
APOKRIFAS 

JUDITH KARALIAUS JOKŪBO BIBLIJOS 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Judita 
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{1:1} dvyliktaisiais metais dominavo Nabuchodonosor, 

kurie karaliavo Nineve, Didysis miestas; dienomis 

Arphaxad, kurios apgaudama medų, Ecbatane, 

{1:2} ir Ecbatane sienos, aplinkui akmenų pastatytas 

akmens tris kurį sudaro uolektys plati ir kurį sudaro 6 uolektys 
ilgai, ir padarė, 

Aukštis sienos kurį sudaro septyniasdešimt uolektys, o jos plotis 

kurį sudaro penkiasdešimt uolektys: 

{1, 3} ir nustatyti jo ant vartų jis bokštai, 

šimtai kurį sudaro uolektys aukštos, o jos plotis – į 

kurį sudaro šešiasdešimt uolektys fondas: 

{1/4} ir jis vartų dalį, net vartai, kurie buvo 

padidinta iki septyniasdešimt kurį sudaro uolektys aukštis ir 
plotis 

jiems buvo keturiasdešimt kurį sudaro uolektys, dėl kurios 
vyksta atgal dėl savo galinga 



armijos, ir masyvas savo virėjus parametrą: 

{1, 5} net šių dienų karaliaus Nabuchodonosor atlikti karo 

su karaliaus Arphaxad Didžiosios lygumoje, kuris yra paprastas, 

Ragau sienų. 

{1:6} ir atėjo pas jį visi tie, kurie gyveno, 

kalno šalis, ir visa tai apsigyveno Eufrato ir Tigro ir 

Hydaspes ir paprasto Arioka karalius, Elymeans, 

ir labai daug Tautų sūnų Chelod, surinkti 

patys į karą. 

{1:7} tada Nabuchodonosor karalius pasiuntė asirų 

pas visas, apsigyveno Persija, ir visiems, kurie gyveno į vakarus, 

ir tiems, kurie gyveno Cilicia ir Damaske, ir 

Libanus ir Antilibanus, ir visiems, kurie gyveno ant jūros 

kranto, 

{1:8} ir tiems, kurie tarp tautų, kurios buvo 

Carmel, ir Galaad, ir didesnis Galilėjos ir Didžiojo 

Paprastasis Esdrelom, 

{1:9} ir visiems, kurie buvo Samarijos ir miestai 

straipsnį, ir Jordanija pas Jeruzalės ir Betane, ir 

Chelus, ir Kades, ir Egipto upės ir Taphnes, 



ir Ramesse, ir visi į žemę, Gesem, 

{1:10} tol, kol jūs ateiti ne tik Tanis ir Memfis, ir 

Visi gyventojai iš Egipto, tol, kol jūs ateiti į sienas 

Etiopija. 

{1:11}, bet visų žemės gyventojų atsižvelgiant į 

Nabuchodonosor karalius asirų, įsakymas 

nei jie nuėjo su juo į karą; nes jie nebuvo 

bijo jam: taip, jis buvo prieš juos, kaip vienas žmogus, ir jie 

išsiųstas toli savo ambasadorių iš jų neturi poveikio, ir 

su nemalonę. 

{1:12} todėl Nabuchodonosor buvo labai piktas su 

visą šią šalį, ir pažadėjo savo sosto ir Karalystė, kuri 

jis tikrai turėtų būti atkeršyta kai visi tų pakrančių Cilicia, 

ir Damaskas, ir Sirija, ir kad jis būtų nužudyti su į 

kardas visi Moabo žemę, gyventojai ir 

vaikai Ammon, ir visi Judo, ir visa tai buvo 

Egiptas, kol jūs ateiti į dviejų jūrų sienų. 

{1:13} ten jis žygiavo, pasirengusi žygiui su savo galią 

nuo karaliaus Arphaxad 17 metų, ir jis 

vyravo, jo kova: nes jis nuvertė visas galia 



Arphaxad, ir visi jo raiteliais ir visi jo kovos vežimus, 

{1:14} ir tapo Viešpats iš savo miestų ir atėjo pas 

Ecbatane, paėmė bokštai ir sugadina gatvėse 

dalį, ir jo virto grožio gaila. 

{1:15} paėmė taip pat Arphaxad į kalnus, Ragau, 

ir pagelbos ir mestas jam per su savo smiginis, ir sunaikinti jį 

visiškai tą pačią dieną. 

{1:16}, po to grįžo į Nineve, tiek jis ir 

visus savo įmonės įvairios Tautų yra labai puikus 

daugybė vyrų karo, ir ten jis paėmė jo paprastumas, ir 

banqueted, jis ir jo armiją, šimtas dvidešimt 

dienų. 

{2:1} ir XVIII metų, du-XX 

dieną pirmojo mėnesio, buvo kalbama namuose 

Nabuchodonosor karalius, asirų, kad jis turėtų, kaip jis 

tarė: atkeršyti sau ant visos žemės. 

{2:2}, todėl jis vadinamas pas jį savo pareigūnams ir visų jo 

didikai, ir bendravo su jais savo paslaptis advokatas, ir 

išvada, kenčia visą žemę iš savo 

nagų. 



{2:3}, tada jie pasisuko sunaikinti visas kūnas, kurie nebuvo 

klauso įsakymų savo burnos. 

{2:4} ir kai jis baigėsi jo gynėjui, 

Asirų karalius Nabuchodonosor vadinamas Holofernes 

vyriausiasis kapitonas savo armiją, kuri buvo šalia jam, ir 

tarė jam. 

{2:5} Taigi sako didelis karalius, Viešpats visą 

žemės, Štai, tu būsi eiti atgal iš mano buvimą, ir 

būti su tavimi vyrai tą pasitikėjimą savo pačių stiprybės, 

virėjus, yra šimtai dvidešimt tūkstančių; ir kiek 

arklių jų dvylika tūkstančių raitelių. 

{2:6} ir tu būsi eiti prieš Vakarų šalyje, 

nes jie nepakluso mano įsakymų. 

{2:7} ir tu būsi paskelbti pas, kad jie ruošiasi mane 

žemės ir vandens: nes aš eisiu atgal mano gniewu prieš juos 

ir apims visą žemės veidą su kojų 

mano armijos, ir duos juos sugadinti pas juos: 

{2:8} taip, kad jų nužudyti užpildyti jų slėnių ir brooks 

ir upės turi būti užpildyti savo mirusiuosius, kol jis perkrautas: 

{2, 9} ir aš padėsiu juos belaisvių itin dalis 



visos žemės. 

{2:10} tu todėl būsi eiti pirmyn. ir iš anksto 

man visos jų pakrantes: ir jei jie duos patys 

pas tave, tu būsi rezervuoti juos man iki dienos, jų 

bausmė. 

{2:11}, bet apie juos, kad sukilėlių, tegul ne tavo akis 

atsarginių jų; bet juos paskersti, o sugadinti juos 

kur tu goest. 

{2:12}, kaip aš gyvenu, o mano Karalystė, galia 

kokia aš pasakiau, kad reikės daryti iš mano ranką. 

{2:13} ir tu paisyti, kad tu peržengtų nė vienas iš 

tavo Viešpaties įsakymų bet atlikti juos visiškai, 

kaip aš įsakiau tave, ir atidėti negalima daryti jiems. 
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{2, 14} tada Holofernes išėjo iš buvimas 

jo Viešpats, ir vadinamas Saulius valdytojai ir kapitonai, ir 

pareigūnai kariuomenės Aszur; 

{2:15} ir jis susirinko wyborowych vyrų mūšiui, kaip 

jo Viešpats liepė jam pas šimtas dvidešimt 

tūkstančio, ir dvylika tūkstančių rodyklės ant arklio; 



{2:16} ir jis svyravo, kaip didelė kariuomenė yra užsakyta už 

karo. 

{2:17} ir jis paėmė Kupranugariai ir asilai savo vagonus, a 

labai daug; avių ir galvijų ir ožkų be 

numeris paslaugų teikimą: 

{2:18} ir daug, maitintis už kiekvieną žmogų armijos, 

ir labai daug aukso ir sidabro iš karaliaus rūmai. 

{2:19} tada jis išėjo ir visa savo galia iki 

karalius Nabuchodonosor, kelionė ir visų su pagal 

žemės paviršiaus į vakarus su savo kovos vežimų ir 

raitelių, o jų pasirinktą virėjus. 

{2:20} didelį skaičių taip pat įvairios šalys atvyko su 

juos kaip skėrių, ir, pavyzdžiui, smėlio žemėje: dėl to 

minia buvo be numerio. 

{2:21} jie išėjo iš Nineve trijų dienų kelionė 

link paprastas, Bectileth, ir tono iš Bectileth 

šalia kalnų, kuris yra viršutiniame kairiajame 

Cilicia. 

{2:22} tada jis paėmė visus savo armijos, jo virėjus, ir 

raitelių ir vežimus, ir išėjo iš ten į kalno 



šalyje; 

{2:23} sunaikino Phud ir Lud ir sugadina visa, 

Rasses vaikus ir vaikams iš Izraelio, kurie buvo 

link žemės pietuose dykumoje, 

Chellians. 

{2:24} tada jis perėjo Eufrato, ir išgyveno 

Mesopotamijoje, ir sunaikinti visus didelio miestai, kurie buvo 

ant upės Arbonai, kol jūs ateiti į jūrą. 

{2:25} ir jis paėmė Cilicia sienų, ir visi žuvo 

kad jam pasipriešino, ir atėjo į sienas, Japheth, kurios 

buvo į pietus, priešais Arabija. 

{2:26} jis kainavo taip pat visi vaikai Madian, ir 

sudeginti iki savo palapinių, ir sugadina savo sheepcotes. 

{2:27} tada nuvyko į Damaską lyguma, 

atliekant kviečių derliaus ir sudegė visas jų sritis, ir 

sunaikino jų pulkai ir bandos, taip pat jis sugadina savo 
miestuose, 

ir visiškai veltui savo šalyse, ir pagelbos ir mestas savo jauniklius 

Vyrai su kardas krašto. 

{2:28} Taigi baimės ir baimės iš jo pateko ant visų 



jūros pakrančių, kurios Sidono gyventojų ir 

Tyrus, ir tais, kurie gyveno Sur ir Ocina, ir visa tai 

gyveno Jemnaan; ir tie, kurie gyveno į Azotus ir 

Ascalon jo labai bijojo. 

{3:1} ir jie pasiuntė ambasadorių pas jį gydyti 

taikos, sakydamas: 

{3:2} Štai, mes Nabuchodonosor tarnautojų ir 

didžiojo karaliaus guli prieš tave; naudotis mūsų, kaip turi būti 
gera tavo 

akyse. 

{3:3}: Štai, mūsų namus, ir mūsų vietos ir visos mūsų 

kviečių, ir bandų, ir bandų bei visų poilsiautojų nameliai 

mūsų palapinės guli prieš tavo veidą; Naudokite juos, kaip ji 
kam tik panori tave. 

Štai, net mūsų miestų ir jų gyventojų {3:4} 

yra tavo tarnautojai; Ateik ir elgtis su jais kaip seemeth geras 

pas tave. 

{3:5}, vyrai atėjo pas Holofernes ir pareiškė: 

jam nuo tokiu būdu. 

{3:6} tada atėjo jis link jūros kranto, tiek jis 



ir jo kariuomenę ir rinkinys kariauną didelės miestuose, ir 
paėmė 

iš jų pasirinko vyrų pagalbos. 

{3:7}, todėl jie ir visos šalies ištisus apie tai gavo 

juos su girliandomis, šokiai, ir timbrels. 

{3:8}, bet jis buvo nublokštas savo sienų, ir sumažinti 

jų giraitės: nes jis paskelbė sunaikinti visi dievų 

žemė, kad visos tautos turi garbinti Nabuchodonosor 

tik, ir kad visi liežuvius ir genčių raginti jį kaip 

Dievas. 

{3:9} taip pat atvyko priešais Esdraelon – pas 

Judo, priešais didelį Judėjos sąsiauris. 

{3:10} ir jis pasistatė tarp Geba ir Scythopolis, 

ir taip jis tarried visą mėnesį, kad jis gali surinkti 

kartu visi vagonai armiją. 

{4:1} dabar Izraelio vaikai, kurie gyveno Judėjoje, 

girdėjau kad Holofernes vyriausiasis kapitonas 

Asirų karalius Nabuchodonosor turėjo padaryti, kad į 

Tautų, ir po kokiu būdu jis turėjo sugadina visą jų 

šventyklos, ir davė jiems veltui. 



{4:2} Todėl jie nepaprastai bijo jo, ir 

buvo neramus, Jeruzalė ir šventykla Viešpaties 

jų Dievas: 

{4:3}, jie buvo neseniai sugrįžo iš nelaisvės, 

ir visi žmonės Judo buvo pastaruoju metu susirinko: 

ir indai, ir prie altoriaus ir į namus, buvo pašventintas 

po Malyje išniekinimo. 

{4:4} Todėl jie siunčiami į visus Samaroje, 

ir kaimų ir Bethoron, ir Belmen, ir Jericho, 

ir Choba, ir Esora, ir Salem slėnis: 

{4:5} ir turėjo patys iš anksto, kad 

viršūnes iš aukštai kalnuose, o spirituotas kaimuose, 

buvo jų ir pasilaikė valgis karo teikti: 

jų laukuose buvo vėlai pasijusti. 

{4:6} taip pat Joacim vyriausiasis kunigas, kuris buvo tų 

dienų Jeruzalėje, rašiau jiems, kad gyveno Bethulia, ir 

Betomestham, kuris yra priešais Esdraelon link to 

atidaryti šalyje, netoli Dothaim, 

{4:7} apmokestinimo jų nuolat kalno ertmę 

šalis: jų buvo įėjimas į Judo, ir ji 



buvo lengvai sustabdyti juos, kad būtų parengti, nes dėl 

laikui bėgant buvo tiesios, dviejų vyrų ne daugiau. 

{4:8} ir Izraelio vaikai padarė kaip Joacim aukštos 

kunigas liepė jas, iš visų, 
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Izraelio tauta, kuri gyveno Jeruzalėje. 

{4:9}, tada kiekvienas žmogus Izraelio garsiai Dievui labai 

Gorliwość, ir su labai vehemency ar jie nuolankus jų 

siela: 

{4:10} ir jie, ir jų žmonas bei savo vaikus, ir 

jų galvijai, ir kiekvienas svetimas ir prisimena, ir jų 

tarnautojų pirko už pinigus, įdėti wór ant savo juosmens. 

{4:11} taip kiekvienas žmogus ir moterų, ir mažai 

vaikai ir paaugliai iπ Jeruzalλs, sumažėjo iki, 

šventyklos ir dauguma pelenų ant galvos, ir plitimui iš jų 

wór prieš Viešpaties veidą: taip pat jie pateikia 

wór Aukuras, 

{4:12} ir šaukiantį į Izraelio Dievas visus su vieno sutikimo 

nuoširdžiai, kad jis negali duoti savo vaikams, auka, 

ir jų žmonų yra sugadinti, ir miestų, jų paveldėjimo 



naikinimo ir prieglobstis turi Malyje išniekinimo ir 

priekaištų, ir džiaukis šalims. 

{4:13} kad Dievas išgirdo savo maldomis, ir pažvelgė į savo 

negalavimai: dėl žmonių badauti daug dienų visi Judėjoje ir 

Jeruzalė prieš šventyklą, Viešpats visagalis. 

{4:14} ir Joacim vyriausiasis kunigas ir visi kunigai, 

stovėjo prieš Viešpaties, ir tie, kurie tarnauja pas į 

Viešpatie, turėjo savo nugarinė su wór girt, ir pasiūlė į 

kasdien całopaleń, įžadai ir nemokamas dovanas, kad 

žmonės, 

{4:15} turėjo savo nuožambiems pelenais ir garsiai pas į 

Viešpats su visa savo galia, kad jis atrodytų ant visų, 

namas Izraelio mielai. 

{5:1} tada buvo paskelbta, kad Holofernes, vyriausiasis 

kapitonas kariuomenės Aszur, kad Izraelio vaikai turėjo 

pritaikyta karą, ir turėjo užsičiaupk Šventojo kalno 

šalyje, ir buvo prisotintas visų aukštų kalvų viršūnes ir 

buvo nustatyta kliūčių champaign šalyse: 

{5:2} sūdoma jis buvo labai piktas, ir paragino visus, 

Moab kunigaikščių ir kapitonų Ammon, ir visi į 



ant jūros kranto, valdytojai 

{5:3} ir jis pasakė jiems: pasakyk man dabar, jūs sūnūs, 

Chanaan, kas šis žmogus, kuris gyvena kalno 

šalyje, ir kokie miestai, kad jie gyvena, ir kas 

yra daugybė įvairių savo kariuomene, ir kuriame yra jų galioje 

ir stiprumo, ir koks karalius yra nustatyti, ar kapitonas 

jų kariuomenė; 

{5:4} ir kodėl jie nustatė neateiti ir 

susitikti su manimi, daugiau nei visi Vakarų gyventojai. 

{5, 5} tada sakė Achior, visi sūnūs kapitonas 

Ammon, tegul mano Viešpatie, dabar girdime žodį iš lūpų 

tavo tarnas, ir pripažįsta, kad pas tave tiesos dėl 

Tai žmonės, kurie gyvena šalia tavęs, o inhabiteth kalno 

šalių: ir ne gali ateiti iš burnos, 

tavo tarnas. 

{5:6} tai kilo, kad Chaldeans: 

{5:7} ir jie atvyko įsteigiantys Mesopotamijoje, 

nes jie ne laikosi savo protėvių dievai 

buvo Chaldea žemės. 

{5:8} nes jie paliko kaip ir jų protėviai, ir 



garbinti Dievą, dangaus, Dievo, kuriuos jis žinojo: 

taip jie išvaryti juos iš savo dievų, ir jos veidas 

pabėgo į Mesopotamiją ir ten atvyko po kelių dienų. 

{5:9}, tada jų Dievas įsakė leidžia nesilaikyti joms į 

vieta, kur jie atvyko, ir eiti į žemę 

Chanaan: kur jie gyveno, ir padidėjo su auksu 

ir sidabro, ir su labai daug galvijų. 

{5:10} bet kada bado apima visą žemę ir 

Chanaan, jie įbrido į Egiptą ir ten atvyko 

o jie buvo maitinamas, o ten tapo dideliu tolesnės 

žmonių minia, taip kad viena gali ne numerį savo tautos. 

{5:11}, Egipto karaliaus powstali prieš juos, todėl 

ir tvarkomos subtilly su jais, ir davė jiems mažai su 

darbuotojas iš plytų ir pavertė vergais. 

{5:12} tada jie šaukė pas savo Dievą, ir jis pagelbos ir mestas visi 

Egipto žemė su nepagydoma opa: todėl egiptiečiai 

mesti juos paslėpė nuo jų akių. 

{5:13} ir Dievo džiovintos Raudonosios jūros prieš juos, 

{5:14} ir atnešė juos į kalno Sina, ir kadagių - 

Barne, ir mesti atgal visa tai gyveno dykumoje. 



{5:15}, jie gyveno žemėje, Amorites, ir jie 

sunaikinti visus juos Esebon ir eina savo jėgą 

per Jordanija turėjo visus kalnų šalį. 

{5:16} ir jie mesti pirmyn prieš juos Chanaanite, 

į Pherezite, Jebusite, ir į Sychemite, ir visi į 

Gergesites, ir jie gyveno toje šalyje daug dienų. 

{5:17} ir nors jie nusidėjo ne prieš savo Dievą, jie 

suklestėjo, nes Dievo kad nekenčiama kaltę buvo su 

juos. 

{5:18}, bet kai jie išvyko iš to, kaip jis 

paskirti jiems, jie buvo sunaikinta daug mūšių labai 

gerklės, ir buvo vadovaujamas nelaisvę į žemę, kuri buvo ne jų 
's, 

ir jų Dievo šventykla buvo įmestas į žemę, ir 

jų miestai buvo priimami priešų. 

{5:19} bet dabar yra, jie sugrįžo į savo Dievą, ir 

iš vietų, kur jie buvo išsibarstę, sugalvoti ir 

turėjusi Jeruzalėje, kur savo šventyklą yra, ir yra 

pasodinus į kalnų šalį; už tai buvo negyvenama. 

{5:20} dabar, mano Viešpatie ir valdytojas, jei ten būti 



bet kokia klaida prieš žmones, ir jie nuodėmė prieš savo Dievą, 

Leiskite mums manyti, kad tai turi būti jų griuvėsiai, ir mums 
eiti, 

ir mes juos įveikti. 

{5:21} bet jei ten būti ne kaltę savo tautos, tegul mano 

Viešpats dabar praeiti, kad ne savo Viešpaties ginti juos, ir jų 
Dievas 

kad jiems, ir mes tampame priekaištas prieš visą pasaulį. 

{5:22} ir kai Achior baigė šie žodžiai, visos 

tautos stovλti aplinkui murmėjo, palapinę ir į 

vyriausiasis vyrų, Holofernes, ir visi, kad gyveno iš jūros pusės, 

ir mieste Moab, kalbėjo, kad jis turėtų jį nužudyti. 

{5:23}, sako jie, mes ne reikia bijoti veido 

Izraelio vaikai:, Štai, tai žmonės, kurie neturi 

koncentracija, nei galios stiprus mūšis 
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{5:24} dabar todėl Viešpats Holofernes, mes bus eiti, 

ir jie turi būti auka sunaikino visus tavo armijos. 

{6:1} ir kai vyrai triukšmas, buvo apie į 

Taryba buvo nutraukta, vyriausiasis kapitonas Holofernes, kad 

armijos Aszur tarė Achior ir visi Moabites iki 



visos įmonės ir kitų tautų, 

{6:2} ir kas esi tu, Achior ir hirelings, 

Efraimo, kad tu padarei pranašavo prieš mus taip, kad dieną, ir 

pasakei, kad turėtume karas ne su žmonėmis 

Izraelis, nes jų Dievas juos gins? ir kas yra Dievas 

bet Nabuchodonosor? 

{6:3} jis siųs savo galią, ir bus sunaikinti juos nuo 

veido žemę, ir jų Dievas negali pareikšti jiems: 

bet mes savo tarnus bus sunaikinti juos kaip vienas žmogus; jie 

negalite išlaikyti mūsų arklių galia. 

{6:4}, su jais mes protektoriaus juos pagal pėdos, ir 

jų kalnai turi būti girtas su savo krauju, ir jų 

laukai turi būti užpildyti jų kūnas, ir jų 

pėdomis, negali stovėti prieš mus, nes jie turi 

visiškai žuvo, sako Nabuchodonosor karalius, Viešpats visų į 

žemė: jis sakė: nė vienas iš mano žodžiai turi būti veltui. 

{6:5} ir tu, Achior, prisimena apie Ammon, kuris 

pasakei šių žodžių per dieną tavo kaltę, būsi 

pamatyti mano veidą ne daugiau nuo šios dienos, kol aš keršto 

Ši tauta, kuri išėjo iš Egipto. 



{6:6} ir tada mano armija, kardas ir 

daug iš jų, kad tarnauti man, pro tavo pusių, ir 

tu būsi patenka tarp jų nužudyti, kada aš sugrįšiu. 

{6:7} dabar todėl mano tarnai turi sugrąžinti tave 

į kalnų šalį, ir nustato tau į vieną iš miestų 

ištraukos: 

{6:8} ir tu būsi ne žuvo, kol tu sunaikinti 

su jais. 

{6:9} ir jei tu įtikinti save tavo galvoje kad jie 

turi būti imtasi, tegul ne tavo veidas patenka: aš kalbėjau, 

ir nė vienas iš mano žodžiai turi būti veltui. 

{6:10} tada Holofernes įsakė savo tarnus, kad 

laukė jo palapinėje, Achior, ir jam atnešti į Bethulia, 

ir pristatyti jį į Izraelio vaikų rankas. 

{6:11}, jo tarnai jį paėmė ir išvedė jį iš 

stovyklos į lyguma, ir jie buvo tarp į 

paprasto į kalno šalis ir atėjo pas fontanai, 

buvo Bethulia. 

{6:12} ir kai miesto vyrai pamatė juos, jie paėmė 

iki savo ginklų, ir išvyko iš miesto į viršų, kad 



kalnas: ir kiekvienas žmogus, kuris naudojamas Svaidyklė laikyti 
juos nuo ateinančių 

iki liejimo akmenų prieš juos. 

{6:13} vis turintys įgytas slaptai pagal kalno, 

jie privalo Achior, ir mesti jį, ir paliko jį ne dėl 

pėdų nuo kalno, ir grįžo į savo Viešpatį. 

{6:14}, bet the izraelitai kilusi iš savo miesto, ir 

atėjo pas jį, ir jam atsirišo, ir atnešė jį į 

Bethulia, ir pateikė jį miesto valdytojai: 

{6:15} buvo tais laikais Ozias valent, sūnus 

giminės Simeon ir Chabris sūnus, Gothoniel, 

ir Charmis Melchiel sūnus. 

{6:16} ir jie kartu vadinami visi senovės, ir 

miesto, ir visi jų jaunimas bėgo kartu, ir jų moterys, į 

Asamblėja, ir jie nustatyti Achior ir tarp visų jų 

žmonės. Tada Ozias paklausiau tos, kuri buvo padaryta. 

{6:17} o jis deklaruotas pas juos į 

žodžiai d. Holofernes, o visus žodžius, 

Jis kalbėjo viduryje Aszur, kunigaikščių ir 

kokia Holofernes kalbėjo išdidžiai nuo to 



Izraelio namai. 

{6:18} tada žmonės nukrito ir garbinti Dievą, 

ir garsiai Dievui. sako: 

{6:19} O Viešpaties Dievo dangaus, tai jų pasididžiavimas, ir 
gaila 

mažai turto mūsų tautos, ir atrodo ant tų 

kuri yra pašventinta pas tave šią dieną. 

{6:20} tada jie nuraminti Achior, ir gyrė jį 

labai. 

{6:21} ir Ozias paėmė jį iš surinkimo pas savo 

namas, ir padaryti šventę vyresniųjų; ir jie kreipėsi į 

Dieve Izraelio visiems, kad naktį pagalbos. 

{7:1} kitą dieną Holofernes įsakė savo kariuomenės, 

ir visi jo žmonės, kuriuos buvo jo dalis, kuri 

jie turėtų pašalinti jų stovykloje prieš Bethulia, imtis 

aforehand pakilimo kalnų šalyje ir atlikti karo 

prieš Izraelio vaikų. 

{7:2} ir jų stiprių vyrų pašalinti jų stovyklose, kad 

dieną, ir karo vyrų armija buvo šimtą ir 

septyniasdešimt tūkstančių virėjus ir dvylika tūkstančių raitelių, 



šalia bagažo ir kitų vyrų, kurie buvo negerai tarp 

jų, labai didelė minia. 

{7:3} ir jie camped slėnyje netoli pas Bethulia, 

prie fontano, ir jie patys plisti keliose įtrūkio per 

Net Belmaim, ir ilgis nuo Bethulia iki Dothaim 

Cynamon, kuris yra priešais Esdraelon. 

{7:4} dabar vaikai Izraelio, kai jie pamatė, kad 

daugybė jų, buvo labai neramus, ir pasakė: kiekvienas 

su savo kaimyne, dabar bus šie vyrai laižo veidu, kad 

žemė; nei aukštai kalnuose, nei slėniuose, taip pat 

ant kalvos, sugeba turėti savo svorį. 

{7:5}, tada kiekvienas žmogus paėmė savo ginklus, ir 

kai jie turėjo užsidegti gaisrai ant savo bokštai, jie 

išliko ir žiūrėjo į visus, kad naktį. 

{7:6}, bet antrą dieną Holofernes išvedė visą 

jo raiteliai izraelitų akyse, 

buvo Bethulia, 

{7:7} ir peržiūrėjo ištraukas iki miesto, ir atėjo į 

jų vandenyse, fontanai ir paėmė, ir nustatyti 

Vyrai of karo per juos, o jis pats pašalinti kariauną 



link jo žmonės. 

{7:8}, tada atėjo pas jį visi vaikai viršininkas, 

Iz, ir visi žmonės, Moab, valdytojų ir 

ant jūros kranto, kapitonai ir pasakė, 

{7:9} tegul dabar išgirsti mūsų Viešpaties žodį, kad negali būti su 
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nuversti tavo kariuomenėje. 

{7:10} tai izraelitų tauta nepasitiki 

jų spears, bet kalnų aukštis ioji dalis 

jie gyvena, nes ji nėra lengvai ateiti iki viršūnės 

jų kalnai. 

{7:11} dabar todėl, mano Viešpatie, kova ne su jų 

mūšis masyvas, ir ten yra ne tiek daug, kaip vienas žmogus, tavo 

žmonės žūsta. 

{7:12} tebėra tavo stovykloje, ir visi tavo vyrai 

kariuomenė, ir leiskite savo tarnus, patekti į savo rankas prie 
fontano 

vandens, kuris issueth atgal nuo kalno papėdėje: 

{7:13} visi Bethulia gyventojai turi savo vandens 

iš ten; Todėl troškulys žudyti juos, ir jie turi atsisakyti savo 



miestas, ir mes ir mūsų žmonės turi eiti į viršūnes, į 

kalnai, kurie yra šalia, ir būsime jiems žiūrėti 

kad nė vienas išeiti iš miesto. 

{7:14} kad jie ir jų žmonas bei savo vaikus turi būti 

vartojamas su ugnimi, o prieš kardas prieš 

juos, jie turi būti nuverstas gatvėse tais atvejais, kai jie 

gyventi. 

{7:15} vadinasi būsi tu, paversti juos blogio atlygį; 

nes jie sukilo ir taikiai susitiko ne tavo asmuo. 

{7:16} ir šie žodžiai su malonumu Holofernes ir visą savo 

tarnautojai, ir jis paskyrė tai, kaip jie kalbėjo. 

{7:17} taip Ammon vaikų stovyklą išvyko, 

ir su jais penkių tūkstančių asirų, ir jie 

įkomponuoti į slėnį, ir buvo vandenys ir fontanai 

Izraelio vaikai vandenų. 

{7:18} tada Iz vaikai atėjo su į 

Ammon, vaikai ir camped į kalnų šalį per 

nuo Dothaim: ir jie siunčiami, kai kurie iš jų link, 

į pietus ir į rytus priešais Ekrebel, kuris yra 

– pas Chusi, tai kai upelis Mochmur; ir į 



likusioje asirų armijos stovyklavo lyguma, ir 

kuriems veidą visą žemę; ir jų palapinėmis ir 

vagonuose buvo kietas, labai didelė minia. 

{7:19} tada Izraelio vaikai šaukė į Viešpatį 

jų Dievas, nes jų širdis, už visus savo priešus 

turėjo supo juos ištisus apie tai, ir nebuvo jokiu būdu iki 

pabėgti iš jų. 

{7:20} Taigi visi Aszur bendrovė liko apie 

jiems, tiek jų virėjus, vežimų ir raitelių, keturių ir 

trisdešimt dienų, kad visiems savo laivams vandens nepavyko 
visus į 

inhibitants, Bethulia. 

{7:21} ir cisternos buvo ištuštinti, ir jos nebūtų 

vandens gerti savo užpildą vienai dienai; nes jie davė jiems 

gerti iš priemonė. 

{7:22} todėl jų maži vaikai buvo iš širdies, 

ir jų jaunų vyrų ir moterų viltį praradau, troškulys, ir nukrito 

žemyn gatvėse miesto ir iš ištraukos, 

vartai, ir nebėra bet kokio stiprumo juos. 

{7:23} tada visi žmonės susirinko Ozias, ir iki to 



vyriausiasis miesto, jaunų vyrų, ir moterų ir vaikų, 

ir garsiai garsiai, ir sakiau visi vyresnieji 

{7:24} Dievas bus teisėjas tarp mūsų ir jūsų: jūs turi 

padaryti mums labai kenksmingi, kad jūs ne reikalinga ramybė 

Aszur vaikams. 

{7:25} dabar mes turime ne pagalbininkas:, bet Dievas davė 
mums parduodami 

į savo rankas, tai mes negalima mėtyti žemyn iki 

jų troškulys ir puikus sunaikinimo. 

{7:26} dabar todėl jiems skambinti jums, ir pristatyti į 

visas miestas sugadinti Holofernes žmonės, ir visiems 

jo kariuomenė. 

{7:27} tai geriau už mus, galima sugadinti jiems: 

nei į mirti už troškulys: mes bus savo tarnus, kad mūsų 

sielos gyventi ir pamatyti mūsų kūdikiams iki mirties 

mūsų akis, nei mūsų žmonos, nei mūsų vaikai miršta. 

{7:28} mes priimame liudyti prieš tave į dangų ir į 

žemėje, ir mūsų Dievas ir Viešpats mūsų protėvių, kurie 
punisheth 

mums pagal mūsų nuodėmių ir mūsų protėvių nuodėmes Jis 

tai ne pagal tai, kaip mes pasakė šiandien. 



{7:29} tada buvo labai verkti vienas sutikus, 

tarp susirinkimų; ir jie šaukė pas Viešpats Dievas 

garsiai. 

{7:30} tada sakė Ozias jiems, broliai, būti geros 

drąsa, susisiekite su mumis dar ištverti penkias dienas, kurio 
plotas, 

Viešpats, mūsų Dievas gali paversti savo gailestingumą link 
mūsų; jis bus ne 

paliko mums visiškai. 

{7:31} ir jei šių dienų praeina, o ten be pagalbos 

pas mus, aš darysiu pagal savo žodį. 

{7:32} ir jis skirtingos žmonių, kiekvienas į savo 

savo mokestį; ir jie nuėjo pas sienos ir bokštai 

jų miestas, ir nusiuntė moteris ir vaikus į jų 

namai: ir buvo labai maža atnešė į miestą. 

{8:1} dabar tuo metu Judith išgirsti dalį, kuri buvo 

duktė Merari, sūnus, Jautis, sūnus Juozapas, į 

sūnus Ozel, sūnus Elcia, sūnus Ananiasz, sūnus 

Gedeon, sūnus Raphaim, sūnus Acitho, sūnus 

Eliu, sūnus Eliab, sūnus Denis, sūnus 

Samael, sūnus Salasadal, sūnus, Izraelis. 



{8:2} ir Manasses buvo jos vyras, jos giminės ir 

gimines, kurie mirė, miežių derliaus. 

{8:3}, nes jis stovėjo, prižiūrėti juos, kuris susietas skriemuliai 

į lauką šiluma atėjo į galvą, ir jis nukrenta ant jo 

lova, ir mirė Bethulia miestas: ir palaidojo jį 

su savo tėvo srityje tarp Dothaim ir Balamo. 

{8:4} Taigi Judith buvo našlė į savo namą, trejus metus ir 

keturis mėnesius. 

{8:5} ir ji padarė savo palapinę ant viršaus savo namus, 

ir įdėti wór ant jo nugarinės ir sandėliuojamos jos našlės 

drabužiai. 

{8:6} ji laiko visas dienas, jos našlystės, Išsaugoti 

sabatais, ir kad szabaty éves ir éves 

Naujieji palydovai, ir Naujieji palydovai ir šventės ir 

iškilmingai dienas Izraelio namus. 

{8:7} ji taip pat buvo gražus veidas, ir labai 

gražus, kad Štai: ir jos vyras Manasses paliko ją 

aukso ir sidabro, ir menservants ir maidservants, ir 
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galvijų ir žemės sklypai; ir ji liko ant jų. 



{8:8} ir nebuvo nė vienas, kad davė jai blogai žodis; ar ji 

labai bijoti Dievo. 

{8:9} dabar kai ji išgirdo žmonių blogų žodžių 

prieš valdovų, kad jie viltį praradau, trūksta vandens; už 

Judith išgirsti visus žodžius, kurie Ozias kalbėjo: 

juos, ir kad jis buvo prisiekęs pristatyti pas miesto ir 

Asirai po penkias dienas; 

{8:10} tada ji nusiuntė savo waitingwoman, kad buvo į 

Viskas, kad ji turėjo paskambinti Ozias vyriausybės ir 

Chabris ir Charmis, senovės miesto. 

{8:11} ir jie atėjo pas ją, ir ji pasakė jiems: 

Girdi mane dabar, O jūs valdytojai, gyventojai, 

Bethulia: už savo žodžius, kad jūs kalbėjo prieš, 

žmonės šią dieną nėra teisinga, neliesti šios priesaikos kurioje 
jūs 

pagaminti ir ryškus Dievui ir jums, ir turi 

žadėjo pristatyti miesto į mūsų priešų, išskyrus atvejus, kai per 

Šiomis dienomis Viešpats kreiptis į jums padėti. 

{8:12} dabar ir jūs, kurie buvo gundomas Dievas, tai 

dieną, ir stendas vietoj Dievas tarp žmonių vaikų? 



{8:13} Dabar pabandykite Viešpats visagalis, o jūs taip niekada 

Žinau bet ką. 

{8:14}, jūs negalite rasti gylį, kad širdyje žmogus, 

nei jūs suvokia, ką jis galvoja: tada, kaip 

Jūs galite ieškoti Dievo, kad Dievas padarė visus šiuos dalykus, ir 

žinau savo proto, ar suvokti savo paskirtį? Ne, mano 

broliai, išprovokuoti ne Viešpačiui, mūsų Dievui į pyktį. 

{8:15}, jei jis nepadės mums per šias penkias dienas, jis 

Kas turi teisę ginti mus, kai jis bus, net kasdien, arba iki 

sunaikinti mus, prieš mūsų priešus. 

{8:16} niekuo neįpareigoja Viešpačiui, mūsų Dievui docentams: 
už 

Dievas yra ne kaip žmogus, kad jis gali būti grėsmė; nei jis yra 

kaip žmogaus sūnus, kad jis turėtų būti svyravimai. 

{8:17} todėl mums laukti išganymo jį ir vadina 

jam padėti mums, ir jis bus išgirsti mūsų balso, jei taip, prašome 

jam. 

{8:18} nes ten atsirado nė vienas mūsų amžiaus, nei yra 

bet dabar šių dienų nei giminės, nei šeima, nei žmonės, 

nei miesto tarp mūsų, kurie garbinti dievai daroma rankomis, 
kaip 



buvo kažkada. 

{8:19}, kuris gali sukelti mūsų protėviai buvo suteikta, 

kardas, ir sugadinti, ir buvo puikus rudenį prieš mūsų 

priešų. 

{8:20}, bet mes žinome, kad nėra kito Dievo, todėl mes galime 
pasitikėti 

kad jis bus ne vpvaidas mus, nei bet kuris iš mūsų tautos. 

{8:21}, jei mes atsižvelgti taip, visi Judo turi būti atliekų, ir 

mūsų šventovė yra sugedęs; ir jis turės su 

jo ne mūsų burnos Malyje išniekinimo. 

{8:22} ir mūsų broliai, skerdimo ir 

nelaisvėje šalies ir sielvartą mūsų 

paveldėjimo, jis kreipiasi į galvas tarp pagonių, 

Kur būtume vergijos; ir mes busim su 

nusikaltimas ir gėdą visiems, kad turi mums. 

{8, 23} už mūsų darbą nėra skirtos teikti pirmenybę: 

bet Viešpats mūsų Dievas turi sukti jį į negarbingą. 

{8:24} dabar, O broliai, leiskite mums parodyti pavyzdį 

mūsų broliai, nes jų širdyse priklauso nuo mūsų, ir 

šventyklą, ir namus, ir prie altoriaus, gulima mums. 



{8:25} Be to leiskite mums dėkoti Viešpats mūsų Dievas, 

kuri mums, trieth, net kaip jis padarė mūsų protėviai. 

{8:26} prisiminti tai, ką jis padarė, kad Abraomas, ir 

kaip jis bandė Izaokas, ir kas atsitiko, kad Jokūbas 

Mesopotamijoje ir Sirijoje, kai jis laikė Labano avių jo 

motinos brolis. 

{8:27} nes jis davė ne bandė mus ugnį, kaip jis padarė juos, 

išnagrinėjus jų širdis, nei kas jis imasi 

keršto apie mus: bet Viešpats rykštės juos, kurie ateina 

ir į jį – pas jį, įspėti juos. 

{8:28} tada sakė Ozias jai, kad tu pasakei 

tu pasakei su geros širdies, ir niekas, 

gali iškalbos tavo žodžiai. 

{8, 29}, tai nėra kur tavo išmintis yra pirmoji diena 

pasireiškia; bet nuo pat pradžių visus tavo dienų, 

žmonių yra žinoma, tavo supratimu, nes, 

iš širdies yra gera. 

{8:30}, bet žmonių buvo labai ištroškęs, ir priversti mus 

tai pas juos, kaip mes kalbėjo ir duoti priesaiką 

į save, kuri mes nebus pertraukos. 



{8:31} Todėl dabar girdi tu už mus, nes tu esi už 

religinis moteris, ir Viešpats atsiųs mums lietaus užpildyti mūsų 

bakeliai, ir mes turi silpnumą ne daugiau. 

{8:32} tada Judith jiems tarė:, girdi mane, ir aš darysiu 

dalykas, kuris turi eiti per visas kartas į į 

vaikai mūsų tautos. 

{8:33} ye turi stovėti šią naktį prie vartų, ir aš eisiu 

atgal su savo waitingwoman: ir per dienas kad jūs 

teikti miesto mūsų priešų Viešpats pažadėjo 

aplankyti Izraelį iš mano ranką. 

{8:34} bet paklausti ne jūs mano akto: nes aš ne 

paskelbti ją pas jus, iki ko baigtas kad aš. 

{8:35} tada sakė Ozias ir kunigaikščių pas ją, eikite 

taikos, ir Viešpats Dievas būti prieš tave, imtis keršto 

mūsų priešų. 

{8:36} kad jie grįžo iš palapinės, ir nuvyko į savo 

palatose. 

{9:1} Judith nukrenta ant savo veido, ir įdėti pelenų ant jo 

galvą ir atidengta prie wór sūdoma ji buvo 

Aprengė; ir maždaug tuo metu, tą vakarą Smilkalai 



buvo pasiūlyta Jeruzalėje Viešpats Judith namuose 

garsiai garsiai, ir pasakė: 

{9:2} O Viešpats Dievas savo tėvo Simeon, kuriam tu 

gavest kardas imtis keršto su nepažįstamais žmonėmis, kurie 

laisvesnė tarnaitė dergti savo juosta, ir atrado 

šlaunies jai gėda, o užterštas savo nekaltybę jai 

priekaištų; kad tu saidst, jis turi būti; ir dar jie padarė 

Todėl: 
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{9:3} kodėl tu gavest savo valdovų bus nužudyti, todėl 

kad jie nudažyti savo kraujo, apgaudinėjami, lova ir 

smotest su jų valdovai ir valdovai nuo tarnautojų 

jų sosto; 

{9:4} ir tu jų žmonos grobį, ir jų 

dukros į nelaisvę, o savo grobio galima suskirstyti 

tarp tavo Gerbiami vaikų; kurios buvo perkelti su tavo uolumas, 

ir znienawidzonym taršai, kurią sukelia kraujyje, ir paragino 

tau pagalbos: O Dieve, O Dieve, girdi, mane taip pat našlė. 

{9:5}, tu padarei apdoroti ne tik tų dalykų, bet 

taip pat ką kuris iškrito prieš, ir kuris prasidėjo 



po; tu padarei minties į tai, kas yra dabar, ir 

kurios turi ateiti. 

{9:6} taip, ką tu didst nustatyti buvo pasiruošę 

ranka, ir tarė: Štai čia: tavo būdų yra 

paruošti, ir tavo sprendimai yra tavo numatymas. 

{9:7} kad, Štai, asirų yra dauginamos iš jų 

galia; jie yra išaukštintas arklys ir žmogus; jie šlovę 

stiprumą savo virėjus; jie pasitiki skydas ir ietis, 

ir svogūnai, ir diržas; ir nežinau, kad tu esi Viešpats, 

breakest kovas: Viešpats yra tavo vardas. 

{9:8} nugriauti savo jėgas tavo valdžioje, ir jis 

jų jėga – tavo rūstybė žemyn: nes jie turite ketinti į 

dergti tavo šventyklą, ir teršti skinai kur tavo 

šlovingą vardą resteth ir mesti su kardas ragų 

iš tavo altoriaus. 

{9:9} Štai jų pasididžiavimas ir siųsti savo rūstybę ant jų 

vadovai: duoti į mano ranką, kurioje esu našlė, galia 

kad aš buvo sumanyta. 

{9:10} nužudė mano lūpų apgaule tarnas su į 

princas ir princas tarnas: sugriauti jų 



priklausomai nuo geografinės teritorijos į moters rankas. 

{9:11}, tavo galia chrzczę ne per daug, nei tavo 

gali stipriai vyrams: nes tu esi Dievas kenčia, yra 

pagalbininkas, užguitas, rėmėjas, silpna, a 

gynėjas į Bezcerīgs, Gelbėtojas iš jų, kurie yra be 

Tikimės, kad. 

{9:12} aš tave, meldžiu tave, Dieve Tėve, ir 

Dievas, Izraelis, Viešpats visą dangų paveldėjimo ir 

žemės, kūrėjas vandenų, karalius kiekvieną būtybę, išgirsti 

tu mano malda: 

{9:13} ir padaryti mano kalbėjimo ir apgaulės turi būti jų žaizdos 

ir juostele, kas turite ketinti žiauriai kas prieš tavo 

paktas, ir tavo šventas namai, taip pat nuo viršaus 

SION, ir nuo tavo vaikai turi namuose. 

{9:14} ir kas tautos ir giminės pripažinti 

kad tu esi Dievas, visa galia ir gali būti, ir kad 

yra niekas kitas, kad tauta Izraelis, bet tu protecteth. 

{10:1} dabar po to ji nustojo verkti pas Dievą 

Izraelio, ir blogai padarė visus šiuos žodžius pabaigoje. 

{10:2} ji išaugo, kai ji nukrito, ir vadinamas 



jos tarnaitė, ir atėjo į namus, kuriame ji 

absoliutus šabo dienų, o jos švenčių, 

{10:3} ir iškedentas išjungti wór, kurių ji turėjo, 

atidėlioti savo našlystės drabužius ir išplauti jai 

viso kūno su vandeniu, o pati patepti tauriųjų 

tepalas, pintos galvos plaukai ir įdėti į padangą 

kai ji, ir padėkite ant savo drabužius, džiaugsmo, kuriais ji 

buvo plakiruoti Manasses galiojimo metu vyru. 

{10:4} ir ji paėmė basutės ant savo kojų, ir pateikti 

jai jos apyrankės, ir savo grandines, ir jos žiedai, ir ją 

auskarai, ir visus savo papuošalus, ir decked save drąsiai, 

Allure visiems žmonėms, kad turėtų pamatyti savo akimis. 

{10:5}, tada ji davė jos tarnaitė, už butelį vyno, ir per 

Kruża aliejaus, ir alsuoja maišą Izkaltis kukurūzų ir gumbų 

figų ir su puikiais duonos. Taigi ji sulankstyti visus šiuos dalykus 

kartu, ir padėkite ant jo. 

{10:6} Taigi jie nuėjo atgal prie miesto vartų 

Bethulia, ir rasti nuolatinį ten Ozias ir iš 

miesto, Chabris ir Charmis. 

{10:7} ir kada jie pamatė ją, kad jos veide buvo 



keisti, ir savo apranga buvo pakeistas, jie iškėlė į ją 

grožio labai smarkiai, ir sako jam:. 

{10:8} Dievo, mūsų tėvų Dieve Duok tau nariams balsavus už, 

ir atlikti tavo enterprizes Ačiū vaikų 

Izraelio ir Jeruzalės išaukštinimą. Tada jie 

garbinti Dievą. 

{10:9} ir ji pasakė jiems: komanda vartai į 

Miestas atidaryti pas mane, kad aš gali eiti pirmyn pasiekti 

Tai patvirtindami jūs kalbėjo su manimi. Taip jie 

vadovavo jaunų vyrų atidaryti pas ją, nes ji turėjo 

ja kalbama. 

{10:10} ir kai jie padarė taip, Judith išėjo, ji, 

ir jos tarnaitė su ja; ir vyrus prižiūrėjo miesto 

ją, kol ji dingo nuo kalno, ir kol ji turėjo 

vyko į slėnį, ir galėjo ją matyti ne daugiau. 

{10:11} Taigi jie nuėjo tiesiai atgal į slėnį: ir 

pirmąją budėjimo asirų susitiko su ja, 

{10:12} nuvežė ir paklausiau, ką žmonės meno 

tu? ir iš kur tu comest? ir kur tu goest? 

Ir jis pasakė: aš esu moteris, hebrajų, ir esu pabėgo 



iš jų: jie turi būti suteikta galimybę sunaudoti: 

{10:13} ir einu iki Holofernes viršininkas 

kapitonas savo armijos, deklaruoti žodžių tiesos; ir man bus 

parodysiu jam būdu, kuria jis turi eiti, ir laimėti visus kalno 

šalyje, neprarandant kūno arba bet kurios iš savo gyvenimo 

vyrai. 

{10:14} dabar kai vyrai išgirdo jo žodžius, ir mačiau 

jos veide, jie stebėjosi labai savo grožiu, ir 

jai tarė: 

{10:15}: tu išgelbėti tavo gyvenimą, kad tu padarei hasted 

ateiti į mūsų Viešpaties buvimą: dabar to 

ateiti į savo palapinę, ir kai kurie iš mūsų veda tave, kol 

jie pristatė tave į savo rankas. 

{10:16} ir kai tu standest prieš jį, bijoti ne 

į tavo širdį, bet parodysiu jam pagal tavo ˛odį; ir 

jis bus maldauti tavęs gerai. 

{10:17} tada jie pasirinko iš jų šimtą vyrų, 

kartu su ja ir jos tarnaitė; ir jie paskatino ją į 

Holofernes palapinę. 
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{10:18} tada ten buvo per visą vestibiulis su 

stovyklos: dėl jos atėjimo buvo noised tarp palapines, ir jie 

atvyko apie ją, kaip ji stovėjo be Holofernes, palapinė 

kol jie papasakojo jam apie ja. 

{10:19} ir jie stebėjosi savo grožiu, ir žavisi 

Izraelis dėl jos, ir kiekvienas vaikų sako, kad 

jo kaimynė, kurie taip niekina šią žmonių, kurie turi 

tarp jų tokių moterų? Be abejo, tai nėra gerai kad vienas 

vyras iš jų palikti kurie atleiskite gali suklaidinti, 

visą žemę. 

{10:20} ir tie, kurie nustatyti šalia Holofernes išėjo, ir 

visi jo tarnai, ir jie atvedė ją į palapinę. 

{10:21} dabar Holofernes pailsėję, kai jo lovoje po tam 

stogelis, kuris buvo austi su raudonos ir aukso, ir 

smaragdais ir brangakmenių. 

{10:22} Taigi jie shewed ji; ir jis išėjo 

prieš jo palapinė su sidabro žibintai, vyksta prieš jį. 

{10:23} ir kada Judith buvo ateiti prieš jį ir jo 

tarnautojai, visi jie nustebino savo grožiu 

veidas; ir ji nukrenta ant savo veido, ir padarė 



pagarba jam: ir jo tarnai buvo jai atsistoti. 

{11:1} ir pasakė jai Holofernes, moteris, būti 

Geras, komfortiškas, baimė nėra tavo širdyje: nes aš niekada 
skauda, bet 

Tai buvo pasiruošęs tarnauti Nabuchodonosor, karalius, visi 

žemės. 

{11:2} dabar todėl, jei tavo tautos, kuri gyvena su 

kalnai nenustatė šviesos mane, aš negali būti pakilusi 

iki mano ietis prieš juos:, bet jie turi padaryti šiuos dalykus 

į save. 

{11:3} bet dabar pasakykite man, kodėl tu esi bėgti iš 

juos, ir meno ateiti pas mus: tu esi ateiti apsaugos; 

būti geras komfortas, tu būsi gyvas šią naktį, ir toliau: 

{11:4} nėra skauda tau, bet maldauti tavęs gerai, kaip 

jie karalius Nabuchodonosor tarnautojų mano Viešpats. 

{11:5} tada Juditha sakė jam: gauti žodžiai 

tavo tarnas ir kenčia tavo tarnaitė kalbėti tavo 

buvimą, ir pripažįsta, kad ne melas apie mano ponai šią naktį. 

{11:6} ir jei nori sekti tavo žodžiai 

tarnaitė, Dievas bus jis pats puikiai perduoti 



tave; ir mano Viešpats turi nepamiršo savo tikslams. 

{11:7} kaip Nabuchodonosor karalius visą žemę nemirs per 
amžius, 

ir kaip jo galia, gyvas, kurie Kas pasiuntė tave, į 

Išsaugota kiekvieno gyvo daigto,: nes turi tarnauti ne tik vyrams 

jį iš tavęs, bet ir lauke, ir galvijai, žvėrys 

ir kad sparnuočius, gyvens tavo galia 

Nabuchodonosor ir jo namuose. 

{11:8} mes girdėjote apie tavo išmintis ir tavo politiką, 

ir tai yra pranešta visoje žemėje, kad tu tik meno puikus 

Visi Karalystė ir galinga Vietovė žinių, ir 

nuostabų žygdarbių karo. 

{11:9} dabar kaip dėl klausimo, kurį Achior padariau 

kalbėti tavo Taryboje, išgirdome jo žodžius; vyrams 

Bethulia ir išsaugoti jį, ir jis pareiškė pas juos visi, kad jis 

kalbėjo tau. 

{11:10} todėl, Viešpatie ir gubernatorius, gerbti ne jo 

žodis; Tačiau padėkite jį į tavo širdį, nes tai yra tiesa: mūsų 
tautos 

negali būti nubaustas, nei kardas gali dominuoti prieš 

jas, išskyrus jos nusidėti prieš savo Dievą. 



{11:11} ir dabar, kad mano Viešpaties negali būti nugalėtas ir 

sužlugdyti jo tikslo, net mirtį dabar nukrito ant jų, 

ir jų nuodėmės kas pralenkė juos, kuria jie bus 

išprovokuoti savo Dievo pyktis whensoever atsižvelgiama į tai, 
kad 

kuris produktas neatitinka padaryti: 

{11:12}, jų valgis nepavyksta, ir visi jų vandens yra 

menkas, ir jos nusprendė dėti rankas ant jų 

galvijų, ir apibrėžė vartoti visus tuos dalykus, kad Dievas 

davė jiems valgyti savo įstatymais draudžiama: 

{11:13} ir yra pasiryžusios praleisti pirmojo iš ir į 

dešimtosios vyno ir aliejaus, kuris buvo pašventintas, ir 

rezervuotos dvasininkams, kad tarnauti Jeruzalėje prieš į 

veido mūsų Dievo; to, kas nėra teisėtas, bet 

žmonių, tiek daug, kaip susisiekti su savo rankas. 

{11:14} nes jie siunčiami kai į Jeruzalę, nes 

jie taip pat, kad gyventi ten padariau panašūs, kad jie yra 

licenciją iš Senato. 

{11:15} dabar kai jie priima jiems žodį, jie bus 

nedelsiant tai padaryti, ir jiems turi būti pranešta tau bus 



sunaikinti tą pačią dieną. 

{11:16} kodėl tavo tarnaitė, žinant visa tai, aš 

pabėgo iš savo buvimą; ir Dievas Dievas pasiuntė mane į darbą 

kas su tavimi, stabilizuojančias turi apstulbino visą žemę, 

ir kiekvienas, kuris turi išgirsti apie tai. 

{11:17}, tavo tarnas yra religinis, o serveth Dievo 

dienos ir nakties dangaus: dabar, mano Viešpatie, aš 

likti su tavimi ir tavo tarnas išeis iš nakties į 

į slėnį, ir man bus melstis Dievui, ir jis bus man 

kai jie įsipareigojo savo nuodėmes: 

{11:18} ir aš atvyksiu ir parodysiu tai tau: tada tu 

būsi eiti pirmyn su tavo armija, ir jie nė vieno iš 

juos, kad turi atsispirti tave. 

{11:19} ir aš padėsiu tau per viduryje Judo, 

kol tu Jeruzalę; ir aš bus nustatyti Tavo sostas 

įvykių sūkuryje; ir tu būsi vairuoti juos kaip avis, 

jau ne piemuo, o šuo neturi tiek daug, kaip atsidaryti savo 

žiočių tau: už visa tai buvo pasakyta, man pagal 

mano numatymas, ir jie buvo paskelbti pas mane, ir aš 

Esu siunčiamas pasakyti tau. 



{11:20} tada jos žodžiai su malonumu Holofernes ir visą savo 

darbininkų; ir jie nustebino ne savo išminties, ir tarė: 

{11:21} ten nėra tokios moters, iš vieno galo į 

žemę į kitą, tiek veido grožio ir išminties 

žodžiai. 

{11:22} jai tarė taip pat Holofernes. Dievas davė 

padaryta gerai siųsti tau prieš žmones, kad koncentracija gali 

būti mūsų rankose ir sunaikinimo po juos, lengvai 

į mano Viešpats. 

{11:23} ir dabar tu esi tiek gražus tavo 

moralinė, ir šmaikštus tavo žodžiais: tikrai jei tu ar kaip 

tu pasakei tavo Dievas yra mano Dievas, ir tu būsi 

gyventi namuose, karaliaus Nabuchodonosor, ir būsi būti 
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garsus per visą žemę. 

{12:1} ir jis liepė atnešti ją tais atvejais, kai jo 

plokštelės buvo nustatytas; ir Marius, kad jie turėtų parengti jai, 

savo mėsos, ir kad ji turėtų gerti jo savo vyno. 

{12:2} ir Juditha sakė: aš ne valgyti, kad ne ten būti 



nusikalstamą veiką: tačiau turi būti numatyta galimybė man 
apie tai, ką 

kad aš išvedė. 

{12:3} tada Holofernes sakė: jei tavo nuostata 

Jei nepavyksta, kaip mes turėtume duoti tau kaip? kad ten būti 

nė viena su mumis tavo tautos. 

{12:4}, tada sako Judith jam kaip tavo siela gyvas, mano 

Viešpats, tavo tarnaitė turi išleisti šių dalykų, kad aš 

turėti, prieš Viešpaties darbą iš mano rankų dalykų, kad jis 

Kas turi nustatyti. 

{12:5}, tada Holofernes tarnautojų paskatino ją į 

palapinę, ir ji miegojo iki pat vidurnakčio, ir ji atsirado kai ji 

buvo link rytą žiūrėti, 

{12:6} ir išsiųstas į Holofernes, taupymo, tegul mano Viešpats 
dabar 

komandą, kuri tavo tarnaitė gali eiti pirmyn pas malda. 

{12:7} tada Holofernes liepė jo apsauga, 

neturėtų likti jai: taip ji liko stovykloje tris dienas, 

ir išėjo į naktį, į Bethulia slėnį, ir 

plauti save fontano vandens iš stovyklos. 

{12:8} ir kai ji išėjo, ji prašė Viešpaties 



Izraelio Dievas nukreipti savo kelią į viršų, 

vaikai iš savo tautos. 

{12:9}, ji atėjo į švarus, ir liko palapinėje, 

kol ji valgė savo mėsą vakare. 

{12:10} ir ketvirtą dieną Holofernes į šventę 

savo tarnus, ir nė vienas iš pareigūnai pakvietė į 

pokylių. 

{12:11} tada pasakė jis Bagoas kastratas, kurie turėjo 

įkrovimas naudojant visus, kad jis, eikite dabar ir įtikinti tai 

Hebrajų moteris, kuri yra su tavimi, kad ji ateis pas mus, 

ir valgyti ir gerti su mumis. 

{12:12}, Štai, tai bus gaila mūsų žmogus, jei mes 

ar leisti tokia moteris eiti, neturi savo įmonę; už 

Jei mes padaryti jai ne pas mus, ji bus juoktis mums panieka. 

{12:13} tada nuėjo Bagoas buvimas 

Holofernes, ir atėjo į ją, ir jis sakė: tegul ne šioje mugėje 

mergaitė bijo ateiti į mano Viešpats, ir turi būti pagerbtas – jo 

buvimą, ir gerti vyną, ir linksmai su mumis ir būti 

kaip viena iš dukterų asirų, padarė tai diena 

kurie tarnauja Nabuchodonosor namuose. 



{12:14} tada Judith jam tarė: kas aš esu dabar, kad aš 

turi iškalbos mano Viešpats? tikrai nesame skolingi, kam tik 
panori jam aš 

padarysime greitai, ir jis turi būti mano džiaugsmas pas dieną 
mano 

mirties. 

{12:15}, ji atsirado, ir decked save su savo apranga 

ir visi jos moters apranga ir jos tarnaitė nuėjo ir nustatyta 
minkštas 

skinai ant žemės ją priešais Holofernes, kurios 

ji gaudavo iš Bagoas kiek jos kasdieniam naudojimui, ji gali būti 

sėdėti ir valgyti juos. 

{12:16} dabar kai Juditha atėjo ir atsisėdo, 

Holofernes jo širdis buvo išplėštas su savo, ir savo proto 

buvo perkeltas, ir jis labai troško jos kompanija; nes jis 

laukė laiką apgauti savo, nuo tos dienos, kurią jis matė 

nelaimingas atsitikimas neištiks. 

{12:17} tada Holofernes jai tarė gerti dabar, ir 

galima linksmai su mumis. 

{12:18} Taigi Juditha sakė, aš bus gerti dabar, mano Viešpatie, 
nes 



mano gyvenimas yra padidintos mane šią dieną daugiau nei 
visas dienas 

nuo to laiko aš gimiau. 

{12:19} tada ji paėmė ir valgė ir gėrė prieš jį kas 

jos tarnaitė buvo paruošti. 

{12:20} ir Holofernes buvo labai maloniai į ją, ir 

gėrė daugiau vyno, negu jis buvo girtas, bet kuriuo metu per 
vieną dieną 

nes jis gimė. 

{13:1} dabar Kada vakare buvo atėjusi, jo tarnai 

nuskubėjo į reisą ir Bagoas uždaryti savo palapinę, ir 

atmetė padavėjai su jame esančia jo ponas; ir 

jie nuėjo prie savo lovos: jie buvo visi pavargę, nes dėl 

šventė buvo ilgas. 

{13:2} ir Judith buvo paliktas palei palapinės, ir 

Holofernes, guli palei ant jo lovos: nes jis buvo užpildyti su 

vynas. 

{13:3} dabar Judith liepė stovėti jos tarnaitė 

Be savo miegamajame ir laukti jos. išeina, 

kaip ji kasdien: ji sakė ji pereiti atgal į ją 

maldos, ir ji kalbėjo su Bagoas ir pagal tokį 



tikslas. 

{13:4} kad visi išėjo ir nė vienas liko, 

miegamajame, nei mažai, nei didelį. Tada Judita, nuolatinio 

iš savo lovoje, sakė savo širdyje, O Viešpats Dievas visa galia, 
atrodo 

tai dabar ant mano darbų rankas kad 

išaukštinimo Jeruzalės. 

{13:5} dabar metas padėti tavo paveldėjimo, ir 

vykdyti tavo enterprizes naikinimą, 

priešų, kuris prisikėlė prieš mus. 

{13:6}, tada ji priėjo prie lovos, kuris buvo ramstis 

Holofernes' galva, ir buvo nustatytas jo fauchion nuo 

iš ten, 

{13:7} priartėjo prie jo lovos ir paėmė palaikykite, kad 

plaukus, savo galvą, ir pasakė, didinti man, O Viešpats Dievas 

Izraelis, šią dieną. 

{13:8} ir ji pagelbos ir mestas du kartus ant jo kaklo su visais 
savo 

gali būti, ir ji buvo už jo galvą nuo jo. 

{13:9} ir tumbled jo kūną nuo lovos, ir 

nugriauta kupolu iš ramsčių; ir egle kairiūnaite po ji 



nuėjo, ir davė Holofernes galvą su jos tarnaitė; 

{13:10} ir ji įdėti jį į savo maišą mėsos: taip jie twain 

kartu vyko pagal jų užsakymą: malda: ir 

kai jie pereina į stovyklą, jie kainavo slėnio, ir 

nuėjo Bethulia, ir atėjo į kalną iki vartų. 

dalį. 

{13:11} tada sako Judith toli, ne sargas, 

vartai, atidaryti, dabar atidaryti vartus: Dievas, netgi mūsų 
Dievas, yra su 
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mus, ir parodyti savo galią dar – Jeruzalės ir jo pajėgos 

nuo priešų, nes jis net padarė šią dieną. 

{13:12} dabar kai jos miesto vyrai išgirdo jos balsas, 

jie nuskubėjo eiti į savo miesto vartų ir 

jie vadinami miesto vyresnieji. 

{13:13} ir tada jie bėgo, visi kartu, tiek mažoms ir 

puiku, ji buvo keistai jiems, kad ji buvo atėjusi: taip 

jie atidaryti vartų, ir jie gavo, ir numatyti gaisro 

šviesos ir stovėjo turas apie juos. 

{13:14} tada ji pasakė jiems garsiai, pagirti, 



Ačiū Dievui, Ačiū Dievui, sakau, jis Dievas ne atimti jo 

malonės iš Izraelio, namus bet kas turi sunaikinti mūsų 

priešų iš mano rankas šią naktį. 

{13:15} kad ji paėmė iš maišelio ir shewed galva 

ir tarė jiems: Štai galva, Holofernes, kad 

vyriausiasis Aszur, armijos kapitonas ir Štai kupolu, 

kuriame jis padarė glūdi jo girtumo; ir Viešpats Dievas 

sumušė jį į moters rankas. 

{13:16} kaip Viešpats gyvas, kuris turi nuolat mane mano būdu 

kad aš, mano veidas kas apgauti jį į savo 

sunaikinimo, ir dar kas jis nėra įsipareigojusi nuodėmę su 
manimi, kaip 

dergti ir gėda man. 

{13:17} tada visi žmonės buvo nuostabiai stebėjosi, 

ir patys nusilenkė ir garbinti Dievą, ir pasakė su 

viena sutarimu, palaimintas Būk, mūsų Dievo, O kurios tu šią 
dieną 

atnešė veltui tavo tautos priešų. 

{13:18} tada tarė Ozias: jai, O dukra, palaimintas meno 

tu pats Aukštasis Dievo virš visos moterys po to 

žemė; ir palaimintas būti Viešpaties Dievo, kurį Dievas sukūrė į 



dangų ir žemę, kuris davė tau nukreiptas į 

pjaustymo off mūsų priešų vyriausiasis vadovas. 

{13:19} tai tavo pasitikėjimas neturi nukrypti nuo to 

vyrai, kurių kada nors prisiminti Dievo širdyje. 

{13:20} ir Dievą įjungti šiuos dalykus tau už nuolatinę 

pagirti, aplankyti tave gerus dalykus, nes tu ne 

jausti tavo gyvenimą už mūsų tautos kančia, bet tu 

atsimokėjo žmonėms mūsų griuvėsiai, vaikščioti tiesia kelią 
mūsų Dievo akivaizdoje. 

Ir visi žmonės, sakė; Todėl galima jį, tegul bus taip. 

{14:1} tada sako Judith pas juos, girdi mane dabar, mano 

broliai, ir imtis šio vadovo, ir pakabinti jį ant aukščiausio 

vieta jūsų sienos. 

{14:2} ir taip greitai, kaip ryte turi pasirodyti, ir į 

Saulė išeis į žemę, imtis jūs kiekvienas savo 

ginklų, ir išeina kiekvieną narsus žmogus iš miesto, ir 

nustatyti jūs kapitonas virš jų, tarsi jūs būtų eiti 

į lauką link žiūrėti asirų; bet ne 

žemyn. 

{14:3}, tada jie imasi jų šarvai, ir turi eiti į 



jų stovyklą, o pakelti iki Aszur, armijos kapitonai 

ir trunka iki Holofernes palapinę, bet ne pas mus 

jis: tada baimės priklauso jiems, o jie bėgs 

prieš savo veidą. 

{14:4}, jūs ir visi, kad gyvena Izraelio pakrantės, turi 

toliau jų siekti, ir sunaikinti juos, kaip jie keliauja. 

{14:5} bet iki daryti šiuos dalykus, mane vadina Achior, 

Ammonite, kad jis gali matyti ir žinoti jį, kad panieka, 

namas iš Izraelio, ir kad išsiuntė jį mums tarsi jo 

mirties. 

{14:6}, tada jie vadinami Achior iš namų Ozias; 

Kada jis atvyko, ir pamatė Holofernes į galvą, 

vyro ranka asamblėjoje žmonių, jis nukrito 

savo veidą, ir jo Dvasios nepavyko. 

{14:7}, bet kai jie jau atsigavo jam, jis sumažėjo prie 

Anna 's kojų, ir reverenced jai, ir sakė, Palaimintas tu 

Visi judėjai palapinių, ir visos tautos, kurios 

turi būti stebėjosi išgirsti tavo vardą. 

{14:8} dabar to pasakyti viską, ką tu 

atliekama šių dienų. Tada Judita deklaruotas pas jį į į 



tarp žmonių, visi, kad ji buvo padaryta, nuo tos dienos, 

ji išėjo iki tą valandą ji pasakė jiems. 

{14:9} ir kada ji buvo nutrauktas kalbant, žmonės 

sušuko garsiai, ir padarė Linksmoji triukšmo, jų 

miestas. 

{14:10} ir kada Achior matė visi, kad Dievas 

Izraelis padarė, jis tikėjo į Dievą labai, ir 

apipjaustyti jo apyvarpės kūnas ir prisijungė prie 

iki šios dienos Izraelio namus. 

{14:11} ir kaip tik ryte kilo, jos pakartas 

Holofernes galvą ant sienos, ir kiekvienas žmogus buvo 

savo ginklus, ir jie išėjo iš juostų pas sąsiaurio 

į kalną. 

{14:12}, bet kai asirai juos pamatė, jie siunčiami į 

jų lyderiai, kurie atėjo į jų kapitonai ir tribūnų, ir 

Kiekvienas iš jų valdovai. 

{14:13} Holofernes' palapinę atėjo ir sako, kad jam 

kuris buvo atsakingas už visus savo daiktus, Waken dabar mūsų 
Viešpats: 

vergai buvo drąsus prieš mus nusileisti 



bijau, kad jie gali būti visiškai sunaikinti. 

{14:14} tada nuvyko į Bagoas, ir išjudinti prie durų 

palapinę; nes jis manė, kad jis turėjo miegojo su Judith. 

{14:15}, bet todėl, kad nė vienas neatsakė, jis pradėjo ją, ir 

nuvyko į miegamajame, ir rado jį mesti ant to 

grindų negyvas, ir jo galva buvo paimtas iš jam. 

{14:16} todėl jis garsiai garsiai, su 

verkti, ir sighing, ir galinga verkti, ir jo nuoma 

drabužiai. 

{14:17} po to, kai jis atėjo į palapinę, kurioje Judith pateiktas: 

ir kai jis jai ne, jis šoktelėjo žmonių, ir 

garsiai, 

{14:18} Šie vergai jau išdalinta klastingai; vienas 

moteris hebrajų Dievas atnešė gaila ant namo 

iš karaliaus Nabuchodonosor: nes, Štai, Holofernes lieth ant 

į žemę be galvos. 

{14:19} kai išgirdo asirų armijos kapitonai 

šiuos žodžius, jie nuomos savo drabužius ir jų protas buvo 

nuostabiai neramus, ir ten buvo verkti ir labai labai 

triukšmo visoje stovykloje. 



{15:1} ir kada jie buvo girdėję palapinėse, jie 

nustebino ne tai, kad buvo padaryta. 
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{15:2} ir baimė ir drebulys, nukrito ant jų, kad 

ten buvo niekas kad durst laikytis jo akyse 

kaimyne, bet skuba už visus kartu, jie pabėgo į kiekvieną 

būdas lyguma ir kalnų šalį. 

{15:3} jie, taip pat kad camped turas kalnuose 

apie Bethulia pabėgo. Tada izraelitų, kas 

kuri buvo tarp jų, kariai nudūmė į juos. 

{15:4} tada išsiųsti Ozias Betomasthem, ir Bebai, 

ir Chobai, ir Cola ir visi pakrančių Izraelio, pvz., 

reikia pasakyti tai, kas buvo padaryta, ir kad visi turėtų 

skubėti atgal į savo priešų, juos sunaikinti. 

{15:5} dabar kai Izraelio vaikai išgirdo apie tai, jie visi 

nukrito jiems vieno sutikus, ir nužudė juos pas 

Chobai: panašiai taip pat tie, kurie atvyko iš Jeruzalės, ir 

iš visų kalnų šalį, (nes vyrai liepė jiems tai, ką 

buvo priimta į savo priešų stovykloje) ir tie, kurie buvo 

Galaad, ir Galilėjoje, persekiojo juos su dideliu 



skersti, kol jie buvo praeityje Damaskas ir sienų 

dalį. 

{15:6} ir likučio, kuris gyveno tuo Bethulia, nukrenta ant 

stovyklos Aszur, sugadina jiems ir buvo labai 

praturtintas. 

{15:7} ir izraelitų, grįžo iš to 

skerdimo buvo ta, kuri liko; ir kaimuose ir 

miestai, kurie buvo kalnai ir paprasto, gat daug 

gadina: daugybė buvo labai didelis. 

{15:8} tada Joacim vyriausiasis kunigas, ir iš 

izraelitų, kurie gyveno Jeruzalėje, atėjo į 

Štai gerų dalykų, kad Dievas buvo shewed į Izraelį, ir 

Norėdami pamatyti Judith, ir ją pasveikinti. 

{15:9} ir kai jie atėjo pas ją, jos laimino ją 

su vienu noru, ir pasakė jai, tu esi į Chwalba 

Jeruzalės, tu esi labai ačiū Izraelio, tu esi, 

didelį džiaugsmą mūsų tautos: 

{15:10} tu tavo ranką tu padaryti visus šiuos dalykus: 

tu padarei padaryti daug gero, kad Izraelis, ir Dievas yra malonu 

su juo: palaimintas Būk visagalis Viešpats, 



amžinai. Ir visi žmonės sako, tegul bus taip. 

{15:11} ir žmonės sugadina stovyklos erdvėje 

trisdešimt dienų: ir pas Judith Holofernes davė savo palapinę, 

ir visus savo plokštelę, ir lovos, ir laivai, ir visus jo stuff: ir 

Ji paėmė jį ir įdėti jį savo mulas; ir pasiruošė jos vežimėliai 

ir padėkite juos. 

{15:12} tada visos moterys Izraelio bėgo kartu matyti 

jos, laimino ją ir padarė ją šokių, tarp jų: 

ir ji paėmė šakas į savo ranką, ir taip pat davė ir 

Moterys, kurios buvo su ja. 

{15:13} ir jie įdėti alyvuogių nuo jos ir jos girliandą 

tarnaitė, buvo su ja, ir ji nuėjo iki visų žmonių 

šokio, todėl visos moterys: ir visi vyrai, 

Po jų šarvai su girliandomis ir Izraelis 

dainas į savo burnas. 

{16:1} tada Judith pradėjo dainuoti tai Padėkos visose 

Izraelis, ir visi žmonės dainavo po ją pagirti šią dainą. 

{16:2} ir Juditha sakė, pradėti savo Dievui, su 

timbrels, dainuoti mano Viešpatį su Cimbolais: sureguliuoti pas 
jį į 



naujas PS: išaukštinti jį, ir ragina jo vardas. 

{16:3} nes Dievas viską bijau: kad tarp stovyklose 

tarp žmonių jis Dievas išgelbėjo mane iš to 

rankas jų, mane persekiojo. 

{16:4} Aszur išėjo į kalnus, iš Šiaurės, 

jis atėjo su dešimt tūkstančių savo kariuomenę, daugybė 

tame tarpe sustojo torrent, o jų raiteliai jau 

kuriems kalvų. 

{16:5} jis bragged, kad jis būtų supykdyti savo sienas, ir 

nužudyti savo jaunų vyrų su kardas, ir brūkšnys, čiulpti 

vaikus nuo žemės, ir kaip mano kūdikiai, 

auka ir mano merginos kaip yra sugadinti. 

{16:6}, bet visagalis Viešpats davė nusivylę jais iš 

moters rankos. 

{16:7}, galingi vienas nepateko jauni vyrai, 

nei Titans sūnus padarė nužudė jį, nei didelio gigantai 

nustatyti jam: bet Judith Merari dukra silpnina 

jį su savo veido grožį. 

{16:8} nes ji atidėti savo našlystės, drabužis 

į Chwalba tų, kurie buvo engiamos Izraelyje, ir 



jos veidą patepti tepalu, ir privalo savo plaukų, 

padangų, ir paėmė Lininis drabužis jį apgauti. 

{16:9} jos sandalai išplėštas akis, savo grožiu nuėmė jo 

proto kalinys ir į fauchion praėjo per jo kaklą. 

{16:10} the persai quaked ne savo drąsą, ir 

Medes buvo daunted ne jos atsparumo. 

{16:11} tada mano kenčia šaukė džiaugsmu ir mano silpnas 

tie šaukė garsiai; bet jie nustebino: tai pakėlė 

savo balsus, bet jie buvo nuverstas. 

{16:12} ir damsels sūnūs buvo pradurtas juos 

per, ir sužeistas juos kaip fugatives' vaikai: jie 

žuvo iš mūšis Viešpaties. 

{16:13} aš dainuoti į Viešpatį naują dainą: O Viešpatie, 

tu esi, puiki ir šlovingą, puikus stiprumo, ir 

nenugalimas. 

{16:14} tegul tarnauja tau visi būtybių: kad tu spakest, ir 

jie buvo pagaminti, tu didst Atsiusk tavo dvasia, ir jį 

jie buvo sukurti, ir nėra nieko, kad negali atsispirti tavo balso. 

{16:15} už kalnų atitraukiamas nuo jų 

pamatai su vandenimis, uolų yra lydyti kaip vaškas iš 



tavo buvimą: dar tu gailestingas jiems, kad bijo tavęs. 

{16:16} Visos aukos yra per mažai saldus prieskonį 

pas tave, ir visi riebalai nėra pakankamai už tavo sudegė 

siūlo: bet tas, kuris feareth Viešpats yra didelis, bet kuriuo 
metu. 

{16:17} Vargas ir tautų, kurie kyla prieš mano 

kilmę! Viešpats visagalis imasi keršto jų 

teismo diena, ugnies ir kirminų, jų 

kūnas; ir jie turi pajusti juos ir verkti amžinai. 

{16:18} dabar kaip tik jie atvyko į Jeruzalę, jie 

garbino Viešpatį; ir kaip tik žmonės buvo 

išgrynintas, jie pasiūlė savo całopaleń, ir jų nemokamai 

aukos, ir jų dovanos. 
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{16:19} Judith taip pat skirta visų dalykų, Holofernes, 

žmonės davė savo, ir suteikė kupolu, kuris 

ji buvo paimtas iš savo miegamojo, dovana pas į 

Viešpats. 

{16:20}, todėl žmonės ir toliau vaišės Jeruzalėje 

iki trijų mėnesių erdvėje šventyklą ir 



Judith liko su jais. 

{16:21} po šiuo metu kiekvienas grįžo į savo 

paveldėjimo, Judith išvyko į Bethulia ir liko 

savo turimą, ir buvo jos metu visų gerbiamą 

šalyje. 

{16:22} ir daugelis jai norim, bet nė vienas žinojo, kad jai viską, 

dienų savo gyvenime, po to Manasses jos vyras buvo miręs, 

ir buvo surinkti savo tautai. 

{16:23}, tačiau ji išaugo daugiau ir daugiau garbei, ir 

vašku seną vyro name, yra šimtą ir 

penkerių metų, ir padarė jos tarnaitė nemokamai; Todėl ji mirė 

Bethulia: ir jie palaidotas jos vyru urvas 

Manasses. 

{16:24} ir Izraelio namus apgailestavo savo septynių dienų: 

ir kol jis mirė, ji padarė platinti savo prekes visiems 

kuris buvo arčiausiai giminingų Manasses vyru, ir 

jiems, kad buvo į artimiausią jos giminingų. 

{16:25} ir nebuvo nė vienas, kad vaikai 

Izraelis daugiau bijo Judith, nei ilgą laiką dienų 

po jos mirties. 
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