corp peste tot cu apa, si ea-a uns cu preţioase 

unguent, si impletit parul de capul ei, şi a pus pe o anvelopă 

la aceasta, şi a pus pe articole de îmbrăcăminte ei de bucurie, 
cu care ea 

a fost îmbrăcat în timpul vieţii Manasses soţul ei. 

{10:4} a luat sandale la picioarele ei, şi a pus despre 

ei ei bratari, şi lanţuri ei, si ei inele, şi ei 

cercei, si tot ei ornamente, şi ea acoperită cu curaj, 

la allure ochii tuturor oamenilor care ar trebui să o vadă. 

{10:5}, atunci ea a dat roaba ei o sticla de vin, şi a 

ulcior de ulei, şi a umplut un sac cu porumb uscat, iar noduli 



smochine, şi cu amendă pâine; Deci ea pliat toate aceste lucruri 

împreună, şi le-a pus peste ei. 

{10:6} astfel s-au dus mai departe la poarta oraşului 

Bethulia, şi a găsit în picioare acolo Ozia şi antici de 

city, Paris şi florica. 

{10:7} şi când au văzut-o, că chipul ei a fost 

modificate, şi îmbrăcăminte ei a fost schimbat, m-au întrebat la 
ea 

frumusete foarte foarte mult, şi -a zis. 

{10:8} Dumnezeu, Dumnezeul părinţilor noştri ţi da favoare, 

şi să realizeze enterprizes tău spre slava copiilor 

lui Israel şi pentru preamărirea Ierusalimului. Apoi ele 

închinat lui Dumnezeu. 

{10:9} şi a spus unto ei, comanda porţile 

Orasul se deschide la mine, că eu pot merge mai departe 
pentru a realiza 

lucrurile drept pentru care voi fi vorbit cu mine. Deci ei 

a poruncit tineri pentru a deschide unto ei, ca ea a avut 

vorbite. 

{10:10} şi atunci când au făcut acest lucru, Judith a ieşit, ea, 

si roaba ei cu ea; şi oamenii din oraş după ce a analizat 



ei, până când ea a fost plecat de jos de pe munte, şi până când 
ea a avut 

Valea a trecut, şi ea ar putea vedea nu mai mult. 

{10:11} astfel s-au dus direct înapoi în Valea: şi 

primul ceas de asirieni a cunoscut-o, 

{10:12} şi a luat-o, şi a rugat-o, de ce oamenii de artă 

tu? si de unde veni tu? si unde mergi tu? 

Si ea a spus, eu sunt o femeie de evrei, şi am fugit 

la ei: pentru acestea se acordă să se consume: 

{10:13} şi eu vin înainte de Holofernes şef 

căpitan din armata ta, să declare cuvintele adevărului; şi voi 

arăta-l un fel, prin care el merge, si castiga toate deal 

ţară, fără a pierde corpul sau viata de una a lui 

bărbaţi. 

{10:14} acum, când bărbaţii auzit ei cuvinte, şi uit 

chipul ei, au întrebat foarte mult la frumuseţea ei, şi 

a zis, 

{10:15} tu m-ai salvat viaţa ta, în care tu ai adăpătoare 

pentru a veni în jos la prezenţa Domnului nostru: acum, prin 
urmare, 

Vino la cortul lui, şi unii dintre noi realizează, până la 



ei te-au livrat la mâinile sale. 

{10:16} şi atunci când te standest înaintea lui, nu fi frică 

în inima ta, dar arăta el după cuvântul tău; şi 

El te va ruga de bine. 

{10:17}, apoi m-au ales din ele o sută bărbaţi să 

însoţi ei şi roaba ei; şi au adus-o în 

cort de Holofernes. 
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{10:18}, apoi acolo a fost o concourse tot 

tabără: pentru venirea ei a fost noised printre corturi, şi ei 

a venit despre ea, ca ea se afla fara cort Holofernes, 

pana le-am spus de ea. 

{10:19} si au intrebat la frumuseţea ei, şi admirat 

copiii lui Israel din cauza ei, şi fiecare a spus 

vecinul său, care s-ar nesocoti pe acest popor, care au 

printre astfel de femei? cu siguranţă nu este bine ca unul 

omul a le fi lăsat care fiind drumul ar putea induce în eroare 

tot pământul. 

{10:20} şi cei ce se afla lângă Holofernes a ieşit, şi 

toţi slujitorii săi şi au adus-o în cort. 



{10:21} acum Holofernes s-a odihnit la patul de sub un 

baldachin, care era împletită cu purpură şi aur, şi 

smaralde, şi pietre preţioase. 

{10:22} deci au arătat-l ei; şi el a ieşit 

înainte de cortul lui cu argint lămpi merge înaintea lui. 

{10:23} și când Judith a venit înaintea lui şi lui 

publici toate minunat la frumusetea ei 

chipul; şi ea a cazut la fata ei, şi a făcut 

respect zis: şi slujitorilor săi a luat o pe sus. 

{11:1}, apoi Holofernes-a zis, femeie, fie de 

bun confort, teama nu în inima: pentru niciodată nu face rău 
nici 

care era dispus să guverneze Nabuchodonosor, rege al tuturor 

pământ. 

{11:2} acum, prin urmare, dacă poporul tău, care locuieşte în 

Munţii au stabilit lumina de mine, eu nu ar avea ridicată 

sus meu suliţă împotriva lor: dar au făcut aceste lucruri 

pentru ele însele. 

{11:3} dar acum spune-mi ce tu eşti au fugit din 

ei, şi arta ni: căci tu eşti venit de salvgardare; 



fi de confort bun, tu vei trăi această noapte, şi în continuare: 

{11:4} pentru nici unul se te doare, dar te ruga de bine, ca 

fac slujitorii lui regele Nabuchodonosor Domnul meu. 

{11:5} apoi de i-a zis, de a primi cuvintele lui 

robul tău şi roaba ta să vorbească în suferă tale 

prezenţa, şi va declara nici o minciună la Domnul meu in 
aceasta noapte. 

{11:6} şi dacă vei urma cuvintele ta 

roaba, Dumnezeu va aduce un lucru perfect pentru a trece prin 

tine; şi Domnul meu nu va eşua sale scopuri. 

{11:7} ca Nabuchodonosor rege al întregului pământ trăieşte, 

şi ca puterea lui este viu, care te-a trimis pentru 

susţinerea de orice lucru viu: pentru servesc nu numai oameni 

de tine, dar, de asemenea, fiarele câmpului, şi vite, 

şi păsările de curte de aer, va trăi prin puterea ta sub 

Nabuchodonosor şi toată casa lui. 

{11:8} pentru noi au auzit de înţelepciunea şi politicile tale, 

şi acesta este raportat în tot pământul, că tu doar arta excelent 

în tot regatul, şi puternic în cunoaştere, şi 

minunat în fapte de război. 



{11:9} acum în ce priveşte această problemă, care a făcut 
Achior 

vorbesc în Consiliul tău, am auzit cuvintele sale; pentru bărbaţi 

de Bethulia l-au salvat, și a declarat unto ei, tot ceea ce el 

a vorbit ţie. 

{11:10}, prin urmare, Doamne şi guvernator, ceea ce nu sa 

cuvântul; dar să-l în inima, pentru că este adevărat: pentru 
naţiunii noastre 

nu trebuie să fie pedepsit, nici sabia poate birui 

ei, cu excepţia păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu lor. 

{11:11} şi acum, că Domnul meu nu fi învins şi 

frustra scopului său, chiar moartea acum căzut asupra lor, 

şi păcatul lor a depăşit ei, cu care acestea vor 

provoca lor Dumnezeu să mânie ridecîteori se fac că 

care nu este potrivit să se facă: 

{11:12} pentru merindele lor nu le, şi toate lor de apă este 

insuficiente, iar ei au hotărât să pune mâinile asupra lor 

vite, şi propusese să consume toate acele lucruri, că Dumnezeu 

n-are interzis să mănânci de legile sale: 

{11:13} şi se rezolvă să-şi petreacă cele dintâi roade din 

zecimi de vin şi ulei, care au avut sfinţiţi, şi 



rezervate pentru preoţi, care servesc la Ierusalim înainte de 

fata Dumnezeului nostru; lucruri pe care nu este legală pentru 
oricare dintre 

oameni atât de mult ca să se atingă cu mâinile lor. 

{11:14} pentru le-au trimis unele la Ierusalim, pentru că 

de asemenea, că locuieşte acolo au făcut ca, pentru a le aduce 
o 

licenţă din Senat. 

{11:15} acum atunci când acestea trebuie să le aducă cuvânt, ei 
vor 

imediat face acest lucru, şi ei se acordă ţie se 

distrus aceeaşi zi. 

{11:16} de aceea eu sunt tău roaba, ştiind toate acestea, 

a fugit din prezenţa lor; si Dumnezeu m-a trimis pe mine să 
lucrez 

lucruri cu tine, întrucât tot pământul va fi uimit, 

şi oricine va auzi. 

{11:17} pentru robul tău este religios, şi serveth Dumnezeu 

cerurilor, zi şi noapte: acum prin urmare, Domnul meu, voi 

rămân cu tine, şi robul tău va ieşi noaptea în 

Valea, şi eu voi ruga lui Dumnezeu, iar el va spune-mi 



Când le-au comis păcatele lor: 

{11:18} şi voi veni şi arăta că ţie: apoi tu 

vei merge mai departe cu toate armata ta, şi va fi nici unul 
dintre 

celor ce te vor rezista. 

{11:19} și eu te va duce prin mijlocul din Iudeea, 

până când vei veni înainte de Ierusalim; si eu va stabili scaunul 
tău de domnie 

în mijlocul acestora; si tu le vei conduce ca oile care 

au nici un păstor şi un câine nu se deschide atât de mult ca sa 

gura la tine: pentru aceste lucruri s-au mi-a spus în funcţie 

meu mai dinainte, şi acestea au fost declarate unto mine, şi eu 

am trimis să-ţi spun. 

{11:20}, atunci cuvintele ei mulţumit Holofernes şi toate lui 

publici; şi -au minunat ei înţelepciune, a spus, 

{11:21} nu este o astfel de femeie de la un capăt al 

pământ la altul, atat pentru frumusete de fata, şi înţelepciunea 

cuvinte. 

{11:22} Holofernes, de asemenea, a zis. Dumnezeu a 

făcut bine să te trimite înaintea oamenilor, ca puterea ar putea 

fi în mâinile noastre şi distrugerea asupra lor, că uşor 



privesc pe Domnul meu. 

{11:23} şi acum eşti atât de frumos în ta 

chipul, şi plin de duh în cuvintele tale: cu siguranţă dacă tu a 
face ca 

tu ai vorbit Dumnezeul tău este Dumnezeu meu, şi tu vei 

locuiesc în casa de regele Nabuchodonosor, şi vei fi 
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renumit prin întregul pământ. 

{12:1}, atunci el a poruncit să aducă ei în cazul în care lui 

placa a fost stabilit; şi boc că ei ar trebui să se pregătească 
pentru ea 

propria carne, şi că ea ar trebui să bea lui propriul vin. 

{12:2} si de spus, nu va manca, ca nu cumva să existe 

o infracţiune: dar trebuie să se prevadă pentru mine lucrurile 

că am adus-o. 

{12:3} apoi Holofernes a zis:, dacă furnizarea tale 

ar trebui să nu reuşesc, cum ar trebui să dăm tine 
similare? pentru exista 

nici cu noi poporului tău. 

{12:4} apoi Judith i-a zis ca sufletul tău este viu, mea 

Domnul tău nu se petrece acele lucruri care le-am 



avea, înainte de lucrarea Domnului de al meu de mână lucrurile 
care el 

l-a determinat. 

{12:5} atunci servitorii lui Holofernes a adus-o în 

cort, şi a dormit până la miezul nopţii, şi ea a apărut atunci când 
se 

a fost de faţă la ceas de dimineata, 

{12:6} şi trimis la Holofernes, economisire, lasa Domnul meu 
acum 

comandă care tău poate merge mai departe spre rugăciune. 

{12:7} apoi Holofernes a poruncit lui Garda care le 

nu ar trebui să stea ea: astfel ea abode în lagărul de trei zile, 

şi a ieşit noaptea în Valea Bethulia, și 

se spală într-o fântână de apă de tabara. 

{12:8} şi atunci când ea a ieşit, a rugat-l ia de Domnul 

Dumnezeul lui Israel direct drumul ei pentru a ridica de 

copiii de oamenii ei. 

{12:9} asa ca a venit curate, şi a rămas în cort, 

până când ea a mâncat carne ei la seara. 

{12:10} și în a patra zi Holofernes a făcut un ospăţ la 

slujitorii săi proprii, şi nici unul dintre ofiţeri a numit 



banchet. 

{12:11} apoi a spus el pentru a Bagoas eunuc, care au avut 

taxa peste toate că el a avut, du-te acum si convinge aceasta 

Ebraică-femeia care este cu tine, că ea a venit la noi, 

şi mânca şi bea cu noi. 

{12:12} pentru, Iată, este o ruşine pentru persoane nostru, dacă 
ne 

se lasa o astfel de femeie, du-te, nu a avut compania ei; pentru 

Dacă tragem nu ni, ea va râde de noi să dispreţ. 

{12:13}, apoi a mers Bagoas prezenţa 

Holofernes, şi a venit la ea, si el a zis: să nu acest targ 

domnisoara frică să vină la Domnul meu, şi să fie onorată în lui 

prezenţa şi bea vin, şi să fie fericit cu noi şi să fie 

făcut această zi ca fiind una dintre fiice ale asirienilor, 

care servesc în casa lui Nabuchodonosor. 

{12:14} apoi Judith i-a zis, cine sunt eu acum, că am 

ar trebui să dezminţi Domnul meu? cu siguranţă un fel place l-
am 

va face rapid, şi este bucuria mea la ziua mea 

moartea. 



{12:15}, astfel încât ea a apărut și ea împodobită cu ei 
îmbrăcăminte 

ţinută de o femeie, şi roaba ei a mers şi a pus moale 

piei de pe teren pentru ea împotriva Holofernes, care 

ea a primit de Bagoas în prezent utilizarea ei zilnic, pe care ea ar 
putea 

stau si mananca peste ei. 

{12:16} acum când Judith a venit şi se aşeză, 

Holofernes inima lui a fost răpit cu mintea ei, si sa 

a fost mutat, şi el a dorit foarte mult compania ei; pentru el 

asteptat timp să înşele pe ea, din ziua în care el a văzut 

ei. 

{12:17}, apoi a Holofernes zis: bea acum, şi 

fi fericit cu noi. 

{12:18} atat de spus, eu va bea acum, Domnul meu, pentru că 

viata mea este amplificată în mine această zi mai mult de toate 
zilele 

deoarece m-am născut. 

{12:19}, atunci ea a luat şi a mâncat şi băut înainte de el, ceea 
ce 

roaba ei au pregătit. 



{12:20} Holofernes şi a avut mare plăcere în ea, şi 

baut mai mult vin decât el a băut în orice moment într-o zi 

deoarece el a fost născut. 

{13:1} acum când a venit seara, slujitorii săi 

făcut să plece, şi Bagoas închide cortul lui fără, şi 

respins chelneri la prezenţa Domnului său; şi 

s-au dus la paturile lor: pentru toate acestea au fost obosit, 
deoarece 

Sărbătoarea a fost lung. 

{13:2} şi Judith a fost lăsat-a lungul în cort, şi 

Holofernes situată de-a lungul la patul: pentru el a fost umplut 
cu 

vin. 

{13:3} acum de poruncise roaba ei să ridice 

fără ei bedchamber, şi să aştepte pentru ea. vine mai departe, 

aşa cum a făcut zilnic: căci ea a spus ea ar merge mai departe 
cu ea 

rugăciuni, şi ea a vorbit la Bagoas în funcţie de aceleaşi 

scopul. 

{13:4} asa ca totul a mers mai departe si nici unul nu a fost lăsat 
în 



Bedchamber, nici mic nici mare. Apoi Judith, permanent 

de patul lui, a spus în inima ei, Doamne Dumnezeu toată 
puterea, arata 

în prezent acest asupra operelor al meu mâinile pentru 

exaltare a Ierusalimului. 

{13:5} de acum este momentul pentru a ajuta la moştenirea ta, 
şi 

pentru a executa tău enterprizes la distrugerea 

inamicii care sunt crescut împotriva noastră. 

{13:6}, atunci ea a venit la Pilonul de pat, care a fost 

fruntea Holofernes', şi a luat în jos lui fauchion din 

acolo, 

{13:7} și abordat la patul lui, şi apucat de 

parul de capul, şi a spus, consolida mine, Doamne Dumnezeul 

Israel, această zi. 

{13:8} şi a bătut de două ori la gâtul lui cu toate ei 

s-ar putea, şi ea a luat capul la el. 

{13:9} si scazut trupul său în jos din pat, şi 

tras în jos baldachin din pilonii; şi anon după ea 

a mers mai departe, şi -a dat Holofernes capul la roaba ei; 

{13:10} şi ea pune-l în geanta ei de carne: astfel ele twain 



a mers împreună conform obiceiului lor pentru rugăciune: şi 

atunci când au trecut din tabără, au înconjurat Valea, şi 

a mers până la Muntele Bethulia şi a venit la porţile 

ale acestora. 

{13:11} apoi a spus Judith departe off, watchmen la 

poarta, deschide, deschide acum poarta: Dumnezeu, chiar şi 
Dumnezeul nostru, este cu 
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noi, să arate puterea sa în Ierusalim, și forțele sale 

împotriva inamicului, ca el l-a facut chiar în această zi. 

{13:12} acum, când oamenii din oraşul ei auzit vocea ei, 

au făcut grabă pentru a merge în jos la poarta oraşului lor, şi 

ei au numit bătrânilor din oraş. 

{13:13} şi apoi au fugit toate împreună, atât mici şi 

mare, pentru că a fost ciudat la ei că ea a fost vin: Deci 

au deschis poarta, şi le-a primit, şi a făcut un foc 

o rundă de lumină, şi stătea despre ele. 

{13:14}, atunci ea le-a zis cu glas tare, lauda, 

Slavă lui Dumnezeu, lauda lui Dumnezeu, spun, căci El a luat, 
departe lui 

mila la casa lui Israel, dar a distrus noastre 



duşmani de a mea mâinile această noapte. 

{13:15}, astfel încât ea a luat capul din sac, şi a arătat 

ea, şi le-a zis Iată capul de Holofernes, 

căpitan şef al Armatei de Assur, şi Iată coronament, 

în care el a făcut se află în beţia lui; şi Domnul 

lovit-l de mâna lui o femeie. 

{13:16} ca Domnul este viu, care m-a ţinut în felul meu 

că m-am dus, chipul meu l-a înşelat a lui 

distrugere, şi încă n-are el nu comis păcatul cu mine, la 

Defileul şi ruşine de mine. 

{13:17}, atunci toti oamenii s-au minunat de uimit, 

şi s-a plecat s-au închinat lui Dumnezeu şi a spus cu 

un acord, binecuvantata fi tu, Dumnezeul nostru, care ai acestei 
zile 

Adus la zero duşmani ai poporului tău. 

{13:18} apoi a zis Ozia ei, fiica, binecuvântat de artă 

tu lui Dumnezeu cel prea înalt mai sus toate femeile la 

pământ; si binecuvantat este Domnul Dumnezeu, care l-a creat 

cerurile şi pământul, care a regizat ţi să 

tăierea off de şeful de şeful de duşmanii noştri. 



{13:19} pentru aceasta încrederea ta nu se va depărta din 

inima oamenilor, care amintesc de puterea lui Dumnezeu 
pentru totdeauna. 

{13:20} și Dumnezeu transforma aceste lucruri de la tine pentru 
un perpetuu 

lauda, in vizita la tine in lucruri bune pentru că nu ai 

crutat viata ta pentru necazul a naţiunii noastre, dar m-ai 

revenged ruina noastră, mersul pe jos o cale dreaptă înaintea 
Dumnezeului nostru. 

Şi tot poporul a spus; Deci aşa să fie el, fie. 

{14:1} atunci a zis Judith le, auzi-mă acum, meu 

fraţilor, şi să ia acest cap, şi închide-l la cel mai înalt 

locul de zidurile tale. 

{14:2} şi aşa de repede apar dimineaţa, şi 

soarele va ieşi pe pământ, voi lua fiecare lui 

arme, şi merge mai departe fiecare om viteaz afară din oraş, şi 

voi seta un căpitan peste ei, ca şi cum voi merge în jos 

în câmpul spre ceas de asirieni; dar nu merge 

în jos. 

{14:3}, atunci acestea iau lor blindate, şi va intra în 

tabăra lor, şi ridica sus căpitanii de armată de Assur, 



şi începe şi se termină la cort de Holofernes, dar nu se găseşte 

El: atunci frica va cădea peste ei, şi ei trebuie să fugă 

faţa ta. 

{14:4} asa ca voi, şi tot ce locuiesc pe coasta din Israel, se 

să le exercite, şi răsturnarea-i cum se duc. 

{14:5} dar înainte de voi face aceste lucruri, suna-ma Achior 

Amonit, că el poate vedea şi ştiu ce dispreţuit 

Casa lui Israel, şi că l-a trimis la noi ca ar fi fost a lui 

moartea. 

{14:6}, apoi au chemat Achior din casa lui Ozia; 

şi când el a venit, şi am văzut capul de Holofernes în o 

mâna de om în Adunarea poporului, a cazut 

faţa lui, şi spiritul său nu a reuşit. 

{14:7} dar atunci când acestea au recuperat-l, el a căzut la 

Judith pe picioare, şi respectat-o, şi a spus, binecuvântată eşti 
tu 

în toate corturilor lui Iuda, şi în toate neamurile, care 

Auzind numele tău va fi uimit. 

{14:8} acum, prin urmare, spune-mi toate lucrurile pe care l-ai 

făcut în aceste zile. Apoi Judith declarate unto el în 



mijlocul de oameni tot ce a făcut, din ziua în care 

ea a ieşit până la acea oră ea a zis ei. 

{14:9} şi când ea a rămas vorbind, oamenii 

a strigat cu glas tare, şi a făcut un zgomot vesel în lor 

City. 

{14:10} şi când Achior au văzut toate că Dumnezeul 

Israelul a făcut, el a crezut în Dumnezeu foarte mult, şi 

împrejur în carnea prepuţului său, şi s-a alăturat lui 

Casa lui Israel până la această zi. 

{14:11} şi, de îndată ce s-a sculat dimineaţa, ei spânzurat 

șeful Holofernes pe perete, şi fiecare om a luat 

armele lui, şi au ieşit de trupe la Strâmtoarea 

a muntelui. 

{14:12}, dar atunci când le-a văzut asirienilor, au trimis la 

liderii lor, care a venit la căpitani şi tribunele lor, şi 

pentru fiecare dintre conducătorii lor. 

{14:13} asa ca au venit la cortul Holofernes', şi a zis: 

care a avut taxa de toate lucrurile lui, Waken acum Domnul 
nostru: 

pentru sclavi au fost îndrăzneţ să coboare împotriva noastră să 



luptă, că acestea pot fi distruse cu totul. 

{14:14}, apoi a plecat în Bagoas, şi bătut la uşa 

cort; pentru el a crezut că el a dormit cu Judith. 

{14:15}, dar pentru că nimeni nu a răspuns, a deschis-o, şi 

a intrat în bedchamber, şi l-au aruncat asupra găsit 

podea mort, şi capul lui a fost luat la el. 

{14:16} prin urmare el a strigat cu glas tare, cu 

plângând, şi suspin, şi un puternic plânge, şi închiria lui 

articole de îmbrăcăminte. 

{14:17} după ce a intrat în cortul unde Judith depusă: 

şi când a găsit ei nu, el a sărit la oameni, şi 

a strigat, 

{14:18} acestor sclavi au ocupat treacherously; unul 

femeie de evrei a adus ruşine asupra casei 

de regele Nabuchodonosor: căci iată, Holofernes zace la 

teren fără cap. 

{14:19} când căpitanii de asirieni armata auzit 

aceste cuvinte, au inchiriat hainele lor şi mintea lor au fost 

minunat tulburi, şi acolo a fost un strigăt şi o foarte mare 

zgomot pe tot parcursul Taberei. 



{15:1} şi când cei ce erau în corturi auzit, ei 

au fost uimiţi de ceea ce a fost făcut. 
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{15:2} şi frică şi cutremur a căzut asupra lor, astfel încât 

nu a fost nimeni că durst respecta în ochii lui 

vecinul, dar graba out toate împreună, au fugit în fiecare 

modul de câmpie, şi de ţara deal. 

{15:3} au, de asemenea, care au campat în Munţii rotund 

despre Bethulia fugit. Apoi, copiii lui Israel, fiecare 

unul care a fost un războinic printre ei, s-au grabit asupra lor. 

{15:4} apoi trimise Ozia, Betomasthem, și Bebai, 

şi Chobai, şi Cola şi în tot ţinutul lui Israel, cum ar fi 

ar trebui să spun lucruri pe care s-au făcut, şi că toţi ar trebui să 

graba înapoi la lor duşmani pentru a le distruge. 

{15:5} acum când copiii lui Israel a auzit-o, toate acestea 

a căzut peste ei cu un acord, şi a ucis-le la 

Chobai: de asemenea, de asemenea, ei care a venit la Ierusalim, 
şi 

din tot ţinutul, (pentru bărbaţi le spusese ce lucruri 

s-au făcut în tabăra duşmanilor lor) şi cei ce au fost 



în Galaad şi în Galileea, urmarit-le cu o mare 

sacrificare, până când acestea au trecut graniţele şi Damasc 

ale acestora. 

{15:6} şi reziduuri care a locuit la Bethulia, a căzut peste 

Tabăra Assur, şi le-a stricat, si au fost foarte mult 

îmbogăţit. 

{15:7} și fiii lui Israel care s-a întors la 

sacrificare a ceea ce a rămas; şi satele şi 

Oraşe, care au fost în munţi şi în câmpie, gat multe 

prada: pentru mulţimea a fost foarte mare. 

{15:8} apoi andreea preot, iar anticii de 

copiii lui Israel, care locuiau în Ierusalim, a venit la 

Iată lucrurile bune că Dumnezeu a arătat lui Israel, şi 

pentru a vedea Judith, şi să o salut. 

{15:9} şi când au venit la ei, ei au binecuvântat ei 

cu un acord, şi a zis:, tu eşti exaltare 

Ierusalimului, tu eşti mare slavă lui Israel, tu eşti 

mare bucurie a naţiunii noastre: 

{15:10} tu ai făcut toate aceste lucruri de mana ta: 

tu m-ai făcut mult bine lui Israel şi Dumnezeu este mulţumit 



Totodată: binecuvântată fii lui Dumnezeu Atotputernic pentru 

totdeauna. Şi tot poporul a zis: aşa să fie. 

{15:11} şi oamenii rasfatata tabara spaţiul de 

treizeci de zile: şi -au dat lui Judith Holofernes cortul lui, 

şi toate farfurie, şi paturi, şi navele, şi toate lucrurile lui: şi 

ea l-a luat şi l-a pus pe ea catâr; şi a făcut gata ei căruţe, 

şi le-a pus cu privire la aceasta. 

{15:12}, atunci toate femeile din Israel a fugit împreună pentru 
a vedea 

ei, şi i-a binecuvântat, şi a făcut un dans printre ei pentru ea: 

ea a avut ramuri în mâna ei, şi -a dat, de asemenea, la 

femeile care au fost cu ei. 

{15:13} şi au pus o ghirlanda de măsline la ea şi ea 

domnisoara care era cu ea, şi ea a plecat înainte de toate 
persoanele 

în dans, conducând toate femeile: şi toţi oamenii de 

Israel în armura lor cu ghirlande si cu 

melodii in gura lor. 

{16:1} apoi de a început să cânte această mulţumire în toate 

Israel, şi toţi oamenii au cântat, după ea, acest cântec de laudă. 

{16:2} si de spus, incep Dumnezeului meu cu 



timbrels, sing unto Domnul meu cu chimvale: ton de la el o 

Noua Psalmul: înălţa-l, şi face apel la numele lui. 

{16:3} pentru Dumnezeu topeşte luptele: pentru printre tabere 

în mijlocul oamenilor el a emis mine din 

mâinile ei care mi-a persecutat. 

{16:4} Assur a ieşit din munţii de la nord, 

El a venit cu zecile de mii de armata sa, multitudinea 

drept pentru care oprit torrents, şi lor de călăreți au 

acoperită de dealuri. 

{16:5} el lăudat că el ar arde meu frontierele, şi 

ucide meu tinerii cu sabia, şi cratimă suge 

copii contra teren, şi face mina sugari ca o 

prada, iar fecioarele mele ca o strica. 

{16:6} dar Atotputernicul Domnul l-a dezamăgit le de 

mână o femeie. 

{16:7} pentru cel puternic nu a căzut de tineri, 

nici nu a făcut fiii lui Titans loveste-l, nici mari giganţi 

Amplasat pe el: dar Judith fiica lui Merari slăbit 

el cu frumusetea ei chipul. 

{16:8} pentru a scoate o haină de văduviei ei pentru 



exaltare a celor care au fost oprimate în Israel, şi 

uns faţa ei cu unguent, şi legat părul într-un 

anvelope, şi a avut o haină lenjerie să-l înşele. 

{16:9} ei sandale răpit ochii, frumuseţea ei a luat lui 

mintea prizonier şi fauchion trecut prin gât. 

{16:10} The Persians quaked la ei îndrăzneală, şi 

Mezii au fost descurajat la rezistenta ei. 

{16:11}, atunci meu afectate a strigat de bucurie, şi meu slab 

cele strigat cu voce tare; dar ei au fost uimiţi: acestea ridicat 

vocile lor, dar ei s-au răsturnat. 

{16:12} fiii lui damsels le-au străpuns 

prin, şi le răniţi ca fugatives' copiii: ei 

au pierit de Bătălia de la Domnul. 

{16:13} am va cânta Domnului un cântec nou: O, Doamne, 

tu eşti mare şi glorioasă, minunat în putere, şi 

invincibil. 

{16:14} lasa toate creaturile servi tine: pentru tu spui, şi 

Acestea au fost făcute, tu trimite mai departe spiritul tău, şi 

le-a creat, şi nu există nici unul care poate rezista vocea ta. 

{16:15} pentru munţii se mută la lor 



fundaţii cu apele, rocile se vor topi ca ceara la 

prezenţa ta: dar tu ai milă de cei ce se tem de tine. 

{16:16} pentru toate sacrificiul este prea mic pentru o savoare 
dulce 

ţie, şi toată grăsimea nu este suficientă pentru tău ars 

oferind: dar el că au Domnul este mare în orice moment. 

{16:17} vai de naţiuni care se ridica impotriva mea 

neam! Domnul oştirilor se răzbună dintre ele în 

în ziua judecăţii, în a pune focul şi viermii în lor 

trup; şi ei se simt ei, şi plânge pentru totdeauna. 

{16:18} acum, de îndată ce au intrat în Ierusalim, au 

închinat Domnului; şi, de îndată ce oamenii au fost 

purificat, le-au oferit jertfele arse, şi lor gratuit 

jertfele şi darurile lor. 
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{16:19} Judith dedicate, de asemenea, toate lucrurile de 
Holofernes, 

ce oameni au dat-o, şi a coronamentului, care 

ea a luat din bedchamber lui, pentru un cadou de la 

Domnul. 

{16:20} asa ca oamenii au continuat ospăţ din Ierusalim 



înainte de sanctuar pentru spaţiul de trei luni şi 

Judith a rămas cu ei. 

{16:21} după acest timp fiecare a revenit la propria 

moştenire Judith a mers la Bethulia, şi a rămas în 

posesia ei, şi a fost în timpul onorabil în toate 

țara. 

{16:22} şi multe dorit ei, dar nici unul nu stia ei toate 

zile din viaţa ei, după Manasses că soţul ei a murit, 

şi s-a adunat pentru poporul său. 

{16:23}, dar ea a crescut mai mult şi mai mult în onoarea, şi 

cerate vechi in casa sotului ei, fiind o sută şi 

cinci ani, şi -a făcut roaba ei gratuit; Deci ea a murit în 

Bethulia: şi au îngropat-o în peştera de soţul ei 

Manasses. 

{16:24} casa lui Israel pentru şapte zile ei: 

şi înainte de ea a murit, ea distribui bunurile ei la toate le 

care s-au mai apropiat de rudele să Manasses soţul ei, şi 

pentru cei care s-au mai apropiat de rudele ei. 

{16:25} si nu a fost nici unul care a făcut copii de 

Israel mai frică în zilele lui Judith, nici o lungă perioadă de timp 



după moartea ei. 
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