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{1:1} в дванадесетата година на царуването на 
Nabuchodonosor, 

който се възцари Nineve голям град; в дните на 

Arphaxad, който царуваше над Мидийци в Ecbatane 

{1:2} и построена през Ecbatane стени кръг около камъни 

изсечен три cubits широк и шест cubits дълго и прави 

височина на стената седемдесет лакти а ширината от него 

петдесет cubits: 

{1:3} и задайте кули от него при портите на го 

висока сто cubits а ширината от него в 

Фондация седемдесет лакти: 

{1:4} и той прави порти от него, дори порти, които са били 

повдигнати на височината на седемдесет лакти и 
широчината на 

тях е четиридесет cubits, за съществуващ напред на неговия 
могъщ 



армии и за настройката в масив от си footmen: 

{1:5} дори и в тези дни крал Nabuchodonosor биеха 

с цар Arphaxad в голяма равнина, която е ясен в 

в границите на Ragau. 

{1:6} и дойде при него всички те, които живееха в 

Хил държава и всички, които живееха от Ефрат и тигър and 

Hydaspes, както и обикновен Еласарския цар на Elymeans 

и много много народи от синовете на Chelod, сглобени 

самите на битката. 

{1:7} тогава Nabuchodonosor царя на асирийците изпратени 

до всички, които живееха в Персия и на всички, които 
живееха запад, 

и на тези, които живееха в Киликия и Дамаск and 

Libanus и Antilibanus, както и на всички, които живееха по 
морето 

крайбрежие, 

{1:8} и тези сред народите, които са били на 

Кармил и Galaad и по-висока Галилея и велики 

обикновен на Esdrelom 

{1:9} и на всички, които са били в Самария и градовете 

от него и отвъд Иордан рече Ерусалим и Betane and 



Chelus и Kades и реката на Египет и Taphnes, 

и Ramesse и цялата земя на Gesem, 

{1:10}, докато вие отвъд Танис и Мемфис и да 

всички жителите на Египет, докато вие дойде до границите 
на 

Етиопия. 

{1:11} но всички жители на земята светлината на 

заповед на Nabuchodonosor царя на асирийците 

нито те отиде с него до битката; защото те не са били 

страх от него: да, той е пред тях като един човек и те 

отпрати му посланици от тях без ефект, and 

с позор. 

{1:12} следователно Nabuchodonosor беше много ядосан с 

всички тази страна и се закле от неговия трон и царство, че 

Той със сигурност ще се отмъсти при всички тези брегове на 
Киликия, 

и Дамаск и Сирия, и че той ще убие с 

меч всички жители на земята на Моав и 

децата на Амон и цяла Юдея и всички, които са били в 

Египет, до ye дойде до границите на двете морета. 

{1:13} тогава той маршируваха в боен ред с неговата сила 



срещу крал Arphaxad в седемнадесета година и той 

надделя в своята битка: за той съсипа цялата мощ на 

Arphaxad и всички си конници и всички си колесници, 

{1:14} става господар на своите градове и наближил 

Ecbatane, взех кули и ограбени по улиците 

от него и превърна красотата от него в срам. 

{1:15} той взе също Arphaxad в планините на Ragau, 

и поразиха го чрез със своя дартс и унищожени му 

съвсем същия ден. 

{1:16}, така той се връща после в Nineve както той and 

компанията си на Разни нации, е много голям 

множество мъже на война, и там той взе своята лекота, and 

banqueted и той и неговата армия, сто и двадесет 

дни. 

{2:1} и в осемнадесетата година, двете и ХХ 

ден на първия месец, имаше говори в дома на 

Nabuchodonosor царя на асирийците, които той следва, като 
той 

каза, се отмъсти всички на земята. 

{2:2}, така той нарича нему всичките си служители и всички 
негови 



благородни, съобщава с тях тайната му съветник, and 

заключи afflicting на цялата земя от собствените си 

устата. 

{2:3}, тогава те наредиха да унищожи всички плът, че не 

се подчиняват на заповедта на устата му. 

{2:4} и когато той е приключил своя съветник, 

Nabuchodonosor царя на асирийците наречен Holofernes 

главен капитан на армията си, която беше следващата нему, 
and 

му рече. 

{2:5} така казва великият цар, господар на цялата 

земята, Ето, ти ще бъдеш излизат от моето присъствие, and 

вземат с тебе мъже това доверие в тяхната собствена сила, 
на 

footmen, сто и двадесет хиляди; и номер на 

конете със своите ездачи дванадесет хиляди. 

{2:6} и ти ще бъдеш отидете срещу всички на запад 
страната, 

защото те послуша моя заповед. 

{2:7} и ти ще бъдеш възвестяваме че те подготви за мен 

водата и земята: за аз ще отиде в гнева ми срещу тях 



и ще покрие цялото лице на земята с краката на 

мина армия и аз ще им даде за развалят им рече: 

{2:8}, така че техните убитите се изпълни своите долини и 
Брукс 

и реката се пълни със си мъртъв, докато го преливник: 

{2:9} и аз ще водя ги пленници в максимална степен части 
на 

цялата земя. 

{2:10} ти затова ще отиде напред. и вземат предварително 

за мен всички техните брегове: и ако те ще добив самите 

тебе, ти ще бъдеш ги запази за мен до деня на тяхното 

наказание. 

{2:11} но отнасящи се до тях, които въстанат, нека не твоето 
око 

резервни тях; но ги поставя за клане и да ги глези 

гдето отиваш. 

{2:12} за както живея и чрез силата на моето царство, 

каквато съм говорил, че ще, от моя страна. 

{2:13} и да ти обърнат внимание, че ти престъпват никой от 

заповедите на твоя Господар, но ги изпълни напълно, 

както има тебе заповяда и отложи да не ги правя. 
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{2:14} тогава Holofernes излезе от присъствието на 

му, Господи и се нарича ail управители и капитан, както и 

служители на армията на Assur; 

{2:15} and той събра избрания от вас мъже за бой, като 

Господ му заповяда му, рече: сто и двадесет 

хиляди и дванадесет хиляди стрелци на кон; 

{2:16} и той ги, заемат като голяма войска е осъдена за 

войната. 

{2:17} и той взе камили и осли за техните колички, 

много голям номер; и овцете и воловете и кози без 

номер за предоставянето им: 

{2:18} and изобилие на ям за всеки човек на армията, 

и много злато и сребро на краля къщата. 

{2:19} след това той отиде напред и всичките си 
правомощия да отидете преди 

крал Nabuchodonosor в пътуването и да обхване всички 

лицето на земята запад с техните колесници, and 

конници, както и техните избрани footmen. 

{2:20} голям номер също Разни страни дойде с 



тях като скакалци и като пясъка на земята: за 

множество е без номер. 

{2:21} и те излезе от Nineve три дни пътуване 

към равнината на Bectileth и Стан от Bectileth 

близо до планината, която е в лявата ръка на горния 

Киликия. 

{2:22} тогава той пое цялата му армия, му footmen and 

конници и колесници и отиде от там на хълма 

страна; 

{2:23} и унищожава Phud и Lud, развали всички 

децата на Rasses и децата на Израел, които са били 

към пустинята в южната част на землището на 

Chellians. 

{2:24} тогава той приближи Ефрат и премина през 

Месопотамия и унищожават всички високи градове, които 
са били 

при река Arbonai, докато вие дойде в морето. 

{2:25} и той взе границите на Киликия и убил всички 

които му се противопостави и дойде до границите на Яфет 
които 

бяха към юг над срещу Арабия. 



{2:26} той обиколиха и всички деца на Madian, and 

изгори си колибите и ограбиха им sheepcotes. 

{2:27} Тогава той слезе в низина на Дамаск в 

по време на пшеница реколта и изгори всички си полета, 
and 

унищожени техните стада и стада, също така той развали 
техните градове, 

и напълно губи своите страни и поразиха цялата им млади 

мъже с острото на ножа. 

{2:28} затова, страх и ужас от него падна върху всички 

жителите на морските брегове, които са били в Сидон and 

ТИР и ония, които живееха в Sur и Ocina и всичко това 

живееше в Jemnaan; и те, които живееха в азот and 

Аскалон се боеше от него значително. 

{3:1} така те изпратили посланици до него за лечение на 

мир, казвайки: 

{3:2} Ето, ние на слугите на Nabuchodonosor 

великия цар лежат пред тебе; Използвайте ни се добре в 
твоята 

поглед. 

{3:3} Ето, нашите къщи и всички наши места и всички наши 



полета на пшеница и стада и стада и всички подавал на 

нашите палатки лежат пред лицето ти; Използвайте ги като 
ти се вижда угодно. 

{3:4} Ето, дори нашите градове и жителите от него 

са Твоите слуги; дойде и да се справят с тях като вижда 
добра 

при тебе. 

{3:5}, така че мъжете стигна до Holofernes и извести 

му след този начин. 

{3:6} тогава той слезе към брега на морето, както той 

и неговата армия и поставям гарнизони в високите градове 
и взе 

от тях избират мъже за помощ. 

{3:7}, така че те и цялата страна кръг за получени 

ги с гирлянди, с танци и с timbrels. 

{3:8} и все пак той хвърли си граници и отсече 

техните горички: за той е повелено да унищожи всички 
богове на 

земята, че всички народи трябва да се покланят 
Nabuchodonosor 

само и че всички езици и племена следва да го като 
призовават 



Бог. 

{3:9} също дойде над Esdraelon близо до рече 

Юдея, над големите проток на Юдея. 

{3:10} и той стана между Гава и Свети Прокопий, 

and там той оставал цял месец, че той може да се събират 

заедно всички колички на армията си. 

{4:1} сега на децата на Израел, които живееха в Юдея, 

Чух всичко това Holofernes главен капитан на 

Nabuchodonosor царя на асирийците е направил за 

нации, и след какъв начин той е разглезена всичките им 

храмове и ги донесе на нула. 

{4:2} Затова те са били изключително страх от него, and 

били обезпокоени за Ерусалим и храма на Господа 

Техният Бог: 

{4:3} те са наскоро се върна от плен, 

и всички хора от Юдея напоследък са били събрани заедно: 

и плавателните съдове и олтара и къщата, са били освети 

след оскверняване. 

{4:4} затова пратиха във всички бреговете на Самария, 

и селата и да Bethoron и Belmen и Ерихон, 



и да Choba и Esora и към долината на Салем: 

{4:5} и притежавани себе си предварително на всички 

върховете на високите планини, както и укрепени селища, 

бяха в тях и положи храна за предоставяне на война: 

за техните полета на края са извлечени. 

{4:6} също Юасим на върховния жрец, който е в тези 

дни в Ерусалим, и пише за тях, които живееха в Bethulia, and 

Betomestham, която е над Esdraelon към 

Отваряне на страната, близо до Dothaim, 

{4:7} зареждането им да се запази пасажи на хълма 

страна: защото от тях имаше вход в Юдея и го 

е лесно да спре ги, че ще дойде, защото 

преминаването е прав, за двама мъже най-много. 

{4:8} и децата на Израел не като Юасим високо 

Свещеникът ги, заповяда със старейшините на всички 
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хората на Израел, който живееше в Йерусалим. 

{4:9}, тогава всеки мъж на Израел извика към Бога с голям 

ревност, и с голяма vehemency ли те скромен им 

душите: 



{4:10} както те и техните съпруги и техните деца, and 

добитък и на всеки чужденец и наемник и техните 

служители закупени с пари, сложи вретище при техните 
кръста. 

{4:11} по този начин всеки човек и жени и малко 

децата, както и жителите на Йерусалим, падна преди 

храма, както и хвърли пепел върху техните глави, както и 
разпространението на техните 

вретище пред лицето на Господ: също така слагат 

вретище около олтара, 

{4:12} и извика към Бога на Израел с едно съгласие 

сериозно че той няма да даде децата си за жертва, 

и техните съпруги за разваляне, както и градовете на 
наследството си 

за унищожаване, както и светилището да оскверняване and 

укор и за нации да се радва. 

{4:13}, така че Бог чу молитвите им и гледа им 

страдания: за хората гладно много дни във всички юдейски 
and 

Йерусалим преди светилището на Господ Вседържител. 

{4:14} and Юасим Първосвещеникът и всички свещеници че 



застана пред Господа и те, които служеха рече 

Господи, имал си кръста препасан с вретище и предлага 

ежедневно всеизгаряне, с клетви и безплатни подаръци на 

хора, 

{4:15} и имаше пепел на техните mitres и извика 

Господ с цялата си сила, че той ще изглежда при всички 

Къщата на Израел великодушно. 

{5:1} тогава беше обявена за Holofernes главен 

капитан на армията на Assur, че децата на Израел 

подготвени за война а имал млъкни пасажи на хълма 

страна и имал укрепен всички върховете на високите 
хълмове and 

положи пречки в Шампейн страни: 

{5:2} с които той беше много ядосан и призова всички 

първенците на Моав и капитаните на Амон, както и всички 

управителите на брега на морето, 

{5:3} и той им рече: Кажи ми сега, вие, синове на 

Chanaan, кой е този народ, който обитава в Хил 

страна и какви са градовете, които те обитават и какво 

е множеството на тяхната армия, и в който е тяхната сила 



и силата, и какъв цар е определен над тях, или капитана на 

армията им; 

{5:4} и защо те са решени да не дойде and 

отговарят ми, повече от всички жители на Запада. 

{5:5}, след това каза Achior капитан на всички синове на 

Амон, Нека Господарят ми сега се чуе думата от устата на 

слугата ти и аз ще обяви тебе истината относно 

този хора, която обитава близо до тебе и inhabiteth Хил 

страни: и не се лъжа идват от устата на 

слугата. 

{5:6} това хора са потомци на халдейците: 

{5:7} и те живял известно време досега в Месопотамия, 

защото те не ще следват боговете на техните бащи, 

които са били в земя Халдея. 

{5:8}, защото те са напуснали пътя на своите предци, and 

почитали Бог на небето, Бог, когото те знаеха: 

така те ги е изгонил от лицето на своите богове и те 

избягала в Месопотамия и е пребивавал там много дни. 

{5:9} тогава техния Бог заповядал да се отклони от 

място, където те бяха престояли и да отиде в земята на 



Chanaan: където живееше и са увеличени със злато 

и сребро и с много добитък. 

{5:10} но когато глад покри цялата земя на 

Chanaan, те отиде в Египет и е пребивавал там, 

докато те са били хранени и там става страхотна 

множество, така че едната не можеше да изброи своята 
нация. 

{5:11} затова царят на Египет се вдигнаха срещу тях, 

и раздава subtilly с тях и донесе ги ниска с 

като работник в тухла и ги прави роби. 

{5:12} тогава те извика техния Бог, и той порази всички 

на земята на Египет с нелечими язвите: така че египтяните 

ги изгонват от погледа им. 

{5:13} и Бог сушени в червено море пред тях, 

{5:14} и ги доведени до планината Sina и Cades - 

Илия и хвърли назад всички, които живееха в пустинята. 

{5:15} така те живееха в земята на аморейците и те 

унищожени от тяхната сила всички ги на Esebon и минаваща 

над Йордания те завладяха всички страната хълм. 

{5:16} и посипаха напред пред тях Chanaanite 



Pherezite, орна и Sychemite и всички 

Gergesites и те живееха в тази страна много дни. 

{5:17} и докато те съгрешиха не пред своя Бог, те 

просперира, защото Бог, който мрази беззаконието е с 

тях. 

{5:18} но когато те си отидоха от начина, по който той 

назначава ги, те са били унищожени в много битки много 

болки, и са били водени пленници в една земя, която не е 
тяхната на, 

и в храма на Бог е хвърли на земята, and 

техните градове са били взети от врагове. 

{5:19} но сега са те се върнаха към своя Бог и са 

излезе от местата, където те са били разпръснати, and 

притежава Йерусалим, където е светилището им и са 

седнал в хълмистата страна; за него беше пуста. 

{5:20} сега затова, моят Господ и управител, ако има 

всяка грешка срещу този хора, и те грях срещу своя Бог, 

Нека разгледаме, че това се им рушат и да идем 

и ние трябва да ги преодолее. 

{5:21} но ако има не беззаконието в своята нация, нека ми 



Сега Лорд мине, не би им Господ защитава ги и им Бог 

бъде за тях, и ние ставаме позор преди всички по света. 

{5:22} и когато Achior свърши поговорки, всички 

хора, стоящи около палатката роптаеха, както и 

главен мъже на Holofernes а всичко, което живееше от 
страна на морето, 

и в Моав, говореше, че той трябва да го убие. 

{5:23}, казват те, ние няма да се страхуват от лицето на 

децата на Израел:, Ето, това е хора, които нямат 

сила, нито власт за силна битка 
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{5:24} сега затова, Господи Holofernes, ние ще вървим 
напред, 

и те се жертва да бъдат изядени от всички твоята войска. 

{6:1} и когато вълнение на мъже, които са били за 

Съвета е прекратена, Holofernes главен капитан на 

армия на Assur, каза Achior и всички моавците преди 

всички в компанията на други нации, 

{6:2} and кой си ти, Achior и hirelings на 

Ефрем, че ти нямаш пророкува срещу нас за ден, and 

Петър каза, че не трябва да правим война с народа на 



Израел, защото техният Бог ще ги защити? и кой е Бог 

но Nabuchodonosor? 

{6:3} той ще изпрати силите си и ще ги унищожи 

лицето на земята и Бог не ги дава: 

но ние неговите слуги ще ги унищожи като един човек; за те 

не са в състояние да поддържат силата на нашите коне. 

{6:4}, защото с тях ние ще ги протектора под краката, and 

техните планини се пиян с кръвта им и техните 

полетата се попълват с техните мъртви тела и техните 

стъпките не се в състояние да застане пред нас, защото те се 

крайно погине, казва крал Nabuchodonosor, господар на 
всичко 

земята: за каза той, никой от моите думи, следва да бъде 
напразно. 

{6:5} and ти, Achior наемник на Амон, които 

говори тези думи в деня на твоето неправда, ще бъдеш 

Вижте лицето си не повече от този ден, докато вземат 
отмъщение 

на тази нация, които излязоха от Египет. 

{6:6} и след това Мечът на мина армия, както и 



множеството от тях, които ми служат, преминават през 
твоят страни, and 

ти ще бъдеш попадат сред техните убитите, когато се върна. 

{6:7} сега затова Моите раби въвеждат теб обратно 

в страната-Хил и тебе определя в един от градовете на 

пасажи: 

{6:8} and ти не ще погине, докато ти се унищожават 

с тях. 

{6:9} и ако ти убеди себе си в предвид, ти че те 

трябва да бъдат взети, нека не ти Лик попадат: Аз съм 
говорил, 

и никой от моите думи се напразно. 

{6:10} тогава Holofernes командва неговите служители, 
които 

чакаше в шатрата си, да се Achior и да го заведат на Bethulia, 

и го предаде в ръцете на децата на Израел. 

{6:11}, така че слугите му го взе и донасят от 

Лагерът в обикновен, и те отидоха от средата на 

обикновена в хълмистата и дойде рече фонтани, 

са били под Bethulia. 

{6:12} и когато мъжете от града видях ги, те взеха 



нагоре оръжията си и отиде на града в началото на 

хълм: и всеки човек, който използва прашка ги държат от 
следващите 

нагоре от леене камъни срещу тях. 

{6:13} Въпреки това като намерила тайно под хълма, 

те обвързана Achior и го хвърли и остави го в 

подножието на хълма и връща към господаря им. 

{6:14} но израилтяните слязъл от техния град, and 

дойде при него и го пуснат и го заведе 

Bethulia и го представя на управителите на града: 

{6:15} които са били в тези дни Ozias син на Миша, 

на племето на Симеон и Chabris син на Gothoniel, 

и Charmis син на Melchiel. 

{6:16} и те наричат заедно всички старейшините на 

град, както и всички техните младежи се завтече заедно, и 
техните жени, да 

Общото събрание и те определят Achior в средата на всички 
им 

хора. След това Ozias го попита за това, което е направено. 

{6:17} и той отговори и извести за тях 

думи на Съвета на Holofernes и всички думи, 



Той е говорил сред първенците на Assur, and 

каквато и да е Holofernes е разговарял с гордост срещу 

Къщата на Израел. 

{6:18} тогава хората паднаха и се поклониха на Бога, 

и извика към Бога. казва: 

{6:19} Господи Боже на небето, Ето гордостта си и 
съжаление 

ниското на нашата нация и поглед върху лицето на тези 

пречистени тебе този ден. 

{6:20} тогава те утеши Achior и го похвали 

значително. 

{6:21} and Ozias го извади от общото събрание неговите 

къща и даде угощение на старейшините; и те призова 

Бог на Израел всичко, което през нощта за помощ. 

{7:1} следващия ден Holofernes заповядал всички армията 
си, 

и всичките му хора, които са дошли да вземат своя страна, 
че 

те трябва да премахнете техния лагер срещу Bethulia да 
вземе 

aforehand изкачвания на хълма страната и да направи война 



срещу децата на Израел. 

{7:2} тогава техните силни мъже отстранени си лагери в това 

ден, както и армията на мъже на война е сто and 

седемдесет хиляди footmen, както и дванадесет хиляди 
конници, 

до багажа и на други мъже, които са били в ход сред 

тях, е много голямо множество. 

{7:3} и те лагер в долината близо до Bethulia, 

от Фонтана и те самите се разпространяват в ширина над 

Dothaim, дори Belmaim и с дължина от Bethulia рече: 

Cynamon която е над Esdraelon. 

{7:4} сега на децата на Израел, когато те видях 

множеството от тях, са много обезпокоени и каза, всеки 
един 

към съседа си, сега ще тези мъже Лик на лицето на 

земята; за високите планини, нито долини нито 

хълмовете, са в състояние да понесе теглото си. 

{7:5}, тогава всеки мъж вдигнаха оръжията си за война, and 

когато те са имали пламна пожари при своите кули, те 

остана и всичко, което гледах нощта. 

{7:6} но през втория ден Holofernes роди всички 



неговите конници в очите на децата на Израел, 

са били в Bethulia, 

{7:7} и гледани пасажи до града и дойде 

изворите на техните води и ги взе и задаване 

гарнизони на мъже на война над тях и той самият 
премахнати 

към своя народ. 

{7:8} тогава дойдоха при него всички началници на децата 
на 

Исав, както и всички управители на хората на Моав и 

Капитаните на брега на морето и каза: 

{7:9} нека нашия Господ сега чуете една дума, която има не 
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свалят в твоята войска. 

{7:10} за това не се доверявайте хора на децата на Израел 

в техните копия, но в височината на планините в който 

те живеят, защото не е лесно да излезе до върховете на 

техните планини. 

{7:11} сега затова, Господарю, борба срещу тях в не 

битка масив, и там се не толкова като един човек от твоя 

хората загинат. 



{7:12} ще останат в твоя лагер и съхранява всички мъже на 
твоята 

армия и нека слугите ти вземат в ръцете си фонтан 

на водата, която веднага напред от подножието на 
планината: 

{7:13} за всички жители на Bethulia са им вода 

оттам; така се жажда да ги убие, и те се откажат от своите 

град и ние и нашите хора ще възлезе до върховете на 

планини, които са близо и ще лагер върху тях, за да гледате 

че никой излизат от града. 

{7:14}, така че те и техните съпруги и техните деца се 

консумирани с огън, и преди Мечът дойде против 

тях, те ще бъде съсипана по улиците, където те 

спирам. 

{7:15} по този начин ще ти ги правят зло възнаграждение; 

защото те въстана и мирно се срещна не твоето лице. 

{7:16} и тези думи ми приятно Holofernes и всички си 

служители и той назначен да направи, тъй като те са говори. 

{7:17} така лагера на децата на Амон тръгна, 

и с тях пет хиляди на асирийците и те 

Стан в долината и взе на водите и фонтани 



водите на децата на Израел. 

{7:18} тогава децата на Исав отиде с 

деца на Амон и лагер в хълмистата над 

срещу Dothaim: и те прати някои от тях към 

на юг и на изток над Ekrebel, което е 

близо до: Chusi, който е при потока Mochmur; и на 

останалата част от армията на асирийците лагер в 
обикновен, and 

обхванати в лицето на цялата земя; и техните палатки and 

вагоните бяха Стан да е много голямо множество. 

{7:19} тогава децата на Израел извика на Господа 

своя Бог, защото сърцето им не е, за всички техни врагове 

имаше обиколиха ги около и там е никакъв път към 

избяга от тях. 

{7:20} по този начин всички в компанията на Assur остава за 

ги, и двете им footmen, колесници и конници, четири and 

тридесет дни, така че всички техни кораби на вода не е 
всички 

inhibitants на Bethulia. 

{7:21} и казанчета са били изпразнени, и те не са имали 



вода за пиене на им попълване за един ден; защото те ги 
даде 

пият с мярка. 

{7:22} затова им малки деца са били изложени на сърцето, 

и техните жени и млади мъже припаднал за жажда и падна 

надолу по улиците на града, както и от пасажите на 

Гейтс, и там вече е всяко съдържание в тях. 

{7:23} тогава всички хора събрани Ozias и към 

началник на града, младите мъже и жени и деца, 

и извика с висок глас и каза преди всички старейшини, 

{7:24} Бог бъде съдия между нас и вас: Вие трябва 

ни направи голямо контузия, че вие не изискват мир на 

децата на Assur. 

{7:25} за сега имаме няма помощник: но Бог е ни продават 

в ръцете си, че ние трябва да се хвърлят надолу преди 

тях с жаждата и големи разрушения. 

{7:26} сега затова ги наричат при вас и достави 

целия град за разваляне на хората от Holofernes и на всички 

неговата армия. 

{7:27} за това е по-добре за нас да се развалят им: 



отколкото да умре за жажда: ние ще бъде неговите 
служители, че нашите 

души могат да живеят и не виждам смъртта на нашите 
бебета преди 

очите ни, нито нашите жени нито нашите деца да умират. 

{7:28} ние приемаме да свидетел срещу вас на небето, както 
и 

земята и нашия Бог и Господ на нашите бащи, които 
punisheth 

ни нашите грехове и греховете на бащите ни, че той 

правя не според както казахме този ден. 

{7:29} тогава имаше голям плач с едно съгласие в 

средата на общото събрание; и те извика към Господа Бога 

със силен глас. 

{7:30} тогава каза: Ozias към тях, братя, да бъде на добро 

кураж, нека да издържи още пет дни, в които пространство 

Господ нашият Бог може да се окаже неговата милост към 
нас; защото той няма да 

ни остави съвсем. 

{7:31} и ако тези дни минават, а там идват няма помощ 

нам аз ще направя според както си казал. 

{7:32} и той разпръснати хора, всеки един да им 



собствена такса; и те отидоха до стените и кулите на 

техния град и се изпраща на жени и деца в техните 

къщи: и те са много ниско приведени в града. 

{8:1} сега по това време, Джудит чул от него, която е 

дъщеря на Merari син на вол, син на Йосиф, 

син на Ozel син на Elcia син на Анания син на 

Gedeon син на Raphaim син на Acitho син на 

Мирослав син на Eliab син на Натанаил, син на 

SAMAEL, син на Salasadal син на Израел. 

{8:2} and Манасий е съпруга, от племето си and 

род, който умира в ечемик реколта. 

{8:3} за като той застана, надзора върху тях, които 
обвързани снопи 

в полето на топлината дойде на главата му, и той падна по 
негова 

легло и умира в град на Bethulia: и те го погребаха 

с бащите си в полето между Dothaim и Balamo. 

{8:4} така Джудит беше вдовица в нейната къща три години 
and 

четири месеца. 

{8:5} и тя я прави палатка при горната част на къщата си, 



и се облякоха с вретище при нея кръста и фаянс си вдовица 

облекло. 

{8:6} и тя постиха всички дни на вдовството си Запиши 

eves на съботите и съботите а eves на 

новолунията и новолунията и празници and 

тържествени дни на къщата на Израел. 

{8:7} тя е също на хубавата Лик и много 

красива, Ето: и нейният съпруг Манасий са я остави 

злато и сребро и слуги и слугини, and 
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едър рогат добитък, както и земи; и тя остана при тях. 

{8:8} и нямаше никой, който я даде болни дума; AR тя 

бояха от Бога значително. 

{8:9} Сега когато тя чу зли думи на хората 

срещу областния управител, че те припаднал поради липса 
на вода; за 

Джудит чу всички думи, които Ozias беше рекъл: 

тях, и че той се заклел да достави на града: 

Асирийците след пет дни; 

{8:10} тогава тя изпраща си waitingwoman, които са имали 



правителството на всички неща, които тя трябваше да се 
обадя Ozias and 

Chabris и Charmis старейшините на града. 

{8:11} и те дойдоха при нея, и тя им рече: 

Чувам ме сега, О, вие, управителите на жителите на 

Bethulia: за думите си, че вие сте говорил преди 

хората този ден не са точно така, докосвате тази клетва 
която вие 

направени и произнася между Бога и вас и имат 

е обещал да достави на града за нашите врагове, освен ако 
в рамките на 

тези дни Господ обърна да ви помогне. 

{8:12} и сега вие, които са изкушени Бог, това са 

ден и стойка вместо Бог сред децата на мъжете? 

{8:13} и сега опитвам Господ Вседържител, но вие никога не 
се 

знам всяко нещо. 

{8:14} за Вие не може да намери дълбочината на сърцето на 
човека, 

нито да доловите нещата, които той мисли: тогава как 

Вие може да търси Бог, че го е направил всички тези неща, 
and 



знам мнението си, или разберат целта му? Напротив ми 

братя, провокира не Господ нашият Бог към гняв. 

{8:15}, ако той няма да помогне ни в рамките на тези пет 
дни, той 

защото власт да ни защитава, когато той ще, дори всеки 
ден, или да 

унищожи нас преди нашите врагове. 

{8:16} не обвързва ни учи Господ нашият Бог: за 

Бог не е като човек, че той може да бъде застрашена; нито е 
той 

като син на човек, че той трябва да бъде колебание. 

{8:17} Затова нека чакам за спасението на него и повикване 

при него да ни помогне и той ще чуете нашия глас, ако го 
моля 

него. 

{8:18} за там стана никой в нашата епоха, нито е там 

Кой сега в тези дни нито племе, нито семейство, нито хора, 

нито град сред нас, които се покланят на боговете, 
направени с ръце, като 

бе преди време. 

{8:19} за които причиняват нашите бащи бяха дадени на 

меч и за корист, и имаше голям спад преди нашата 



врагове. 

{8:20} но знаем, че няма друг Бог, затова ние доверие 

че той ще не dispise ни, нито някой от нашата нация. 

{8:21} за ако ние се вземат така, цяла Юдея подлежат 
отпадъци, and 

Светилището ни се развали; и той ще изисква 

оскверняване на устата ни. 

{8:22} and клане на нашите братя, както и 

плен на страната, както и опустошението на нашата 

наследство, ще обърне върху главите ни сред езичниците, 

гдето ще бъдем в робство; и ние се 

престъпление и позор за всички тях, че притежават ни. 

{8:23} за нашата робство не са насочени в полза на: 

но Господ нашият Бог се обърна да обезчестят. 

{8:24} сега следователно, О братя, нека да покажа един 
пример 

за нашите братя защото сърцата им зависи от нас, and 

Светилището и къщата и олтара, почивка при нас. 

{8:25} освен това нека да благодарим на Господа нашия Бог, 

което trieth нас, дори когато той бащите ни. 

{8:26} запомни какво неща той направи на Авраам, and 



как той се опита Исак, и какво се случи с Яков в 

Месопотамия на Сирия, когато той пазеше овце от Лаван му 

майка му брат. 

{8:27} защото той не е ни измъчват в огъня, както той тях, 

за разглеждането на сърцата им нито пък той взел 

отмъщение на нас: но Господ бич ги, които идват 

близо до нему, да ги поучавам. 

{8:28} тогава каза: Ozias с нея, всичко, което ти говори 

ти си говори с добро сърце, и там няма това 

може да отрече думите ти. 

{8:29} за това не е първият ден, в който е твоята мъдрост 

проявява; но от началото на твоите дни всички 

хората са известни твоето разбиране, защото 

разпореждане на твоето сърце е добро. 

{8:30} но хората са много жадни и принудени от нас 

за да стори ги, както сме говорили и да донесе клетва 

при себе си, които ние няма да наруши. 

{8:31} Затова сега моля ти за нас, защото ти си 

Божествена жена и Господ ще ни изпраща дъжд да 
попълните нашите 



цистерни и ние се слаб не повече. 

{8:32} тогава рече Джудит ги, да ме чуе, и ще направя 

нещо, което излиза през всички поколения 

децата на нашата нация. 

{8:33} се изправите тази нощ в портата, и аз ще отида 

напред с моя waitingwoman: в рамките на дни вие 

са обещали да доставят града на враговете ни Господ 

ще посети Израел от ръката. 

{8:34} но запитване не бяхте от мина акт: защото аз няма да 

Той декларира при вас, докато не бъде завършен нещата, 
че аз правя. 

{8:35} тогава каза Ozias и принцовете є, отидете 

мир и Господ Бог се пред теб, да отмъщава 

на нашите врагове. 

{8:36}, така че те се завърна от палатката и отиде в техните 

отделения. 

{9:1} Джудит падна върху лицето си и постави пепел при нея 

главата и откриха вретище с които тя е 

облечен; и за времето, тамян на тази вечер 

бе предложена в Йерусалим в къщата на Господ Джудит 



извика със силен глас и рече: 

{9:2} Господи Боже на баща ми Симеон, на когото ти 

прославих меч да отмъщава на непознати, които 

разхлабена пояс на мома да осквернява я и открити 

бедрото й срам и замърсени девствеността си с нея 

укор; защото ти сторя не трябва да бъде така; и все пак те са 

така че: 
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{9:3} защо ти прославих им владетели да бъде убит, така 

че те багрени леглото си в кръв, да бъдат измамени, and 

smotest служители с техните господари и господари на 

техните престоли; 

{9:4} и нямаш жените си за жертва и техните 

дъщери да бъде пленници и всичките им разваля да се 
раздели 

сред твоите мили деца; които са били преместени с твоето 
усърдие, 

и отвращаваща замърсяването на кръвта им и призова 

тебе за помощ: О, Боже, О боже, ме чуе също вдовица. 

{9:5}, защото ти нямаш ковано не само тези неща, но 

също неща, които падна преди, и която последва 



след; ти нямаш мисъл при нещата, които са сега, and 

които трябва да дойде. 

{9:6} да, какви неща ти определи са готови в 

ръка и каза: Ето, ние сме тук: за всичките ти пътища са 

подготвени, и твоите присъди са в твоята предузнанието. 

{9:7} за, Ето, асирийците се умножават в техните 

мощност; те са възвишени с коня и човека; те слава в 

силата на тяхната footmen; те доверие в щит и копие, 

и лък и прашка; и не знам, че ти си Господ, 

breakest битки: Господ е твоето име. 

{9:8} хвърли ръката си в твоя власт и въвеждат 

надолу си сила в твоя гняв: за те имате намисли да 

оскверни твоето светилище и да замърсяват скинията 
където твоята 

славното име resteth и да се хвърли с меч рог 

на твоя олтар. 

{9:9} Ето гордостта си и изпрати твоя гняв върху техните 

глави: даде в моя ръка, която съм вдовица, мощност 

че аз са замислени. 

{9:10} smite чрез измама на устните ми служител с 



принц а Принцът със слугата: съборят си 

stateliness от ръката на една жена. 

{9:11} за Твоята власт стои не в множество нито твоето 

може би в силни мъже: защото служиш Бог на засегнатите, 

помощник на потиснатите, скърбящия на слабите, 

протектор на пропаднал, Спасител от тях, които са без 

Надявам се. 

{9:12} моля ти се, моля ти се, О, Боже на баща ми, and 

Бог на наследството на Израел, Господаря на небесата and 

земята, създател на водите, крал на всяко създание, чувам 

ти си моята молитва: 

{9:13} и направи ми реч и измама да бъде техен рана 

и ивица, които имате намисли жестоко неща срещу твоята 

завет и ти освети къщата и срещу горната част на 

Сион и срещу къщата на притежаването на твоите деца. 

{9:14} и всеки народ и племе да признае 

че ти си Бог на цялата власт и могъщество, както и че там 

не е нищо друго, която закриля народа на Израел, но ти. 

{10:1} сега след това тя е престанала да плаче пред Бога 

на Израел и лошо направени край на всички тези думи. 



{10:2} тя стана, където тя е паднал и призова 

Нейната прислужница и слезе в къщата, в която тя 

жилище в съботния ден и в нейния празник дни, 

{10:3} и извади извън вретище, което тя е, 

и отлага облекла на вдовството си и я измити 

всички над тялото с вода и себе си помаза със скъпоценни 

мехлем, сплетен косата на главата си и постави на една 
гума 

при него и пуснати на нейните облекла на радост с която тя 

е бил облечен по време на живота на Манасий съпруга си. 

{10:4} и тя взе сандали при краката си и поставя 

я си гривни и си вериги и нейните пръстени и я 

обеци, както и всички я орнаменти и украси себе си смело, 

да се привлече очите на всички мъже, които трябва да я 
види. 

{10:5}, след това тя даде слугинята си бутилка вино, както и 

стомната на петрол и пълна чанта с пържено царевица и 
бучки 

смокини, както и с фини хляб; така че тя сгънати всички тези 
неща 

заедно и сложиха ги при нея. 



{10:6} така излязоха към портата на града на 

Bethulia и е установено, стоящи там Ozias и на древните на 

града, Chabris и Charmis. 

{10:7} и когато те видях я, че нейния Лик е 

променя, и си облекло е променен, те се чудеха в нея 

красота много съществено и рече: я. 

{10:8} Бог, Бог на бащите ни ти дам полза, 

и изпълни твоето enterprizes за слава на децата 

на Израел и за въздигането на Йерусалим. След това те 

поклониха Бог. 

{10:9} и тя им рече команда портите на 

град, за да се отвори ми рече, че може да излезе да 
изпълни 

нещата, долуподписаните ye говорил с мен. Така че те 

командва младите мъже да се отвори към нея, както тя е 

говорил. 

{10:10} и когато те са направили това, Джудит излезе, тя, 

си мома с нея; и мъже на града изглеждаше след 

нея, докато тя е отишло надолу по планината, както и до тя 

преминали долината и да я видя повече. 



{10:11} така, направо те излязоха в долината: and 

първата вахта на асирийците срещнах я, 

{10:12} и я взе и я попитах, на какви хора изкуство 

ти? и откъде идеш ти? и къде отиваш? 

И тя каза: аз съм жена на евреите и съм избягал 

от тях: за те се дава да се консумират: 

{10:13} и аз идвам преди Holofernes главен 

капитан на вашата армия, да обяви думите на истината; и аз 
ще 

покажете му начин, чрез която той се отиде и спечели 
всички Хил 

държава, без да губят на тялото или живота на всеки един 
от неговите 

мъжете. 

{10:14} сега когато мъжете чух я думи и видяха 

Нейният образ, те се чудеха значително в нейната красота, 
and 

рече, 

{10:15} нямаш спасиш твоята живот, в това, че ти си поилото 

да слезе на присъствието на нашия Господ: сега 
следователно 

дойде до палатката му, а някои от нас извършва тебе, до 



те са доставили тебе към ръцете му. 

{10:16} и когато ти стоиш пред него, не се страхувайте 

в твоето сърце, но него възвестяваме според Твоето 
слово; and 

Той ще да те умолява добре. 

{10:17} тогава те избра от тях сто мъже да 

придружава я и слугинята си; и те я приведе 

палатка на Holofernes. 
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{10:18} тогава беше там извеждат през всички 

лагер: за нея идват е noised сред палатките и те 

дойде за нея, тъй като тя стоеше без палатката на 
Holofernes, 

докато те му я казах. 

{10:19} и те се чудеха в нейната красота и възхищение 

децата на Израел заради нея и всеки един казва, че 

съседа си, който ще презира този хора, които имат 

сред тях са тези жени? със сигурност това не е добър този 
един 

човек от тях се оставят който се пусне да заблудим 

цялата земя. 



{10:20} и те, които се намират близо до Holofernes излезе, 
and 

всички негови слуги и те я приведени в шатъра. 

{10:21} сега Holofernes почиваше на леглото си под 

навес, който е тъкана с лилаво и злато and 

изумруди и скъпоценни камъни. 

{10:22} така те показал го от нея; и той излезе 

преди шатрата си със сребро светлини става преди него. 

{10:23} и когато Джудит е дошъл преди него и неговата 

служители, всички те се чудеше на красотата на нея 

лика; и тя падна върху лицето си и направих 

почит към него: и слугите му взеха си нагоре. 

{11:1} тогава рече я Holofernes, жена, да 

добър комфорт, страх не е в твоето сърце: за никога не боли 
някой 

Това е готов да служи на Nabuchodonosor цар на всички 

земята. 

{11:2} сега затова, ако твоя народ, който обитава в 

планините не зададете светлина от мен, аз ще не вдигнаха 

нагоре my копие срещу тях: но те са направили тези неща 

за себе си. 



{11:3} но сега Кажи ми ти защо ти си избягали от 

тях, и изкуство дойде при нас: за тебе си дойде за защита; 

на добър комфорт, ти ще живееш, тази нощ и по-долу: 

{11:4} за никой не се нарани тебе, но да те умолява добре, 
като 

те правят на слугите на Кралят Nabuchodonosor моя Господ. 

{11:5} тогава Judith му рече, получаване на думите на 

Твоят слуга и страдат твоята слугиня да говорим в твоето 

присъствие и аз ще декларира няма лъжа Господарят ми 
тази вечер. 

{11:6} и ако щеш следват думите на твоята 

слугиня, Бог ще донесе нещо перфектно, за да премине от 

тебе; и моят Господ не се провали на неговите цели. 

{11:7} като Nabuchodonosor цар на всички земята живее, 

и като властта си liveth, който е изпратено на тебе за 

спазването на всяко живо същество: за служи не само за 
мъже 

му от тебе, но и зверове на полето и едър рогат добитък, 

и кокошки на въздуха, се живо от твоята сила под 

Nabuchodonosor и целия си дом. 

{11:8} ние са чували за твоята мъдрост и твоята политики, 



и то се отчита всички на земята, че ти само изкуство отличен 

във всички кралство и силен в знание and 

прекрасно в подвизи на войната. 

{11:9} сега като относно въпроса, което Achior е 

говорят в твоя съвет, чухме думите му; за мъже 

на Bethulia го спаси и той извести ги всички, че той 

е говорил тебе. 

{11:10} затова, О, Господи и управител, уважение, не си 

дума; но той лежеше в твоето сърце, за това е вярно: за 
нашата нация 

не се наказва, меч нито може да надделее срещу 

тях, освен те грях срещу своя Бог. 

{11:11} и сега, че моят Господ да не побеждава and 

попречи на неговата цел, дори смърт сега е паднал при тях, 

и грехът им е изместена ги, с които те ще 

предизвикват Бога си да се гняв, когато те правят това 

което не е добре да се направи: 

{11:12} за тяхната храна провали ги и всичките им вода е 

недостатъчно, и те са решени да турят ръка на техните 

едър рогат добитък and намисли да консумират всички тези 
неща, че Бог 



е забранено да яде с неговите закони: 

{11:13} и са решени да прекарат първия плод на 

десети от вино и масло, което те са осветени, and 

запазено за свещеници, които служат в Йерусалим преди 

лицето на нашия Бог; кои неща не е законно за някой от 

хората толкова много, колкото да докоснете с ръцете си. 

{11:14} за те са изпратени някои в Ерусалим, защото 

те, също така, че живеят там са направили подобни на тях, 
да ги приведат 

лицензия от Сената. 

{11:15} сега когато те се въвеждат ги дума, те ще 

незабавно да го направи, и те се дава на теб да бъде 

унищожени същия ден. 

{11:16} защо твоята слугиня, знаейки всичко това, съм 

избягали от тяхното присъствие; и Бог е изпратен ми да 
работи 

нещата с тебе, куверта цялата земя ще се учуди, 

и всеки, който го чуе. 

{11:17} за слугата е религиозен и даде Бог 

на небето деня и нощта: сега затова, Господи, аз ще 

остават с тебе, и слугата ти ще излизат през нощта в 



долината и аз ще се моля пред Бога, и той ще ми каже 

когато те са извършили греховете си: 

{11:18} и ще дойде and покажа това тебе: тогава ти 

ще излезе с всички твоята войска и трябва да има бъде 
никой от 

тях, които се противопоставят тебе. 

{11:19} и аз ще ти водя през средата на Юдея, 

докато ти дойде преди Йерусалим; и аз ще поставям твоя 
трон 

в средата от него; и ти ще бъдеш карам ги като овце, 

имат не овчар, и куче не толкова като му открива 

устата в тебе: за тези неща са ми според каза 

моето предвиждане и те са били декларирани пред мен и 
аз 

съм изпратен да ти кажа. 

{11:20} тогава думите си с удоволствие Holofernes и всички 
си 

служители; и те се чудеше нейната мъдрост и каза: 

{11:21} там не е такава една жена от единия край на 

земята на други, както за красотата на лицето и мъдростта 
на 

думи. 



{11:22} също Holofernes й рече. Бог 

добре да те изпратя пред хората, че съдържание може да 

бъде в нашите ръце и унищожаването им, че леко 

взе ми Господ. 

{11:23} и сега и двамата хубав in ти 

образ и остроумен в Твоите думи: сигурно ако вършиш като 

ти говори твоят Бог е моя Бог, и ти ще 

живеят в дома на крал Nabuchodonosor и ще бъдеш 
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известен чрез цялата земя. 

{12:1}, тогава той заповяда да я приведе в къде си 

табелата е създадена; and bade че те трябва да се подготви 
за нея на 

собствените си месо, и че тя трябва да пият на своята 
собствена вино. 

{12:2} and Джудит каза, аз няма да ям от него, да не би да 
има 

престъпление: но се предвиждат за мен неща 

че аз Донесох. 

{12:3} тогава Holofernes рече, ако твоето разпоредба 

Ако не, как трябва да даваме тебе подобни? за да има 



никой с нас на твоята нация. 

{12:4}, после му рече: Джудит като твоята душа liveth, ми 

Господи, твоята слугиня не се харчат тези неща, които съм 

имат, преди Господ работа от мина ръка неща, които той 

е определена. 

{12:5}, тогава служители на Holofernes доведе я в 

палатка а тя спеше до полунощ, и тя стана, когато той 

беше към сутринта часовника, 

{12:6} и изпратен до Holofernes, спестяване, Нека 
Господарят ми сега 

командата, която твоята слугиня могат да излизат рече 
молитва. 

{12:7} тогава Holofernes заповядал неговият 
телохранителите че те 

не трябва да останеш я: по този начин тя обител в лагера на 
три дни, 

и излезе през нощта в долината на Bethulia and 

измиват си в фонтан вода от лагера. 

{12:8} and когато тя излезе, тя помоли Господ 

Бог на Израел да насочва пътя си към повишаване на 

децата на народа си. 



{12:9}, така че тя дойде в чисти и остава в шатрата, 

докато тя яде си месо в вечер. 

{12:10} и в четвъртия ден Holofernes прави празник за 

собствените си служители само и никой от служителите на 
да се нарича 

Банкетна. 

{12:11} тогава той каза да Bagoas Скопецът, който е имал 

Зареждане над всички, че той е имал, сега и това убеди 

Иврит жена, която е с теб, че тя дойде при нас, 

и яде и пие с нас. 

{12:12}, Ло, тя ще бъде срам за нашия човек, ако ние 

се нека жена отида, като не е имало нейната компания; за 

Ако теглим не си нам, тя ще се смея да презрение. 

{12:13} Тогава отидох Bagoas от наличието на 

Holofernes и стигна до нея и той каза: нека не този панаир 

Момата страх да дойде Господарят ми и да бъде почитана в 
неговата 

присъствие и пие вино и се веселят с нас и се 

направи този ден като една от дъщерите на асирийците 

които служат в къщата на Nabuchodonosor. 

{12:14} тогава Judith му рече кой съм аз сега, че аз 



трябва да го възхваляват Господарю? със сигурност каквото 
намери за добре го аз 

ще направи по-бързо, и тя е радостта ми рече в деня на моя 

смърт. 

{12:15}, така че тя стана и себе си украсена с нея облекло 

и всички си жена облекло и слугинята си отиде и положени 
меки 

кожи на земята за нея над Holofernes, които 

Тя е получил от Bagoas далеч си ежедневна употреба, че тя 
може да 

седя и се хранят при тях. 

{12:16} сега когато Джудит дойде и седна, 

Holofernes сърцето му е изнасилвани с нея и си ум 

е преместен, и той силно желан нейната компания; за той 

чаках време да заблудят нея, от деня, в който е видял 

й. 

{12:17} тогава рече Holofernes, пият сега, and 

се веселят с нас. 

{12:18} така Джудит каза, ще пия сега, Господи, защото 

Животът ми се надигна в мен този ден над всички дни 

тъй като съм роден. 



{12:19} тогава тя взе и яли и пили преди него какво 

слугинята си бяха приготвили. 

{12:20} and Holofernes взе голямо удоволствие в нея, and 

пият повече вино, отколкото той е пил по всяко време в 
един ден 

тъй като той е роден. 

{13:1} сега когато е дойде вечерта, неговите служители 

побърза да се отклони, и Bagoas затварям шатрата си без, 
and 

отхвърля сервитьори от присъствието на своя господар; and 

те отидоха в леглата си: за всички те са изтощени, защото 

Празникът е бил дълъг. 

{13:2} and Джудит беше оставен заедно в шатрата, and 

Holofernes, разположени по протежение на леглото си: за 
той е изпълнен с 

вино. 

{13:3} сега Джудит заповяда слугинята си да стои 

без нея спалнята и да чакам за нея. Очаквайте назад, 

както тя го направи дневно: за каза, че тя ще излезе с нея 

молитви и тя говореше на Bagoas според същото 

цел. 



{13:4}, така че всички отиде напред и никой не беше 
оставен в 

спалнята, нито малко, нито голямо. Тогава Джудит, стоящи 

от леглото си, се казва в сърцето си, Господи Боже на 
всички властта, изглежда 

в този момента върху работите на мина ръце за 

Възхвалата на Йерусалим. 

{13:5} за сега е времето да помогнат твое наследство and 

да се изпълни твоето enterprizes до унищожаването на 

врагове, които са се увеличили срещу нас. 

{13:6}, след това тя дойде към стълб на леглото, което е 

в 'Holofernes в главата и свали си fauchion от 

оттам 

{13:7} и се приближи към леглото си и хвана 

косата му главата и каза, укрепи ме, Господи Боже на 

Израел, този ден. 

{13:8} и тя поразиха два пъти по врата му с всички я 

могъщество а тя отне главата му от него. 

{13:9} и паднаха тялото му от леглото, and 

смъкнаха балдахин от стълбовете; и веднага след тя 

излезе и даде Holofernes главата му на слугинята си; 



{13:10} и тя го сложи в чантата си на месо: така те Твен 

Ходих заедно по техния обичай рече молитва: and 

когато те преминали лагер, те обиколиха долината, and 

отидох до планината на Bethulia и дойде Гейтс 

от него. 

{13:11} каза Джудит далеч разстояние, Пазителите в 

порта, отвори, сега отвори портата: Бог, дори нашия Бог, е с 
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нас, за да покаже властта си още в Ерусалим и неговите 
сили 

срещу врага като дори е сторил този ден. 

{13:12} сега когато мъжете на нейния град чу гласа си, 

те побърза да отиде до портата на техния град, and 

те наричат старейшини на града. 

{13:13} и след това те се завтече всички заедно, двете малки 
and 

страхотно, за това е странно при тях, че тя е дойде: така 

те отвори портата и ги получили и направи пожар за 

светлина и застана кръг за тях. 

{13:14} тогава тя им каза с висок глас, похвала, 



славят Бога, славят Бога, аз казвам, защото той не се вземат 
далеч си 

милост от къщата на Израел, но е унищожена нашите 

врагове от мина ръцете тази вечер. 

{13:15}, така че тя взе главата на чантата и показал 

него и каза: Ето главата на Holofernes, 

главен капитан на армията на Assur и Ето навес, 

в което той е направил лежат в неговото пиянство; и Господ 

порази го от ръката на една жена. 

{13:16} като Лорд liveth, който е запазил ме по моя начин 

че отидох, моя Лик е го излъга му 

унищожаване, и все още е той не извършили грях с мен, да 

дефиле и срам ме. 

{13:17} тогава всички хора са чудесно чудеше, 

и поднесоха и Бог се поклониха и каза с 

един акорд, благословен да си ти, О Боже наш, който си 
този ден 

донесе на нула на враговете на народа. 

{13:18} тогава рече Ozias нея, O дъщеря, благословен 
изкуство 

ти на Всевишния Бог над всички жени при 



земята; и благословен е Господ Бог, който е сътворил 

небето и земята, която те да насочи 

рязане на разстояние от главата на шефа на нашите врагове. 

{13:19} за това твоето доверие не се отклоняват от 

сърцето на човеците, които помня силата на Бог за винаги. 

{13:20} и Бог въртя тези нещо на тебе за вечен 

похвала, за тебе посещение в добри неща, защото ти нямаш 
не 

пощадени живота си за скръбта на нашата нация, но нямаш 

revenged нашата разруха, ходене прав път пред нашия Бог. 

И всички хора, каза; Така да е, така да бъде. 

{14:1} тогава Judith им рече, ме чуете сега, ми 

братя и вземе тази глава, и да го окачите на най-високите 

място на вашите стени. 

{14:2} и толкова скоро, тъй като сутринта се появяват и 

Слънцето се излезе на земята, вие приемате всеки един си 

оръжия, и излизат всеки храбър мъж извън града, and 

Задайте ye капитан над тях, като че ли ще се понижат 

в полето към стража на асирийците; но не 

надолу. 



{14:3}, след това те взема си броня и ще отиде в 

им лагер и повдига капитаните на армията на Assur, 

и тече до палатката на Holofernes, но не се намери 

му: тогава Страхът се пада върху тях, и те се бяга 

пред себе си. 

{14:4}, така че вие и всички, които обитават крайбрежието 
на Израел, се 

ги преследват и да ги свалят, тъй като те отида. 

{14:5} но преди да правите тези неща, ми се обади Achior 

Амонит, че той може да види и да го познавам, че презира 

Къщата на Израел, както и че го изпрати към нас като че ли 
си 

смърт. 

{14:6}, след което те наричат Achior на къщата на Ozias; 

и когато той е дошъл и видя главата на Holofernes в 

Мъжка ръка в събранието на хората, той падна на 

лицето му и духът му не успя. 

{14:7} но когато те са го възстановили, той падна в 

На Джудит в краката и я reverenced, и рече: благословена си 
ти 

във всички колибите на Юдов и във всички народи, които 



изслушване името ти ще се учуди. 

{14:8} сега затова ми кажи всичко, което ти нямаш 

Съставено в тези дни. Тогава Джудит извести за него в 

средата на хората всичко, което тя е направил, от деня, в 
който 

Тя отиде напред до този час тя им говори. 

{14:9} и когато тя е лишено от говори, хората 

извика с висок глас и направи радостен шум в техните 

град. 

{14:10} и когато Achior е видял всичко, което Бог на 

Израел е направил, той вярва в Бог, значително, and 

обрязани краекожие на плътта и се присъедини и рече: 

в къщата на Израел този ден. 

{14:11} и веднага след като стана сутрин, те обесен 

Ръководителят на Holofernes върху стената и всеки човек 
взе 

неговите оръжия и те излязоха от банди рече проливите 

на планината. 

{14:12} но когато асирийците като ги видя, те изпращат до 

техните лидери, които дойде на техните капитани и 
трибуни, and 



за всеки един от техните владетели. 

{14:13}, така че те дойдоха да 'Holofernes в палатка и му 
каза: 

Това е отговорен за всичките си неща, Waken сега нашия 
Господ: 

за роби са били смели да слезе срещу нас, за да 

битка, че те могат да бъдат напълно унищожени. 

{14:14} Тогава отидох в Bagoas и почука на вратата на 

палатка; за мислеше, че той е спал с Джудит. 

{14:15} но защото никой не отговори, той го отвори, and 

отиде в спалнята и го хвърли върху Намери 

пода е мъртъв а главата му е взет от него. 

{14:16} затова, той извика с висок глас, с 

плач, въздишки, както и силните плачат и под негово 

облекла. 

{14:17} след като той влезе в палатката където Джудит 
подадени: 

и когато той намери не си, той скочи на хората, and 

извика, 

{14:18} тези роби са се занимавали коварно; един 

жена на евреите Осия срам при къщата 



на цар Nabuchodonosor: защото, Ето, Holofernes лежи върху 

земята без глава. 

{14:19} когато капитаните на асирийците армия чу 

тези думи, те наемат техните палта и техните умове са били 

чудесно смути, и там е вик и много голям 

шум по време на лагера. 

{15:1} и кога те, които са били в палатките чували, те 

се чудеха на това, което е направено. 
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{15:2} и страх и трепет падна върху тях, така че 

Нямаше човек че Дърст Остани в очите му 

съседката, но бързам out всички заедно, те избягали във 
всеки 

начин на обикновен и на хълма страната. 

{15:3} те, също така, че беше лагер в планината кръг 

за Bethulia побягна. Тогава децата на Израел, всеки 

който е воин сред тях, се спусна при тях. 

{15:4} изпраща Ozias да Betomasthem и да Bebai, 

и Chobai и кола и за всички на бреговете на Израел, като 

трябва да кажете на неща, които са били извършени, и че 
всички трябва да 



бързаме напред при техните врагове да ги унищожи. 

{15:5} Сега когато децата на Израел като чу това, всички те 

падна върху тях с едно съгласие и уби тях рече: 

Chobai: така също те, което дойде от Ерусалим, and 

от всички хълма страната (за мъжете е казал какви неща 

са били извършени в лагера на враговете си) и те, които са 
били 

в Galaad и в Галилея гони ги с голяма 

клането, докато те са минали Дамаск и границите 

от него. 

{15:6} и остатъци, които живееха в Bethulia, падна 

в лагера на Assur и ги ограбиха и са били значително 

обогатен. 

{15:7} и децата на Израел, върнати от 

клане е това, което остава; и селата и 

Градове, които са били в планините и в обикновен, Гат 
много 

разваля: за множеството е много голям. 

{15:8} тогава Юасим на първосвещеника и старейшините на 

децата на Израел, които живееха в Йерусалим, дойде да 

Ето добри неща, че Бог е показал на Израел, and 



за да видите Джудит и да я поздравят. 

{15:9} и когато те дойдоха є, те благослови нея 

с едно съгласие и я рече екзалтация 

на Йерусалим, ти си голяма слава на Израел, ти стоиш 

голяма радост на нашия народ: 

{15:10} направил всички тези неща от ръката ти: 

сторил много добри в Израел, и Бог е доволен 

с тях: благословена Бъди на Всемогъщия Господ за 

века. И всички хора, които каза, така да бъде. 

{15:11} и хората ограбиха лагера пространството на 

тридесет дни: и те даде Джудит Holofernes шатрата си, 

и всички му плоча and легла и плавателни съдове и 
всичките си неща: and 

Тя го взе и го положи си муле; и направи готов си каруци, 

и ги положи по него. 

{15:12} тогава всички жени на Израел се завтече заедно да 
видите 

я и я благослови и прави един танц сред тях за нея: 

и тя взе клонове в ръката си и даде също 

жените, които са били с нея. 

{15:13} и те поставят венец от маслинови при нея и я 



мома който е с нея, и тя отиде пред всички хора 

в танца, водещи всички жени: и всички мъже на 

Израел, следвани в техния броня с гирлянди и с 

песни в устата си. 

{16:1} тогава Judith започна да пее това благодарността във 
всички 

Израел и всички хора пяха след нея тази песен за похвала. 

{16:2} and Джудит каза, Започни моя Бога с 

timbrels, пеят господаря ми с кимвали: мелодия нему 

нов Псалм: го възхваляват и призовават името му. 

{16:3} за Бог breaketh битки: за сред лагери 

в средата на хората той избави ме от 

ръце от тях, които ме преследвани. 

{16:4} Assur излезе от планините от север, 

Той дойде с десет хиляди на армията си, множеството 

за да удостоверят това спря торенти, и техните конници 
имат 

обхванати хълмове. 

{16:5} той се хвалеше, че той ще изгори до моите граници, 
and 

убие ми млади мъже с нож и блъскам смучене 



децата срещу земята и да направи мина бебета като 

плячка и ми девици като развалят. 

{16:6} но Всемогъщия Господ е разочарован от 

ръката на една жена. 

{16:7} за могъщия едно не падна от младите мъже, 

нито синовете на титаните smite му, нито висок гиганти 

тури му: но Юдит, дъщерята на Merari отслабнала 

му с красотата на нейния лик. 

{16:8} за тя снемат одеждите на вдовството си за 

Възхвалата на тези, които са били потиснати в Израел, and 

помазан лицето си с мехлем и върза косата си в 

гума и взе една ленена дреха да го заблудят. 

{16:9} си сандали изнасилвани очите му, красотата й отне му 

ум затворник и fauchion минава през врата му. 

{16:10} персите разлюляха в нейната дързост, както и 

Мидийци били разколебани в нея издържливост. 

{16:11} Тогава ми измъчвам синове възклицаваха от радост 
и ми слаб 

някой извика глас; но те се чудеха: те дигна 

техните гласове, но те са били свалени. 



{16:12} синовете на damsels са продупчени ги 

чрез и ги ранени като fugatives' деца: те 

загинал от битката на Господ. 

{16:13} ще пеят на Господа нова песен: О, Господи, 

ти си страхотно и славна, прекрасно в сила, and 

непобедим. 

{16:14} нека всички същества служат на тебе: за тебе 
spakest, and 

те са направени, тебе пускам духът ти и то 

ги е създал, и няма такава, че да устоят твоя глас. 

{16:15} за планините се премества от тяхното 

Основи с водите, скалите се стопи като восък в 

Твоето присъствие: но ти си милостив към тях, които се 
страхуват от тебе. 

{16:16} за всички жертви е твърде малко за сладък дъх 

тебе и всички мазнини не е достатъчен за твоята изгорял 

предлага: но той че се бои от Господа е страхотно през 
цялото време. 

{16:17} Горко на народите, които въстанат ми 

отечеството! Господ Вседържител ще си отмъстят от тях в 

Съдния ден, при поставянето на огън и червеи в техните 



плът; и те ги чувствам и плачат за винаги. 

{16:18} сега, веднага след като те влезли в Йерусалим, те 

се поклони на Господа; и веднага щом хората са били 

пречистен, те предлагат им всеизгаряния и свободното им 

предложения и подаръци. 
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{16:19} Джудит също посветен всички неща на Holofernes, 

които хората им я дава и даде всичко, което 

Тя е взела от спалнята си за подарък при 

Господ. 

{16:20}, така че хората продължава пируване в Йерусалим 

преди светилището на интервал от три месеца and 

Юдит остана с тях. 

{16:21}, след това време всеки един върнат собствените си 

наследство, както и Джудит отидох да Bethulia и остава в 

собствените си притежание и е в своето време уважаемите 
във всички 

страната. 

{16:22} и много я желае, но никой не знаеше й всички 

дни от живота си, след това Манасий, нейният съпруг е 
мъртъв, 



и е събрал на своя народ. 

{16:23} но тя увеличава все повече и повече в чест, and 

остаряла в мъжа си къща, е сто and 

пет години и прави слугинята си безплатно; така тя умира 
през 

Bethulia: и те я погребаха в пещерата на съпруга си 

Манасий. 

{16:24} и къщата на Израел оплакан си седем дни: 

и преди да умре, тя разпространява си стоки до всички тях 

Това са били най-близкия от рода до Манасий съпруга, and 

към тях, които са били най-близкия от рода си. 

{16:25} и нямаше никой, че децата на 

Израел повече страх в дните на Джудит, нито дълго време 

след смъртта ѝ. 
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