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Judith 

Kitab Yudit 

{1:1} dalam tahun yang kedua belas pemerintahan 
Nabuchodonosor, 

yang memerintah di Nineve, kota yang besar itu; pada hari-hari 

Arpakhsad, yang memerintah Medes di Ecbatane, 

{1:2} dan dibangun di sekeliling batu Ecbatane dinding 

dipahat tiga hasta dan enam hasta panjang, dan membuat 

tinggi dinding tujuh puluh kubit, dan lebarnya 

lima puluh hasta: 

{1:3} dan Menara daripadanya pada pintu-pintu gerbang itu 

seratus hasta tinggi dan lebarnya di 

Yayasan enam puluh hasta: 

{1:4} dan ia membuat pintu gerbangnya, bahkan gerbang yang 

mengangkat ke ketinggian tujuh puluh kubit, dan luasnya 

mereka empat puluh hasta, untuk pergi keluar dari nya Perkasa 

pasukan, dan untuk menetapkan dalam array nya orang 
pasukan berjalan kaki: 



{1:5} bahkan di hari mereka raja Nabuchodonosor berperang 

dengan raja Arpakhsad di dataran besar, yang merupakan 
dataran di 

batas-batas Ragau. 

{1:6} dan datanglah kepadanya semua mereka yang diam di 

Hill negara, dan semua yang tinggallah oleh Efrat dan Tigris dan 

Hydaspes, dan polos Ariokh raja Elymeans, 

dan bangsa-bangsa yang sangat banyak anak-anak Chelod, 
berkumpul 

diri untuk pertempuran. 

{1:7} kemudian Nabuchodonosor raja Asyur mengutus 

kepada semua yang tinggal di Persia, dan untuk semua orang 
yang diam ke arah barat, 

dan mereka yang diam di Cilicia, dan Damaskus, dan 

Libanus, dan Antilibanus, dan semua orang yang diam di atas 
laut 

pantai, 

{1:8} dan mereka antara bangsa-bangsa yang 

Carmel, dan Galaad, Galilea lebih tinggi dan besar 

dataran Esdrelom, 

{1:9} dan semua yang ada di Samaria dan kota-kota 



daripadanya, dan seberang Yordan kepada Yerusalem dan 
Betane, dan 

Chelus, dan Kades, dan sungai Mesir, dan Taphnes, 

dan Ramesse, dan semua tanah dari Gesem, 

{1:10} sampai kamu datang luar Tanis dan Memphis, dan untuk 

Semua penduduk Mesir, sampai kamu datang ke perbatasan 

Ethiopia. 

{1:11} tapi semua penduduk tanah membuat cahaya 

perintah Nabuchodonosor, raja Asiria, 

tidak pergi mereka bersamanya ke pertempuran; karena 
mereka tidak 

takut kepada-Nya: Ya, dia telah ada sebelum mereka sebagai 
satu orang, dan 

dilepasnya Duta-nya dari mereka tanpa efek, dan 

dengan aib. 

{1:12} karena itu Nabuchodonosor adalah sangat marah dengan 

Semua ini negara, dan oleh takhtanya dan kerajaan, yang 

Dia pasti sebagai pembalasan atas semua pantai tersebut dari 
Cilicia, 

dan Damaskus, Suriah dan bahwa ia akan membunuh dengan 

pedang semua penduduk negeri Moab, dan 



anak-anak Amon, dan seluruh Yudea, dan semua yang ada di 

Mesir, sampai kamu datang ke perbatasan antara dua laut. 

{1:13} maka dia berarak dalam array pertempuran dengan 
kuasa-Nya 

melawan Raja Arpakhsad dalam tahun ketujuh, dan dia 

menang dalam pertempuran: untuk dia membongkar semua 
kekuatan 

Arpakhsad, dan seluruh prajurit berkudanya dan keretanya, 

{1:14} dan menjadi Tuhan kotanya, dan datang kepada 

Ecbatane, dan mengambil menara, dan manja jalan 

daripadanya, dan berubah keindahan daripadanya menjadi 
malu. 

{1:15} ia mengambil juga Arpakhsad di pegunungan Ragau, 

dan memukul dia melalui dengan Permainan Anak Panah, dan 
memusnahkannya 

benar-benar hari itu. 

{1:16} sehingga ia kemudian kembali ke Nineve, ia kedua dan 

Semua perusahaan bermacam-macam bangsa-bangsa yang 
menjadi sangat besar 

banyak orang-orang perang, dan di sana ia mengambil mudah 
nya, dan 

banqueted, ia dan pasukannya, seratus dua puluh 



hari. 

{2:1} dan dalam tahun kedelapan, kedua dan kedua puluh 

hari pertama bulan pertama, ada pembicaraan di rumah 

Nabuchodonosor raja Asyur yang seharusnya, sebagai dia 

berkata, membalas dirinya pada seluruh bumi. 

{2:2} jadi dia memanggil kepadanya semua pegawainya, dan 
semua 

bangsawan, dan berkomunikasi dengan mereka rahasianya 
nasihat, dan 

menyimpulkan melanda seluruh bumi dari sendiri 

mulut. 

{2:3} maka mereka ditetapkan untuk memusnahkan semua 
yang tidak 

menuruti perintah mulutnya. 

{2:4} dan ketika ia telah berakhir keputusannya, 

Nabuchodonosor raja Asyur disebut Holofernes 

Kapten kepala pasukan, yang berikutnya kepadanya, dan 

berkata kepadanya. 

{2:5} demikianlah firman raja, Tuhan seluruh 

bumi, sesungguhnya, engkau pergi keluar dari hadapan-Ku, dan 



Bawalah beserta engkau beberapa orang kepercayaan kekuatan 
mereka sendiri, dari 

orang pasukan berjalan kaki ratus dan dua puluh ribu; dan 
nomor 

kuda dengan dua belas ribu pengendaranya. 

{2:6} dan engkau pergi terhadap semua negara Barat tersebut, 

karena mereka tidak menaati perintah-Ku. 

{2:7} dan engkau akan memberitakan kepada bahwa mereka 
mempersiapkan diri untuk saya 

bumi dan air: untuk saya akan maju dalam murka-Ku terhadap 
mereka 

dan akan mencakup seluruh wajah bumi dengan kaki 

ranjau darat, dan aku akan memberi mereka untuk jarahan 
kepada mereka: 

{2:8} sehingga mereka dibunuh akan mengisi lembah dan 
brooks mereka 

dan Sungai akan penuh dengan orang mati, sampai itu 
melimpah: 

{2:9} dan saya akan membawa tawanan-tawanan mereka ke 
bagian paling 

seluruh bumi. 

{2:10} engkau karenanya pergi bolak-balik. dan mengambil 
terlebih dahulu 



bagi saya semua pantai mereka: dan jika mereka akan 
menyerahkan diri 

kepadamu, engkau akan cadangan mereka bagi saya sampai 
hari mereka 

hukuman. 

{2:11} tetapi tentang mereka yang memberontak, biarkan tidak 
Mu mata 

cadangan mereka; tetapi menempatkan mereka ke 
pembantaian, dan memanjakan mereka 

palingkanlah engkau menolong. 

{2:12} untuk demi aku yang hidup, dan oleh kekuatan kerajaan, 

apapun telah kukatakan, yang akan saya lakukan dengan 
tanganku. 

{2:13} dan mengambil engkau memperhatikan bahwa engkau 
melanggar tidak ada 

perintah-perintah Tuhan-Mu, tetapi mencapai mereka 
sepenuhnya, 

seperti yang saya telah Kuperintahkan kepadamu, dan 
menunda untuk tidak melakukannya. 
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{2:14} kemudian Holofernes pergi dari kehadiran 

nya Tuhan, dan disebut jagoan para Gubernur dan Kapten, dan 

perwira tentara Assur; 



{2:15} dan Saul memeriksa barisan orang-orang pilihan untuk 
pertempuran, sebagai 

nya diperintahkan Tuhan, kepada seratus dua puluh 

ribu, dan dua belas ribu pemanah di atas kuda; 

{2:16} dan ia berkisar mereka, seperti tentara yang besar 
diperintahkan untuk 

perang. 

{2:17} dan ia mengambil unta dan keledai untuk kereta mereka, 

jumlah yang sangat besar; dan domba dan lembu dan kambing 
tanpa 

Nomer untuk ketentuan mereka: 

{2:18} dan banyak dari menyediakan makanan bagi setiap orang 
tentara, 

dan sangat banyak emas dan perak dari istana raja. 

{2:19} kemudian ia pergi berperang dan semua kuasa-Nya 
untuk pergi sebelum 

Raja Nabuchodonosor di perjalanan, dan untuk menutupi 
semua 

muka bumi ke arah barat dengan kereta-kereta mereka, dan 

penunggang kuda, dan mereka, pilihan orang pasukan berjalan 
kaki. 

{2:20} negara juga bermacam-macam nomor besar datang 
dengan 



mereka seperti belalang, dan seperti pasir di bumi: untuk 

banyak adalah tanpa nomor. 

{2:21} dan mereka pergi dari Nineve tiga hari perjalanan 

menuju polos dari Bectileth, dan bernada dari Bectileth 

dekat Gunung yang berada di sebelah kiri atas 

Cilicia. 

{2:22} kemudian dia mengambil semua pasukannya, nya orang 
pasukan berjalan kaki, dan 

penunggang kuda dan kereta dan pergi dari situ ke bukit 

negara; 

{2:23} dan menghancurkan Phud dan Lud, dan manja semua 

anak-anak Rasses, dan anak-anak Israel, yang 

ke arah padang gurun di Selatan tanah 

Chellians. 

{2:24} kemudian ia pergi Euprates dan pergi melalui 

Mesopotamia, dan menghancurkan semua kota tinggi yang 

atas Sungai Arbonai, sampai kamu datang ke laut. 

{2:25} dan dia mengambil perbatasan Cilicia, dan membunuh 
semua 

yang menolak dia, dan datang ke perbatasan Yapet, yang 

itu ke arah selatan, luar Arabia. 



{2:26} ia dikepung juga semua anak-anak Madian, dan 

terbakar mereka Pondok Daun, dan manja kandang-kandang 
domba mereka. 

{2:27} kemudian ia turun ke dataran Damsyik di 

waktu gandum panen, dan terbakar semua bidang mereka, dan 

menghancurkan kambing domba dan lembu sapi juga dia manja 
kota-kota mereka, 

dan benar-benar sia-sia negara mereka, dan memukul semua 
muda mereka 

Laki-laki dengan mata pedang. 

{2:28} sebab ketakutan dan cemas akan dia jatuh pada semua 

penduduk pantai laut, yang dalam Sidon dan 

Tirus, dan mereka yang diam di Sur dan Ocina, dan semua yang 

tinggal di Jemnaan; dan mereka yang diam di Azotus dan 

Ascalon takut Dia sangat. 

{3:1} jadi mereka mengutus Duta kepadanya untuk mengobati 
dari 

perdamaian, berkata: 

{3:2} sesungguhnya, kita hamba-hamba Nabuchodonosor 

Raja besar berbohong sebelum engkau; menggunakan kita 
sebagaimana baik dalam Mu 

penglihatan. 



{3:3} sesungguhnya, rumah-rumah kita, dan semua tempat 
kami, dan semua kami 

ladang gandum, dan domba dan lembu sapi, dan semua Loge 

tenda kami berbohong sebelum wajah-Mu; menggunakan 
mereka sebagai itu Peringatkanlah kepadamu. 

{3:4} sesungguhnya, bahkan kota-kota kita dan penduduk 
daripadanya 

adalah hamba-Mu; datang dan berurusan dengan mereka 
seperti yang kaupandang baik 

kepadamu. 

{3:5} sehingga orang-orang datang ke Holofernes, dan 
menyatakan kepada 

Dia secara. 

{3:6} kemudian datang ia ke arah pesisir Laut, ia kedua 

dan tentara, dan mengatur pasukan-pasukan tentera di kota 
tinggi, dan mengambil 

mereka memilih laki-laki untuk bantuan. 

{3:7} sehingga mereka dan semua negara sekeliling menerima 

mereka dengan karangan bunga, tarian, dan rebana. 

{3:8} namun ia melemparkan sempadan mereka dan 
mengurangi 

kebun mereka: karena dia telah mengumumkan untuk 
menghancurkan semua dewa-dewa 



Tanah, bahwa semua bangsa harus menyembah 
Nabuchodonosor 

saja, dan bahwa semua lidah dan suku harus berseru kepada-
Nya sebagai 

Allah. 

{3:9} juga ia datang luar Esdraelon dekat kepada 

Yudea, luar Selat besar Yudea. 

{3:10} dan bernada tinggi antara Geba dan Scythopolis, 

sana ia menunggu satu bulan, bahwa dia mungkin berkumpul 

bersama-sama semua kereta pasukannya. 

{4:1} sekarang anak-anak Israel, yang tinggal di Yudea, 

mendengar semua itu Holofernes Kapten kepala 

Nabuchodonosor raja Asiria telah lakukan untuk 

bangsa-bangsa, dan setelah cara bagaimana ia telah manja 
semua mereka 

Kuil-Kuil, dan membawa mereka ke sia-sia. 

{4:2} sebab mereka adalah sangat takut kepada-Nya, dan 

yang bermasalah untuk Yerusalem, dan Bait Tuhan 

Tuhan mereka: 

{4:3} untuk mereka yang baru kembali dari pembuangan, 

dan semua orang Yudea akhir-akhir ini berkumpul bersama: 



dan kapal, dan mezbah, dan rumah, dikuduskan 

setelah mengotori. 

{4:4} sebab mereka dikirimkan ke seluruh daerah Samaria, 

dan desa dan Bethoron, dan Belmen, dan Yerikho, 

dan Choba, dan Esora, dan lembah Salem: 

{4:5} dan dimiliki dirinya sebelumnya 

puncak pegunungan tinggi, dan diperkaya desa yang 

dalam mereka, dan diletakkan tuntutan untuk penyediaan 
perang: 

untuk bidang yang akhir-akhir ini menuai. 

{4:6} juga Joacim imam besar, iaitu orang 

hari di Yerusalem, menulis kepada mereka yang diam di 
Bethulia, dan 

Betomestham, yang merupakan luar Esdraelon menuju 

membuka negara, dekat dengan Dothaim, 

{4:7} pengisian mereka untuk menjaga bagian-bagian dari bukit 

negara: sebab mereka masuk ke Yudea, dan 

mudah untuk menghentikan mereka yang akan datang, karena 

Bagian adalah yang paling lurus, untuk dua orang. 

{4:8} dan bangsa Israel melakukan sebagai Joacim tinggi 



Imam telah memerintahkan mereka, dengan orang dahulu dari 
semua 
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orang-orang Israel, yang diam di Yerusalem. 

{4:9} maka setiap orang Israel berseru kepada Tuhan dengan 
besar 

kegairahan, dan dengan vehemency besar yang menurut 
mereka merendahkan mereka 

jiwa-jiwa: 

{4:10} kedua mereka, dan istri dan anak-anak mereka, dan 

ternak mereka, dan setiap orang asing dan kerja prajurit 
upahan, dan mereka 

hamba dibeli dengan uang, menempatkan mengenakan kain 
kabung pada pinggang mereka. 

{4:11} sehingga setiap laki-laki dan perempuan, dan kecil 

anak-anak, dan penduduk Yerusalem, jatuh sebelum 

Candi dan cor abu atas kepala mereka, dan penyebaran mereka 

berkabung di hadapan Tuhan: juga mereka menempatkan 

kain kabung tentang mezbah, 

{4:12} dan berseru kepada Allah Israel semua dengan satu 
persetujuan 



sungguh-sungguh, bahwa ia tidak akan memberikan anak-anak 
mereka untuk mangsa, 

dan istri-istri mereka untuk jarahan, dan kota-kota pusaka 

untuk pemusnahan, dan tempat kudus itu pencemaran dan 

mencela, dan negara-negara untuk bersukacita atas. 

{4:13} Jadi Allah mendengar doa-doa mereka, dan melihat 
mereka 

penderitaan: untuk orang-orang berpuasa berhari-hari di 
seluruh Yudea dan 

Jerusalem sebelum tempat kudus Tuhan yang Maha kuasa. 

{4:14} dan Joacim imam besar, dan para imam yang 

berdiri di hadapan Tuhan, dan mereka yang melayani 

Tuhan, telah pinggang mereka girt dengan kain kabung, dan 
ditawarkan 

harian bakaran, dengan nazarmu, dan pemberian 

orang-orang, 

{4:15} dan telah abu di mitres mereka, dan berseru kepada 

Tuhan dengan semua kekuatan mereka, bahwa ia akan 
memandang semua 

Rumah Israel anggun. 

{5:1} kemudian itu dinyatakan Holofernes, kepala 

Kapten tentera Assur, yang umat Israel telah 



siap untuk perang, dan tutup mulut bagian bukit 

negara, dan telah mengukuhkan semua puncak-puncak bukit 
tinggi dan 

telah meletakkan hambatan di champaign negara: 

{5:2} kaupakai yang ia sangat marah, dan disebut semua 

raja Moab, dan Kapten Amon, dan semua 

Gubernur pesisir Laut, 

{5:3} dan berkatalah ia kepada mereka, memberitahu saya 
sekarang, Hai anak-anak dari 

Chanaan, yang adalah orang-orang ini, yang diam di bukit 

negara, dan apa yang kota yang mereka tempati, dan apa 

adalah kumpulan tentara mereka dan mana adalah kekuatan 
mereka 

dan kekuatan, dan raja apa terletak atas mereka, atau Kapten 

tentara mereka; 

{5:4} dan mengapa mereka telah ditentukan tidak akan datang 
dan 

bertemu saya, lebih dari semua penduduk dari daerah Barat. 

{5:5} berkata Achior, Kapten Semua anak 

Amon, membiarkan Tuhan sekarang mendengar kata-kata dari 
mulut 



hamba-Mu, dan aku akan menyatakan kepadamu kebenaran 
mengenai 

orang-orang ini, yang diam dekat kepadamu, dan inhabiteth 
bukit 

negara: dan ada tidak akan berbohong datang dari mulut 

hamba-Mu. 

{5:6} orang-orang ini adalah keturunan dari golongan Kasdim: 

{5:7} dan mereka sojourned sebelumnya di Mesopotamia, 

karena mereka tidak akan mengikuti dewa ayah mereka, 

yang berada di tanah Kasdim. 

{5:8} untuk mereka meninggalkan jalan nenek moyang mereka, 
dan 

menyembah Allah yang di sorga, Allah yang mereka tahu: 

Jadi mereka mengusir mereka dari muka Allah mereka, dan 
mereka 

melarikan diri ke Mesopotamia, dan sojourned ada banyak hari. 

{5:9} maka Tuhan mereka memerintahkan mereka untuk 
berangkat dari 

tempat dimana mereka sojourned, dan pergi ke negeri 

Chanaan: mana mereka diam, dan meningkat dengan emas 

dan perak, dan dengan sangat banyak ternak. 

{5:10} tetapi ketika kelaparan dibahas seluruh tanah 



Chanaan, mereka turun ke Mesir, dan sojourned 

sementara mereka yang dipelihara, dan menjadi tidak besar 

banyak, sehingga yang satu tidak bisa nomor bangsa mereka. 

{5:11} karena itu raja Mesir bangkit melawan mereka, 

dan ditangani subtilly dengan mereka, dan membawa mereka 
rendah dengan 

Labouring batu bata, dan membuat mereka budak. 

{5:12} kemudian mereka berseru kepada Allah mereka, dan ia 
menimpa semua 

tanah Mesir dengan malapetaka tak tersembuhkan: Jadi Mesir 

membuang mereka dari penglihatan mereka. 

{5:13} Allah dan kering laut merah di depan mereka, 

{5:14} dan membawa mereka ke Gunung Sina, dan Cades - 

Barne, dan dilemparkan ke semua orang yang diam di padang 
gurun. 

{5:15} sehingga mereka menetap di tanah orang Amori, dan 
mereka 

dihancurkan oleh kekuatan mereka semua mereka Esebon, dan 
lewat 

menyeberangi sungai Yordan, mereka memiliki semua negara 
bukit. 



{5:16} dan mereka membuang keluar sebelum mereka 
Chanaanite, 

Pherezite, orang Yebus, dan Sychemite, dan semua 

Gergesites, dan mereka yang diam di negeri itu berhari-hari. 

{5:17} dan sementara mereka melakukan dosa tidak sebelum 
Tuhan mereka, mereka 

makmur, karena Tuhan yang membenci kejahatan dengan 

mereka. 

{5:18} tetapi ketika mereka berangkat dari cara yang ia 

ditunjuk mereka, mereka telah dimusnahkan di banyak 
pertempuran sangat 

sakit, dan yang dipimpin tawanan ke negeri yang tidak mereka 
's, 

dan dalam Bait Suci Allah mereka yang dilemparkan ke tanah, 
dan 

Kota-kota mereka diambil oleh musuh-musuh. 

{5:19} tetapi sekarang mereka kembali kepada Allah mereka, 
dan 

datang dari tempat-tempat yang mana mereka berserak, dan 

mempunyai pertalian Yerusalem, dimana tempat kudus 
mereka, dan 

duduk di negara bukit; untuk itu menjadi sunyi sepi. 



{5:20} sekarang karena itu, saya Tuhan dan Gubernur, jika ada 

kesalahan terhadap orang-orang ini, dan mereka yang berdosa 
melawan Allah mereka, 

Mari kita mempertimbangkan bahwa ini akan menjadi 
kehancuran mereka, dan mari kita pergi, 

dan kami akan mengatasinya. 

{5:21} tetapi jika ada ada kejahatan di negara mereka, biarkan 
saya 

Tuhan sekarang lulus, supaya Tuhan mereka membela mereka, 
dan Allah mereka 

bagi mereka, dan kita menjadi celaan sebelum seluruh dunia. 

{5:22} dan setelah Achior selesai perkataan-perkataan ini, 
Semua 

orang-orang yang berdiri di sekeliling Kemah bersungut, dan 

kepala pria dari Holofernes, dan semua yang tinggallah oleh sisi 
laut, 

dan di Moab, berkata bahwa ia harus membunuhnya. 

{5:23}, mengatakan mereka, kita tidak akan takut wajah 

anak-anak Israel: sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak 
memiliki 

kekuatan atau kuasa untuk pertempuran kuat 
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{5:24} sekarang karena itu, Tuhan Holofernes, kita akan naik, 

dan mereka akan menjadi mangsa untuk dimakan semua 
tentara Mu. 

{6:1} dan Kapan keributan pria itu tentang 

Dewan berhenti, Holofernes kepala kapten dari 

tentara Assur berkata kepada Achior dan semua orang Moab 
sebelum 

Semua perusahaan bangsa-bangsa lain, 

{6:2} dan yang suam engkau, Achior dan anak buahnya dari 

Efraim, bahwa engkau telah bernubuat terhadap kami untuk 
hari, dan 

engkau mengatakan, bahwa kita tidak boleh membuat perang 
dengan orang-orang 

Israel, karena Tuhan mereka akan mempertahankan 
mereka? dan Siapakah Allah 

Tapi Nabuchodonosor? 

{6:3} ia akan mengirim kuasa-Nya, dan akan memusnahkan 
mereka dari 

wajah bumi, dan Allah mereka tidak akan melepaskan mereka: 

Tapi kita hamba-hambaNya akan menghancurkan mereka 
sebagai satu orang; untuk mereka 

tidak mampu mempertahankan kekuatan kuda kami. 



{6:4} untuk dengan mereka kita akan menginjak mereka di 
bawah kaki, dan 

mereka pegunungan akan mabuk dengan darah mereka, dan 
mereka 

bidang akan dipenuhi dengan mayat mereka, dan mereka 

jejak tidak akan mampu berdiri di hadapan kita, karena mereka 
akan 

benar-benar binasa, demikianlah raja Nabuchodonosor, Tuhan 
atas semuanya 

Bumi: sebab dia berkata, tidak ada kata-kata saya akan sia-sia. 

{6:5} dan engkau, Achior, seorang upahan bani Amon, yang 

engkau berbicara kata-kata ini hari kedurhakaan Mu, engkau 

melihat wajah saya tidak lebih dari hari ini, sampai aku 
mengambil dendam 

bangsa ini yang keluar dari Mesir. 

{6:6} dan kemudian akan pedang tentara tambang, dan 

banyak dari mereka yang melayani saya, melewati sisi Mu, dan 

engkau akan jatuh di antara mereka yang mati terbunuh, ketika 
aku kembali. 

{6:7} sekarang karena itu hamba-hambaku akan membawa 
engkau kembali 

ke pegunungan, dan akan menetapkan engkau di salah satu 
dari kota-kota 



Bagian: 

{6:8} dan engkau tidak akan binasa, sampai engkau punah 

dengan mereka. 

{6:9} dan jika engkau membujuk dirimu sendiri dalam akal 
budimu bahwa mereka 

akan diambil, biarkan tidak hadapanmu jatuh: saya telah 
berbicara, 

dan tidak ada kata-kata saya akan sia-sia. 

{6:10} Holofernes kemudian memerintahkan hamba-hambanya, 
yang 

menunggu di dalam kemahnya, mengambil Achior, dan 
membawanya ke Bethulia, 

dan menyerahkan dia ke dalam tangan orang Israel. 

{6:11} sehingga membawanya kepada hamba-hambanya, dan 
membawanya keluar dari 

kamp ke dataran, dan mereka pergi dari tengah-tengah 

polos ke negara bukit, dan datang kepada air mancur yang 

berada di bawah Bethulia. 

{6:12} dan ketika orang-orang kota melihat mereka, mereka 
mengambil 

atas senjata mereka, dan pergi dari kota ke atas 



Hill: dan setiap orang yang digunakan umban memeliharanya 
dari kedatangan 

sampai dengan pengecoran batu terhadap mereka. 

{6:13} Namun demikian setelah mendapat privily di bawah 
bukit, 

mereka terikat Achior, dan melemparkannya ke bawah, dan 
meninggalkannya di 

kaki bukit, dan kembali kepada Tuhan mereka. 

{6:14} tetapi bani Israel turun dari kota mereka, dan 

datang kepadanya dan dilepaskan dia, dan membawanya ke 

Bethulia, dan mempersembahkan kepada Gubernur kota: 

{6:15} yang berada di hari-hari Ozias bin Micha, 

suku Simeon, dan Chabris bin Gothoniel, 

dan Charmis bin Melchiel. 

{6:16} dan mereka disebut bersama semua orang dahulu dari 

kota, dan semua pemuda mereka berlari bersama-sama, dan 
perempuan mereka, untuk 

Majelis, dan mereka mengatur Achior di tengah-tengah semua 
mereka 

orang-orang. Maka Ozias bertanya kepadanya apa yang 
dilakukan. 

{6:17} dan dia menjawab dan menyatakan kepada mereka 



kata-kata Dewan Holofernes, dan semua kata-kata yang 

Dia telah berbicara di tengah-tengah pembesar Assur, dan 

apapun Holofernes telah membantah bangga 

kaum Israel. 

{6:18} maka orang-orang jatuh dan menyembah Allah, 

dan menangis kepada Tuhan. berkata, 

{6:19} ya Tuhan Allah surga, lihatlah kebanggaan mereka, dan 
belas kasihan 

kawasan yang rendah dari bangsa kita, dan melihat pada wajah 
mereka 

yang dikuduskan kepadamu hari ini. 

{6:20} kemudian mereka menghibur Achior, dan memuji dia 

sangat. 

{6:21} Ozias dan membawanya keluar dari Majelis kepada Nya 

rumah, dan membuat pesta untuk para tua-tua itu; dan mereka 
memanggil 

Allah Israel yang malam untuk membantu. 

{7:1} hari berikutnya Holofernes memerintahkan pasukannya, 

dan semua orang yang datang kepada mengambil bagian, yang 

mereka harus menghapus perkemahan mereka terhadap 
Bethulia, untuk mengambil 



aforehand pendakian-pendakian ke pegunungan, dan membuat 
perang 

terhadap orang Israel. 

{7:2} kemudian laki-laki kuat mereka dihapus kamp-kamp 
mereka dalam 

hari, dan tentara prajurit adalah seratus dan 

tujuh puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, dan dua belas 
ribu orang Berkuda, 

samping Bagasi, dan orang-orang lain yang terjadi antara 

mereka, sangat besar orang banyak. 

{7:3} dan mereka berkemah di lembah dekat kepada Bethulia, 

dengan air mancur, dan mereka menyebar sendiri lebarnya atas 

Dothaim bahkan Belmaim, dan panjang dari Bethulia kepada 

Cynamon, sebelah timur Esdraelon. 

{7:4} sekarang anak-anak Israel, ketika mereka melihat 

banyak, sangat bermasalah, dan berkata setiap orang 

sesamanya, sekarang akan orang-orang ini menjilat up wajah 

bumi; untuk pegunungan tinggi, maupun lembah-lembah, atau 

bukit-bukit, mampu menanggung berat badan mereka. 

{7:5} maka setiap orang mengambil senjata perang, dan 



ketika mereka telah menyalakan api atas menara mereka, 
mereka 

malam tetap dan semua yang ditonton. 

{7:6} tetapi di hari kedua Holofernes membawa semua 

berkudanya di hadapan orang Israel yang 

dalam Bethulia, 

{7:7} dan melihat bagian naik ke kota, dan datang ke 

air mancur air mereka, dan mengambil mereka, dan mengatur 

pasukan-pasukan pendudukan manusia perang atas mereka, 
dan ia sendiri dihapus 

terhadap umatNya. 

{7:8} kemudian datang kepadanya semua kepala anak-anak dari 

Esau, dan para gubernur dari orang-orang Moab, dan 

Kapten dari pesisir Laut, dan berkata, 

{7:9} membiarkan Tuhan kita sekarang mendengar kata-kata, 
bahwa tidak ada 
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menggulingkan tentara Mu. 

{7:10} untuk ini orang-orang dari bangsa Israel tidak percaya 

dalam tombak, tetapi di puncak pegunungan wherein 

mereka diam, karena hal ini tidak mudah datang ke puncak 



mereka pegunungan. 

{7:11} sekarang karena itu, tuanku, melawan tidak mereka 
dalam 

Pertempuran array, dan tidak akan tidak begitu banyak sebagai 
satu orang dari Mu 

orang-orang yang binasa. 

{7:12} tetap di kamp Mu, dan menjaga semua orang dari 
padamu 

Angkatan Darat, dan membiarkan hambamu masuk ke tangan 
mereka air mancur 

air, yang issueth keluar dari kaki Gunung: 

{7:13} untuk semua penduduk Bethulia memiliki air mereka 

dari situ; Jadi akan Haus membunuh mereka, dan mereka akan 
menyerah mereka 

kota, dan kami dan kami akan pergi ke puncak 

pegunungan yang dekat dan akan berkemah atas mereka, 
untuk menonton 

bahwa tidak ada keluar dari kota. 

{7:14} sehingga mereka dan istri dan anak mereka akan 

dikonsumsi dengan api, dan sebelum pedang datang melawan 

mereka, mereka akan dijatuhkan di jalan-jalan mana mereka 

memikirkan. 



{7:15} dengan demikian haruslah engkau membuat mereka 
pahala yang jahat; 

karena mereka memberontak, dan bertemu tidak Mu orang 
ramai. 

{7:16} dan kata-kata ini senang Holofernes dan semua 

hamba-hamba, dan ia ditunjuk untuk melakukan apa yang 
mereka telah berbicara. 

{7:17} sehingga kamp bani Amon itu pergi, 

dan dengan mereka lima ribu orang Asyur, dan 

berkemah di lembah, dan mengambil air, dan air mancur 

air anak-anak Israel. 

{7:18} kemudian bani Esau naik dengan 

bani Amon, dan berkemah di pegunungan selama 

melawan Dothaim: dan mereka mengirim beberapa orang ke 
arah 

Selatan, dan ke arah timur luar Ekrebel, yang merupakan 

dekat kepada Chusi, yang adalah atas Sungai Mochmur; dan 

sisa pasukan Asyur berkemah di dataran, dan 

menutupi wajah seluruh negeri; dan tenda mereka dan 

Kereta yang bernada untuk banyak sangat besar. 

{7:19} lalu orang Israel berseru kepada Tuhan 



Allah mereka, karena hati mereka gagal, untuk semua musuh-
musuh mereka 

telah dikepung mereka berkeliling, dan ada tidak ada cara 
untuk 

melarikan diri keluar dari antara mereka. 

{7:20} sehingga semua perusahaan Assur tetap tentang 

mereka, baik mereka orang pasukan berjalan kaki, kereta dan 
orang Berkuda, empat dan 

tiga puluh hari, sehingga semua kapal mereka air gagal semua 

inhibitants dari Bethulia. 

{7:21} dan waduk yang dikosongkan, dan mereka tidak 

air minum isi mereka selama satu hari; karena mereka memberi 
mereka 

minum dengan ukuran. 

{7:22} Sebab itu anak-anak muda mereka yang dari hati, 

perempuan dan laki-laki muda mereka pingsan untuk kehausan 
dan jatuh 

turun di jalan-jalan kota, dan oleh ayat-ayat 

gerbang, dan tidak lagi ada kekuatan apapun di dalamnya. 

{7:23} maka semua orang berkumpul untuk Ozias, dan untuk 

kepala kota, laki-laki muda dan perempuan, dan anak-anak, 



dan berseru dengan suara nyaring, dan katakan sebelumnya 
semua tua-tua, 

{7:24} Allah menjadi hakim antara kami dan kamu: sebab kamu 

dilakukan kita besar cedera, bahwa kamu belum diperlukan 
ketenangan 

anak-anak Assur. 

{7:25} untuk sekarang kita tidak ada penolong lain: tetapi Tuhan 
telah dijual kami 

ke tangan mereka, yang kita harus dilemparkan ke bawah 
sebelum 

mereka dengan kehausan dan kehancuran besar. 

{7:26} sekarang karena itu memanggil mereka kepadamu dan 
memberikan 

seluruh kota untuk jarahan kepada orang Holofernes, dan 
untuk semua 

pasukannya. 

{7:27} untuk lebih baik bagi kita untuk dilakukan jarahan 
kepada mereka: 

daripada mati karena dahaga: kami akan hamba-hambanya, 
yang kami 

jiwa-jiwa yang mungkin hidup, dan tidak melihat kematian bayi 
kita sebelum 

mata kita, atau istri kita atau anak-anak kita mati. 



{7:28} kita menjadi saksi terhadap kamu ke surga dan 

bumi, dan Tuhan dan Tuhan nenek-moyang kita, yang 
punisheth 

kita menurut dosa-dosa kita dan dosa-dosa nenek moyang kita, 
bahwa ia 

melakukan tidak sesuai kami telah mengatakan hari ini. 

{7:29} kemudian ada besar menangis dengan satu persetujuan 
di 

di tengah-tengah Majelis; dan mereka berseru kepada Tuhan 

dengan suara nyaring. 

{7:30} kata Ozias kepada mereka, saudara-saudara, baik 

keberanian, mari kita belum bertahan lima hari, di mana ruang 

Tuhan Allah kita dapat mengubah rahmat-Nya kepada 
kita; karena ia tidak akan 

membiarkan kita benar-benar. 

{7:31} dan jika melewati hari-hari ini, dan ada datang tidak 
membantu 

kepada kami, saya akan melakukan menurut perkataanmu. 

{7:32} dan dia orang-orang, setiap orang untuk mereka 

biaya sendiri; dan pergilah mereka ke dinding dan Menara 

kota mereka, dan dikirim perempuan dan anak-anak menjadi 
mereka 



rumah: dan mereka sangat rendah membawa di kota. 

{8:1} sekarang pada waktu itu Judith mendengar daripadanya, 
yang 

Putri Merari, anak sapi, anak Yusuf, 

bin Ozel, bin Elcia, anak Ananias, anak 

Gedeon, bin Raphaim, bin Acitho, bin 

Eliu, putra Eliab, putra Natanael, anak 

Samael, bin Salasadal, bin Israel. 

{8:2} dan Manasses adalah suaminya, suku nya dan 

kerabat, yang meninggal pada tuaian jelai. 

{8:3} untuk ketika ia berdiri mengawasi mereka bahwa terikat 
berkasku 

di bidang, panas datang atas kepalanya, dan ia jatuh pada nya 

tempat tidur, dan meninggal di kota Bethulia: dan mereka 
menguburkannya 

moyangnya di bidang antara Dothaim dan Balamo. 

{8:4} jadi Judith adalah seorang janda di rumahnya tiga tahun 
dan 

empat bulan. 

{8:5} dan dia membuat tenda di atas rumahnya. 

dan meletakkan mengenakan kain kabung pada pinggangnya 
dan ware nya janda 



pakaian. 

{8:6} dan dia berpuasa sepanjang zaman janda nya, Simpan 

Hotel Sabat-Sabat, dan hari-hari Sabat, dan menyorotkan dari 

bulan baru dan bulan-bulan baru dan perayaan-perayaan dan 

hari-hari Kudus kaum Israel. 

{8:7} dia adalah juga wajah lumayan, dan sangat 

cantik parasnya: dan suaminya Manasses meninggalkan Dia 

emas, perak, dan laki dan budak-budakmu perempuan, dan 
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ternak, dan tanah; dan dia tetap kepada mereka. 

{8:8} dan tidak ada yang memberinya kata sakit; AR dia 

takut akan Tuhan sangat. 

{8:9} sekarang ketika ia mendengar kata-kata orang-orang jahat 

terhadap Gubernur, yang mereka pingsan karena air; untuk 

Judith mendengar semua kata yang Ozias telah berbicara 
kepada 

mereka, dan bahwa beliau bersumpah untuk memberikan kota 
kepada 

Orang Asyur setelah lima hari; 

{8:10} maka dia mengirim waitingwoman nya, itu 



pemerintah dari semua hal yang ia miliki, untuk memanggil 
Ozias dan 

Chabris dan Charmis, dahulu kota. 

{8:11} dan mereka datang kepadanya, dan dia berkata kepada 
mereka: 

Mendengar aku sekarang, Hai kamu Gubernur penduduk dari 

Bethulia: untuk kata-kata yang kamu telah berbicara sebelum 

orang-orang hari ini tidak benar, menyentuh sumpah yang 
kamu 

dibuat dan diucapkan antara Tuhan dan kamu, dan memiliki 

berjanji untuk memberikan kota kepada musuh-musuh kita, 
kecuali dalam 

hari ini Tuhan berpaling untuk membantu Anda. 

{8:12} dan sekarang yang kamu yang memiliki mencobai Allah 
ini 

hari, dan berdiri bukan Allah antara anak-anak laki-laki? 

{8:13} dan sekarang mencoba Tuhan yang Maha kuasa, tetapi 
kamu akan pernah 

tahu apa pun. 

{8:14} untuk kamu tidak dapat menemukan kedalaman hati 
manusia, 

Janganlah kamu dapat merasakan hal-hal yang dia membuat 
perhitungan: lalu bagaimana 



dapat kamu mencari Allah, yang telah membuat semua hal ini, 
dan 

mengetahui pikirannya, atau memahami tujuan-
Nya? Sebenarnya saya 

saudara-saudara, memprovokasi tidak Tuhan Allah kita marah. 

{8:15} jika dia tidak akan membantu kami dalam lima hari ini, 
dia 

berkuasa untuk membela kita ketika dia akan, bahkan setiap 
hari, atau untuk 

menghancurkan kita sebelum musuh-musuh kita. 

{8:16} tidak mengikat nasihat Tuhan kita: untuk 

Tuhan tidak sebagai manusia, bahwa ia mungkin terancam; juga 
ia 

sebagai anak manusia, bahwa ia harus bimbang. 

{8:17} karena itu marilah kita menunggu untuk keselamatan 
dirinya, dan panggilan 

kepadanya untuk membantu kami, dan ia akan mendengar 
suara kita, jikalau 

Dia. 

{8:18} untuk ada muncul tidak ada di zaman kita, tidak ada 

setiap sekarang dalam hari-hari ini baik suku, maupun keluarga, 
maupun orang-orang, 



maupun kota antara kami, yang menyembah dewa-dewa yang 
dibuat dengan tangan, sebagai 

sudah dahulu. 

{8:19} untuk yang menyebabkan nenek moyang kita diberikan 
kepada 

pedang, dan untuk memanjakan, dan memiliki jatuh besar 
sebelum kami 

musuh. 

{8:20} tetapi kita tahu tidak ada Allah lain, karena itu kita 
percaya 

bahwa ia akan tidak dispise kita, atau salah satu bangsa kita. 

{8:21} untuk jika kami diambil, seluruh Yudea akan berbohong 
limbah, dan 

sanctuary kami akan dimanjakan; dan ia akan memerlukan 

Penajisan daripadanya di mulut kita. 

{8:22} dan pembantaian saudara-saudara kita, dan 

penawanan dan kehancuran negara kami 

Warisan, akan dia mengubah pada kepala kita di antara bangsa-
bangsa lain, 

palingkanlah kita akan menjadi hamba; dan kita akan 

pelanggaran dan teguran kepada semua orang yang kita miliki. 



{8:23} untuk perbudakan kami tidak akan diarahkan pada 
mendukung: 

tetapi Tuhan Jahweh kita akan mengubahnya untuk kecemaran. 

{8:24} sekarang karena itu, Hai saudara-saudara, mari kita 
menunjukkan contoh 

untuk saudara-saudara kita, karena hati mereka tergantung 
pada kami, dan 

tempat kudus, dan rumah, dan mezbah, bersandar pada kita. 

{8:25} Selain itu mari kita bersyukur kepada Tuhan Jahweh kita, 

yang trieth kita, bahkan seperti yang ia lakukan nenek moyang 
kita. 

{8:26} ingat apa hal-hal yang dia lakukan kepada Abraham dan 

bagaimana dia mencoba Ishak, dan apa yang terjadi kepada 
Yakub dalam 

Mesopotamia Syria, apabila dia memelihara domba Laban nya 

saudara pria ibu. 

{8:27} untuk dia tidak telah mencoba kami dalam api, seperti 
yang ia lakukan mereka, 

untuk pemeriksaan hati mereka, tidak Siapakah dia mengambil 

membalas dendam pada kami: tetapi Tuhan memukul mereka 
yang datang 

dekat kepadanya untuk menegur mereka. 



{8:28} kemudian berkata Ozias padanya, semua yang engkau 
telah berbicara 

engkau engkau berbicara dengan hati yang baik, dan tidak ada 
yang 

mungkin menyangkal ajaran-Mu. 

{8:29} untuk ini bukanlah hari pertama dimana kebijaksanaan 
Mu adalah 

dinyatakan; tapi dari awal umurmu semua 

orang telah dikenal memahami Mu, karena 

disposisi hatimu baik. 

{8:30} tetapi orang-orang yang sangat Haus, dan dipaksa kita 

untuk melakukan kepada mereka seperti yang kita telah 
berbicara, dan membawa sumpah 

atas diri kita sendiri, yang kami tidak akan putus. 

{8:31} karena itu sekarang berdoa engkau bagi kita, karena 
engkau 

wanita Saleh, dan Tuhan akan mengirimkan hujan untuk 
mengisi kami 

tangki air, dan kami akan pingsan lagi. 

{8:32} lalu berkatalah Judith kepada mereka, mendengar saya 
dan saya akan melakukan 

hal, yang akan pergi sepanjang semua generasi 



anak-anak bangsa kita. 

{8:33} kamu akan berdiri malam ini di pintu gerbang, dan aku 
akan pergi 

dengan waitingwoman saya: dan dalam hari itu kamu 

telah berjanji untuk memberikan kota kepada musuh-musuh 
kita Tuhan 

akan mengunjungi Israel oleh tanganku. 

{8:34} tetapi menanyakan janganlah tambang Act: karena aku 
tidak akan 

menyatakan kepadamu, sampai selesai hal-hal yang saya 
lakukan. 

{8:35} kemudian berkata Ozias dan para pemimpin kepadanya, 
masuk 

perdamaian, dan Tuhan akan depanmu untuk melakukan 
pembalasan 

pada musuh-musuh kita. 

{8:36} sehingga mereka kembali dari tenda, dan pergi ke 
mereka 

Bangsal. 

{9:1} Judith jatuh pada wajahnya, dan meletakkan abu 
kepadanya 

kepala, dan ditutup kain kabung kaupakai dia 

berpakaian; dan tentang waktu yang ukupan malam itu 



dipersembahkan di Yerusalem di rumah Tuhan Judith 

berseru dengan suara nyaring, dan berkata, 

{9:2} ya Tuhan Allah ayahku Simeon, kepada siapa Engkau 

kauberikan pedang untuk mengambil pembalasan dari orang 
asing, yang 

melonggarkan bunganya pembantu menajiskan dia, dan 
menemukan 

paha kepadanya malu, dan mencemari keperawanannya 
kepadanya 

cela; sebab engkau menghitungnya, itu tidak akan 
begitu; Namun mereka melakukan 

Jadi: 
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{9:3} mengapa engkau kauberikan pemerintahnya dibunuh, 
sehingga 

bahwa mereka dicelup mereka tidur dalam darah, ditipu, dan 

kaupakai hamba dengan majikan mereka dan para penguasa 
atas 

takhta mereka; 

{9:4} dan telah diberikan isteri mereka untuk mangsa, dan 
mereka 

putri menjadi tawanan, dan semua rampasan mereka untuk 
dibagi 



di antara anak-anakmu yang terhormat; yang dipindahkan 
dengan semangat Mu, 

dan dibenci pencemaran darah mereka dan memanggil 

engkau untuk bantuan: Ya Allah, O Tuhan, mendengar saya juga 
seorang janda. 

{9:5} sebab engkau hast pertolongan tidak hanya hal-hal, tetapi 

juga hal-hal yang jatuh sebelum, dan yang terjadi 

setelah; engkau telah berpikir pada hal-hal yang sekarang, dan 

yang akan datang. 

Ya {9:6}, apa hal-hal yang engkau telah menentukan sudah siap 
di 

tangan, dan berkata, sesungguhnya, kami di sini: untuk segala 
jalanMu 

disiapkan, dan penghakiman-Mu di ramalan Mu. 

{9:7} untuk, sesungguhnya, orang Asyur dikalikan di mereka 

daya; mereka ditinggikan dengan kuda dan manusia; mereka 
memuliakan 

kekuatan mereka orang pasukan berjalan kaki; mereka percaya 
pada perisai dan tombak, 

dan busur, dan onager. dan tidak tahu bahwa engkau Tuhan 
yang 

breakest pertempuran: Tuhan adalah nama-Mu. 



{9:8} melempar kekuatan mereka dalam kuasamu, dan 
membawa 

turun kekuatan mereka dalam murka-Mu: untuk mereka 
bertujuan untuk 

menajiskan tempat kudus Mu, dan untuk mencemari Kemah 
Suci dimana Mu 

nama mulia resteth dan melemparkan dengan pedang tanduk 

mezbah-Mu. 

{9:9} Sesungguhnya kebanggaan mereka dan mengirim murka-
Mu kepada mereka 

kepala: memberikan ke dalam tangan yang saya seorang janda, 
kekuatan 

bahwa aku telah disusun. 

{9:10} memukul dengan penipuan bibirku hamba dengan 

Pangeran, dan Pangeran dengan pelayan: memecah mereka 

keluhungan oleh tangan seorang wanita. 

{9:11} untuk kuasamu berdiri tidak di banyak maupun Mu 

mungkin dalam kuat pria: sebab engkau Allah yang orang yang 
tertindas, 

penghibur tertindas, upholder yang lemah, 

pelindung osed, seorang Juruselamat mereka yang tanpa 

harapan. 



{9:12} kiranya, kiranya engkau, ya Allah dari ayah saya, dan 

Allah pusaka Israel, Tuhan langit dan 

bumi, pencipta dari perairan, raja setiap makhluk, mendengar 

engkau doa saya: 

{9:13} dan membuat pidato saya dan penipuan menjadi luka 
mereka 

dan stripe, yang bertujuan hal-hal yang kejam terhadap Mu 

Perjanjian dan rumahmu keramat, dan terhadap atas 

Sion, dan terhadap rumah milik anak-anakmu. 

{9:14} dan membuat setiap bangsa dan suku untuk mengakui 

bahwa Engkaulah Allah segala kuasa dan keperkasaan, dan 
bahwa ada 

ini tidak lain yang protecteth orang-orang Israel tetapi engkau. 

{10:1} sekarang setelah itu ia telah berhenti menangis kepada 
Tuhan 

Israel, dan buruk dibuat sebuah akhir dari semua kata-kata ini. 

{10:2} Dia bangkit dimana ia telah jatuh, dan disebut 

pelayannya, dan turun ke dalam rumah di mana dia 

tinggal di hari-hari Sabat dan di perayaannya 

{10:3} dan menarik off berkabung yang dia punya, 

menunda pakaian Nya janda dan mencuci 



seluruh tubuh dengan air, dan meminyaki dirinya dengan mulia 

salep, jalinan rambut dari kepalanya dan meletakkan pada ban 

Berdasarkan itu, dan mengenakan pakaiannya bersukaria, 
kaupakai dia 

adalah berpakaian selama hidup Manasses suaminya. 

{10:4} dan Dia menanggung sandal kakinya, dan menaruh 

Dia Dia gelang, dan rantai nya, dan cincin nya, dan dia 

anting-anting, dan semua ornamen, dan mengenakan dirinya 
dengan berani, 

untuk memikat mata semua orang-orang yang harus 
melihatnya. 

{10:5} kemudian dia memberikan pelayannya sebotol anggur, 
dan sebuah 

kendi minyak, dan mengisi tas dengan bertih gandum, dan 
benjolan 

buah ara, dan dengan roti halus; Jadi dia dilipat semua hal ini 

bersama-sama, dan meletakkannya pada dirinya. 

{10:6} Demikianlah mereka pergi ke pintu gerbang kota 

Bethulia, dan menemukan berdiri ada Ozias dan 

kota, Chabris dan Charmis. 

{10:7} ketika mereka melihat dia, yang paras nya 

berubah, dan pakaian Nya berubah, mereka bertanya-tanya dia 



Kecantikan sangat sangat, dan berkata kepadanya. 

{10:8} Tuhan, Allah nenek moyang kita memberikan kepadamu 
nikmat, 

dan menyelesaikan Mu enterprizes untuk kemuliaan anak-anak 

Israel, dan pemuliaan Yerusalem. Kemudian mereka 

Allah disembah. 

{10:9} dan dia berkata kepada mereka, memerintahkan gerbang 

kota akan dibuka kepada-Ku, supaya aku pergi keluar untuk 
menyelesaikan 

hal-hal yang kamu telah berbicara dengan saya. Jadi mereka 

memerintahkan orang muda untuk membuka kepadanya, 
seperti yang 

berbicara. 

{10:10} dan ketika mereka telah melakukan Jadi, Judith pergi 
keluar, dia, 

dan pelayannya dengan dia; dan orang-orang kota tampak 
setelah 

Dia, sampai dia pergi menuruni gunung, dan sampai ia 

melewati lembah, dan bisa melihatnya lagi. 

{10:11} Demikianlah mereka pergi lurus di lembah: dan 

arloji pertama orang Asyur bertemu dengannya, 



{10:12} dan membawanya, dan bertanya kepadanya, apa orang 
seni 

engkau? dan dari manakah engkau? dan ke mana engkau 
berjalan? 

Dan dia berkata, saya seorang Ibrani, dan sedang melarikan diri 

dari mereka: untuk mereka akan diberikan kepadamu untuk 
dikonsumsi: 

{10:13} dan aku datang sebelum Holofernes kepala 

panglima tentara Anda, untuk menyatakan kata-kata 
kebenaran; dan aku akan 

memberitahukan kepadanya dengan cara, dimana dia akan 
pergi, dan memenangkan semua bukit 

negara, tanpa kehilangan tubuh atau kehidupan salah satu nya 

Laki-laki. 

{10:14} sekarang ketika orang-orang mendengar kata-kata, dan 
melihat 

nya wajah, mereka heran sangat kecantikannya, dan 

kepadanya 

{10:15} engkau telah menyelamatkan nyawamu, karena engkau 
telah cepat-cepat 

untuk datang ke hadirat Tuhan kita: sekarang karena itu 

datang ke kemahnya, dan sebagian dari kita akan melakukan 
kepadamu, sampai 



mereka telah menyerahkan engkau ke tangannya. 

{10:16} dan ketika engkau kasutmu sebelum dia, tidak takut 

di jantung Mu, tetapi memberitahukan kepadanya sesuai 
dengan firman-Mu; dan 

Dia akan Desak engkau juga. 

{10:17} kemudian mereka memilih keluar dari mereka ratus 
orang untuk 

menemani Dia dan pelayannya; dan mereka membawa dia ke 

tenda Holofernes. 
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{10:18} kemudian ada concourse seluruh 

Camp: untuk kedatangan Nya noised antara tenda, dan mereka 

terjadi padanya, sebagai dia berdiri tanpa Kemah Holofernes 

sampai mereka kepadanya nya. 

{10:19} dan mereka heran kecantikannya, dan mengagumi 

anak-anak Israel karena dia, dan setiap orang dikatakan 

tetangganya, yang akan membenci orang-orang ini, yang 

di antaranya wanita tersebut? Tentunya hal ini tidak baik yang 

Laki-laki mereka dibiarkan yang menjadi melepaskan mungkin 
menipu 

seluruh bumi. 



{10:20} dan mereka yang terletak dekat Holofernes keluar, dan 

Semua hamba-hambaNya dan mereka membawa dia ke dalam 
Kemah. 

{10:21} sekarang Holofernes beristirahat di tempat tidurnya di 
bawah 

kanopi, yang dibuat dari kain ungu dan emas, dan 

zamrud, dan batu-batu mulia. 

{10:22} jadi mereka menunjukkan dia dari dirinya; dan ia keluar 

sebelum kemahnya dengan perak lampu akan hadapannya. 

{10:23} dan ketika Judith datang sebelum dia dan 

hamba-hamba mereka semua kagum pada keindahan nya 

wajah; dan dia jatuh atas wajahnya, dan melakukan 

penghormatan kepadanya: dan hamba-hambaNya mengambil 
tubuhnya. 

{11:1} maka kepadanya Holofernes, wanita, menjadi 

baik kenyamanan, takut tidak dalam hatimu: karena aku tidak 
pernah melukai apapun 

itu bersedia untuk melayani Nabuchodonosor, raja dari semua 

bumi. 

{11:2} sekarang karena itu, jika umat-Mu yang diam di 

pegunungan tidak memiliki set cahaya oleh saya, aku tidak akan 
mengangkat 



sampai saya tombak melawan mereka: tapi mereka telah 
melakukan hal-hal ini 

untuk diri mereka sendiri. 

{11:3} tetapi sekarang katakan padaku: Mengapa engkau suam 
melarikan diri dari 

mereka, dan seni datang kepada kita: karena engkau datang 
untuk perlindungan; 

baik kenyamanan, engkau akan hidup malam ini, dan akhirat: 

{11:4} tidak akan menyakiti engkau, tetapi Desak engkau juga, 
sebagai 

mereka melakukan hamba-hamba raja Nabuchodonosor 
tuanku. 

{11:5} kemudian Judith berkata kepadanya, menerima kata-
kata 

hamba-Mu, dan menderita hambamu ini berbahasa Mu 

kehadiran, dan aku akan menyatakan tidak ada dusta Tuhan 
saya malam ini. 

{11:6} dan jika engkau mengikuti kata-kata Mu 

hambamu ini Tuhan akan membawa hal yang sempurna untuk 
melewati 

engkau; dan Tuhan tidak akan gagal dari tujuan. 

{11:7} sebagai Nabuchodonosor raja seluruh bumi hidup, 



dan sebagai kuasa-Nya hidup, yang telah mengutus engkau 
untuk 

menjunjung tinggi dari segala sesuatu yang hidup: untuk tidak 
hanya pria yang akan melayani 

Dia dengan engkau, tetapi juga binatang-binatang di lapangan, 
dan ternak 

dan burung-burung di udara, akan hidup oleh kuasamu di 
bawah 

Nabuchodonosor dan semua rumahnya. 

{11:8} untuk kita telah mendengar kebijaksanaan Mu dan 
kebijakan Mu, 

dan hal ini dilaporkan di seluruh bumi, engkau hanya seni 
sangat baik 

di semua Raya, dan kuat dalam pengetahuan, dan 

indah di prestasi perang. 

{11:9} sekarang sebagai mengenai masalah ini, yang Achior 

berbicara di Dewan Mu, kami telah mendengar kata-
kata; untuk pria 

dari Bethulia menyelamatkan dia, dan ia menyatakan kepada 
mereka semua yang dia 

telah berbicara kepadamu. 

{11:10} oleh karena itu, ya Tuhan dan Gubernur, menghormati 
tidak 



kata; Tapi Tempatkanlah itu di dalam hatimu, untuk benar: 
untuk bangsa kita 

tidak akan dihukum, tidak dapat pedang menang melawan 

mereka, kecuali mereka yang berdosa melawan Allah mereka. 

{11:11} dan sekarang, bahwa Tuhan tidak dikalahkan dan 

menggagalkan nya, bahkan kematian sekarang jatuh atas 
mereka, 

dan dosa mereka telah dikalahkan mereka, hati mereka akan 

memprovokasi kemarahan Tuhan mereka whensoever mereka 
akan melakukan itu 

yang tidak cocok harus dilakukan: 

{11:12} untuk tuntutan mereka gagal mereka, dan semua air 
mereka adalah 

kurang, dan mereka telah memutuskan untuk meletakkan 
tangan di atas mereka 

ternak, dan bertujuan untuk mengkonsumsi semua hal, bahwa 
Allah 

telah dilarang mereka makan oleh hukumnya: 

{11:13} dan diselesaikan untuk menghabiskan buah pertama 
dari 

persepuluh dari anggur dan minyak, yang mereka telah 
menguduskan, dan 



disediakan untuk para imam yang melayani di Yerusalem 
sebelum 

wajah Allah kita; hal-hal yang memang tidak sah untuk setiap 

orang begitu banyak seperti untuk sentuh dengan tangan 
mereka. 

{11:14} untuk mereka telah mengirimkan beberapa ke 
Yerusalem, karena 

mereka yang diam di sana telah melakukan sejenisnya, untuk 
membawa mereka 

lisensi dari Senat. 

{11:15} sekarang ketika mereka akan membawa mereka kata, 
mereka akan 

segera melakukannya, dan mereka akan diberikan kepadamu 
untuk menjadi 

menghancurkan hari yang sama. 

{11:16}: hambamu ini mengetahui semua ini, aku 

melarikan diri dari kehadiran mereka; dan Allah telah mengutus 
aku untuk bekerja 

hal-hal dengan engkau, sesudah itu seluruh bumi akan terkejut, 

dan barangsiapa akan mendengarnya. 

{11:17} hambamu agama, dan pelayan Allah 

Surga siang dan malam: sekarang karena itu, Tuhan, aku akan 



tetap dengan engkau, dan hamba-Mu akan pergi keluar pada 
malam ke 

lembah, dan aku akan berdoa kepada Allah, dan dia akan 
memberitahu saya 

ketika mereka telah melakukan dosa-dosa mereka: 

{11:18} dan aku akan datang dan memberitahukan hal itu 
kepadamu: kemudian engkau 

engkau pergi dengan semua tentara Mu, dan tidak akan ada 

mereka yang akan menolak engkau. 

{11:19} dan aku akan membawa engkau melalui tengah-tengah 
Yudea, 

sampai engkau datang sebelum Yerusalem; Aku akan 
menentukan takhtamu 

di tengah-tengah daripadanya; dan engkau akan mengusir 
mereka seperti domba yang 

telah ada gembala, dan anjing tidak begitu banyak seperti akan 
membuka nya 

mulut engkau: untuk hal-hal ini diberitahu saya menurut 

ramalan saya, dan mereka dinyatakan kepada saya, dan saya 

saya dikirim ke memberitahukan kepadamu. 

{11:20} kemudian kata-katanya senang Holofernes dan semua 

hamba-hamba; mereka kagum pada kebijaksanaan dan 
berkata, 



{11:21} tidak bukanlah seorang wanita dari salah satu ujung 

bumi ke yang lain, baik untuk kecantikan wajah, dan 
kebijaksanaan 

kata-kata. 

{11:22} juga Holofernes kepadanya. Tuhan 

dilakukan dengan baik untuk memberikan kepadamu sebelum 
orang-orang, bahwa kekuatan mungkin 

berada di tangan dan pemusnahan mereka yang ringan 

menganggap Tuhan saya. 

{11:23} dan sekarang engkau cantik di Mu 

wajah, dan cerdas dalam kata-kata Mu: pasti jika engkau 
melakukan sebagai 

engkau telah diucapkan Allahmu akan menjadi Allahku, dan 
engkau 

diam di rumah raja Nabuchodonosor, dan menjadi 
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terkenal melalui seluruh bumi. 

{12:1} kemudian ia memerintahkan untuk membawanya di 
mana nya 

piring ini ditetapkan; dan bade bahwa mereka harus 
mempersiapkan dirinya 

daging sendiri, dan bahwa dia harus minum nya sendiri anggur. 



{12:2} dan Judith berkata, aku tidak akan makan daripadanya, 
supaya jangan ada 

pelanggaran: tetapi ketentuan harus dibuat untuk saya hal-hal 

bahwa aku membawa. 

{12:3} kemudian Holofernes kepadanya: jika penyediaan Mu 

harus gagal, bagaimana kita harus memberi engkau 
seperti? untuk ada 

tidak ada dengan kami bangsa Mu. 

{12:4} kemudian berkata Judith kepadanya sebagai jiwamu 
hidup, saya 

Tuhan, hambamu ini tidak akan menghabiskan hal-hal yang 
saya 

memiliki, sebelum tangan Tuhan karya saya hal-hal yang ia 

telah ditentukan. 

{12:5} maka hamba Holofernes membawanya ke 

tenda, dan dia tidur sampai tengah malam, dan ia bangun 
ketika itu 

itu pagi menonton, 

{12:6} dan dikirim ke Holofernes, tabungan, membiarkan Tuhan 
sekarang 

perintah yang hambamu ini mungkin pergi kepada doa. 



{12:7} kemudian Holofernes memerintahkan penjaga bahwa 
mereka 

tidak boleh tinggal dirinya: maka ia tinggal di kamp tiga hari, 

dan keluarlah di malam ke lembah Bethulia, dan 

membasuh dirinya dalam fountain air oleh kamp. 

{12:8} dan ketika dia keluar, dia berseru Tuhan 

Tuhan Israel untuk langsung nya cara untuk membangkitkan 

anak-anak bangsa. 

{12:9} jadi dia datang bersih, dan tetap tinggal di tenda, 

sampai dia makan nya daging pada waktu petang. 

{12:10} dan pada hari keempat Holofernes membuat hari Raya 

hamba-Nya sendiri, dan disebut tidak ada petugas untuk 

Perjamuan. 

{12:11} Kemudian berkatalah ia kepada Bagoas Kasim, yang 
memiliki 

bertanggung jawab atas semua bahwa ia, pergi sekarang, dan 
membujuk ini 

Ibrani wanita yang dengan kepadamu, supaya ia datang kepada 
kami, 

dan makan dan minum dengan kami. 

{12:12}, sesungguhnya, itu akan menjadi malu untuk orang 
kami, jika kita 



akan membiarkan seorang wanita pergi, tidak mempunyai 
perusahaan; untuk 

Jika kita menarik bukan kepada kami, dia akan tertawa kita 
untuk cemoohan. 

{12:13} kemudian pergi Bagoas dari kehadiran 

Holofernes dan datang kepadanya, dan dia berkata, biarkan 
tidak adil ini 

gadis takut untuk datang kepada Tuhan, dan harus dihormati 
dalam 

kehadiran, dan minum anggur, dan bergembira dengan kami 
dan menjadi 

membuat hari ini sebagai salah satu anak-anak perempuan 
orang Asyur, 

yang melayani di rumah Nabuchodonosor. 

{12:14} kata Judith kepadanya, siapakah Aku sekarang, bahwa 
saya 

harus menyangkal Tuhan? Tapi apapun Peringatkanlah dia saya 

akan melakukan cepat, dan itu harus menjadi sukacita kepada 
hari saya 

kematian. 

{12:15} sehingga dia muncul, dan mengenakan dirinya dengan 
pakaian Nya 



dan semua wanita nya pakaian, dan pelayannya pergi dan 
meletakkan lembut 

kulit di tanah untuknya luar Holofernes yang 

Dia telah menerima dari Bagoas jauh nya penggunaan sehari-
hari, yang mungkin 

Duduk dan makan mereka. 

{12:16} sekarang ketika Judith datang dan duduk, 

Holofernes hatinya ditiduri dengan Maria, dan pikiran 

pindah, dan dia sangat diinginkan perusahaan; untuk dia 

menunggu waktu untuk menipu dirinya, dari hari ia telah 
melihat 

nya. 

{12:17} kemudian kepadanya Holofernes minuman sekarang, 
dan 

bergembira bersama kami. 

{12:18} Jadi Judith berkata, saya akan minum sekarang, Tuhan, 
karena 

hidupku diperbesar dalam diriku hari ini lebih dari semua hari 

sejak aku lahir. 

{12:19} kemudian dia mengambil dan memakan dan meminum 
sebelum dia apa 

pelayannya telah disiapkan. 



{12:20} Holofernes dan mengambil kesenangan besar dalam 
dirinya, dan 

minum lebih banyak wain daripada mabuk setiap saat dalam 
sehari 

sejak ia lahir. 

{13:1} sekarang ketika malam datang, hamba-hambaNya 

tergesa-gesa untuk berangkat, dan Bagoas menutup kemahnya 
tanpa, dan 

diberhentikan para pelayan dari hadapan Tuhan-Nya; dan 

mereka pergi ke tempat tidur mereka: karena mereka semua 
lelah, karena 

Perayaan telah lama. 

{13:2} dan Judith ditinggalkan sepanjang di tenda, dan 

Holofernes berbaring sepanjang tempat tidurnya: sebab ia 
dipenuhi dengan 

anggur. 

{13:3} sekarang Judith diperintahkan pelayannya untuk berdiri 

tanpa nya kamar tidur, dan menunggu untuk 
dirinya. berdatangan, 

seperti yang ia lakukan setiap hari: Dia mengatakan dia akan 
pergi kepadanya 

doa-doa, dan Dia berfirman kepada Bagoas menurut sama 



tujuan. 

{13:4} sehingga semua pergi dan tidak ada yang tersisa di 

Kamar tidur, baik kecil maupun besar. Kemudian Judith, berdiri 

dengan tempat tidurnya, berkata dalam hatinya, ya Tuhan, 
Allah segala kekuatan, melihat 

saat ini atas karya-karya saya tangan untuk 

peninggian Yerusalem. 

{13:5} untuk sekarang adalah waktu untuk membantu warisan 
Mu, dan 

untuk melaksanakan Mu enterprizes ke kehancuran 

musuh yang bangkit melawan kita. 

{13:6} kemudian dia datang ke tiang tempat tidur, yang 

pada kepala Holofernes', dan mengambil dalam fauchion dari 

dari situ, 

{13:7} dan mendekati ke tempat tidurnya, dan memegang 

rambut dari kepalanya, dan berkata, kuatkanlah aku, Tuhan, 
Allah 

Israel, hari ini. 

{13:8} dan dia memukul dua kali pada lehernya dengan semua 
dia 

mungkin, dan Dia menanggung kepala darinya. 



{13:9} dan jatuh tubuhnya dari tempat tidur, dan 

ditarik kanopi dari tiang itu; dan anon setelah dia 

pergi bolak-balik, dan memberikan Holofernes kepalanya 
kepada pelayannya; 

{13:10} dan dia meletakkannya di tas daging: sehingga mereka 
kembar 

pergi bersama-sama menurut adat mereka kepada doa: dan 

ketika mereka melewati kamp, mereka dikepung lembah, dan 

naik ke atas gunung Bethulia, dan datang ke gerbang 

daripadanya. 

{13:11} kata Judith jauh, kepada penjaga di 

gerbang, membuka, membuka gerbang sekarang: Allah, bahkan 
Allah kami, 
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kita, untuk menunjukkan kuasa-Nya belum di Yerusalem, dan 
pasukannya 

melawan musuh, seperti dia bahkan telah dilakukan hari ini. 

{13:12} sekarang ketika orang-orang kota dia mendengar 
suaraNya, 

mereka tergesa-gesa untuk pergi ke pintu gerbang kota 
mereka, dan 

mereka memanggil para tua-tua kota. 



{13:13} dan kemudian mereka berlari semua bersama-sama, 
baik kecil dan 

besar, untuk itu aneh kepada mereka bahwa dia datang: Jadi 

mereka membuka pintu gerbang, dan menerima mereka, dan 
membuat api 

cahaya, dan berdiri bulat tentang mereka. 

{13:14} maka ia berkata kepada mereka dengan suara nyaring, 
pujian, 

bersyukur kepada Tuhan, memuji Jahweh, saya katakan, dia 
telah tidak mengambil nya 

rahmat dari kaum Israel, tetapi telah hancur kami 

musuh tambang tangan malam ini. 

{13:15} jadi dia mengambil kepala keluar dari tas, dan 
menunjukkan 

itu, dan berkata kepada mereka, sesungguhnya kepala 
Holofernes 

kepala Kapten tentera Assur, dan sesungguhnya kanopi, 

dimana dia melakukan berbaring dalam kemabukan nya; dan 
Tuhan 

memukul dia oleh tangan seorang wanita. 

{13:16} sebagai Tuhan hidup, yang telah membuat saya di jalan 

bahwa aku pergi, wajah saya telah menipunya nya 



kehancuran, dan belum telah ia tidak melakukan dosa dengan 
saya, untuk 

menajiskan dan rasa malu saya. 

{13.17} maka semua orang yang mengagumkan terkejut, 

dan menundukkan diri dan menyembah Allah, dan berkata 
dengan 

Sehati, diberkati menjadi engkau, O Tuhan kita, yang telah hari 
ini 

dibawa ke sia-sia musuh umat-Mu. 

{13:18} lalu berkatalah Ozias kepada dia, hai puteri, diberkati 
seni 

engkau yang Mahatinggi di atas semua wanita berdasarkan 

bumi; dan diberkati Tuhan, Allah, yang telah dibuat 

langit dan bumi, yang telah diarahkan engkau 

pemotongan dari kepala kepala musuh-musuh kita. 

{13:19} untuk ini keyakinan Mu tidak akan beranjak dari 

hati orang yang ingat kuasa Tuhan selama-lamanya. 

{13:20} Allah dan mengubah hal-hal ini kepada-Mu untuk terus-
menerus 

pujian, untuk mengunjungi engkau dalam hal-hal yang baik 
karena engkau tidak 



menyelamatkan nyawamu untuk penderitaan bangsa kita, 
tetapi engkau 

revenged kami kehancuran, berjalan jalan yang lurus sebelum 
Allah kita. 

Dan semua orang berkata; Jadi baik itu, jadi itu. 

{14:1} Kemudian berkatalah Judith kepada mereka, mendengar 
saya sekarang, saya 

saudara-saudara, dan mengambil ini kepala, dan menggantung 
atas tertinggi 

tempat dinding Anda. 

{14:2} dan segera pagi akan muncul, dan 

matahari akan bangkit di atas bumi, mengambil kamu masing-
masing nya 

senjata, dan pergi setiap laki-laki dari kota, dan 

mengatur kamu kapten mereka, seolah-olah kamu akan turun 

ke lapangan menuju menonton Asyur. tapi pergi tidak 

turun. 

{14:3} maka mereka harus mengambil senjata mereka, dan 
akan menjadi 

mereka kamp dan meningkatkan sampai Kapten tentera Assur, 

dan berlari ke Kemah Holofernes, tetapi tidak akan menemukan 



Dia: lalu takut akan jatuh atas mereka, dan mereka akan 
melarikan diri 

sebelum wajah Anda. 

{14:4} sehingga kamu, dan semua yang mendiami pantai Israel, 
akan 

mengejar mereka, dan menggulingkan mereka saat mereka 
pergi. 

{14:5} tapi sebelum kamu melakukan hal-hal ini, hubungi saya 
Achior 

Amon, bahwa ia melihat dan mengetahui dia yang dibenci 

kaum Israel, dan mengirimnya kepada kita seolah-olah nya 

kematian. 

{14:6} maka mereka disebut Achior dari rumah Ozias; 

dan ketika ia datang, dan melihat kepala Holofernes di 

tangan manusia di dalam perkumpulan orang-orang, ia jatuh 

wajahnya, dan RohNya gagal. 

{14:7} tapi ketika mereka telah pulih dia, tersungkurlah ia di 

Judith kaki, dan dimuliakan dia, dan berkata, Berbahagialah 
engkau 

dalam semua tabernakel Juda, dan dalam semua bangsa, yang 

mendengar nama-Mu akan heran. 



{14:8} sekarang karena itu memberitahu saya segala sesuatu 
yang engkau 

dilakukan di hari ini. Kemudian Judith dinyatakan kepadanya di 

tengah-tengah orang-orang yang semua yang dia telah 
dilakukan, dari hari yang 

Dia pergi sampai jam bahwa ia berbicara kepada mereka. 

{14:9} dan ketika ia meninggalkan off berbicara, orang-orang 

berteriak dengan suara nyaring, dan membuat suara 
menyenangkan di mereka 

kota. 

{14:10} dan Kapan Achior telah melihat semua yang Allah 

Israel telah dilakukan, ia percaya kepada Allah sangat, dan 

mengerat khatannya, dan bergabung kepada 

kaum Israel sampai hari ini. 

{14:11} dan segera setelah bangun pagi, mereka digantung 

kepala Holofernes dinding, dan setiap orang mengambil 

senjata, dan mereka pergi oleh band-band kepada Selat 

Gunung. 

{14:12} tapi ketika orang Asyur melihat mereka, mereka dikirim 
ke 

Para pemimpin mereka, yang datang ke mereka kapten dan 
tribunes, dan 



untuk setiap salah satu dari pemimpin mereka. 

{14:13} sehingga mereka datang ke tenda Holofernes', dan 
kepadanya 

yang memiliki muatan segala sesuatu nya, Waken sekarang 
Tuhan kita: 

untuk para budak telah berani turun melawan kita untuk 

pertempuran, bahwa mereka mungkin akan benar-benar 
hancur. 

{14:14} kemudian pergi di Bagoas, dan mengetuk di pintu 

kemah itu; karena ia berpikir bahwa ia tidur dengan Judith. 

{14:15} tetapi karena tidak ada yang menjawab, dia 
membukanya, dan 

pergi ke kamar tidur, dan menemukan dia melemparkan 
berdasarkan 

lantai mati, dan kepalanya diambil dari padanya. 

{14:16} sebab ia berseru dengan suara nyaring, dengan 

menangis, dan mendesah dan perkasa menangis, dan menyewa 
nya 

pakaian. 

{14:17} setelah ia pergi ke Kemah mana Judith diajukan: 

dan ketika ia menemukan dia tidak, dia melompat keluar untuk 
orang-orang, dan 



menangis, 

{14:18} hamba-hamba ini telah berurusan berkhianat satu sama 
lain; salah satu 

wanita Ibrani telah membawa malu kepada rumah 

dari Raja Nabuchodonosor:, sesungguhnya, Holofernes lieth 
berdasarkan 

Tanah tanpa kepala. 

{14:19} ketika Kapten tentera Asiria mendengar 

kata-kata ini, mereka menyewa mantel mereka dan pikiran 
mereka 

sangat bermasalah, ada teriakan dan yang sangat besar 

kebisingan seluruh perkemahan. 

{15:1} dan ketika mereka yang di tenda-tenda yang mendengar, 
mereka 

takjub pada hal yang dilakukan. 
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{15:2} dan takut dan gentar jatuh atas mereka, sehingga 

ada tidak ada seorangpun durst itu tinggal di dalam pandangan 
nya 

tetangga, tapi bergegas out semua bersama-sama, mereka 
melarikan diri ke setiap 

cara yang biasa, dan pegunungan. 



{15:3} mereka juga yang berkemah di pegunungan bulat 

tentang Bethulia hilang lenyap. Kemudian anak-anak Israel, 
setiap 

salah satu yang merupakan seorang pahlawan di antara 
mereka, bergegas keluar atas mereka. 

{15:4} kemudian dikirim Ozias Betomasthem, dan Bebai, 

dan Chobai, dan Cola dan ke seluruh daerah Israel, seperti 

harus mengatakan hal-hal yang dilakukan, dan bahwa semua 
harus 

terburu-buru keluar atas musuh untuk menghancurkan mereka. 

{15:5} sekarang ketika orang Israel mendengar hal itu, mereka 
semua 

jatuh pada mereka dengan satu persetujuan dan membunuh 
mereka kepada 

Chobai: demikian juga mereka yang berasal dari Yerusalem, dan 

dari semua negara bukit, (untuk laki-laki kepada mereka apa 
hal-hal 

dilakukan di tempat perkemahan musuh mereka) dan orang-
orang yang 

dalam Galaad, dan di Galilea, mengusir mereka dengan besar 

pembantaian, sampai mereka melewati perbatasan dan 
Damaskus 

daripadanya. 



{15:6} dan residu yang tinggal di Bethulia, jatuh pada 

kamp Assur, merampasi mereka dan juga sangat 

diperkaya. 

{15:7} dan orang Israel yang kembali dari 

pembantaian telah yang tetap; dan desa dan 

Kota-kota yang berada di pegunungan dan di gat polos, banyak 

rampasan: untuk banyak adalah sangat besar. 

{15:8} kemudian Joacim imam, dan orang dahulu dari 

anak-anak Israel yang diam di Yerusalem, datang ke 

Lihatlah hal-hal yang baik bahwa Tuhan telah menunjukkan 
kepada Israel, dan 

untuk melihat Judith, dan untuk memberi hormat padanya. 

{15:9} dan ketika mereka datang kepadanya, mereka 
Berbahagialah dia 

dengan Sehati, dan berkata kepadanya, engkau pemuliaan 

Yerusalem, engkau kemuliaan Israel, engkau 

sukacita besar bangsa kita: 

{15:10} kauperbuat semua hal ini oleh tangan-Mu: 

engkau berbuat banyak baik kepada Israel, dan Tuhan senang 

dengan: Berbahagialah engkau Tuhan yang Mahakuasa untuk 

selama-lamanya. Dan semua orang yang mengatakan, jadi itu. 



{15:11} dan orang-orang manja camp Ruang 

tiga puluh hari: dan mereka memberi kepada Judith Holofernes 
dalam kemahnya, 

dan semua piring, tempat tidur, dan kapal dan semua 
barangnya: dan 

Dia mengambilnya dan meletakkannya di keledai nya; dan siap 
Cart nya, 

dan meletakkan mereka di atasnya. 

{15:12} maka semua wanita Israel berlari bersama-sama untuk 
melihat 

Dia, dan memberkati dia, dan membuat tarian diantaranya 
untuknya: 

dan dia mengambil cabang di tangannya, dan juga untuk 

wanita yang dengannya. 

{15:13} dan mereka menempatkan garland zaitun pada dirinya 
dan dia 

pembantu itu dengannya, dan ia pergi sebelum semua orang 

dalam tarian, memimpin semua wanita: dan semua orang 

Israel diikuti di zirah mereka dengan karangan bunga, dan 
dengan 

lagu-lagu di mulut mereka. 

{16:1} kemudian Judith mulai menyanyi ini thanksgiving di 
seluruh 



Israel, dan semua orang bernyanyi setelah dia ini nyanyian 
pujian. 

{16:2} dan Judith berkata, mulailah kepada Tuhan dengan 

rebana, bernyanyi kepada tuanku ceracap: tune kepadanya 

Mazmur baru: meninggikan-nya, dan memanggil namanya. 

{16:3} untuk Allah meremukkan pertempuran: untuk antara 
kamp-kamp 

di tengah-tengah orang-orang dia telah menyerahkan saya 
keluar dari 

tangan dari mereka yang dianiaya saya. 

{16:4} Assur keluar dari pegunungan dari Utara, 

Ia datang dengan sepuluh ribuan tentara, kumpulan 

seperti berhenti torrents, dan penunggang kuda mereka telah 

ditutupi perbukitan. 

{16:5} dia membual bahwa dia akan membakar perbatasan 
saya, dan 

membunuh saya pemuda dengan pedang, dan dash mengisap 

anak-anak terhadap tanah, dan membuat bayi tambang sebagai 

mangsa, dan gadis-gadis saya sebagai jarahan. 

{16:6} tetapi Mahakuasa Tuhan telah kecewa mereka dengan 

tangan seorang wanita. 



{16:7} yang perkasa tidak jatuh oleh laki-laki muda, 

tidak keturunan Titans Apakah memukul dia, maupun tinggi 
raksasa 

mengatur kepadanya: tapi Judith putri Merari melemah 

Dia dengan keindahan wajah nya. 

{16:8} untuk ia menunda pakaian Nya janda untuk 

Pemuliaan orang-orang yang tertindas di Israel, dan 

mengurapi wajahnya dengan salep, dan diikat rambutnya di 

Ban, dan mengambil pakaian linen menipunya. 

{16:9} sandal nya ditiduri matanya, kecantikannya mengambil 
nya 

pikiran tawanan, dan fauchion melewati lehernya. 

{16:10} the Persia itu gemetar di keberaniannya, dan 

Medes itu gentar tahan banting nya. 

{16:11} maka saya menderita berteriak untuk sukacita, dan 
lemah 

orang-orang yang menangis dengan suara keras; Namun 
mereka terkejut: ini mengangkat 

suara mereka, tetapi mereka telah digulingkan. 

{16:12} keturunan damsels tikam mereka 

melalui, dan meremukkan mereka sebagai anak-anak 
fugatives': mereka 



tewas oleh pertempuran Tuhan. 

{16:13} aku mau menyanyi bagi Tuhan nyanyian baru: Ya 
Tuhan, 

engkau besar dan mulia, luar biasa dalam kekuatan, dan 

tak terkalahkan. 

{16:14} biarkan semua makhluk yang melayani engkau: sebab 
engkau Kauucapkan, dan 

mereka dibuat, engkau telah mengutus keluar Roh-Mu, dan 

menciptakan mereka, dan tidak ada yang dapat melawan 
engkau. 

{16:15} untuk pegunungan akan dipindahkan dari mereka 

Yayasan dengan air, batu akan meleleh seperti lilin di 

hadapan-Mu: namun engkau menaruh belas kasihan kepada 
mereka yang takut kepadamu. 

{16:16} untuk semua korban terlalu sedikit untuk yang harum 

kepadamu dan semua lemak tidak cukup untuk Mu dibakar 

menawarkan: tapi dia yang feareth Tuhan besar sepanjang 
waktu. 

{16:17} Celakalah bangsa yang bangkit melawan saya 

kerabat! Tuhan yang Maha kuasa akan pembalasan mereka 
dalam 

hari penghakiman, meletakkan api dan cacing di mereka 



daging; dan mereka akan merasakannya dan menangis selama-
lamanya. 

{16:18} sekarang segera setelah mereka masuk ke dalam 
Yerusalem, mereka 

sujud menyembah kepada Tuhan; dan sebagai orang-orang 

dimurnikan, mereka mempersembahkan persembahan bakaran 
mereka, dan mereka gratis 

persembahan, dan hadiah mereka. 
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{16:19} Judith juga didedikasikan semua barang-barang 
Holofernes 

yang orang telah diberikan padanya, dan memberikan kanopi, 
yang 

Dia telah mengambil keluar dari kamar tidur nya, untuk hadiah 
kepada 

Tuhan. 

{16:20} jadi orang-orang terus mengadakan perayaan di 
Yerusalem 

sebelum tempat kudus untuk ruang tiga bulan dan 

Judith tetap dengan mereka. 

{16:21} setelah kembali setiap kali ini untuk dirinya sendiri 

warisan Judith pergi ke Bethulia, dan tetap di 



kepemilikan sendiri, dan dalam waktu terhormat dalam semua 

negara. 

{16:22} dan banyak diinginkan Dia, tetapi tidak tahu dia 

hari dalam hidupnya, setelah Manasses yang suaminya telah 
mati, 

dan dikumpulkan kepada umatNya. 

{16:23}, tetapi dia meningkat lebih dan lebih menghormati, dan 

Wax tua di rumah suaminya, menjadi seratus dan 

lima tahun, dan membuat pelayannya gratis; Jadi ia meninggal 
di 

Bethulia: dan mereka menguburkannya di dalam gua suaminya 

Manasses. 

{16:24} dan kaum Israel meratapi dia tujuh hari: 

dan sebelum dia meninggal, dia melakukan mendistribusikan 
barang-barang nya untuk semua orang 

yang terdekat dari kerabat Manasses suaminya, dan 

kepada mereka yang terdekat dari usulnya. 

{16:25} dan tidak ada yang membuat anak-anak 

Israel lagi takut pada zaman Judith, maupun lama 

setelah kematiannya. 

APOCRYPHA 
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