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 جودیت

 کتاب جودیت

 ،Nabuchodonosor در سال دوازدهم از سلطنت {1:1}

 در روز از ;شهر بزرگ حکومت Nineve که در

Arphaxad که حاکم بود بر مادها در Ecbatane، 

 دیوار دور مورد از سنگ ساخته شده Ecbatane و در {1:2}

 طوالنی و ساخته شده cubits گسترده و شش cubits قطع کننده سه

 هفتاد و وسعت آن cubits ارتفاع دیوار

 :cubits پنجاه

 و برج آن بر دروازه های آن {1:3}

 اال و وسعت آن درب cubits صد

 :threescore cubits بنیاد

 و او دروازه آن، حتی درب است که {1:4}

 و وسعت از cubits 70مطرح شده به ارتفاع 

 برای رفتن به جلو از خود توانا بود cubits آنها چهل

 :footmen ارتش، و برای تنظیم در آرایه خود را

 گ ساخته شدهجن Nabuchodonosor حتی در آن پادشاه روز {1:5}



 ?در دشت های بزرگ، که ساده در Arphaxad با شاه

 .Ragau مرز

 در dwelt آمد نزد او تمام آنها که {1:6}

 تپه کشور، و که فرات و دجله ساکن و

Hydaspes و دشت Arioch شاه Elymeans 

 و مونتاژ Chelod و کشورهای بسیار بسیاری از فرزندان

 .خود به نبرد

 پادشاه آشوری ارسال Nabuchodonosor سپس {1:7}

 آنچه که ساکن در ایران و ساکن در حالی که همه،

 در کیلیکیه و دمشق، و dwelt و به کسانی که

Libanus و Antilibanusو برای همه است که ساکن بر دریا ، 

 ساحل،

 و کسانی که میان کشورهایی که از {1:8}

 ، و جلیل باالتر و بزرگGalaad کارمل، و

 Esdrelom دشت

 و به همه که در سامره و شهرستانها {1:9}

 ، وBetane آن و فراتر از اردن نزد اورشلیم و

Chelusو ، Kadesو رودخانه مصر و ، Taphnes، 

 ،Gesem ، و تمام زمین ازRamesse و

 و ممفیس و به Tanis تا شما آمده فراتر از {1:10}



 مه ساکنان مصر تا زمانی که شما رسیدن به مرزهایه

 .اتیوپی

 اما همه ساکنان زمین ساخته شده و نور {1:11}

 پادشاه آشوری Nabuchodonosor فرمان

 برای آنها نیست ;نه رفت و آنها با او به نبرد

 ترس از او: بله، او را قبل از آنها به عنوان یک مرد و آنها بود

 را از آنها را بدون اثر ودور ارسال سفرای خود 

 .با ننگ

 خیلى بود Nabuchodonosor لذا {1:12}

 تاج و تخت او و پادشاهی، که sware تمام این کشور و

 او که قطعا بر این سواحل کیلیکیه انتقام،

 و دمشق و سوریه، که او با ذبح و می

 و Moab شمشیر همه ساکنان زمین

 شدند فرزندان آمون، و تمام یهودیه و آنچه را که در

 .مصر تا شما به مرز دو آمده است

 و سپس او را در نبرد آرایه با قدرت خود راهپیمایی {1:13}

 در سال هفدهم و او Arphaxad علیه شاه

 غالب در نبرد خود را: برای او همه قدرت را سرنگون ساخت،

Arphaxadام ارابه اش،، و همه سواران خود و تم 

 پروردگار خود شهر شد و آمد نزد {1:14}



Ecbataneبرج در زمان و خراب خیابان ، 

 .آن، و زیبایی آن به شرم

 ،Ragau در کوه Arphaxad او هم زمان {1:15}

 او از طریق با او دارت و او را نابود smote و

 .کامال آن روز

 و هر دو او Nineve تا او پس از آن بازگشت به {1:16}

 او شرکت متفرقه ملل بسیار بزرگ بودن

 بسیاری از مردان جنگ و وجود او در زمان خود سهولت و

banqueted او و سپاهش صد و بیست 

 .روز

 و در سال هجدهم دو و بیستم {2:1}

 روز اول ماه بحث در خانه بود

Nabuchodonosor پادشاه آشوری است که او باید به عنوان او 

 .گفت: خود را در تمام زمین انتقام

 تا او را نزد او به نام افسران خود را و خود {2:2}

 بیخیالی و برقراری ارتباط با آنها راز خود را وکیل، و

afflicting تمامی زمین از خود به این نتیجه رسیدند 

 .دهان

 سپس آنها مقرر شده برای از بین بردن تمام گوشت که نه {2:3}

 .اطاعت از فرمان دهان خود



 و هنگامی که او تا به حال وکیل خود را به پایان رسید {2:4}

Nabuchodonosor پادشاه آشوری به نام Holofernes 

 رئیس کاپیتان ارتش خود را که آینده او بود و

 .او گفت

 .ترتیب شاه بزرگ خداوند تمام می گوید {2:5}

 ضور من وزمین را بنگر، تو نباید برو جلو از ح

 با تو مردان را که اعتماد به قدرت خود را از

footmen و تعداد ;صد و بیست هزار نفر 

 .اسب با سواران خود دوازده هزار

 و تو نباید علیه تمام کشور غرب، {2:6}

 .از آنجا که آنها به من فرمان پیروی نکرده است

 و تو نزد اعالم نباید که آنها آماده برای من {2:7}

 آب: برای من جلو رفتن در من خشم آنها زمین و

 و صورت کل زمین با پا را پوشش میدهد

 :ارتش معدن و من آنها را برای از بین بردن ایشان

 که خود مقتول بروکس و دره ها را پر مى {2:8}

 :و تا آن جریان بیش از حد رودخانه باید با خود مرده پر

 منجر شود و من اسیران آنها را به نقاط بیشترین {2:9}

 .زمین

 و از قبل .تو بنابراین نباید جلو بروید {2:10}



 برای من همه نمیتوانند به سواحل شان: و اگر آنها عملکرد خود

 تو تو آنها را برای من تا روز رزرو نباید خود را

 .مجازات

 اما مربوط به آنها که شورشی، اجازه نمی تو چشم {2:11}

 اما آنها را به کشتار و از بین بردن آنها ;قطعات یدکی آنها

 .goest باشید، به تو

 برای که من زندگی می کنند و با قدرت پادشاهی من {2:12}

 .آنچه من است خوشی که من با دست من انجام خواهد داد

 هیچ یک از توجه transgress و تو که تو {2:13}

 ,فرمان پروردگارت اما انجام آنها را به طور کامل

 .من تو را فرمان و تسلیم شدن به آنها را انجام دهد
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 رفت جلو از حضور Holofernes سپس {2:14}

 او خدا و به نام کسالتی فرمانداران و کاپیتان, و

 ;Assur افسران ارتش

 و او محشور مردان انتخاب شده برای جنگ، به عنوان {2:15}

 فرمانپروردگارش بود او را نزد صد و بیست 

 .هزار و دوازده هزار کماندار سوار بر اسب

 و به عنوان یک ارتش بزرگ برای دستور او آنها بود {2:16}

 .جنگ



 و او در زمان پیر و سنجش خود واگن {2:17}

 و گوسفند و گاو و بز بدون ;تعداد بسیار زیادی

 :شماره برای ارائه خود را

 سان در ارتشبرای هر ان victual و مقدار زیادی از {2:18}

 .و بسیار زیادی طال و نقره از خانه پادشاه

 سپس او جلو رفت و تمام توان خود را به پیش {2:19}

 در سفر و پوشش همه Nabuchodonosor شاه

 زمین در حالی با ارابه خود و

 .انتخاب شده خود را footmen سواران و

 بزرگ کشور نیز متفرقه شماره داراری {2:20}

 خ و شن و ماسه از زمین مانند: برایآنها مانند مل

 .بسیاری را بدون شماره بود

 سه روز سفر Nineve و آنها جلو رفت از {2:21}

 سخت تن به تن Bectileth ، و ازBectileth به سوی دشت های

 نزدیکی کوه است که در دست چپ باال

 .کیلیکیه

 و footmen و سپس او در زمان همه ارتش خود را، خود را {2:22}

 به تپه رفت thence سواران و ارابه، و از

 ;کشور

 و همه خراب Lud و Phud و تخریب {2:23}



 و فرزندان اسرائیل بود Rasses کودکان

 به سمت بیابان در جنوب سرزمین

Chellians. 

 و سپس بیش از فرات رفت و رفت و از طریق {2:24}

 بین النهرین، و تمام شهرهای باال است که

 .، تا شما به دریا می آیندArbonai بر رودخانه

 و مرزهای کیلیکیه در زمان و همه کشته {2:25}

 که او مقاومت و به مرزهای یافث، آمد که

 .سعودی بودند over against به سمت جنوب

 و compassedاو همچنین تمام کودکان از مادها،  {2:26}

 .sheepcotes سوخته و خراب خود tabernacles تا خود

 و سپس او را به دشت دمشق در رفت {2:27}

 زمان گندم برداشت و تا تمام زمینه های سوخته و

 خود گله و گله، همچنین او خود شهر خراب

 smote کامال تلف کشورشان و جوان خود را

 .مردان با لبه شمشیر

 بنابراین ترس و وحشت از او افتاد بر همه {2:28}

 یدا وساکنان سواحل دریا که در ص

Tyrus و آنها که dwelt در سور و Ocina و آنچه را که 

 و Azotus و آنها که ساکن در ;Jemnaan ساکن در



Ascalon او تا حد زیادی می ترسید. 

 پس آنها سفیران نزد او برای درمان از ارسال {3:1}

 ,صلح گفت

 Nabuchodonosor { ما بندگان3:2اینک، }

 ما باید به خوبی در استفاده از تو شاه بزرگ قبل از تو دروغ؛

 .دید

 بنگر خانه های ما و همه جا ما و همه ما {3:3}

 مزارع گندم و گله، گله و تمام لژ از

 .استفاده از آنها به عنوان آن تو بلی ما دروغ چادر قبل از خود؛

 { حتی شهرها و ساکنان آن3:4اینک، }

 عنوان خوب موت آمده و مقابله با آنها را به .بندگان تو هستند

 .تو

 آمد و نزد اعالم Holofernes تا مردان به {3:5}

 .او پس از این روش

 سپس آمد او به سمت ساحل دریای او هر دو {3:6}

 و ارتش خود را، و مجموعه شهرهای باالی پادگان، و در زمان

 .از آنها انتخاب مردان برای کمک

 { تا دور آنها و تمام کشور را مورد3:7دریافت }

 .timbrels آنها با حلقه گل با رقص و با

 هنوز او بازیگران کردن مرزهای خود را، و کاهش {3:8}



 باغ خود را: برای او را به نابود کردن تمام خدایان از مقرر بود

 Nabuchodonosor زمین که همه ملت را بپرستند

 تنها، و که همه زبان ها و قبایل باید او را به عنوان تماس بگیرید

 .داخ

 نزدیک نزد آمد over against Esdraelon نیز او را {3:9}

 .تنگه بزرگ کرانه over against کرانه

 ،Scythopolis و Geba و او تن به تن بین {3:10}

 و وجود او یک ماه تمام است که او ممکن است جمع آوری نكردید

 .با هم انتقال ارتش خود را

 هم اکنون فرزندان اسرائیل که ساکن در کرانه، {4:1}

 کاپیتان ارشد Holofernes که شنیده

Nabuchodonosor پادشاه آشوری به انجام داده بود 

 سازمان ملل، و پس از چه شیوه ای او تا به حال همه را خراب خود

 .nought معابد, و آنها را به

 بنابراین آنها بسیار ترس از او و {4:2}

 رشلیم و معبد خداوند آشفته شداو

 :خود خدا

 برای آنها تازه از اسارت برگشته بودند، {4:3}

 :و همه مردم یهودا به تازگی با هم جمع شده بودند

 و کشتی ها، و محراب و خانه، تقدیس شد



 .پس از فساد

 { به آنها فرستاده به سواحل سامره،4:4بنابراین }

 ,مریم و Belmen ، وBethoron و روستاها و

 :و به دره سالم Esora و Choba و به

 و خود را از قبل از همه صاحب {4:5}

 صدر از کوه ها باال و غنی شده از روستاها که

 :برای تدارک جنگ گذاشته victuals در آنها بودند و تا

 .برای زمینه های خود را از اواخر سال رسید شد

 کاهن بود در کسانی که Joacim نیز {4:6}

 ، وBethulia ر اورشلیم، نوشت: به آنها که ساکن درروز د

Betomestham که over against Esdraelon به سمت 

 Dothaim باز کشور نزدیک به

 شارژ آنها به حفظ معابر تپه {4:7}

 کشور: برای آنها ورود به یهودیه است، و وجود دارد

 بود آسان به جلوگیری از آنها را که خواهد آمد، زیرا

 .در اکثر مستقیم برای دو مرد استپاساژ 

 باال Joacim و فرزندان اسرائیل انجام داد به عنوان {4:8}

 کشیش بود فرمان آنها با اقوام از همه
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 .مردم اسرائیل که ساکن در بیت المقدس



 و سپس نزد هر انسان اسرائیل خدا با بزرگ {4:9}

fervencyو با ، vehemency بزرگ آنها را آرام نکرد خود را 

 :روح

 هر دو آنها، و همسران خود و فرزندان خود را و {4:10}

 ، و خود راhireling خود گاو و هر غریبه و

 .خود را خریداری loins بر sackcloth بندگان با پول قرار داده

 نتیجه هر مرد و زن و کوچک {4:11}

 ن اورشلیم، قبل از سقوط کردکودکان و ساکنا

 معبد و بازیگران خاکستر بر سر خود و گسترش رتبٔه خود

sackcloth پیش روی خداوند: همچنین قرار دادن آنها 

sackcloth مورد محراب 

 و گریه برای خدای اسرائیل با یک رضایت {4:12}

 صادقانه، که او نه فرزندان خود برای شکار می دهد،

 رای از بین بردن و شهرهای ایشانو همسران خود را ب

 به تخریب و محراب به فساد و

 .سرزنش، و برای سازمان ملل به شادی در

 پس خدا نمازشان را شنیده و بر نگاه خود را {4:13}

afflictions: برای مردم روزه چند روز در تمام یهودیه و 

 .بیت المقدس قبل از پناهگاه خداوند متعال

{4:14} Joacim و کشیش همه که و کاهن 



 ایستاده بود ministered قبل از خداوند است و آنها که نزد

 و ارائه sackcloth با loins girt پروردگارا، به حال خود

 ارائه روزانه سوخته با پاکستان و هدایای رایگان

 مردم،

 حال خاکستر در خود را بر روی لباس قدیسین و گریه نزد {4:15}

 خداوند با تمام قدرت خود را، که او را بر همه

 .خانه اسرائیل مهربانی

 رئیس اعالم شد Holofernes سپس آن به {5:1}

 است که تا به حال فرزندان اسرائیل Assur کاپیتان ارتش

 آماده برای جنگ و تا مسیر تپه بسته شده بود

 کشور و تاپس تپه باال غنی شده بود و

 :پاین گذاشته بودموانع در کشورهای شام

 بیاورید او خیلی عصبانی بود، و نام تمام {5:2}

 و کاپیتان آمون و همه Moab شاهزادگان

 فرمانداران ساحل دریا

 و او گفت: ایشان به من بگویید حاال یه پسر از {5:3}

Chanaanکه این مردم که ساکن در تپه ، 

 کشور و شهرستانها که ساکن آنها چیست و چه

 از ارتش خود را، و جایی که خود را قدرت استاست بسیاری 

 و قدرت، و پادشاه چه بر سر آنها و یا کاپیتان مجموعه است



 ;ارتش خود را

 و چرا تعیین کرده اند آنها برای آمدن و {5:4}

 .من، بیش از همه ساکنان غرب را تامین کند

 کاپیتان همه فرزندان Achior :و سپس گفت {5:5}

 آمون، اجازه پروردگار من شنیدن کلمه از دهان

 بنده تو و تو حقیقت اعالم خواهد شد در مورد

 تپه inhabiteth این مردم که ساکن در نزدیکی تو و

 کشور: و هیچ وجود دارد باید دروغ آمده از دهان

 .تو بنده

 :تبار هستند Chaldeans این مردم از {5:6}

 sojournedن، و آنها پیش در بین النهری {5:7}

 چون آنها از خدایان پدران خود را دنبال کنید

 .بودند Chaldea که در سرزمین

 برای آنها راه اجداد خود را ترک کرد و {5:8}

 :پرستش خدای آسمان، خدای آنها دانستند

 بنابراین آنها آنها را از صورت خود خدایان و آنها ریخته

 .چند روز sojourned به بین النهرین گریختند و وجود

 و سپس خود خدا آنها را از ترک فرمان {5:9}

 آنها، و رفتن به سرزمین sojourned محل که در آن

Chanaan: که در آن آنها ساکن و با طال افزایش می یابد 



 .و نقره ای و با گاو بسیار

 ن ازاما زمانی که قحطی تحت پوشش تمام زمی {5:10}

Chanaanکه به مصر رفت، و وجود ، sojourned، 

 در حالی که تغذیه شدند و وجود بزرگ شد

 .بسیاری، پس آن یکی خود ملت شماره می تواند

 بنابراین پادشاه مصر علیه آنها، افزایش یافت {5:11}

 با آنها و آورده آنها را با کم subtilly و مقدار

labouring اخته استدر آجر و آنها را برده س. 

 smote و سپس آنها را نزد خود خدا گریه و او همه را {5:12}

 سرزمین مصر با طاعون عالج ناپذیر: پس مصریان

 .آنها خارج از دید خود بازیگران

 خدا و خشک دریای سرخ را قبل از آنها، {5:13}

 - Cades و آنها را آورده و کوه سینا {5:14}

Barneو جلو که ، dwelt در بیابان. 

 پس آنها ساکن در سرزمین اَموریان و آنها {5:15}

 و عبور Esebon نابود قدرت خود همه آنها را از

 .بیش از اردن آنها برخوردار کشور تپه

 بازیگران ,Chanaanite و آنها كه پیش از آنان {5:16}

Pherezite مردم یبوسی، و Sychemite و همه 

Gergesites کنو آنها در آن کشور روزهای سا. 



 و در حالی که آنها را نه در برابر خدا خود گناه آنها {5:17}

 شرارت با شکوفا hateth چون خدا که

 .آنها

 اما زمانی که آنها رفتگان از راه که او {5:18}

 آنها منصوب آنها در بسیاری از نبردها بسیار نابود شدند

 درد، و رهبری اسیران به زمین است نه خود را،

 و معبد خدای خود را به زمین ریخته بود و

 .شهرستانها دشمنان گرفته می شد

 اما در حال حاضر آنها بازگشت به خدا خود را، و {5:19}

 آمده از مکان های که در آن آنها پراکنده شدند، و

 بیت المقدس که خود پناهگاه است و دارد بهره می

 .متروک بود ;در کشور تپه نشسته

 س من پروردگار و فرماندار، اگر وجود داشته باشدحاال پ {5:20}

 هر گونه خطا علیه این مردم و گناه آنها را با خود خدا

 اجازه دهید ما را در نظر بگیرید که این باید آنها، و رفتن،

 .و ما باید آنها را غلبه بر

 اما اگر وجود داشته باشد هیچ شرارت را در کشور خود اجازه من {5:21}

 ضر گذرند، مبادا پروردگارشان دفاع از آنها و خود خداخداوند حا

 .برای آنها باشد و ما تبدیل به سرزنش قبل از تمام جهان

 پس از اتمام این سخنان بود تمام Achior و {5:22}



 ، ایستاده وmurmured مردم دور مورد چادر

 ، و که ساکن در کنار دریاHolofernes مردان رئیس

 .او باید او را بکشندکه  Moab ،spake و در

 ، می گویند، ما ترسم از چهره{5:23}

 فرزندان اسرائیل:، حقیقت، آن مردم که هیچ است

 قدرت و قدرت برای نبرد قوی
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 ، ما باال برود،Holofernes حاال بنابراین، خدا {5:24}

 .و آنها طعمه به تمام ارتش تو بلعیدم

 و زمانی که جنجال مردان که بودند مورد {6:1}

 رئیس کاپیتان از Holofernesشورای متوقف شد، 

 :قبل گفت Moabites و تمام Achior نزد Assur ارتش

 تمام شرکت دیگر کشورها،

 از hirelings و Achiorو که هنر تو،  {6:2}

 افرایم که تو زمان مالک او در برابر ما به روز و

 ه ما هنوز باید را جنگ با مردممالک گفته، ک

 و کسی که خدا ?اسرائیل، چون خدای خود را از آنها دفاع خواهد شد

 ?Nabuchodonosor اما

 او قدرت خود را ارسال می کند و آنها را از نابود خواهد شد {6:3}

 :چهره زمین و خدای خود را با آنها ارائه باید



 برای آنها ;اما ما بندگان خود آنها را به عنوان یک مرد را نابود

 .قادر به حفظ برق ما اسب نیست

 برای با آنها ما آنها را زیر پا خواهد شد آج و {6:4}

 کوه های خود باید با خون خود مست و خود

 زمینه باید با اموات خود را پر و خود را

 ادر به ایستادن قبل از ما،برای آنها باید قدم به قدم نیست باید ق

 پادشاه پروردگار از همه Nabuchodonosor کامال نابود شده، می گوید

 .زمین: برای او گفت، هیچ یک از حرف من بیهوده خواهد بود

 آمون, که Achior hireling و تو {6:5}

 این کلمات در روز شرارت تو صحبت مالک، نباید

 مانی که من را به انتقامدیدن چهره من بیشتر از این روز تا ز

 .این کشور که از مصر آمد

 و سپس باید شمشیر معدن ارتش و {6:6}

 بسیاری از آنها که به من خدمت می کنند، عبور از طرف تو و

 .هنگامی که بازگشت من تو نباید است میان خود مقتول، قرار می گیرند

 حاال بنابراین من بندگان تو را باید {6:7}

 به کشور تپه و تو باید در یکی از شهرهای

 :معابر

 و تو، تا تو را نابود هالک نباید {6:8}

 .با آنها



 و اگر تو خودت را در فکر خود متقاعد کردن که آنها {6:9}

 باید اجازه گرفته شده، نه به لقاء تو که سقوط: من آن را گفته شده است

 .و هیچ یک از حرف من بیهوده خواهد بود

 بندگان خود فرمان که Holofernes پس از آن {6:10}

 Bethulia و او را به Achior منتظر در چادر خود را

 .و او به دست فرزندان اسرائیل

 تا بندگانش او را گرفت و او را از {6:11}

 اردوگاه به دشت، و آنها را از میان رفت

 ساده به تپه کشور و آمد نزد چشمه که

 .بود Bethulia تحت

 و هنگامی که مردان شهر آنها را دیدم، آنها در زمان {6:12}

 تا سالح های خود را، و خارج از شهر به باالی رفت

 هیل: هر انسان است که فالخن آنها را از آینده نگه داشته و

 .تا توسط ریخته گری از سنگ بر علیه آنها

 واز زیر تپه، privily با وجود {6:13}

 خت و او را در سمت چپ، و او انداAchior آنها محدود

 .پا تپه و بازگشت به سوى پروردگار خود را

 اما اسرائیل تبار از خود شهر و {6:14}

 نزد او آمد و او را بسته و او را ارمغان آورد

Bethuliaو او را به فرمانداران شهرستان ارائه شده ،: 



 ،Micha پسر Ozias که بود در آن روزها {6:15}

 Gothoniel پسر Chabris قبیله شمعون امور و

 .Melchiel و ها پسر

 و آنها با هم به نام همه اقوام از {6:16}

 شهر و همه جوانان خود را زد با هم، و زنان خود را به

 میان همه مونتاژ و آنها خود را Achior تنظیم

 .او را پرسید كه انجام شد Ozias سپس .مردم

 و او جواب داد و اعالم کرد ایشان {6:17}

 و همه واژه که Holofernes کلمات شورای

 ، سخن گفته بود وAssur او میان شاهزادگان

 با افتخار در برابر سخن گفته بود Holofernes آنچه

 .خانه اسرائیل

 و سپس مردم افتاد و پرستش خدا، {6:18}

 :گفت .و گریه نزد خدا

 ی آسمان، همانا غرور و افتخار خود و ترحمای خداوند خدا {6:19}

 شهرک کم ملت ما و نگاه بر چهره کسانی

 .که تو تقدیس هستند این روز

 و او را ستود Achior سپس آرامش {6:20}

 .تا حد زیادی

{6:21} Ozias و زمان او را خارج از مجلس را نزد او 



 و نام آنها را در خانه و جشن را به بزرگان؛ ساخته شده

 .ای اسرائیل که شب برای کمکخد

 فرمان ارتش خود را، Holofernes روز بعد {7:1}

 و مردم خود که به نوبه خود آمده بودند که

 را حذف کنید Bethulia آنها باید اردوگاه خود علیه

aforehand ascents هیل کانتری و به جنگ 

 .برابر فرزندان اسرائیل

 د را در آن حذفو سپس مردان قوی اردوگاه های خو {7:2}

 روز و ارتش مردان جنگ بود صد و

 و دوازده هزار سواران footmen هفتاد هزار

 کنار چمدان و دیگر مردان است که در میان جریان

 .آنها بسیار بزرگ است

 ،Bethulia ک نزدœنزدغ œدر دره اغ camped و آنها {7:3}

 توسط چشمه، و آنها خود را در وسعت بیش از گسترش

Dothaim حتی به Belmaim و در طول از Bethulia نزد 

Cynamon که over against Esdraelon. 

 هم اکنون فرزندان اسرائیل، زمانی که آنها را دیدم {7:4}

 بسیاری از آنها، تا حد زیادی مشکل شد و گفت: هر یک

 به همسایه خود در حال حاضر این افراد تا چهره از لیسیدن خواهد شد

 رای نه کوههای بلند و دره ها، و نهب ;زمین



 .تپه قادر به تحمل وزن خود است

 و سپس مرد هر زمان تا سالح های خود را از جنگ و {7:5}

 هنگامی که آنها در حال ایجاد شده توسط آتش سوزی پس از برج های خود آنها

 .باقی مانده و مشاهده شده که شب

 و همهآورده جل Holofernes اما در روز دوم {7:6}

 سواران خود در نزد فرزندان اسرائیل که

 Bethulia در

 مشاهده معابر تا شهر و به آمد {7:7}

 چشمه خود را آب و آنها را در زمان و تنظیم

 پادگان مردان جنگ آنها و خود حذف

 .نسبت به مردم خود

 سپس آمد نزد او رئیس کودکان از {7:8}

 ، وMoab عیسو و تمام فرمانداران مردم

 یتان ساحل دریا و گفت،کاپ

 { پروردگارا شنیدن کلمه ای است که وجود نداشته باشد7:9اجازه دهید }
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 .سرنگونی در ارتش خود است

 برای این مردم از فرزندان اسرائیل اعتماد {7:10}

 wherein بریتنی خود را اما در ارتفاع کوه ها

 دلیل آسان به آمده به تاپس از آنها، ساکن



 .کوه های خود را

 حاال پس پروردگار من نه در برابر آنها را در مبارزه با {7:11}

 آرایه نبرد و وجود باید تا آنجا که یک مرد از تو

 .مردم نابود

 thine در اردوگاه تو و همه مردان را از {7:12}

 ارتش، و تو بندگان را به دست خود چشمه

 :از پای کوه issueth آب که جلو

 خود را آب Bethulia برای تمام ساکنان {7:13}

thence; بنابراین تشنگی باید آنها را بکشند و آنها را باید تا خود را 

 شهر، و ما و مردم ما باید باال برود به تاپس

 کوه که در نزدیکی و بر آنها به اردوگاه خواهد شد

 .که هیچ یک از شهر برود

 پس باید به آنها و همسرانشان و فرزندانشان {7:14}

 مصرف با آتش و قبل از شمشیر برابر

 آنها، آنها باید باشد سرنگون در خیابان ها که در آن آنها

 .ساکن

 نتیجه تو آنها را پاداش بد؛ ارائه نباید {7:15}

 .peaceably از آنجا که آنها كردند و نه شخص تو به مالقات

 و خود خوشحال Holofernes کلماتو این  {7:16}

 .بندگان و او منصوب به انجام آنها سخن گفته بود



 پس رفتگان اردوگاه کودکان آمون، {7:17}

 و با آنها پنج هزار از آشوری و آنها

 تن به تن در دره و آبها و چشمه در زمان

 .از آب فرزندان اسرائیل

 سپس فرزندان عیسو رفت با {7:18}

 در کشور تپه بیش از camped و کودکان از آمون،

 و آنها برخی از آنها نسبت به ارسال :Dothaim برابر

 ،over against Ekrebel است که جنوب و به سمت شرق

 و ;است Mochmur ، که بر بروکChusi نزدیکی نزد

 در دشت و camped بقیه ارتش آشوری

 و چادر خود را و ;پوشانده چهره زمین تمام

 .واگن به بسیار بزرگ تن به تن

 و سپس گریه فرزندان اسرائیل نزد خداوند {7:19}

 خدای خود را به دلیل عدم موفقیت قلب خود را، برای دشمنان خود

compassed به حال آنها مورد دور و به هیچ وجه وجود دارد 

 .فرار کردن از میان آنها

 مورد Assur باقی مانده نتیجه همه این شرکت از {7:20}

 ، ارابه، و سواران، چهار وfootmen آنها، هر دو خود را

 سی روز، طوری که تمام رگ های خود آب به همه شکست خورده

 .Bethulia ساکنان



 مخازن خالی شد و آنها نمی بود {7:21}

 برای آنها آنها را داد ;آب برای نوشیدن پر خود را برای یک روز

 .نوشیدن توسط اندازه گیری

 بنابراین فرزندان جوان خود شدند از قلب، {7:22}

 و خود زنان و مردان جوان برای تشنگی یافتم و سقوط کرد

 پایین در خیابان های شهر و معابر از

 .دروازه، و دیگر وجود دارد هر گونه قدرت در آنها

 ، و بهOzias و سپس مونتاژ تمام مردم به {7:23}

 رئیس شهر، هر دو مردان جوان و زنان و كودكان

 با صدای بلند گریه و گفت: قبل از تمام بزرگان

 خدا باشد قاضی بین ما و شما: برای شما {7:24}

 که در شما آرامش الزم نیست ما آسیب های زیادی انجام

 .Assur بچه

 برای هم ما هیچ کمکی: اما خدا کرد، ما فروخته می شود {7:25}

 خود را که ما را قبل از پرتاب باید به دست

 .آنها با تشنگی و تخریب های بزرگ

 حاال پس بزارم این کار شما و ارائه {7:26}

 و همه Holofernes تمام شهرستان برای از بین بردن به مردم

 .ارتش خود را

 بهتر است برای ما برای از بین بردن ایشان ساخته شده است {7:27}



 از مرگ را برای تشنگی: برای ما بندگان خود می خواهد که ما

 روح ممکن است زندگی می کنند، و نمی بینم مرگ ما نوزادان قبل از

 .چشم ما و نه ما همسران و فرزندان ما را به مرگ

 ما را بر علیه شما شاهد آسمان و {7:28}

 punisheth زمین، و خدا ما و پروردگار پدران ما که

 وجه به گناهان ما و گناهان ما پدران اوما با ت

 .آیا هنوز با توجه به این که این روز گفته اند

 و سپس گریه با رضایت یک در بزرگ وجود دارد {7:29}

 و آنها را نزد خدا گریه ;میان مجلس

 .با صدای بلند

 به آنها برادران، خوب باشد Ozias :سپس گفت {7:30}

 روز در فضا که تحمل شجاعت، اجازه دهید ما هنوز پنج

 برای او نخواهد ;یهوه خدای رحمت خود را به سمت ما به نوبه خود ممکن است

 .ما کامال رها

 و اگر این روزها را منتقل می کند و بدون کمک آمده {7:31}

 .ما، با توجه به کلمه شما انجام دهد

 و او پراکنده مردم هر یک به خود {7:32}

 دیوارها و برج رفتو آنها را نزد  ;اتهام خود

 خود شهر و زنان و کودکان به خود

 .خانه های ساخته شده: و آنها را در این شهر بسیار کم بود



 ، هم در آن زمان شنیده جودیت آن، که بود{8:1}

 پسر گاو نر، پسر یوسف، Merari دختر

 پسر Ananias پسر Elcia پسر Ozel پسر

Gedeon پسر Raphaim پسر Acitho پسر 

Eliu پسر Eliab پسر Nathanael پسر 

Samael پسر Salasadal پسر اسرائیل. 

Manasses { بود شوهرش از قبیله خود و8:2و } 

 .محتوای که در برداشت جو

 برای که او ایستاده بود آنها که محدود آشکار سرپرستي {8:3}

 در این زمینه گرما بر سرش آمد و او را در خود کاهش یافت

 درگذشت: و آنها او را دفن Bethulia ر شهرتخت خواب و د

 .Balamo و Dothaim با پدران خود را در زمینه بین

 پس جودیت بیوه در خانه او سه سال بود و {8:4}

 .چهار ماه

 و او به او ساخته شده یک چادر در بر باالی خانه اش {8:5}

 قرار داده و جواهرات، بیوه او loins بر او sackcloth و در

 .کپوشا

 و او تمام روز او بیوه ذخیره ى {8:6}

eves sabbaths و sabbaths و eves از 

 و feasts ماه نو و ماه نو و



 .روز جدی خانه اسرائیل

 او لقاء صبرکن،، و بسیار بود {8:7}

 او را ترک کرده بودند Manasses زیبا به صورت چاپگر: و همسرش

 و ،maidservants و menservants طال و نقره، و
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 .و او را بر آنها باقی ماند .گاو و زمین

 علیرضا او ;بود هیچ کدام را که به او کلمه بد {8:8}

 .خدا به شدت می ترسید

 حاال وقتی او کلمات بد مردم {8:9}

 برای ;علیه والیت، که آنها را برای فقدان آب یافتم

 را شنیده بود نزد سخن گفته بود Ozias جودیت تمام کلماتی که در

 آنها، و که او به شهر نزد سوگند خوردند

 ;آشوری ها پس از پنج روز

 که بود waitingwoman و سپس او فرستاده به او {8:10}

 و Ozias دولت از همه چیز است که او بود، به

Chabris و اقوام شهرستان ها. 

 آنها را نزد او آمد و گفت ایشان {8:11}

 من در حال حاضر، اى بداند كه فرمانداران ساکنان از

Bethulia: برای کلمات خود را که شما قبل از صحبت کرده 

 مردم این روز هستند نه راست، دست زدن به این سوگند که شما



 ساخته شده و تلفظ بین خدا و شما و اند

 وعده داده شده برای شهر به دشمنان ما مگر در

 .این روزها خداوند تبدیل به شما کمک کند

 و در حال حاضر که شما که خدا از این وسوسه است {8:12}

 روز و ایستاده به جای خدا كودكان مردان است؟

 و هم اکنون خداوند متعال را امتحان کنید، اما شما هرگز باید {8:13}

 .هر چیزی که می دانم

 ندبرای شما عمق قلب مرد را پیدا ک {8:14}

 نه شما می توانید چیزهایی باشد که او را درک: پس چگونه

 شما می توانید جستجو از خدا که همه اینها را از ِگل، و

 نه، من ?ذهن او را می دانیم و یا درک هدف خود را

 .ای تحریک نیست پروردگار ما خداوند را به خشم

 اگر او هنوز ما در این پنج روز کمک می کند او {8:15}

 دفاع ما از زمانی که او می خواهد کرد، حتی هر روز یا بهقدرت 

 .ما قبل از ما دشمنان را نابود

 مشاوره یهوه خدای اتصال: برای {8:16}

 نه است او ;خدا است نه به عنوان انسان، که او ممکن است تهدید

 .به عنوان پسر انسان است که او باید میبرد

 پس ما منتظر نجات او و تماس {8:17}

 به کمک ما، و اگر آن را لطفا او را صدای ما را بشنود او



 .او

 گرچه هیچ کدام در عصر ما آمد، نه وجود ندارد {8:18}

 در این روزها در حال حاضر هر قبیله، و نه خانواده نه مردم

 و نه شهر ما که پرستش خدایان ساخته شده با دست، به عنوان

 .رساندید؟ شده هر

 برای علت که پدران ما به داده شد {8:19}

 شمشیر، و برای از بین بردن و در حال سقوط بزرگ قبل از ما

 .دشمنان

 اما هیچ کدام دیگر خدا می دانیم، لذا ما اعتماد {8:20}

 .ما، نه هیچ یک از ما ملت dispise که او را نمی

 گرفته شود، وبرای تمام یهودیه باید دروغ زباله، اگر ما به کار  {8:21}

 و او نیاز دارد ;پناهگاه ما باید خراب شود

 .فساد آن در دهان ما

 و کشتار برادران ما و {8:22}

 اسارت از کشور و ویرانی از ما

 ارث، او را بر سر ما را در میان امتها روشن،

 و ما خواهد بود .هر کجا که باشید، ما می خواهد در اسارت

 .جرم و سرزنش به همه آنها که ما

 :برای بردگی ما به نفع هدایت شود كه {8:23}

 .باید تبدیل شود dishonour اما خداوند خدای ما آن را به



 حاال بنابراین درجه ای اجازه ما اجابت مثال {8:24}

 به ما ای چون دل بستگی به ما، و

 .پناهگاه و خانه و محراب، بر ما استراحت

 وه بر این ما به لطف خداوند خدای ما را،عال {8:25}

 .ما، حتی در حالی که او پدران ما بود trieth که

 یاد چه چیزهایی بود او برای ابراهیم و {8:26}

 چگونه او را اسحاق و چه اتفاقی افتاد به یعقوب در محاکمه

 بین النهرین سوریه، زمانی که او به نگهداری گوسفند لبن او

 .مادر برادر

 که او آنها را برای او ما را در آتش، آنچه سعی کردم {8:27}

 معاینه قلب خود را نه او گرفته خستگان

 scourge doth انتقام در ما: اما خداوند به آنها که

 .او به نصیحت کردن آنها را در نزدیکی

{8:28} Ozias به او گفت، که تو صحبت مالک 

 دارد کهتو با قلب خوب صحبت مالک و چیزی وجود ن

 .ممکن است gainsay تو واژه ها

 برای این روز اول است جایی که عقل تو نیست {8:29}

 اما از ابتدای روز تو تمام ;تجلی

 مردم شناخته شده تو درک, زیرا

 .وضع قلب خوب است



 اما مردم بسیار تشنه شد و ما مجبور {8:30}

 ایشان را به ما گفته شده است و به سوگند

 .ی خواهد شکستشویم که ما نم

 حاال دعا رو تو برای ما، چرا که تو {8:31}

 زن خدایی و خداوند ارسال خواهد شد ما باران برای پر کردن ما

 .مخازن و ما باید بیشتر ضعیف

 سپس گفت: جودیت ایشان من را بشنود و من انجام خواهد داد {8:32}

 چیزی که باید در طول تمام نسل ها به

 .کودکان کشورمان

 شما خواهد این شب در دروازه ایستاد و من {8:33}

 و در روز که شما :waitingwoman جلو با من

 برای شهر به دشمنانمان خداوند وعده داده اند

 .اسرائیل توسط دست من مراجعه کنید

 اما درگذشته كه قانون معدن: برای من خواهد بود {8:34}

 .که مناعالم شده آن شما تا چیزهایی که به پایان رسید 

{8:35} Ozias ،و شاهزادگان نزد او گفت 

 صلح و خدا قبل از تو به انتقام است

 .دشمنان ما

 از چادر برگشت و رفت به خود {8:36}

 .بخش



 { بر چهره او افتاد و خاکستر بر او قرار داده9:1جودیت }

 بیاورید او بود sackcloth سر و کشف

 و در مورد زمان که بخور آن شب ;لباس

 در اورشلیم در خانه جودیت خداوند ارائه شده است

 :با صدای بلند گریه و گفت

 ای خداوند خدای پدرم شمعون امور، که تو {9:2}

gavest شمشیر انتقام غریبه را که 

 کمربند خدمتکار به بی عفت کردن او شل و کشف

 ران به او شرم و آلوده به بکارت خود را به او

 و هنوز آنها را انجام داد آن چنان؛ نباید، saidst برای تو ;سرزنش

 :بنابراین

 صفحه 573جودیت 

 حکومت به ذبح شود بنابراین gavest پس تو {9:3}

 که آنها را به رنگ تخت خود را در خون فریب خوردگی و

smotest بندگان با اربابان خود و اربابان بر 

 ;تخت و تاج خود را

 ک و خودو همسران خود را برای شکار مال {9:4}

 دختران به اسیران و تمام غنایم را تقسیم می شود

 که با تو غیرت منتقل می شدند، ;کودکان عزیز تو

abhorred آلودگی خون خود و بر نام 



 .تو برای کمک: ای خدا ای خدای من، گوش من نیز بیوه

 برای تو مالک نه تنها آن چیزهایی ساخته اما {9:5}

 قبل از و گرفت کههمچنین چیزهایی که سقوط کرد 

 تو مالک بر چیزهایی که در حال حاضر، فکر و ;پس از آن

 .که آمده است

 در آماده شد didst بله، چه چیز تو را تعیین {9:6}

 دست و، حقیقت، ما اینجا گفت: برای همه راه تو است

 .آماده، و قضاوت تو در تو علم غیب

 برای، ببین، آشوری در ضرب خود {9:7}

 آنها را در شکوه ;آنها با اسب و مرد واالى دارد ;قدرت

 آنها اعتماد سپر و نیزه، ;footmen قدرت خود را

 و نمی دانم که هنر تو خداوند که .و تعظیم و زنجیر

breakest جنگ: خداوند نام تو است. 

 پرتاب کردن قدرت خود را در تو قدرت و را {9:8}

 را به هدف نیروی خود را در تو خشم پایین: برای آنها

 گردنه تو پناهگاه و آلوده خیمه که در آن تو

resteth نام های با شکوه و با شمشیر شاخ را انداخت 

 .از تو محراب

 ببین خود غرور و خشم تو بر ارسال خود را {9:9}

 سر: دادن به معدن دست که بیوه قدرت هستم



 .که من تصور شده اند

 توسط فریب لب من بنده با کوبیدن {9:10}

 شاهزاده و شاهزاده با بنده: شکسته شدن آنها

stateliness دست یک زن. 

 و نه تو standeth برای تو قدرت را نه در بسیاری {9:11}

 ممکن است در مردان قوی: برای هنر تو خدای مبتال،

 ضعیف، upholderیاور از مظلوم، 

 ، نجات دهنده آنها که بدونforlorn محافظ از

 .امید

 دعا می کنم، تو ای خدا پدر من دعا می کنم و تو را {9:12}

 خدا از ارث اسرائیل پروردگار آسمانها و

 زمین خالق آب شاه هر موجودی را بشنود

 :تو من نماز

 و سخنرانی و فریب به خود زخم من {9:13}

 و خط خطی است که چیز های بی رحمانه علیه هدف را تو

 میثاق و تو خانه مقدس و برابر از

Sionو در مقابل خانه اختیار داشتن فرزندان تو ،. 

 و هر قوم و قبیله به {9:14}

 هنر تو خدای تمام توان و ممکن است و وجود دارد که

 .مردم اسرائیل اما تو است protecteth که



 در حال حاضر پس از آن می تواند او را به نزد خدا گریه را متوقف بود {10:1}

 .اسرائیل و بد پایان این واژه ساخته شده

 او افزایش یافت که در آن او افتاده و به نام {10:2}

 او خدمتکار و رفت به خانه که در آن او

 اقامت در روز سبت و در روز جشن او

 که او تا به حال، sackcloth و کشیده کردن {10:3}

 کردن لباس بیوه او قرار داده و خود را شسته

 مه با آب بدن و خودش را با قیمتی مسحبیش از ه

 پماد، موهای سرش را بافته و قرار دادن بر روی تایر

 پس از آن و قرار دادن بر روی لباس او از خوشحالی، بیاورید او

 .شوهرش بود Manasses چادری در طول عمر

 و او زمان صندل بر پاهای خود و قرار دادن {10:4}

 لقه های او و اواو دستبند خود و او زنجیر و ح

 ,decked گوشواره، و همه او را شكر گزارید و خودش دلیرانه

 .به جذبه چشم همه مردان است که باید به او مراجعه کنید

 داد به او خدمتکار یک بطری شراب و یک و سپس او {10:5}

 کوزه روغن و یک کیسه پر از ذرت خشک و توده ها

 تاشوپس او همه اینها  ;انجیر و با نان خوب

 .با هم، و آنها را بر او گذاشته است

 بنابراین آنها جلو به دروازه شهر رفت {10:6}



Bethuliaو ایستاده ، Ozias وجود دارد و مردم باستان از 

 .و ها Chabrisشهر، 

 و زمانی که آنها به او لقاء او بود که دیدم {10:7}

 تغییر، و لباس برای او تغییر کرده است، آنها تعجب در او

 .زیبایی بسیار شدت و او گفت

 ,خدا, خدای پدران ما تو را به نفع {10:8}

 به افتخار بچه ها enterprizes و تو

 سپس آنها .اسرائیل و به تعالی اورشلیم

 .پرستش خدا

 و گفت ایشان دروازه های فرمان {10:9}

 به جلو رفتن ممکن است برای به انجام رساندن باز می شودشهر من، که من را 

 پس آنها .همه چیز همان شما می توانید با من صحبت کرده

 او تا به حال مردان جوان نزد او، باز کردن فرمان

 .سخن گفته است

 و زمانی که آنها انجام داده بود تا جودیت رفت بیرون، او، {10:10}

 و مردان شهر پس از نگاه .و دوشیزه یا زن جوان او را با او

 او، تا او را پایین کوه رفته بود و تا او بود

 .دره گذشت و او می تواند بیشتر را مشاهده کنید

 بنابراین آنها رفت راست جلو در دره: و {10:11}

 سازمان دیده بان اول آشوری او را مالقات کرد،



 خواسته خود هنر مردم چه و در زمان او و {10:12}

 goest و تو کجا درآمدنت whence و تو تو؟

 و او گفت: من زن عبرانیان و فرار کنم

 :از آنها: برای آنها به مصرف شما داده خواهد شد

 رئیس آینده Holofernes و من هستم که قبل از {10:13}

 و من خواهد شد ;کاپیتان ارتش خود را به کالم حق

 جب آن او باید برود، و برنده تمام تپهاجابت او راه مو

 کشور بدون از دست دادن بدن یا زندگی هر یک از او

 .مردان

 حاال وقتی مردان او کلمات، و مشهود {10:14}

 لقاء خود آنها تا حد زیادی در زیبایی او تعجب و

 گفت: نزد او،

 تو مالک زندگی تو را نجات داد hasted که در تو مالک {10:15}

 تا به حضور خداوند ما آمده: در حال حاضر نتیجه

 به چادر او آمده، و برخی از ما باید تو را تا انجام

 .آنها تو را به دست خود را تحویل داده اند

 قبل از او، نمی ترسم standest و هنگامی که تو {10:16}

 و ;در قلب تو، اما اجابت او با توجه به کلمه تو

 .د شداو هم تو را مناسب خواه

 و سپس آنها را از آنها صد نفر به انتخاب {10:17}



 و آنها او را آورده ;همراه او و او دوشیزه یا زن جوان

 .Holofernes چادر

 574جودیت صفحه 

 در سراسر همه وجود بود concourse سپس {10:18}

 بود noised اردوگاه: برای آمدن او میان چادر و آنها

 درباره او آمد، Holofernes همانطور که ایستاده بود او را بدون چادر

 .تا گفتند او از او

 و در زیبایی او تعجب و تحسین {10:19}

 گفت: فرزندان اسرائیل به خاطر او و هر یک به

 همسایه خود، که این مردم که نفرت را

 مطمئنا این خوب نیست که یکی در میان آنها زنان چنین است؟

 از آنها بماند که ممکن است فریب به رها بودن مرد

 .کل زمین

 بیرون رفت و Holofernes و آنها که وضع نزدیک {10:20}

 .همه بندگان خود و آنها او را به چادر آورد

 بر تخت خود تحت Holofernes حاال استراحت {10:21}

 سایه بان با بنفش و طال بافته شده بود و

 .زمرد و سنگ های قیمتی

 و او را بیرون آمد ;او از او shewed پس آنها {10:22}

 .قبل از چادر خود را با المپ های نقره ای رفتن قبل از او



 و هنگامی که جودیت قبل از او و او آمده بود {10:23}

 همه آنها در زیبایی او marvelled بندگان

 و او بر چهره او افتاد و بود ;لقاء

 .حرمت او: و بندگانش او را تا

 گفت: نزد او، زن، می شود از Holofernes پس {11:1}

 خوب راحتی ترس هنوز در قلب: برای من هرگز هر درد

 بود Nabuchodonosor که مایل به خدمت پادشاه همه

 .زمین

 حاال بنابراین اگر مردم تو که ساکن در {11:2}

 کوه نور توسط من قرار داده بود، من برداشته اند که نه

 آنها: اما آنها این کارها را انجام داده اندتا من نیزه 

 .به خود اختصاص داد

 اما در حال حاضر به من بگو پس تو از فرار هنر {11:3}

 ;آنها، و هنر نزد ما: برای تو هنر آمده برای حفاظت

 :از راحتی خوبی باشد، تو این شب و آخرت زنده نباید

 برای هیچ کدام باید درد تو اما تو خوب، مناسب به عنوان {11:4}

 .پادشاه پروردگار من انجام می دهند Nabuchodonosor بندگان

 جودیت سپس گفت: نزد او عبارت از دریافت {11:5}

 تو بنده و کلفت تو به تو

 .حضور و بدون دروغ به پروردگار من این شب اعالم خواهد شد



 را دنبال کنید thine کالم wilt و اگر تو {11:6}

 کلفت، خدا را چیزی کامال به تصویب

 .و پروردگار من از اهداف خود موفق باید ;تو

 ،liveth پادشاه تمام زمین Nabuchodonosor به عنوان {11:7}

 کسی تو ارسال کرد، liveth و به عنوان قدرت خود

 از هر چیز زندگی در جامعه ای: برای خدمت نه تنها مردان

 او با تو، بلکه جانوران از زمینه و گاو

 و مرغ هوا، باید زنده توسط قدرت تو

Nabuchodonosor و خانه اش. 

 برای ما از عقل تو و تو سیاست شنیده اند {11:8}

 و در زمین، گزارش شده است كه تنها هنر عالی

 توانا در دانش و در تمام پادشاهی و

 .فوق العاده در شاهکارهای جنگ

 Achior هم اکنون به عنوان مربوط به این موضوع که آیا {11:9}

 برای مردان ;در شورای تو صحبت می کنند، ما به سخنان او شنیده می شود

 او را نجات داد و او اعالم کرد ایشان که او Bethulia از

 .تو سخن گفته بود

 دگارا و فرماندار، احترام به اوپس پرور {11:10}

 اما برای درست آن در قلب, کردن: برای ملت ما ;کلمه

 نباید مجازات، نه شمشیر می تواند غالب علیه



 .آنها جز گناه آنها را با خود خدا

 و در حال حاضر، که من خداوند را نمی توان شکست و {11:11}

 ,ا کاهش یافته استدرمانده از هدف خود را، حتی مرگ هم اکنون بر آنه

 و گناه خود پیشی می کرد، آنها، هستند، آنها خواهد شد

whensoever آنها باید انجام این کار تحریک خود خدا را به خشم 

 :که نمی مناسب است انجام شود

 {11:12} آنها و تمام آب های خود موفق است victuals برای خود

 اندک، و آنها را به دست بر خود

 ه مصرف همه دیدید، که خداگاو، و هدف ب

 :آنها را قوانین خود را ممنوع کرد،

 از حل و فصل هستند firstfruits و به صرف {11:13}

 دهم از شراب و روغن است که آنها را تقدیس بود و

 کشیش که در بیت المقدس قبل از خدمت می باشد

 شناخت این قانونی است که هر یک از است ;چهره ما خدا

 .مردم تا آنجا که به لمس با دست های خود را

 برای آنها برخی به اورشلیم، چون فرستاده اند {11:14}

 آنها نیز که ساکن وجود دارد مانند آنها را انجام داده اند

 .مجوز از مجلس سنا

 حاال آنها را زمانی که آنها باید به آنها کلمه به ارمغان بیاورد، {11:15}

 نها به تو می شود باید با توجه بهفورا انجام آن، و آ



 .همان روز نابود

 پس تو کلفت دانستن این, من {11:16}

 و خدا مرا به کار ارسال کرد، ;از حضور آنها فرار کرد

 همه زمین باید شگفت زده whereat همه چیز با تو

 .و هر كه خواهد آن را بشنود

 serveth تو بنده مذهبی است و خدا {11:17}

 وز و شب: اکنون پس پروردگارا من خواهد شداز آسمان ر

 با تو باقی می ماند و بنده تو شب به بیرون رفتن

 دره و نزد خدا دعا می کند و او را به من بگویید

 :هنگامی که آنها گناهان خود متعهد است

 و من خواهد آمد و اجابت آن تو: سپس تو {11:18}

 د باید باشد هیچ یک ازنباید جلو رفتن با تمام ارتش خود و وجود دار

 .آنها که تو باید مقاومت در برابر

 و من تو را از طریق میان کرانه منجر شود {11:19}

 و من تو عرش را تنظیم می کند ;تا تو آمده قبل از بیت المقدس

 و تو نباید آنها را به عنوان گوسفند درایو که .در میان آن

 از خواهدبدون چوپان و سگ نیست تا آنجا که خود را ب

 دهان در تو: برای این چیزها گفته شد که من با توجه به

 من علم غیب و آنها را نزد من و من اعالم شد

 .هم به تو بگویم



 و خود Holofernes و سپس کلمات او خوشحال {11:20}

 :در عقل او و گفت marvelled و ;بندگان

 وجود دارد یک زن از یک پایان ندارد {11:21}

 زمین دیگر، هر دو برای زیبایی چهره و حکمت

 .کلمات

 آنچه خدا .گفت: نزد او Holofernes نیز {11:22}

 خوب تو ارسال قبل از مردم، که ممکن است قدرت انجام

 در دست ها و تخریب آنها که می آرامی

 .پروردگار من بوده

 و هنر هر دو زیبا در حال حاضر تو تو {11:23}

 لقاء، و شوخ تو گفته: قطعا اگر کار تو را به عنوان

 تو صحبت مالک یهوه خدای من باید و نباید تو

 و سیرآب Nabuchodonosor ساکن در خانه پادشاه

 صفحه 575جودیت 

 .مشهور از طریق کل زمین

 پس او فرمان او را در جایی که او {12:1}

 آماده برای او ازکه آنها باید  bade و ;قادر به تنظیم بشقاب است

 .گوشت خود به خود و که او باید خود را نوشیدن شراب

 و جودیت گفت: من را خوردن آن، مبادا وجود داشته باشد {12:2}

 جرم: اما شرط باید برای من از چیزهایی که ساخته شده



 .که من آورده اند

{12:3} Holofernes سپس گفت: نزد او، اگر تو شرط 

 برای وجود داشته باشد ?تو مانند را باید باید موفق، چگونه ما

 .هیچ کدام با ما تو کشور

 ، منliveth و سپس گفت: جودیت نزد او به عنوان جان تو {12:4}

 پروردگار تو کلفت باید نه صرف آن چیزهایی که من

 باید قبل از کار خدا توسط معدن به دست چیزهایی است که او

 .آنچه مشخص است

 او را در آورده Holofernes و سپس بندگان {12:5}

 چادر و او را تا نیمه شب آرام گرفت و او به وجود آمد که آن

 است نسبت به پخش صبح

، صرفه جویی، اجازه پروردگار من در حال Holofernes و ارسال به {12:6}

 حاضر

 .فرمان که کلفت تو دعا برو جلو ممکن است

{12:7} Holofernes رمان گارد خود را که آنهاسپس ف 

 abode او باید بماند: بنابراین او در اردوگاه روز سه

 رفت و Bethulia و در شب به دره

 .خود شسته در چشمه آب توسط اردوگاه

 خداوند besought و هنگامی که او آمد او را به {12:8}

 خدای اسرائیل به راه خود را به افزایش فعالیت های مستقیم

 .مردم کودکان خود



 او تمیز در آمد و در چادر باقی مانده، {12:9}

 .تا زمانی که او خوردن گوشت او در شب

 جشن به Holofernes و در روز چهارم {12:10}

 بندگان خود را تنها، و هیچ یک از افسران به نام

 .ضیافت

 خواجه که بود Bagoas سپس گفت: او به {12:11}

 بیش از همه اتهام که او برود و متقاعد کردن این

 زن عبری که با تو که او را نزد ما آمده است

 .و خوردن و نوشیدن با ما

 ، حقیقت، آن شرم برای شخص ما اگر خواهد ما{12:12}

 برای باید اجازه دهید به زن بروید، شرکت او بود داشتن

 .هزاء خندهاگر ما در قرعه کشی نه او بر ما، او را به است

 از حضور رفت Bagoas پس {12:13}

Holofernesبه او آمد و گفت اجازه نمی این نمایشگاه ، 

 دوشیزه ترس به پروردگارم آمده و در او افتخار است

 حضور و نوشیدن شراب, و شاد با ما می شود

 این روز را به عنوان یکی از دختران آشوری ساخته شده،

 .خدمت می کنند Nabuchodonosor که در خانه

 سپس گفت، جودیت که من در حال حاضر، که من {12:14}

 مطمئنا آنچه او بلی من ?باید gainsay پروردگارا



 سرعت انجام خواهد داد و آن باید به من شادی نزد روز من

 .مرگ

 decked پس از او به وجود آمد و خودش را با او لباس برای {12:15}

 همه خود زن لباس و خدمتکار او رفت و نرم گذاشتهو 

 over against پوست بر روی زمین را برای او فرستاده شده در تاریخ
Holofernesکه ، 

 کنون استفاده روزانه او است که او ممکن است دریافت کرده بود Bagoas او از

 .نشستن و خوردن آنها

 هحاال که جودیت در آمد و پایین، نشست {12:16}

Holofernes قلب خود را با ذهن، و او او ravished بود 

 برای او ;انتقال داده شده بود و او را به شدت مورد نظر خود شرکت

 منتظر زمان نیرنگ او، از روزی که او را دیده بود

 .او

{12:17} Holofernes نزد او نوشیدنی در حال حاضر، سپس گفت و 

 .مبارک با ما باشد

 ت گفت: من را نوشیدن در حال حاضر، پروردگار من چونپس جودی {12:18}

 زندگی من در من این روز بیشتر از تمام روز بزرگ شده

 .از آنجا که من به دنیا آمد

 و سپس او در زمان و خوردند و نوشیدند قبل از او چه {12:19}

 .خدمتکار او آماده بود

 زمان لذت زیادی در او، و Holofernes و {12:20}



 از او را در هر زمان در یک روز مست بود شراب نوشید

 .از آنجا که او به دنیا آمد

 در حال حاضر زمانی که شب آمده بود، بندگان خود {13:1}

 بسته چادر خود را بدون, و Bagoas عجله به ترک ساخته شده و

 و فروشنده از حضور پروردگارش اخراج شوند

 آنها را به تخت خود رفت: برای همه آنها، زیرا خسته

 .شده بود جشن طوالنی

 و جودیت امتداد در چادر، ترک و {13:2}

Holofernes دروغ همراه بر بستر خود: برای او پر شد 

 .شراب

 حاال جودیت دوشیزه یا زن جوان او را به فرمان بود {13:3}

 آمدنجلو  .بدون خوابگاه او و برای او صبر کنید

 به عنوان او روزانه: برای او گفت که او می توانید بروید جلو به او

 بر اساس همان Bagoas او به spake دعا و

 .هدف

 همه جلو رفت و هیچ یک در سمت چپ بود {13:4}

 سپس جودیت ایستاده .خوابگاه، نه کوچک و نه بزرگ

 بستر خود در قلب او گفت: ای خداوند خدای همه قدرت نگاه

 برای در حال حاضر این بر آثار معدن دست

 .غایى اورشلیم



 در حال حاضر زمان برای کمک به تو ارث و {13:5}

 به نابودی enterprizes به تو

 .دشمنان که بر علیه ما افزایش یافته است

 و سپس او را به ستون تخت بود که آمد {13:6}

 خود را از fauchion و در زمان پایین 'Holofernes در سر

thence، 

 با نزدیک شدن به بستر خود و زمان برگزاری {13:7}

 تقویت موی سر، و گفت، من، ای خداوند خدای

 .اسرائیل این روز

 او smote و او را دو بار بر گردن خود را با همه {13:8}

 .ممکن است و او دور سر او را از او گرفت

 و بدن خود را از تخت سقوط و {13:9}

 و چند لحظه بعد پس از او ;کشیده پایین تاج از ستون

 ;سر او داد به او خدمتکار Holofernes رفت جلو و

 و او آن را در کیسه خود گوشت: بنابراین آنها تواین {13:10}

 با هم رفت و با توجه به سفارشی کنند دعا: و

 و compassedزمانی که اردوگاه گذشت، آنها دره، 

 د به دروازه رفتو آم Bethulia کوه

 .آن

 گفت جودیت دور کردن، به مراقبان در {13:11}



 گیت باز، باز هم اکنون دروازه: الهی حتی خدای ما این است که با
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 ما به اجابت قدرت خود را هنوز در اورشلیم و نیروهای خود را

 .علیه دشمن، که او حتی آنچه امروز انجام می شود

 ن هنگامی که مردان در خود شهر شنیده صدای اوهم اکنو {13:12}

 آنها عجله به پایین به دروازه شهر خود ساخته و

 .آنها به نام بزرگان شهر

 و سپس آنها را زد همه با هم، هر دو کوچک و {13:13}

 بزرگ، عجیب و غریب ایشان که او آمد بود: تا

 شدهآنها دروازه را باز کرد و آنها را دریافت، و آتش ساخته 

 .دور نور و قرار مورد آنها

 :و سپس او را به آنها را با صدای بلند، ستایش، گفت {13:14}

 برای او دور او را گرفته نمی کرد، خدا، ستایش ستایش خداوند, من می گویم

 رحمت از خانه اسرائیل، اما نابود کرد، ما

 .دشمنان توسط معدن دست این شب

 shewed کیف وتا او را در زمان سر از  {13:15}

 ،Holofernes آن، و به آنها گفت، ناگهان سر

 ، و اینک تاج،Assur رئیس کاپیتان ارتش

 و آنچه خداوند ;جایی که او دروغ در او بود

 .smitten او با دست یک زن



 که من در راه من نگهداری می کرد، liveth به عنوان خداوند {13:16}

 که من رفتم، من لقاء او را به خود فریب می کرد،

 تخریب، و هنوز او گناه با من، به مرتکب نشده خستگان

 .گردنه و من شرم

 و سپس همه مردم زیبا شگفت زده شدند {13:17}

 خود متمایل و پرستش خدا و گفت: با

 یك توافق پر برکت باشد تو ای خدای ما که مالک این روز

 .مردم تو را آوردهدشمنان  nought به

{13:18} Ozias گفت نزد او، ای دختر، هنر خوبان 

 تو را خدا بسى باالتر از همه زنان بر

 و خوبان شود خداوند آن را آفرید ;زمین

 آسمانها و زمین است که تو به کارگردانی کرد،

 .برش از سر رئیس ما دشمنان

 برای این اعتماد به نفس تو هنوز از ترک باید {13:19}

 .قلب مردان است که قدرت خدا برای همیشه به یاد داشته باشید

 خدا و به نوبه خود این چیزها به تو برای ابدی {13:20}

 به تو در پاكیزه شده چون تو نمی مالک ستایش

 زندگی تو برای رنج ملت ما در امان, اما مالک

 .revenged خراب کردن ما راه رفتن راه راست بهشت ما

 .پس از آن، پس آن باشد .تو همه مردم گف



 بعد گفت: جودیت ایشان، من در حال حاضر، گوش من {14:1}

 ای را سر این و آن آویزان بر باالترین

 .محل دیوار

 و خیلی زود صبح ظاهر می شود، و {14:2}

 خورشید باید جلو بر زمین می آیند، شما را هر یک خود

 سالح و برو جلو هر مرد شجاع از شهرستان و

 عه شما کاپیتان بر آنها، به عنوان اینکه شما را به پایینمجمو

 اما نمی ;به میدان به سمت دیده بان آشوری

 .پایین

 سپس زره خود را باید و باید بروید را به {14:3}

 ،Assur اردوگاه خود را، و باال بردن تا کاپیتان ارتش

 را اجرا کنید باید، اما پیدا کردن باید Holofernes و چادر

 او: پس ترس باید سقوط بر آنها، و آنها باید فرار

 .قبل از صورت خود را

 پس باید شما و همه که ساکن سواحل اسرائیل {14:4}

 .آنها را دنبال و آنها آنها را براندازی

 Achior اما قبل از این کارها را انجام مي دهید، با من تماس بگیرید {14:5}

 آمونیت که او ممکن است ببینید و بدانید كه منفور

 خانه از اسرائیل و که به ما شد به او فرستاده او

 .مرگ



 ;Ozias از خانه Achior و سپس آنها به نام {14:6}

 در Holofernes و هنگامی که او آمده بود و دیدم سر

 مرد دست در مجمع مردم، او در افتاد

 .چهره اش و روح او نشد

 اما زمانی که آنها در حال بهبود او، او را در سقوط {14:7}

 و هنر تو گفت، خوبان reverenced جودیت در پا او را

 و تمام ملل که tabernacles Juda در تمام

 .شنیدن نام تو شگفت زده خواهد

 حاال بنابراین من همه چیز که تو مالک بگویید {14:8}

 ت او درسپس اعالم جودی .در این روز انجام می شود

 میان مردم که او تا به حال انجام شده، از روز که

 .آنان spake او رفت جلو تا آن ساعت او

 و هنگامی که او تا به حال کردن صحبت نفر چپ {14:9}

 با صدای بلند فریاد می زدند و سر و صدا شاد در ساخته شده خود را

 .شهر

 که خدا از تا به حال دیده می شود Achior و هنگامی که {14:10}

 اسرائیل انجام شده بود، خدا تا حد زیادی، باور داشت و

 ختنه گوشت پوست ختنه گاه خود را و آنچه ملحق شد

 .خانه اسرائیل این روز

 و به محض این که صبح به وجود آمد, آنها به دار آویخته شدند {14:11}



 بر دیوار و هر انسان در زمان Holofernes سر

 سالح های خود را و آنها رفت جلو توسط گروههای نزد تنگه

 .کوه

 اما وقتی آشوری آنها را دیدم، آنها را به ارسال {14:12}

 رهبران خود را که به آنها کاپیتان و تریبونی در اختیار نداریم و

 .به هر یک از حکومت

 :آمد و به او گفت 'Holofernes به چادر {14:13}

 :در حال حاضر ما خداوند بود Waken ود راکه مسئول همه چیز خ

 برای بردگان ضخیم به پایین علیه ما شده اند

 .نبرد که آنها کامال نابود شود ممکن است

 ، و در درب زدمBagoas پس رفت در {14:14}

 .برای او تصور می کردند که او با جودیت خوابیده بود ;چادر

 داد و اما او باز آن، زیرا هیچ کدام جواب {14:15}

 به خوابگاه رفت و او بر بازیگران در بر داشت

 .طبقه مرده و سر خود را از او گرفته بود

 بنابراین او گریه با صدای بلند با {14:16}

 گریه، و خروشى و توانا گریه و خود اجاره

 .لباس

 :پس از او را به چادر رفت که جودیت تسلیم {14:17}

 و هنگامی که او در بر داشت نه او، او به مردم، پریدم و



 گریه،

 یکی ;treacherously این بردگان پرداختیم {14:18}

 زن عبرانیان خستگان شرم بر خانه آورده

 بر Holofernes liethپادشاه: اینک،،  Nabuchodonosor از

 .زمین بدون سر

 وقتی شنیده کاپیتان ارتش آشوری {14:19}

 این کلمات به آنها اجاره خود کتهای و ذهن خود شد

 مشکل زیبا، و فریاد و بسیار بزرگ وجود دارد

 .سر و صدا در اردوگاه

 و هنگامی که آنها که در چادر شنیده بودند، آنها {15:1}

 .در چیزی است که انجام شد شگفت زده شدند
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 و ترس و لرز افتاد بر آنها, که {15:2}

 جاودانه در نزد او durst چ مردی بود کههی

 همسایه اما عجله کردن همه با هم، آنها فرار به هر

 .راه ساده و هیل کانتری

 در حال camped آنها نیز که در کوه ها دور {15:3}

 سپس فرزندان اسرائیل هر .فرار دور Bethulia مورد

 .یکی که آواتار آنها عجله بر آنها بود

 ،Bebai و در Betomasthem به Ozias سپس ارسال {15:4}



 و کوال و به سواحل اسرائیل مانند Chobai و

 چیزهایی که انجام شد و همه باید که باید بگویم

 .عجله جلو بر دشمنان خود را به نابود کردن آنها

 حاال وقتی فرزندان اسرائیل آن همه آنها {15:5}

 آنها با رضایت یک سقوط کرد و کشت آنها نزد

Chobai: به همین ترتیب نیز آنها که از اورشلیم، و 

 از تمام کشور تپه )برای مردان به آنها چه چیزهایی را گفته بود

 در اردوگاه دشمنان خود انجام شد( و آنها که شدند

 و در جلیل آنها را تعقیب با بزرگ Galaad در

 کشتار تا دمشق و مرز گذشته بودند

 .آن

 ، پس از سقوط کردBethulia و باقی مانده است که ساکن در {15:6}

 ، آنها را خراب و تا حد زیادی شدAssur اردوگاه

 .غنی شده است

 و فرزندان اسرائیل که از بازگشت {15:7}

 و روستاها و ;کشتار که باقی مانده بود

 شهرهای که در کوه ها و در گت ها بسیاری از

spoils: کثرت بسیار بزرگ بود. 

 کاهن و باستان از Joacim سپس {15:8}

 فرزندان اسرائیل است که ساکن در بیت المقدس، آمد



 به اسرائیل بود و shewed ببین خوب چیزهایی که خدا

 .برای دیدن جودیت و سالم او

 و چون آنها نزد او آنها او را برکت {15:9}

 ى هنر توبا یك توافق و نزد او گفت، غای

 اورشلیم، جالل بزرگ اسرائیل هنر تو، تو

 :شادی بزرگ در کشور

 :تو مالک همه اینها با دست تو انجام می شود {15:10}

 تو مالک بسیار خوبی را انجام داده و خدا خوشحال است

 شكل: خوبان شود تو را از خداوند متعال برای

 .و مردم گفت: پس می آن .همیشه

 گاه فضا از خرابو مردم اردو {15:11}

 او پناه داد Holofernes سی روز: و آنها را نزد جودیت

 او: و stuff و او بشقاب و تخت, و عروق, و تمام

و چرخ دستی های خود را آماده  ;او در آن زمان و آن را در خود قاطر گذاشته

 ساخته شده

 .و آنها را بر آن گذاشته است

 ا هم به زدو سپس تمام زنان در اسرائیل ب {15:12}

 :او و برکت او و رقص در میان آنها را برای او ساخته شده

 و او شاخه را در دست خود گرفت و نیز به داد

 .زنانی که با او بودند

 و آنها را به حلقه گل زیتون بر او و او {15:13}



 دوشیزه یا زن جوان که با او شد و او رفت و قبل از همه مردم

 در رقص، همه زنان پیشرو: و همه مردان را از

 اسرائیل در زره خود را با حلقه گل و با

 .آهنگ در دهان خود را

 جودیت سپس شروع به خواندن این شکرگزاری در همه {16:1}

 .او پس از خواند این آهنگ ستایش اسرائیل و همه مردم

 و جودیت گفت: شروع من خدا با {16:2}

timbrelsپروردگارم با سنج: لحن او ، آواز نزد 

 .مزمور جدید: او تسبیح و پس نام خود را

 برای میان اردوگاه ها :breaketh برای خدا جنگ {16:3}

 میان مردم او آنچه من از تحویل

 .دست از آنها که من مورد آزار و اذیت

Assur {16:4} ،از كوهها از شمال آمد 

 او با ده هزار از سپاهش بسیاری آمد

whereof تورنت متوقف شده، و سواران خود را 

 .تپه تحت پوشش

 که او می سوزاند تا مرز من و bragged او {16:5}

 کشتن من مردان جوان با شمشیر و فاصله مکیدن

 کودکان در برابر زمین و معدن نوزادان به عنوان

 .شکار و من باکره به عنوان از بین بردن



 ا ناامید کرد،اما متعال خداوند آنها ر {16:6}

 .دست زن

 برای یکی از بزرگ مردان جوان سقوط نکرد، {16:7}

 نه فرزندان تایتان ها بود او نه باال غول کوبیدن

 Merari بر او: اما جودیت ضعیف دختر

 .او با زیبایی لقاء او

 { برای او خاموش لباس او بیوه برای16:8قرار دادن }

 ودند وغایى کسانی است که در اسرائیل مظلوم ب

 صورت خود را با پماد مسیح موعود و موهایش در محدود

 .تایر و پوشاک کتانی نیرنگ او در زمان

 چشمان او، او زیبایی خود را در زمان ravished او صندل {16:9}

 .از طریق گردن او گذشت fauchion ذهن زندانی و

{16:10} quaked ایرانیان در خود جسارت و 

 .بودند daunted مادها در سرسختی او

 و سپس فریاد زد: من مبتال برای شادی و من ضعیف {16:11}

 اما آنها شگفت زده شد: اینها را برداشته ;آنهایی که با صدای بلند گریه

 .صدای خود را، اما آنها سرنگون شدند

 آنها را سوراخ کرده damsels فرزندان {16:12}

 کودکان زخمی: آنها 'fugatives نواناز طریق، و آنها را به ع

 .توسط نبرد خداوند جان باختند



 من نزد خداوند انصاف آهنگ جدید: ای خداوند {16:13}

 هنر تو بزرگ و با شکوه، شگفت انگیز در قدرت و

 .شکست ناپذیر

 ، وspakest اجازه همه موجودات تو خدمت: برای تو {16:14}

 didst ارسال مندرجآنها ساخته شده، تو تو روح است، و 

 .آنها ایجاد شده و چیزی وجود ندارد که صدای تو می تواند مقاومت در برابر

 برای کوه باید از نقل مکان کرد خود را {16:15}

 پایه با آب باید سنگ به عنوان موم در ذوب

 .حضور تو: هنوز هنر تو مهربان به آنها که تو از ترس

 شیرین است savour برای تمام فداکاری بیش از حد کوچک برای {16:16}

 تو و تمام چربی کافی برای تو سوخته است

 .ارائه: اما او که بدارد خداوند بزرگ است در تمام اوقات

 وای بر سازمان ملل است که افزایش در برابر من {16:17}

 خداوند متعال را به انتقام از آنها در !قوم و خویشی

 قضاوت از روز در قرار دادن آتش و کرم ها در خود

 .و آنها باید آنها را احساس و گریه برای همیشه ;گوشت

 حال به محض اینکه آنها وارد اورشلیم، آنها {16:18}

 و به محض این که مردم بودند ;پرستش خداوند

 خالص، آنها را ارائه سوخته و خود را رایگان ارائه شده

 .عرضه می کنند و هدایای خود را
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 ، اختصاص داده شدهHolofernes جودیت نیز همه چیز {16:19}

 که مردم او را داده بود و سایه بان، داد که

 او از خوابگاه خود را برای هدیه نزد گرفته بود

 .خداوند

 در اورشلیم feasting تا مردم همچنان {16:20}

 فضای سه ماه و قبل از پناهگاه برای

 .جودیت با آنها باقی ماند

 پس از این زمان هر یک به خود بازگشت {16:21}

 رفت و در باقی مانده Bethulia وراثت و جودیت به

 به اختیار خود و در زمان خود را در همه کما بود

 .کشور

 و بسیاری او را مورد نظر، اما هیچ کدام می دانستند که او همه {16:22}

 که شوهرش مرده بود Manasses ندگی اش پس ازروزهای ز

 .و به قوم خود است

 اما او بیشتر و بیشتر به افتخار، افزایش و {16:23}

 در خانه شوهرش حال صد قدیمی اپیالسیون و

 پس از درگذشت او را در ;پنج سال قدیمی و ساخته شده او خدمتکار رایگان

Bethulia: سپرده و آنها او را در غار شوهرش به خاک 

Manasses. 



 :و واگذار کردن خانه اسرائیل هفت روز او {16:24}

 و قبل از او فوت کرد او بود محصوالت خود به تمام آنها را توزیع

 شد شوهر او و Manasses نزدیکترین از خویشاوندى به

 .به آنها که از او قوم و خویشی نزدیک ترین

 و هیچ که کودکان از ساخته شده است {16:25}

 اسرائیل بیشتر ترس در روزهای جودیت و نه زمان طوالنی

 .پس از مرگ او
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