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{1:1} kahdennentoista vallan Nabuchodonosor, 

joka hallitsi Nineve, suuri kaupunki päivinä 

Arpaksadilta maan joka hallitsi Medes Ecbatane 

{1:2} ja rakennettu Ecbatane muureja ympärilleen kiviä 

hakattu kolme kyynärää leveä ja kuusi kyynärää pitkä ja tehnyt 

wall seitsemänkymmentä kyynärää ja kyynärää korkeuden 

viisikymmentä kyynärää: 

{1/3} ja asettaa sen kun portit se tornit 

SATA kyynärää korkea ja leveys sen 

säätiö vesilähdettä kyynärää: 

{Ef.1.4} ja hän teki portit, jopa portit, jotka olivat 

korottaa korkeus 70 kyynärää ja leveys 

niitä oli 40 kyynärää tulee edelleen ja hänen mahtava 

armeijat, ja joukko hänen footmen: 

{Ef.1.5} vaikka nämä päivää king Nabuchodonosor soti 



kuningas Arpaksadilta maan suuri plain on tasangon 

rajojen Ragau. 

{1:6} ja tuli hänelle kaikki ne, jotka asuivat 

Hill maa ja kaikki tämä asui Eufratin ja Tigrisin ja 

Hydaspes ja Arioch pelkkänä Elymeans, kuningas 

ja hyvin monet kansakunnat Chelod, poikien 

itse taistelu. 

{1:7} sitten Nabuchodonosor kuningas Assyrian lähetti 

teille kaikille siitä asui Persiassa ja kaikille, jotka asuivat mukaan 

ja niille, jotka asuivat Cilicia ja Damaskoksessa ja 

Libanus ja Antilibanus, ja kaikki tämä asui meren 

rannikolla, 

{1:8} ja kansojen, jotka olivat 

Carmel, ja Galaad, ja suurempi Galilean ja suuri 

tavallinen Esdrelom 

{1:9} ja kaikille, jotka olivat Samarian ja kaupungit 

sen ja Jordanin Jerusalemin ja Betane ja 

Chelus, ja Kades, ja Egyptin joen ja Taphnes, 

ja Ramesse ja kaikki maata ja Gesem, 

{1/10} kunnes te kuin Tanis ja Memphis, ja 



Egypti, kunnes te rajojen asukkaiden 

Sesta kaivosta. 

{1:11} mutta maan asukkaat valossa 

käskyn Nabuchodonosor kuningas assyrialaiset 

Kumpikaan meni heidän kanssaan taisteluun; sillä ne eivät 

häntä: Kyllä, hän oli ennen niitä yhtenä miehenä, ja ne 

lähetti pois suurlähettiläiden niistä ilman vaikutusta, ja 

jossa häpeä. 

{1:12} siksi Nabuchodonosor oli hyvin vihainen 

Kaikki tämä maa ja vannoi hänen valtaistuimelle ja Britannia, 
joka 

Hän varmasti avenged kun niiden rannikoiden Kilikian, 

Damaskos, Syyria, ja ja hän surmaisi kanssa 

miekka Moabin, asukkaat ja 

lapset Ammon, ja koko Juudeassa, ja kaikki, jotka olivat 

Egypti asti te päästä kahden meren rajojen. 

{1:13} sitten hän marssi taisteluissa array valtaansa 

vastaan kuningas Arpaksadilta maan Seitsemästoista vuosi, ja 
hän 

vallitsi hänen taistelu: sillä hän kukisti täydellä teholla 

Arpaksadilta maan ja kaikki näkyy ja hänen vaunut 



{1:14} tuli herra hänen kaupunkien ja tuli 

Ecbatane, ja otti tornit ja hemmoteltu kaduilla 

o ja kauneuden sen häpeä. 

{1:15} hän otti myös Arpaksadilta maan Ragau, vuorilla 

ja löi häntä läpi hänen darts ja Hikarin 

täysin samana. 

{1:16} joten hän palasi myöhemmin Nineve, sekä hän ja 

hänen yrityksensä Sekalaiset Kansakuntien on erittäin suuri 

valikoima miesten sota, ja siellä hän otti hänen hellittää ja 

banqueted hän ja hänen armeijansa sata kaksikymmentä 

päivää. 

{2:1} ja kahdeksastoista vuosi, kaksi ja 1900 

päivän ensimmäisen kuukauden puhuttiin talossa 

Nabuchodonosor kuningas Assyrian, että hän olisi hän 

sanoi: kostaa kaikki maan päällä. 

{2:2} siten hän kutsui luokseen hänen virkamiehet, ja kaikki 
hänen 

aatelisten, ja kommunikoivat hänen salainen neuvon, ja 

päätökseen, koko maa pois oman koettelee 

suuhun. 



{2:3} sitten ne säätänyt tuhota kaiken lihan, jotka eivät ole 

totella suunsa käskyn. 

{2:4} ja päätyttyä hänen neuvojaan 

Assyrian kuningas Nabuchodonosor nimeltä Holofernes 

ylin päällikkö armeijansa, joka oli seuraava hänelle, ja 

sanoi hänelle. 

{2:5} näin sanoo suuri kuningas herra kaikki 

maahan, Katso, sinun tulee mennä minun edestäni ja 

ottaa kanssasi miesten luottamusta omassa voimassaan 

footmen sata ja kaksikymmentä tuhatta; ja 

hevosten kanssa laskijoidensa kaksitoistatuhatta. 

{2:6} ja mene vastaan länsiosassa, 

koska he olivat tottelemattomia minun käskyni. 

{2:7} ja sinun tulee julistaa teille valmistaa minulle 

maa ja vesi: sillä minä menen vihassani heitä vastaan 

ja kattaa koko kasvot maan jalat 

minun armeija, ja antavat heille pilata heille: 

{2:8} niin, että niiden surmansa täyttää laaksot ja brooks 

ja joki on täynnä kuolleensa, kunnes se ylivuoto: 

{2:9} ja minä johdatan heidät vangeiksi äärimmäisen osiin 



kaiken maan. 

{2:10} siis mene esiin. ja ottaa etukäteen 

minulle niiden rannikkoja: ja jos ne tuottaa itse 

puoleesi, sinä tulet varata niitä minulle asti jona niiden 

rangaistus. 

{2:11} mutta niitä, jotka kapinoivat, anna ei silmäsi koskevat 

säästää heidät; mutta laittaa teurastus ja pilata ne 

Wheresoever sinä goest. 

{2:12} varten elän kuten minun valtakuntani voimalla 

mitä olen puhunut, minä teen minun käsin. 

{2:13} ja sinä vaarin sinä rikkoa mitään 

sinun Herrasi käskyt mutta täyttämiseen 

kuten olen käskenyt, ja siirtää eikä tehdä niitä. 
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{2:14} niin Holofernes lähti edestä 

hänen herra ja kutsutaan ail pääjohtajat ja päälliköt, ja 

armeijan Assur; 

{2:15} ja hän hahmottelemamme valitaan miehiä taisteluun, 
kuin 

hänen herransa oli käskenyt häntä, niin sata kaksikymmentä 



tuhat ja kaksitoistatuhatta jousimiehet ratsain; 

{2:16} ja hän vaihteli, suuri joukko on tilannut 

sota. 

{2:17} ja hän otti kamelit ja aasit vaunut, 

hyvin suuri osa; ja lampaita ja härkiä ja vuohien 

numero tarjontaa: 

{2:18} ja paljon sekä muonitukseen jokaisen miehen armeija, 

paljon kultaa ja hopeaa pois Kuninkaan talo. 

{2:19} sitten hän lähti ja valta mennä ennen 

King Nabuchodonosor, matkan ja kattaa kaikki 

maan länteen heidän vaunuillaan ja 

ratsastajaa ja haluamillesi footmen. 

{2:20} numero myös muut maat mukana 

ne heinäsirkat ja maan sand: varten 

väkijoukko oli ilman numeroa. 

{Fil.2:21} ja he menivät ja Nineve kolmen päivän matkan 

tavallinen Bectileth ja senkin Bectileth 

lähellä kohdetta: mountain, joka on yläosassa vasemmalla 

Kilikian. 

{2:22} hän otti hänen armeija, hänen footmen ja 



ratsastajaa ja avovaunuilla ja sieltä mäkeä meni 

maassa; 

{2:23} tuhosi Phud ja Lud ja pilata kaikki 

lapset Rasses ja Israelin, lapset, jotka olivat 

autiomaahan Etelä-maa 

Chellians. 

{2:24} niin hän meni Eufratin ja meni läpi 

Mesopotamian ja tuhosi kaikki korkea kaupungit, jotka olivat 

Kun joen Arbonai, asti te päästä merelle. 

{2:25} ja hän otti Cilicia rajojen ja tappoi kaikki 

vastustanut häntä, että tuli rajojen Jafetin, joka 

olivat kohti etelää verrattuna aiempaan Arabia. 

{2:26} hän piirittivät myös kaikki lapset Madian, ja 

poltti heidän majaa ja hemmoteltu heidän sheepcotes. 

{2:27} sitten hän astui plain Damascus 

aika vehnän sato ja palanut kaikilla aloilla, ja 

tuhosi katraansa ja laumansa, myös hän pilaantunut kaupun- 

täysin hukkaan maissaan ja löi niiden nuorten 

miehet miekan terällä. 

{2:28} sen pelon ja kauhun hänestä lankesi kaikki 



meren rannikolla, jotka olivat Siidonissa asukkaat ja 

Tyrus, ja ne, jotka asuivat Sur ja Ocina, ja kaikki 

asui Jemnaan; ja ne, jotka asuivat Azotus ja 

Askelonin pelkäsivät häntä suuresti. 

{3:1} niin he lähettivät lähettiläitä hänelle hoitoon ja 

rauha sanoen: 

{3:2} Katso, me Nabuchodonosor palvelijat 

suuri kuningas on oltava sinun edessäsi, käyttää meitä saa hyvä 
sinun 

näky. 

{3:3} Katso, meidän taloa, ja kaikki paikat ja kaikki meidän 

vehnä, ja parvista, karjaa ja kaikki lodges 

teltat ovat kasvojesi edestä; käyttää niitä vanhimmille sinua. 

{3:4} Katso, jopa kaupungeissa ja sen asukkaista 

ovat palvelijoitasi Tule ja käsitellä niitä kuten hyväksi näen hyvä 

sinulle. 

{3:5} joten miehet tulivat Holofernes ja julistanut 

häntä tällä tavalla. 

{3:6} sitten tuli hän alas kohti rannikolla, sekä hän 

ja hänen armeija, ja asettaa varuskuntien korkea kaupungeissa 



niistä valitaan miesten tukea. 

{3:7} joten he ja kaikki maa ympärillä sai 

ne köynnöksiä, tansseja ja timbrels. 

{3:8} mutta hän teki alas rajojen ja leikata 

heidän asera: sillä hän oli päättänyt tuhota kaikki jumalat 

maa, että kaikki kansat palvovat Nabuchodonosor 

vain ja että kaikkia kieliä ja heimojen on kehotettava häntä 

Jumala. 

{3:9} hän tuli myös verrattuna aiempaan käyneet 

Juudean verrattuna aiempaan Juudean suuri salmen. 

{3:10} ja hän pystytti Geban ja Skytopoliissa, 

ja siellä hän viipyi koko kuukauden, että hän voisi kerätä 

yhdessä kaikki vaunut armeijansa. 

{4:1} nyt Israelin lapsille, joka asui Juudeassa, 

kuullut niin Holofernes päällikkö kapteeni 

Assyrian kuningas Nabuchodonosor oli tehnyt 

Kansakuntien ja millä tavoin hän oli hemmoteltu kaikki niiden 

temppeleitä, ja toi ne yhteiskuntaluokkaa. 

{4:2} sen tähden he pelkäsivät tavattomasti hänestä, ja 

huolestuivat, Jerusalem ja Herran temppeliin 



Jumala: 

{4:3} ne palautettiin hiljattain vankeudesta, 

ja Juudean ihmiset kokoontuivat viime aikoina: 

ja alukset, ja alttarin ja talo, oli pyhitetty 

jälkeen häpäisy. 

{4:4} sen tähden he lähettivät osaksi Samarian rannikolla 

ja kylien ja Bethoron, ja Belmen ja Jerikon 

ja Choba ja Esora ja valley Salem: 

{4:5} ja hankkinut itselleen etukäteen, 

Topit korkeille vuorille ja väkeviä kyliä että 

olivat ne ja laittoivat muona sodan tarjoamiseksi: 

kenttien olivat myöhässä koituu. 

{4:6} myös Joacim ylimmäinen pappi, joka oli niitä 

päivän Jerusalemissa, on kirjoittanut siitä, että asui Bethulia, ja 

Betomestham, joka on verrattuna aiempaan käyneet 

Avaa maa, lähellä Dothaim, 

{4:7} laskuteta pitää kulkee mäkeä 

maa: ne oli Juudean ja sisäänkäyntiä 

oli helppo lopettaa ne, jotka tulevat esille, koska 

kulku oli suoraan kaksi miesten korkeintaan. 



{4:8} ja israelilaiset tekivät Joacim korkea 

pappi oli käskenyt heitä, kaikki muinaisten 
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ihmiset Israelille, joka asui Jerusalemissa. 

{4:9} sitten Israel jokainen huusi Jumalalle suuri 

kovaäänisyyden, ja suuri vehemency kanssa nöyrtyi ne niiden 

Souls: 

{Joh.4:10} sekä ne, ja heidän vaimonsa ja lapsensa, ja 

heidän karjansa ja jokainen vieras ja palkollinen ja niiden 

henkilöstön ostanut rahat tuhassa kun amalekilaiset. 

{Hebr.4:11} Näin jokainen naisten ja vähän 

lapset ja Jerusalemin asukkaat laski ennen 

temppeli ja valettu tuhkaa päät ja levittää niiden 

tuhassa Herran kasvojen edessä: myös ne laittaa 

tuhassa noin alttarin 

{4:12} ja itki Israelin Jumala kaikki suostumuksella 

hartaasti että hän ei antaisi heidän lapsensa saalista, 

ja heidän vaimonsa pilata ja perintömaansa kaupunkeja 

tuhoa ja sanctuary häpäisy ja 

moite ja kansakunnille iloita. 



{4:13} niin Jumala kuuli heidän rukouksensa ja katseli niiden 

vaivoja: sillä ihmiset paastonnut monta päivää koko Juudeassa 
ja 

Jerusalem ennen kaikkivaltias Herra sanctuary. 

{4:14} ja Joacim ylimmäinen pappi ja kaikki papit, jotka 

seisoi Herran, ja ne, jotka palvelivat 

Herra, oli heidän kupeensa girt säkissä, ja tarjolla 

päivittäinen polttouhreja, lupaukset ja ilmaislahjat sekä 

ihmiset, 

{4:15} oli tuhkaa niiden mitres ja huusin 

Herran virtansa, että hän näyttää kaikkia 

Israelin ystävällisesti. 

{5:1} Oliko se julisti Holofernes, päällikkö 

Konsernissa, että Israelin lapset oli sotajoukon 

valmistautui sotaan, ja oli hiljaa kulkee mäkeä 

maan ja oli linnoittanut korkeat mäet Topit ja 

oli noudattaen esteitä champaign maissa: 

{5:2} jolla hän oli hyvin vihainen, ja kutsui kaikki 

Princes Moab ja Ammon, ja kaikki kapteenien 

pääjohtajat rannikolla, 



{5:3} ja hän sanoi heille, kerro nyt te pojat ja 

Chanaan, joka tämän kansan on, että asuu Hill 

maassa, ja mitkä ovat kaupungit, jotka he elävät, ja 

on monia heidän armeijansa ja jossa on valtaa 

voimaa ja mitä kuningas on asetettu aikana kapteeni 

heidän armeijansa; 

{5:4} ja miksi ne ovat päättäneet olla tulematta ja 

tavata minut, yli kaikkien asukkaiden länteen. 

{5:5} sitten sanoi Achior, lapsia, kapteeni 

Ammon, anna minun herrani nyt kuulla sanaakaan suusta 

sinun palvelijasi ja julistaa sinulle totuuden koskevat 

Tämä kansa, joka asuu lähellä sinua ja inhabiteth Mäki 

maat: ja oikeudenkäyntikulujen ei tule suusta 

sinun palvelijasi. 

{5:6} tämän kansan jälkeläisiä kaldealaisten: 

{5:7} ja he viipyivät tähänkin Mesopotamiassa, 

koska he eivät noudata heidän isiensä jumalat 

jotka olivat Kaldean. 

{5:8} vasemmalle tavalla heidän esi-isänsä ja 

palvoivat taivaan Jumalaa, jota he tiesivät Jumalan: 



niin ne karkottaneet heitä heidän jumaliaan, ja ne kasvot 

pakeni Mesopotamiaan ja viipyivät siellä monta päivää. 

{5:9} sitten sen Jumala käski poiketa 

paikka, jossa he viipyivät ja mennä maahan 

Chanaan: he asuivat, joissa nostettiin kultaa 

ja hopea, ja hyvin nautaeläimet. 

{5:10} mutta kun nälänhädästä siinä maassa, jonka 

Chanaan, he menivät Egyptiin ja viipyivät siellä, 

Kun he olivat ravintoa ja tuli on suuri 

lukuisia, jotta yksi voi laskettu kansakuntaansa. 

{5:11} siis Egyptin kuningas nousi niitä 

ja käsitellään subtilly niitä ja toi ne alhainen kanssa 

elättele tiili ja sai heidät orjiksi. 

{5:12} sitten he huusivat Jumalansa, ja hän löi kaikki 

Egyptin maasta parantumaton vitsaukset: joten egyptiläiset 

heitä heidän näkyvistään. 

{5:13} ja Jumala kuivattu Punaisenmeren ennen heitä, 

{Jaak.5:14} ja toi ne mount Sina ja Cades 

Barne, ja heitetään pois kaikki tämä asui erämaassa. 

{5:15} joten he asuivat maa amorilaisten ja ne 



tuhota niiden vahvuus kaikki ne Esebon ja kulkee 

Jordanin heillä oli hill country. 

{5:16} ja ne heitetään pois ennen heitä Chanaanite, 

Pherezite, Jebusite, ja Sychemite ja kaikki 

Gergesites, ja asui maassa monta päivää. 

{5:17} ja vaikka he tekivät syntiä ei ennen heidän Jumalansa, ne 

menestyi siksi, että Jumala, että hateth pahuus oli 

niitä. 

{5:18} mutta kun he lähtivät siitä, miten hän 

nimittänyt heidät he tuhosivat monia taisteluja hyvin 

kipeä, ja olivat led vankeja maahan, joka ei ole heidän 's, 

ja niiden Jumalan temppeli heitettiin maahan, ja 

Kaupungit otettiin vihollisia. 

{5:19} mutta nyt he palasivat heidän Jumalansa, ja ovat 

paikoissa, joissa he hajaantuivat, keksiä ja 

ollut Jerusalemissa, jossa heidän pyhäkkö on, ja 

paikallaan vuorimaa; se oli autio. 

{5:20} nyt siis Herrani ja kuvernööri, jos on 

virhettä tätä kansaa vastaan ja ne syntiä vastaan heidän 
Jumalansa 



Ottakaamme huomioon, että tämä on väestöjä kurjuuteen, ja 
menkäämme ylös, 

ja voitamme heidät. 

{5:21} mutta jos ei olla mitään pahuutta heidän kansakuntansa 
kerro minun 

Herra nyt ohi, jottei heidän Herransa puolustaa heitä, ja heidän 
Jumalansa 

heille, ja tulemme moite kaikki maailman edessä. 

{5:22} ja kun Achior oli päättänyt nämä sanat kaikki 

ihmiset seisoivat mutisi, teltta ja 

miehiä Holofernes, ja kaikki asui meren puolella 

ja Moab, puhui hän tappaisi häntä. 

{5:23}, sanovat, me pelkää edessä 

Israelin lapsille:, Katso, se on ihmisiä, joilla ei ole 

voimaa eikä valtaa vahva taistelu 
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{5:24} nyt siis herra Holofernes, mennään 

ja sitä on syöty sinun armeijan saalista. 

{6:1} Kun meteli miehet jotka olivat jokseenkin 

neuvoston päättymisen Holofernes ylin päällikkö ja 

armeija sanoi Achior ja ennen mooabilaiset Assur 



muiden kansojen yritys 

{6:2} ja kuka sinä Achior ja leipäpappeja ja 

High Street, että sinä olet profetoi meitä vastaan, päivä, ja 

olet sanonut, että meidän ei pitäisi tehdä sodan kansalle 

Israel, koska heidän Jumalansa puolustaa niitä? ja kuka on 
Jumala 

mutta Nabuchodonosor? 

{6:3} hän lähettää hänen voimansa ja tuhota ne 

maan ja Jumalansa kasvot eivät saa toimittaa niitä 

mutta hänen palvelijansa tuhoamme niitä yhtenä miehenä; he 

eivät pysty pitämään valtaa meidän hevoset. 

{6:4} sillä heidän kanssaan meidän tulee kulkemaan niitä jalan 
ja 

niiden vuoret humalainen omalla verellään ja niiden 

kentät täynnä ruumiita, ja niiden 

jalanjälkiä ei saa seistä, sillä he saavat 

täysin kadotukseen, sanoo kuningas Nabuchodonosor, kaiken 
herra 

maa: sillä hän sanoi yhtään sanojani ei turhaan. 

{Jes.6:5} ja sinä, Achior, Ammon palkkalainen joka 

Olet puhunut nämä sanat sinun vääryyden päivä, älä 



minun kasvoni enää tästä päivästä kunnes otan vengeance 

tämän kansakunnan, jotka tulivat Egyptistä. 

{6:6} ja silloin minun armeija, miekka ja 

monia niistä, jotka palvelevat minua, läpi sinun puolin ja 

sinä tulet syksynä keskuudessa surmansa, kun palaan. 

{6:7} nyt siis palvelijani tuovat sinut takaisin 

hill maahan ja sinulle yksi kaupungeista 

kohdat: 

{6:8} ja älä ei menehtyisi, kunnes te tuhoudutte 

heidän kanssaan. 

{6:9} ja jos sinä saada itsesi sinun mielessä että ne 

on oltava tehty, älköön sinun sietää kuuluvat: minä olen 
puhunut, 

ja yhtään sanojani ei turhaan. 

{6:10} niin Holofernes käskenyt palvelijoitaan, joka 

odotti omaan telttaansa, ottaa Achior ja tuoda hänet Bethulia, 

ja antaa hänelle Israelin lasten käsiin. 

{6:11} joten hänen palvelijansa ottivat hänet ja toi hänet ulos 

leiri tulee tavallinen, ja he menivät keskelle 

tavallinen vuorimaa ja tuli luokse suihkulähteet että 



olivat Bethulia. 

{Hebr.6:12} ja kun miesten kaupungin näki heidät, he ottivat 

ylös aseensa ja lähti kaupungin alkuun 

Hill: ja jokainen, joka käyttää rintareppu pitää ne tulossa 

jopa valamalla kiviä heitä vastaan. 

{6:13} kuitenkin ottaa mennyt salaa hill, 

sidottu Achior, ja heittää hänet ja vasemmalle hänet 

jalka on kukkula, ja palasi Herransa. 

{6:14} mutta israelilaiset polveutuu heidän kaupunkinsa ja 

tuli hänelle päästetty häntä ja toi hänet 

Bethulia, ja esitti hänelle kaupungin Valtuusto: 

{6:15} jotka olivat niinä päivinä Ozias Micha, poika 

Heimo Simeon ja Chabris Gothoniel, poika 

ja Charmis Melchiel poika. 

{6:16} ja ne kutsui koolle kaikki muinaisten 

kaupungin ja kaikki nuoriso juoksivat yhdessä, ja niiden naisten 
ja 

kokoonpano, ja ne keskellä Achior kaikkien niiden 

ihmiset. Sitten Ozias pyysi häntä siitä, mitä tapahtui. 

{6:17} ja hän vastasi ja julisti heille 



sanoja Holofernes neuvoston ja kaikki sanat että 

Hän oli puhunut keskellä princes Assur, ja 

mitään Holofernes oli puhunut ylpeänä vastaan 

talo Israelin. 

{6:18} sitten putosi alas ja palvoivat Jumalaa, 

ja huusi Jumalalle. sanoen: 

{6:19} Oi Herra Jumala taivaan, Katso heidän ylpeytensä ja 
säälin 

alhainen estate kansakunnan ja näyttää kasvojaan niistä 

jotka ovat pyhitettyjä sinulle tänä päivänä. 

{6:20} he lohdutti Achior ja ylistivät häntä 

suuresti. 

{6:21} ja Ozias vei hänet ulos yleiskokous luokse 

talon ja valmistin pidot vanhimmille; ja ne 

Israelin Jumala kaikki yö apua. 

{7:1} seuraavana päivänä Holofernes käski hänen armeija 

ja oman kansansa, joka oli tullut ottaa puolestaan että 

ne pitäisi poistaa niiden leiri Bethulia ottaa vastaan 

aforehand nousuja vuoristosta ja sotaa 

Israelin lapsille. 



{7:2} sitten heidän vahvoista miehistään pois leiriin, joka 

päivä ja armeijan miehet oli sata ja 

70 000 footmen ja kaksitoistatuhatta ratsumiehiä 

matkatavarat ja muut miehet, jotka olivat tekeillä keskuudessa 

ne hyvin suuri joukko. 

{7:3} ja leiriytyneet laaksossa lähellä luokse Bethulia, 

suihkulähteen ja sukii itse leveys 

Dothaim jopa Belmaim ja pituus Bethulia 

Cynamon, joka on verrattuna aiempaan käyneet. 

{7:4} nyt lapset Israel, kun he näkivät, 

monia heistä, olivat hyvin levoton ja sanoi jokainen 

hänen naapurinsa nyt on nämä miehet nuolla ylös edessä 

maan päällä; korkeat vuoret, eikä laaksoja eikä 

hills, kykenemme kantamaan painoa. 

{7:5} sitten jokainen otti hänen sota-aseensa ja 

kun ne oli syttynyt tulipalot kun tornit, ne 

pysyi ja kaikki katselivat yö. 

{7:6} mutta Holofernes tuotti toinen päivä kaikki 

Israelin lasten silmissä näkyy joka 

olivat Bethulia, 



{7:7} ovat katsoneet kulkee jopa kaupungin ja tuli 

suihkulähteet niiden vesillä ja vei heidät, ja 

varuskuntien miehet päälle, ja hän itse poistettu 

kohti kansaansa. 

{7:8} sitten tuli hänelle lapset päällikkö on 

Eesau ja ihmiset Moab, pääjohtajat ja 

päälliköiden rannikolla, ja sanoi, 

{7:9} Anna Herramme nyt kuulla sana, että on ei 
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kaataa sinun armeija. 

{7:10} Tämä ihmiset israelilaiset eivät luota 

niiden spears mutta vuoriston korkeus siellä 

he elävät, koska se ei ole helppoa saada yläosien 

vuoret. 

{7:11} nyt siis herrani, taistella vastaan niitä 

taistelu matriisi ja ei niinkään yksi mies sinun 

ihmiset hukkuvat. 

{7:12} pysyvät sinun leirillä, ja pitää kaikki miehiä, sinun 

armeija, ja anna palvelijoidesi saada käsiinsä suihkulähde 

vettä, joka issueth edelleen jalka vuoren: 



{7:13} kaikkien asukkaiden Bethulia on vettä 

sieltä; joten on jano tappaa heidät, ja he antavat niiden 

kaupunki, ja me ja ihmiset lähtevät ylös yläosien 

vuoret, jotka ovat lähellä ja pystytämme leirimme heidät 
katsomaan 

että mikään mene kaupungin ulkopuolelle. 

{7:14.siellä} joten ne ja vaimojensa ja lastensa 

tulella, ja ennen kuin miekka vastaan 

niitä, ne on kaadettu kaduilla missä ne 

asua. 

{7:15} siis älä sinä tee niitä pahan palkita; 

koska he kapinoivat ja tavannut sinun henkilö rauhanomaisesti. 

{7:16} ja nämä sanat tyytyväinen Holofernes ja kaikki hänen 

palvelijoita, ja hän nimitti mitä he olivat puhuneet. 

{7:17} joten Ammonin lapset camp lähti, 

ja ne viisituhatta assyrialaiset, ja ne 

senkin laaksossa, ja otti vedet ja suihkulähteet 

vesien Israelin lapsia. 

{7:18} sitten Eesau lapset meni 

lapset Ammonin ja leiriytyivät hill country yli 



vastaan Dothaim: ja he lähettivät joitakin niistä 

etelään ja kohti itään verrattuna aiempaan Ekrebel, joka on 

lähellä Chusi, joka on kun brook Mochmur; ja 

muun Assyrian armeijan leiriytyivät tavallinen, ja 

kattaa koko maassa; ja telttansa ja 

vaunut olivat toistensa erittäin suuri joukko. 

{7:19} niin Israelilaiset huusivat Herraa 

heidän Jumalansa, koska heidän sydämensä ei heidän 
vihollisensa 

oli piirittivät niitä ympärilleen ja ei mitenkään 

paeta keskuudestaan. 

{7:20} siten kaikki yrityksen Assur oli 

heille, sekä heidän footmen, vaunut, ja ratsumiehiin, neljä ja 

kolmenkymmenen päivän kuluessa, jotta niiden alusten vettä 
ole kaikki 

inhibitants Bethulia. 

{7:21} vesisäiliöt tyhjennettiin ja ei 

vettä nälkäänsä yhden päivän; sillä he antoivat heille 

juo toimenpiteittäin. 

{7:22} sen tähden heidän nuoret lapset olivat sydämestä, 

ja naisten ja miesten pyörtyi jano ja putosi 



alas kaduilla kaupungin ja kulkee, 

Gates, ja niitä ei enää voimia. 

{7:23} sitten kaikille koottu voi Ozias ja ottaa 

tärkein kaupunki, nuoret miehet ja naiset ja lapset, 

ja huusi kovalla äänellä ja sanoi kaikki vanhinten 

{7:24} Jumala on tuomari meidän: te 

tehnyt meille suuri vahinko, että te ei vaadita mielenrauhaa 

Konsernissa lapset. 

{7:25} nyt meillä apuohjelmaa ei: mutta Jumala on myyty meille 

heidän käsiinsä, että meidät on heitettävä alas ennen 

niiden jano ja suurta tuhoa. 

{7:26} nyt siksi pyydän niitä teille ja toimittaa 

koko kaupunki pilata Holofernes kansalle ja kaikille 

hänen armeijansa. 

{7:27} se on parempi tehtävä pilata heille 

kuin kuolla janoon: ryhtyvät pian hänen palvelijansa, joka meille 

sielut elää, ja ei näe kuolemaa meille lapsille ennen 

silmämme, eikä meidän vaimomme eikä lapsia kuolee. 

{7:28} otamme todistajinani taivaan ja 

Earth, meidän Jumalamme ja isämme Herran, joka punisheth 



meidän syntimme ja meidän isämme synnit että hän 

Älä ole niin kuin olemme sanoneet tänä päivänä. 

{7:29} sitten oli suuri, itkien suostumuksella 

keskellä kokoonpano; ja he huusivat Herran Jumalan 

kovalla äänellä. 

{7.30} sitten sanoi Ozias veljet, ole hyvä 

rohkeutta, älkäämme vielä kestää viisi päivää, joka tilaa 

Herra, meidän Jumalamme voi kääntyä hänen armonsa 
kohti. Hän ei 

hylkää meitä täysin. 

{7:31} ja jos nykyään antaa ja ei tule mitään apua 

meille teen sanasi mukaan. 

{7:32} ja hän hajallaan ihmisiä, jokainen niiden 

oma ilmaiseksi; ja he menivät seinät ja tornit 

heidän kaupunkinsa ja lähetti naisia ja lapsia heidän 

taloa: ja he olivat hyvin alhainen toi kaupunkiin. 

{8:1} nyt tuolloin Judith kuullut sen, mikä oli 

tytär Merarin, Ox, Joosefin poika poika 

poika Ozel, poika Elcia, poika Ananias, poika 

Gideon, poika Raphaim, poika Acitho, poika 



Eliu, Eliab, Natanael, poika poika poika 

Samael, poika Salasadal, poika Israel. 

{8:2} ja Manasses oli hänen miehensä hänen heimonsa ja 

suvulle, joka kuoli ohran korjuuta. 

{8:3} kun hän seisoi, valvoa niitä, jotka sidottu levyille 

alalla lämpöä tuli hänen päänsä päälle ja hän putosi hänen 

Bed ja kuoli Bethulia kaupungin: ja he hautasivat hänet 

isiensä Dothaim ja Balamo alalla. 

{8:4} niin Judith oli leski talonsa kolme vuotta ja 

neljä kuukautta. 

{8:5} ja hän teki hänen teltta heti alkuun hänen talo 

ja kuuluttivat kun hänen selkä ja ware hänen leski 

vaatteet. 

{8:6} ja hän paastosi hänen leskeyden päivän Säästä 

aattoina sapatit ja sapatteja ja aattoina 

uuden kuun merkitystä ja uudenkuun ja juhla- ja 

juhlallista päivää Israelin. 

{8:7} hän oli myös melkoinen kasvojensa ja hyvin 

kaunis katsella: ja hänen miehensä Manasses oli jättänyt hänet 

hopeaa, kultaa, ja härkänne ja menservants ja 
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nautojen ja mailla; ja hän pysyi päällensä. 

{8:8} ja ei ollut ketään, joka antoi hänelle sairas sana; AR hän 

pelkäsivät Jumalaa suuresti. 

{8:9} nyt kuullessaan ihmiset pahoja sanoja 

vastaan kuvernööri, joka pyörtyi puutteessa vettä; varten 

Judith oli kuullut sanoja, jotka Ozias oli puhunut 

niitä, ja hän oli vannonut toimittaa kaupungin luokse 

Assyrialaiset jälkeen viisi päivää; 

{8:10} hän lähettää hänen waitingwoman, joka oli 

hallituksen kaiken, että hän oli soittaa Ozias ja 

Chabris ja Charmis, kaupungin muinaiset. 

{8:11} ja he tulivat hänelle, ja hän sanoi heille: 

Kuule nyt, oi te pääjohtajat asukkaat ja 

Bethulia: sanoistanne joita te olette puhuneet ennen 

ihmiset tänä päivänä eivät ole oikeassa, koskettaa tämän valan 
jonka sinä 

ja lausutaan ja Jumalan välillä, ja on 

lupasi lähettää kaupungin vihollisiamme, jos sisällä 

Nykyään herra puolestaan auttaa sinua. 



{8:12} ja nyt te, jotka ovat kiusasivat Jumalaa 

päivä, ja seistä Jumalan sijasta ihmislasten keskuudessa? 

{8:13} ja nyt kokeilla kaikkivaltias Herra, mutta teidän tulee 
koskaan 

osata jokin asia. 

{8:14} te löydä syvyydestä sydämen mies, 

myöskään te hahmottaa asioita, joita hän luulee: niin miten 

te etsiä, Jumala, joka on tehnyt kaiken tämän, ja 

Tiedän hänen mielessään tai ymmärtää tarkoituksen? Ei minun 

veljet, provosoida ei Herra, meidän Jumalamme vihaa. 

{8:15}, jos hän ei auta meitä näiden viiden päivän kuluessa hän 

on valta puolustamaan meitä, kun hän voi edes joka päivä, tai 

tuhota meidät ennen vihollisiamme. 

{8:16} eivät sido herra, meidän Jumalamme neuvoo: varten 

Jumala ei ole ihminen, että hän voi olla uhattuna; Kumpikaan ei 
hän 

kuin ihmisen poika että hän olisi viivytellään. 

{8:17} näin ollen odottakaamme pelastuksen hänestä, ja soittaa 

häntä auttaa meitä ja hän kuulee meidän äänemme, jos se 
miellyttää 

häntä. 



{8:18} on syntyi yksikään aikamme, kumpikaan ei ole siellä 

kaikki nyt näinä päivinä heimo, perheen eikä ihmisiä, 

eikä kaupungin keskuudessamme, jotka palvovat jumalia tehty 
käsin, kuin 

on ollut muinoin. 

{8 19} joka aiheuttaa isämme oli antanut 

miekka, ja pilata, ja oli suuri lasku ennen meidän 

vihollisia. 

{8:20} mutta tiedämme yksikään muuta Jumalaa, siksi 
luotamme 

että hän ei ole Nepsutti, eikä mitään kansamme. 

{8:21} sillä jos oikein suhtautua niin, koko Juudean voi olla 
jätettä, ja 

Meidän pyhäkköön ryöstetään; ja hän vaatii 

häpäisy sen on tekoihin. 

{8:22} ja veljemme, teurastuksen ja 

vankeudessa maan ja kurjuuden meidän 

perintö, hän kääntää päässämme Pakanain seassa, 

Wheresoever pystymme orjuudessa; ja voimme 

rikos ja moite kaikki ne, jotka omistavat meidät. 

{8:23} sillä orjinamme ei suunnata suosia: 



mutta herra meidän Jumalamme sen kääntää nuukuudesta. 

{8:24} nyt siis Oi veljeni, olkaamme näytän esimerkiksi 

koskemaan veljiämme koska heidän sydämensä ovella, ja 

sanctuary, ja talo ja alttarin levätä meille. 

{8:25} Lisäksi meidän Kiittäkää Herraa meidän Jumalamme 

joka koettelee sen bkärsivällisyyttä, meille, niinkuin hän teki 
isiemme. 

{8:26} muistaa, mitä hän teki Abrahamille, ja 

Miten hän yritti Isaac, ja mitä tapahtui Jacob 

Mesopotamian Syyria, säilytettynä Labanin lampaat hänen 

äidin veli. 

{8:27} sillä hän on ole kokeillut meille tulipalo, kuin hän, 

heidän sydämensä tutkimisesta eikä hän on ottanut 

koston meitä: mutta herra vitsaus niitä, jotka tulevat 

lähellä maamerkkiä hänelle nuhdella niitä. 

{8:28} sitten sanoi Ozias hänelle, että olet puhunut 

sinä olet puhunut hyvä sydän ja ei kukaan joka 

voi kiistää sinun sanasi. 

{8:29} Tämä ei ole ensimmäinen päivä, jossa sinun viisaus ei 

ilmenee; mutta saisit kaikki alusta 



ihmiset ovat tienneet, sinun ymmärrystä, koska 

disposition sydämesi on hyvä. 

{8.30} mutta ihmiset olivat hyvin janoinen ja jouduimme 

mitä heille olemme puhuneet ja jotta vala 

itsellemme, jolloin ei rikota. 

{8:31} siis nyt rukoilla sinä, koska sinä olet 

hurskas nainen ja herra lähettää meille sade täyttää meidän 

vesisäiliöt, ja meidän heikko enää. 

{8:32} sitten sanoi Judith heille, kuule minua ja teen 

asia, joka on mennä koko kaikkiin sukupolviin 

Lasten maamme. 

{8:33} te seisovat tänä yönä portille ja aion mennä 

edelleen kanssa minun waitingwoman: ja päivän että te 

ovat luvanneet toimittaa kaupungin vihollisiamme herra 

vierailee Israelin minun käsin. 

{8:34} mutta tiedustella te minun act: Minulla ei 

julistan teille, kunnes asiat valmiiksi että en. 

{8:35} sitten sanoi, Ozias ja princes hänelle, mennä 

rauhan ja Herra Jumala on ennen sinua ottaa kostaa 

on vihollisiamme. 



{8:36} joten he palasivat teltta ja menin heidän 

oikeaan ja taaksepäin 

{9:1} Judith lankesi hänen kasvonsa ja laittaa tuhkaa häneen 

pään ja paljastui tuhassa jolla hän oli 

pukeutunut; ja jokseenkin aika että illalla suitsuke 

tarjottiin Jerusalemissa talo Herra Judith 

huusi kovalla äänellä ja sanoi: 

{9:2} O Herra Jumala Isä Simeon, kenelle sinä 

ainaisen, iankaikkisen miekka kostaa muukalaisia, jotka 

kevennetty piika saastuttanut hänen vyö, ja löysi 

reiden hänelle häpeä ja saastunut neitsyytensä hänelle 

moittia; sillä sinä sanoit, ei ole. ja silti he 

Joten: 
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{9:3} ja nyt sinä ainaisen, iankaikkisen johtajiensa surmata, 
joten 

värjätty sängyssä veressä, petettiin, ja 

smotest henkilöstön kanssa niiden lordit ja lords kun 

valtaistuimella; 

{9:4} ja olet antanut vaimojaan saalista, ja niiden 



tytärtä on vangit ja niiden saalista voidaan jakaa 

kesken sinun rakas lapsesi; joka siirrettiin sinun innokkaasti 

vihasi saastuminen veren ja kehotti 

sinulle apua: Oi Jumala, oi minun Jumala, kuule minua myös 
leski. 

{9:5} sillä sinä olet tehnyt nämä asiat mutta 

myös asioita, joka laski ennen, ja joka seurasi 

jälkeen; sinä olet ajatellut asioihin, jotka ovat nyt, ja 

Mikä on tuleva. 

{9:6} kyllä, mitä sinä määrittää olivat valmiita 

Toisaalta ja sanoi: Katso, me olemme täällä: kaikilla teilläsi ovat 

valmis ja tuomiosi ovat sinun ennakkotieto. 

{9:7}, Katso, assyrialaiset kerrotaan niiden 

valtaa; ne ovat korkea hevonen ja mies; ne kunnia 

vahvuus footmen; luotetaan kilpi ja keihäs, 

ja jousi ja nostovyö; tiedä, että sinä herra että 

breakest taistelut: Herra on sinun nimesi. 

{9:8} heittää alas heidän voimansa voimallasi, ja tuo 

niiden voima vihassasi alas: sillä on hankkivansa 

saastuttanut sinun sanctuary ja saastuttaa asumuksen jossa 
sinun 



ihana nimi resteth ja heitti miekka sarvi 

sinun alttari. 

{9:9} Katso heidän ylpeytensä ja lähetä vihassasi kun niiden 

päät: antaa minun käsi, jonka olen leski, valta 

että on suunniteltu. 

{9:10} löisi huulilleni vilpillisesti palvelija kanssa 

prinssi ja prinssi palvelija: murtaa niiden 

stateliness naisen kädestä. 

{9:11} sillä voimallasi seisoo ei lukuisia eikä sinun 

ehkä vahvoja miehiä: sillä sinä olet Jumala vaivaan, 

Helper sorrettujen, ylläpitäjä heikko, 

suojelija forlorn, saviour niistä, jotka ovat ilman 

Toivottavasti. 

{9:12} rukoilen sinua, rukoilen sinua, isäni Jumala ja 

Jumalan Israel, herra taivaassa perintö ja 

maan luoja vesien kuningas jokaiselle luodulle kuulla 

sinä minun rukous: 

{9:13} ja puhe ja petosta on niiden haava 

ja raita, joka on hankkivansa julmia asioita vastaan sinun 

liitto ja pyhitetty kotisi vastaan alkuun 



Sion ja sinun lapsesi hallussaan taloa vastaan. 

{9:14} ja jokaisen kansan ja heimo tunnustamaan 

että sinä olet Jumala kaikki valta ja mahti ja että 

ei ole mikään muu, että protecteth ihmiset Israel mutta sinä. 

{10:1} nyt sen jälkeen hän ei enää huuda Jumalan 

Israelissa, ja huono lakannut kaikki nämä sanat. 

{10:2} hän nousi jossa hän oli kaatunut, ja nimeltä 

hänen Impi, ja meni alas taloon, jossa hän 

asuinpaikkaa sapatti päivinä ja hänen juhlapäivinä 

{10:3} ja veti pois tuhassa, joka hänellä oli, 

laittaa pois hänen leskeyden vaatteet ja pesty häntä 

Body koko vedellä ja voitelivat itse arvokas 

voide, maatilan päätään ja saattaa rengas 

ja laittaa hänen vaatteet ilon jonka hän 

oli verhottu Manasses elämän aikana hänen miehensä. 

{10:4} ja hän otti sandaalit hänet jaloilleen ja laittaa 

häntä hänen rannekkeet ja hänen ketjut ja hänen renkaat ja 
hänen 

korvakorut, ja kaikki koristeet, ja koristeltu itse rohkeasti 

houkutella miehistä, joka pitäisi nähdä hänen silmänsä. 



{10:5} sitten hän antoi piika, pullo viiniä, ja 

Cruse öljyä, ja pussi täynnä hirveä maissi ja möykky 

viikunat ja hieno leipää; siis hän taitettu kaikki nämä asiat 

yhdessä ja asetti ne hänen päälleen. 

{10:6} Näin he kulkivat kaupungin portille 

Bethulia, ja pysyvän siellä Ozias ja muinaisten 

city, Chabris ja Charmis. 

{10:7} ja kun he näkivät häntä, että hänen ulkomuotonsa oli 

muuttaa, ja hänen vaatteet on muuttunut, he ihmettelivät 
hänen 

Kauneus suuresti hänelle. 

{10:8} Jumala, meidän isiemme Jumala antaa sinulle puolesta 

ja saavuttaa sinun käyttöönotetun lapsia kirkkauteen 

Israel ja Jerusalem ylistystä. Sitten he 

palvottu Jumala. 

{10:9} ja hän sanoi heille: komento portit 

kaupungin avautunut minulle, että voi lähteä suorittamaan 

asioita, mistä te olette puhuneet kanssani. Niin ne 

käskenyt nuoria miehiä Avaa hänelle, koska hän oli 

puhunut. 



{Joh.10:10} ja kun he olivat tehneet niin Judith lähti, hän 

ja hänen Impi kanssaan; ja miesten kaupungin huolta 

häntä, kunnes hän oli mennyt alas vuorelta, ja kunnes hän oli 

kulunut laaksoon, ja voi nähdä häntä enää. 

{10:11} Näin he menivät suoraan laaksossa: ja 

Ensimmäinen katsella assyrialaiset tapasin hänet, 

{10:12} vei hänet ja kysyin häneltä, mitä ihmiset taide 

sinä? ja mistä sinä tulet? ja minne sinä goest? 

Ja hän sanoi: olen nainen heprealaisten ja olen pakeni 

niistä: sillä he teille annetaan kulutetaan: 

{10:13} ja olen tulossa ennen Holofernes päällikkö 

Kapteeni armeijasi julistamaan sanaa totuuden; ja minä 

näytän hänelle keinon jolla hän mennä ja voittaa kaikki hill 

maan menettämättä elin tai elämään joku hänen 

miehet. 

{10:14 mutta} miehet kuullessaan sanat, ja näin 

hänen kasvonsa he ihmettelivät suuresti hänen kauneutensa ja 

sanoi hänelle 

{10.15} sinä olet paitsi sinun elinikäinen, sillä sinä olet hasted 

päästä Herran läsnäolo: nyt siis 



Tule hänen teltta, ja jotkut meistä on tehtävä, kunnes 

he antoivat sinulle kätensä. 

{10:16} ja kun päällä ennen häntä sinä seisot olla ei pelkää 

sinun sydän, mutta näytän hänelle Sinun sanaasi; ja 

Hän hartaasti sinua hyvin. 

{10:17} valitsi pois ne sata miestä 

mukana hänen ja hänen Impi; ja he antoivat hänelle 

teltta Holofernes. 
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{10:18} sitten oliko concourse kaikissa 

Camp: sillä hänen tulonsa oli noised teltat ja ne 

tuli hänestä, kun hän oli ilman Holofernes, teltta 

kunnes he kertoivat hänelle hänen. 

{Apt.10:19} ja he ihmettelivät hänen kauneutensa ja ihaillut 

children of Israel koska hänen, ja jokainen sanoi 

hänen naapurinsa, jotka halveksii ihmisiä, joilla on 

joukossa naisten? se ei ole hyvä että yksi 

mies ne jää jotka että anna mennä voi pettää 

koko maa. 

{10:20} ja ne, jotka olivat lähellä Holofernes lähti, ja 



kaikki hänen palvelijansa, ja ne tuodaan hänen teltta. 

{10:21} nyt Holofernes lepäsi hänen vuoteessa 

katos, jossa oli kudottu violetti ja kulta, ja 

smaragdeja ja jalokiviä. 

{10:22} joten ne näytti hänelle. ja hän tuli 

ennen hänen teltta hopea lamput menee ennen häntä. 

{10:23} ja kun Judith tulee ennen häntä ja hänen 

Kaikissa Ihailimme kauneus hänen palvelijansa 

ilme; ja hän putosi alas hänen kasvonsa ja teki 

kunnioitusta hänelle: ja hänen palvelijansa ottivat hänet ylös. 

{11:1} sitten sanoi Holofernes hänelle, nainen, on 

turvallisella mielellä, pelko ei sydämessäsi: sillä koskaan 
satuttaa mitään 

se oli halukas palvelemaan Nabuchodonosor, kaikkien 
kuningasten 

maa. 

{11:2} nyt siis jos kansasi, joka asuu 

Vuoria oli aseteta valoa minulle, olen ei poistaa 

jopa minun keihäs heitä vastaan: mutta he ovat tehneet näitä 
asioita 

itselleen. 



{11:3} mutta nyt kertoa minulle, ja nyt sinä Oletko pakeni 

ja taidetta on tullut meille: sinä Oletko tullut turvatekijä; 

Olkaa turvallisella mielellä, sinä saat elää yöllä ja jäljempänä: 

{11:4} ei satuttaa sinua mutta hartaasti sinua hyvin, koska 

niillä kuningas Nabuchodonosor palvelijat herrani. 

{11:5} sitten Judith sanoi hänelle, sanat ja 

sinun palvelijasi ja sinun orjattaren puhua sinun 

läsnäolo ja julistaa ole valhetta herra tänä yönä. 

{11:6} ja jos tahdot seurata sanoja sinun 

orjattaren, Jumala tuo asia täysin ohi 

; ja herra on hänen tarkoituksiin. 

{11:7} kuin Nabuchodonosor kuningas kaikki maa elää, 

ja hänen voimaansa elää, joka on lähettänyt sinulle ja 

ja jokainen elävä olento: sillä ei vain miehillä toimii 

häntä sinulle, mutta myös petojen kentän ja karjan, 

ja ilmaan, kanan elää sinun teho 

Nabuchodonosor ja hänen huoneensa. 

{11:8} me kuullut sinun viisaus ja sinun Hotellin säännöt 

ja se raportoidaan koko maassa, että sinä vain taidetta 
erinomainen 



kuningaskunnassa ja väkevä tietoa ja 

ihana urotekoja sodan. 

{11:9} nyt kuin asiasta, jonka Achior teki 

puhua sinun neuvostossa, kuulimme hänen sanojaan; miesten 

Bethulia pelasti hänet, ja hän julisti heille kaikille, että hän 

oli puhunut sinulle. 

{11:10} vuoksi Herra ja kuvernööri, kunnioittaa, eikä hänen 

sana; mutta kerätkö se sinun sydämessäsi on totta: kansamme 

ei saa rangaista, eikä voi miekka voita 

ne paitsi ne syntiä vastaan heidän Jumalansa. 

{11:11} ja nyt, herra olla voitti ja 

tyhjäksi hänen tarkoitus, jopa kuoleman pudonnut heille 

ja heidän syntinsä on ohittanut, jolla se 

provosoida Jumalan vihaa, whensoever ne on tehtävä 

joka ei sovi tehtävä: 

{11:12} heidän muona epäonnistua ja niiden vettä on 

vähän, ja he ovat päättäneet edusmiehet niiden 

Karjaa, ja kuluttaa kaikkia niitä asioita, että Jumala hankkivansa 

on kiellettyä syömään hänen lait: 

{11:13} ja ovat päättäneet viettää peltosi ja 



kymmenesosaa viiniä ja öljyä, joka oli pyhitetty, ja 

varattu pappeja, jotka palvelevat Jerusalemissa ennen 

Jumalan kasvot meille; Mitkä asiat ei ole laillinen jollakin 

ihmiset niin paljon käsitellä käsin. 

{11:14} sillä he lähettivät joitakin Jerusalemiin, koska 

myös, että asuvat siellä erinomaisesta työstä haluan tuoda ne 

lisenssi senaatin. 

{11:15} nyt kun he tuovat heille sanan, he 

viipymättä tehdä sitä, ja ne annetaan sinulle on 

tuhosi samana päivänä. 

{11:16} ja nyt sinun apulainen tästä kaikesta tietoisena olen 

pakenivat heidän läsnäolonsa; ja Jumala on lähettänyt minut 
töihin 

asioita sinulle whereat kaiken maan ymmälläni, 

ja jokainen, joka kuulee sen. 

{Room.11:17} palvelijasi on uskonnollinen ja palvelee Jumalaa 

taivaan vuorokauden: nyt siksi herrani, aion 

edelleen kanssasi ja sinun palvelijasi lähteä yöllä 

laaksoon, ja rukoilla Jumalalle ja minulle 

Kun he ovat tehneet heidän syntinsä: 



{11:18} ja tulen ja näytän sen sinulle: sitten 

Älä lähteä sinun armeija ja ei niillä ei 

heille, että vastustaa sinua. 

{11:19} ja minä johdatan sinua Juudean Laen 

kunnes tulet ennen Jerusalemin; ja minä panen sinun 
valtaistuimesi 

keskellä; ja sinä saat ajaa heidät kuin lammaslauma, jotka 

ei ole paimenta, eikä koira on niin paljon Avaa hänen 

suuhun sinua: nämä asiat olivat kertoi minulle mukaan 

minun ennakkotieto, ja ne on ilmoitettu minulle, ja 

Olen lähettänyt sanon sinulle. 

{11:20} sitten sanojaan mielellään Holofernes ja kaikki hänen 

palvelijat ja Ihailimme viisautensa ja sanoi: 

{11:21} on ei ole nainen, päähän 

Earth muille, että kauneus kasvot, ja viisaus 

sanoja. 

{11:22} samoin Holofernes sanoi hänelle. Jumala on 

syytä lähettää sinulle ennen kuin ihmiset, että voimaa voi 

olla käsissä ja tuhoaminen heille että kevyesti 

huomioon herrani. 



{11:23} ja nyt sinä olet niin kaunis sinun 

kasvot, ja hauska sanojesi: varmasti jos teet kuten 

sinä olet puhunut sinun Jumalasi on minun Jumalani, ja sinä 

asuvat talossa kuningas Nabuchodonosor ja tulet 
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tunnetaan kautta koko maan. 

{12:1} niin hän käski tuoda hänet, jos hänen 

levy oli asetettu; ja pyysi, että ne pitäisi valmistautua hänen 

omaa lihaa ja että hän pitäisi juoda hänen omaa viiniä. 

{12:2} ja Judith sanoi, jälkisäädös ei aterioida sen, jottei siellä 
olla 

rikos: mutta antaa minulle asioita 

että olen tuonut. 

{12:3} niin Holofernes sanoi Jos sinun säännös 

Jos ei, miten meidän pitäisi antaa sinulle kuten? varten on 

ei kukaan sinun kansakunnan. 

{12:4} sitten sanoi Judith hänelle sinun sielusi elää, minun 

Herra, sinun apulainen on kuluta niitä asioita, että olen 

ennen Herran työlle, minun käsi asioita hän 

on määritettävä. 



{12:5} niin Holofernes palvelijat toi hänet osaksi 

teltta, ja hän nukkui keskiyöhön asti, ja hän nousi kun se 

oli kohti aamu-watch 

{12:6} ja lähetetään Holofernes, säästäminen, anna minun 
herrani nyt 

komento, joka sinun apulainen levittäytyisi rukous. 

{12:7} niin Holofernes käski hänen vartija että ne 

Eikö hänelle: näin hän abode leirissä kolme päivää, 

ja yö meni Bethulia laaksoon ja 

pestä itsensä suihkulähde vettä leirin. 

{12:8} ja kun hän tuli ulos, hän pyysi herra 

Israelin Jumala suoraan hänen tapa nostaa ylös 

hänen kansansa lapset. 

{12:9} joten hän tuli puhdas ja pysyi teltta, 

kunnes hän syödä hänen lihaa illalla. 

{12:10} ja neljäs päivä Holofernes juhlaa 

hänen omat palvelijansa, jota yksikään virkamiesten 

bankettitilat. 

{12:11} sitten sanoi hän Bagoas eunukki, joka oli 

periä yli kaiken, että hän oli nyt ja saada tämä 



Heprean nainen, joka on sinun kanssasi, että hän tullut meidän 

ja syö ja juo kanssamme. 

{12:12}, Katso, se on sääli meidän henkilö jos me 

Anna nainen, mene, ei ole ollut hänen yrityksensä; varten 

Jos hänelle ei meille, hän nauraa meille pilkallisesti. 

{12:13} sitten meni Bagoas edestä 

Holofernes, ja tuli hänen, ja hän sanoi: Anna ei 
oikeudenmukainen 

neito pelko tulemaan Herrani ja kunnioitettava hänen 

läsnäolo ja juoda viiniä, ja olla hyvää kanssamme ja 

tehneet tämän päivän yhtenä assyrialaiset tyttäret 

suuntautuvista Nabuchodonosor talossa. 

{12:14} sitten sanoi Judith hänelle: kuka minä olen nyt en 

pitäisi kiistää herrani? varmasti mitään vanhimmille hänelle 
olen 

tekee nopeasti, ja on minun iloni minä päivänä minun 

kuolema. 

{12.15} niin hän nousi ja koristeltu itse hänen vaatteet 

ja hänen nainen pukea ja piika meni ja pehmeä 

nahat päällä hänen verrattuna aiempaan Holofernes, joka 



Hän oli saanut ja Bagoas paljon päivittäistä käyttöä, että hän 
voisi 

istua ja syödä niitä. 

{12:16} nyt kun Judith tuli ja istui, 

Holofernes hänen sydämensä oli raiskataan hänen ja hänen 
mielessään 

siirrettiin, ja hän halusi suuresti hänen yrityksensä; Hän 

odotti aika pettää häntä, että hän oli nähnyt päivästä 

hänen. 

{Ilm.12:17} sitten sanoi Holofernes juoda nyt, ja 

olla iloinen meille. 

{12:18} niin Judith sanoi, juoda nyt, herrani, koska 

elämäni on suurennettu minulle tänä päivänä enemmän kuin 
kaikki päivät 

koska olen syntynyt. 

{12:19} sitten hän otti ja söi ja joi eteensä mitä 

piika oli laatinut. 

{12:20} ja Holofernes iloitsivat hänen, ja 

joi enemmän viiniä kuin hän oli juonut milloin tahansa yhdessä 
päivässä 

koska hän oli syntynyt. 



{13:1} nyt, kun ilta tuli, hänen palvelijansa 

kiirehtinyt asiaa lähteä ja Bagoas kiinni hänen teltta, ja 

hylkäsi tarjoilijat edestä Herransa; ja 

he menivät sängyissään: he olivat kaikki uupuneita ja koska 

juhla oli ollut pitkä. 

{13:2} ja Judith jäi pitkin teltta, ja 

Holofernes vuoteelleen sijaitseviin: sillä hän täyttyi 

viini. 

{13:3} nyt Judith oli käskenyt palvelustytön seistä 

ilman hänen bedchamber ja odottaa hänen. tulevat esiin, 

Hän teki päivittäin: hän sanoi, että hän menisi edelleen hänelle 

rukoukset ja hän puhui Bagoas saman 

tarkoitukseen. 

{13:4} joten kaikki meni ei kukaan jäljelle kotona 

bedchamber, eikä pieni tai suuri. Sitten Judith pysyvän 

hänen vuoteensa sanoi hänen sydämessään Oi Herra Jumala 
kaikki valta näyttää 

tällä hetkellä kun työt minun kädet ja 

korotus Jerusalemin. 

{13:5} nyt on aika auttaa sinun perinnöksesi ja 



suorittaa sinun käyttöönotetun hävittämiseen 

vihollisia, joka on noussut meitä vastaan. 

{13:6}, sitten hän tuli sängyn, joka oli pilariin 

Holofernes' johtajana ja vei hänen fauchion 

sieltä, 

{13:7} sänkyyn lähestyi ja tarttui 

hiukset hänen päätään ja sanoi, vahvistaa minua, oi Herra 
Jumala 

Israel tänä päivänä. 

{13:8} ja hän löi kahdesti kaulaansa kaikki hänen 

voi, ja hän vei hänen päänsä häneltä. 

{13:9} ja romahti hänen ruumiinsa alas sängyssä, ja 

veti alas katos pilariin; anon jälkeen hän 

lähti ja antoi Holofernes päätään palvelustytön; 

{13:10} ja se liha laukustaan: niin ne twain 

meni yhdessä niiden tavan teille rukouksen mukaan: ja 

Kun he kulkivat leirin, ne piirittivät laaksoon, ja 

nousi Bethulia ja tuli vuori portit 

komissiolle viipymättä. 

{13:11} sitten sanoi Judith kauas pois, watchmen 



portti, avaa, Avaa nyt portti: Jumala, jopa meidän Jumalamme, 
on 
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meille näyttääkseen valtaansa vielä Jerusalemin ja hänen 
joukkonsa 

vihollista sillä hän on jopa tehnyt tätä päivää. 

{13:12} nyt, kun hänen kaupunkiin miehet kuulleet hänen 
äänensä 

he tekivät kiireellä mennä alas heidän kaupunkinsa portille ja 

he kutsuivat kaupungin vanhimmat. 

{13:13} ja sitten he juoksivat kaikki yhdessä, sekä pienten ja 

suuria, ja se oli outoa heille hän oli tullut: niin 

he avasivat gate, ja saanut ne ja tehnyt tulipalo 

kevyt ja oli kierroksen niistä. 

{13:14} niin hän sanoi heille ääneen, kiitosta, 

Ylistys Jumalalle, Ylistys Jumalalle, sanon, hän on ei ottanut pois 
hänen 

armoa Israelin, mutta eikö meidän 

vihollisia minun kädet tänä yönä. 

{13:15} joten hän otti pää pois pussiin, ja näytti 

ja sanoi heille: Katso Holofernes, johtaja 



ylin päällikkö armeijan Assur, ja Katso katos, 

Siellä hän makaa hänen humalajuominen; ja herra on 

lyönyt häntä naisen kädestä. 

{13:16} kuin Herra elää, joka on pitää minut tielläni 

menin, iloisin on pettänyt häntä hänen 

tuhoaminen, ja vielä hän ei ole tehnyt syntiä, jotta 

saastuttanut ja häpeään minua. 

{13:17} sitten kaikki ihmiset olivat ihanan kummissaan 

kumartuivat ja palvoivat Jumalaa ja sanoi 

Siunattu yhdellä sopimuksella ole sinä, oi Jumalamme, joka olet 
tänä päivänä 

toi tuhota vihollisia kansasi. 

{13:18} sitten sanoi Ozias häntä, oi tytär, siunattu art 

sinä Korkeimman Jumalan edellä kaikki naisia 

maan päällä; ja Siunattu olkoon Herra Jumala, joka on luonut 

taivas ja maa, joka on suunnattu sinulle 

leikkaamalla pois pään päällikkö vihollisiamme. 

{13:19} tämä sinun luottamus ei saa poiketa 

miehet, joilla Muistan Jumalan voima ikuisesti sydämessä. 

{13:20} ja Jumala kääntää nämä asiat sinulle ikuinen 



kiitosta, käydä sinulle hyviä asioita, koska sinä olet ei 

säästynyt henkesi kansamme koettelemus, mutta olet 

Kosti perikatoon, kävely suoraan tapa meidän Jumalamme 
edessä. 

Ja kaikki ihmiset sanoi; Joten on se, olkoon niin. 

{14:1} sitten sanoi Judith heille, kuule minua, minun 

veljet, ja ottaa tämän pää ja riippua korkein 

paikka teidän seinät. 

{14:2} ja niin pian kuin aamulla ilmestyy ja 

aurinko on tullut esiin maan päälle, kestää te jokainen hänen 

aseita ja lähteä valiant jokainen ulos kaupungista, ja 

asettaa te kapteeni, ikään kuin te menisi alas 

kenttään kohti katsella assyrialaiset; mutta ei 

alas. 

{14:3} he toteuttavat niiden haarniska ja menevät 

leirin ja nostaa Assur, armeijan kapteenit 

ja kestää Holofernes teltta, mutta ei löydä 

häntä: pelko on kimppuunsa, ja he pakenevat 

sinun kasvojesi edessä. 

{14:4} niin te ja kaikki, jotka asuvat Israelin coast 



takaa, ja kaataa, koska ne menevät. 

{14:5} mutta ennen kuin teet tämän, soita Achior 

Ammoniitti, hän voi nähdä ja tuntea hänet, jotka halveksivat 

Israel ja joka lähetti hänet meille ikään hänen 

kuolema. 

{14:6} niin he kutsuivat Achior ulos talosta Ozias; 

ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki Holofernes pää 

miehen käsi ihmiset parlamentissa, hän putosi 

hänen kasvonsa ja hänen henkensä epäonnistui. 

{14:7} mutta kun he olivat takaisin hänelle, hän lankesi 

Judith jalat, reverenced häntä ja sanoi sinä 

Juda majaa ja kaikille kansoille, jotka 

kuulla sinun nimesi on ihmeissään. 

{14:8} nyt siis kertoa kaikki asiat, jotka sinä olet 

tehdä näinä päivinä. Sitten Judith julistanut hänet 

keskellä kaikki, että hän oli tehnyt päivästä ihmiset että 

hän lähti ennen kuin sinä hetkenä hän puhui heille. 

{14:9} ja kun hän oli jättänyt pois ottaen ihmiset 

huusi kovalla äänellä ja teki iloinen melua heidän 

kaupunki. 



{14:10} ja kun Achior oli nähnyt kaikki, että Jumala 

Israel oli tehnyt, hän uskoi Jumalaan, ja 

ympärileikattu lihaa hänen esinahka ja liittyi luokse 

talo Israelin tähän päivään. 

{14:11} ja heti, kun aamulla nousi, he hirtettiin 

Holofernes päänsä seinään ja joka mies otti 

hänen aseita, ja he lähtivät bändejä unto salmen 

vuoren. 

{14:12} mutta kun assyrialaiset näki heidät, he lähettivät 

niiden johtajat, joka tuli päälliköidensä ja johtajiensa tribuunit, 
ja 

Jokainen niiden hallitsijat. 

{14:13} joten he tulivat Holofernes-teltta ja sanoi hänelle: 

joka oli vastuussa hänen asioita Waken nyt Herramme: 

orjat ovat olleet rohkea tulemaan alas meitä vastaan 

taistelu, että he voivat täysin tuhoutunut. 

{1414:} meni Bagoas ja koputti ovelle 

teltta; sillä hän ajatteli, että hän oli nukkunut Judith. 

{14:15} mutta koska yksikään ei vastannut, hän avasi sen, ja 

meni makuukamarin, ja löysi hänet heitetty kun 



kerros kuollut, ja hänen päänsä otettu häneltä pois. 

{14:16} sen tähden hän huusi kovalla äänellä 

itkien ja huokaus ja mahtava itkeä ja vuokrata hänen 

vaatteet. 

{14,17:} mentyään sisälle telttaan jos Judith vakuus: 

ja kun hän huomasi hänelle ei, hän hyppäsi ulos ihmisiä, ja 

huusi: 

{14:18} näiden orjien ovat iljettäviä; yksi 

nainen heprealaisten on häpäisi talon 

ja kuningas Nabuchodonosor: sillä katso, Holofernes lieth kun 

kentällä ilman päätä. 

{14.19} kun assyrialaiset armeijan kapteenin kuulivat 

Nämä sanat, he vuokrata takkinsa ja mielensä olivat 

ihanan rauhaton, ja siellä oli huuto ja erittäin suuri 

melu oli leirillä. 

{15:1} ja kun ne, jotka olivat kuulleet teltoissa, ne 

hämmästyivät asia, että valmis. 
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{15:2} ja peläten ja vavisten putosi niille, jotta 

ei kukaan ihminen että durst Pysy nähdessään hänen 



naapuri, mutta ryntää sisään kaikki yhdessä, he pakenivat joka 

Miten tavallinen ja vuoristosta. 

{15:3} ne, myös, että leiriytyivät ympäri vuorilla 

siitä, Bethulia pakeni pois. Sitten israelilaiset, joka 

joka oli soturi, ryntäsivät päällensä. 

{15:4} lähetetään Ozias Betomasthem ja Bebai, 

ja Chobai ja Cola ja Israelin rannikoille kuten 

pitäisi kertoa asioita, jotka olivat tehneet, ja että kaikki 

kiire esiin kun vihollisia tuhota heidät. 

{15:5} nyt kun israelilaiset kuulivat sen, he kaikki 

kohtasi heitä yhteisellä ja surmasi heidät 

Chobai: samoin myös ne, jotka tulivat Jerusalemista ja 

hill maasta (ja miehiä oli kertonut heille, mitä asioita 

Olimme tehneet heidän vihollisensa leirillä) ja ne, jotka olivat 

Galaad ja Galileassa ajoivat heidät suuri 

teurastus, kunnes ne olivat ohi Damaskoksessa ja rajojen 

komissiolle viipymättä. 

{15:6} ja jäännös, joka asui Bethulia, lankesi 

Konsernissa, camp ja pilaantunut niitä, ja oli suuresti 

rikastettu. 



{15:7} ja israelilaiset että palannut 

teurastus oli mitä vielä oli jäljellä; ja kylien ja 

Kaupungit, jotka olivat vuorilla ja tavallinen, gat monia 

pilaa: väkijoukko oli erittäin suuri. 

{15:8} sitten Joacim ylipappi ja muinaisten 

israelilaiset, jotka asuivat Jerusalemissa, tuli 

hyviä asioita, että Jumala oli ilmoittanut Israeliin, ja 

Nähdäksesi Judith ja onnittelen esittelijää. 

{15:9} ja kun he tulivat hänelle, he siunasi häntä 

yhteen ääneen ja sanoi hänelle, sinä ylistystä 

Jerusalem, sinä Israelin kirkkaudella, sinä olet 

suuri riemu kansamme: 

{15:10} olet tehnyt kaiken tämän sinun käsin: 

Olet tehnyt paljon hyvää Israeliin, ja Jumala on tyytyväinen 

kanssa: siunattu ole sinä kaikkivaltias Herra varten 

ikuisesti. Ja kaikki sanoivat, olkoon niin. 

{15:11} ja ihmisiä hemmoteltu leirin tilaa 

kolmekymmentä päivää: ja ne antoi Judith Holofernes hänen 
teltta 

ja hänen levy ja vuoteet, ja alusten ja kaikki hänen jutut: ja 



Hän otti sen ja määrittelynsä hänen Muuli; ja hänen kärryt 

ja asetti ne asiasta. 

{15:12} niin kaikki Israel naiset juoksivat yhdessä nähdä 

häntä, ja siunasi häntä, ja tanssi joukossa hänen: 

ja hän otti oksat käteensä ja antoi myös 

naiset, jotka olivat hänen kanssaan. 

{15:13} ja ne laittaa garland oliivi ja hänen 

piika joka oli hänen kanssaan, ja hän meni koko Euroopan 
kansan 

tanssi, mikä kaikki naiset: ja kaikki miehet 

Israel jälkeen armour köynnöksiä ja kanssa 

kappaleet suuhunsa. 

{16:1} sitten Judith alkoivat laulaa tämä kiitospäivä kaikissa 

Israel ja kaikki ihmiset lauloi peräänsä ylistyksen laulua. 

{16:2} ja Judith sanoi, alkaa Jumalalleni kanssa 

timbrels, laulaa minun Herralle symbaalit: virittää hänelle 

Uusi Psalmi: ylistää häntä, ja kehottaa hänen nimensä. 

{16:3} Jumala särkevä taistelut: ja välillä leireillä 

kansan keskuudessa hän on pelastanut minut ulos 

kädet niistä, jotka minua vainonneet. 



{16:4} Assur tuli vuorilta pohjoiseen, 

Hän tuli tuhansine armeijansa lukuisia 

Tämän vakuudeksi alla mainitut keskeytys ryöppy ja niiden 
horsemen on 

kattaa kukkuloilla. 

{16:5} hän bragged että hän polttaa minun rajat ja 

tappaa nuorten miesteni miekalla ja viiva, imee 

lapset maata vasten, ja minun lapsille kuin 

saalis, ja kuten pilata minun neitsyitä. 

{16:6} mutta kaikkivaltias Herra on pettynyt ne 

naisen käsi. 

{16:7} mahtavan edessä ei kuulu nuoret miehet 

myöskään Titaanit pojat löivät häntä eikä korkea giants 

asettaa hänelle: mutta Judith Merarin tytär heikentynyt 

häntä hänen ulkomuotonsa kauneutta. 

{Ilm.16:8} sillä hän lykätä hänen leskeyden varten vaate 

ylistystä, jotka ovat sorrettuja Israelissa, ja 

Voideltu voidetta hänen kasvonsa ja hiuksensa sidottu 

renkaan ja otti pellava vaate pettää häntä. 

{16:9} hänen sandaalit raiskataan hänen silmänsä, hänen 
kauneutensa otti hänen 



mielen vanki ja fauchion läpi hänen kaulaansa. 

{Ilm.16:10} persialaiset vapisi hänen osoittamansa rohkeus ja 

Medes olivat lannistaa hänen sitkeys. 

{16:11} sitten minun kärsimään huusi ilo ja minun heikko 

niistä huusi; mutta he hämmästyivät: Nämä nosti 

äänensä, mutta ne kaadettaisiin. 

{16:12} damsels pojat ovat lävistäneet niitä 

kautta, ja haavoittui fugatives' lapsina: he 

menehtyi taistelun Herran. 

{Joh.16:13} minä veisaan Herralle uusi laulu: Oi Herra, 

sinä olet hyvä ja ihana, ihana vahvuus, ja 

voittamaton. 

{16:14} anna kaikki olentoja palvella sinua: sillä sinä spakest, ja 

ne on tehty, sinä lähettää sinun henkesi, ja se 

heidät luonut, ja ei ole ketään, joka voi vastustaa Sinun äänesi. 

{16:15} sillä vuoret siirretään niiden 

säätiöt vedet, on sulaa kuin vaha 

kasvojesi: mutta sinä olet armollinen niille, jotka pelkäävät 
sinua. 

{16:16} kaikki uhraus on liian vähän suloiseksi tuoksuksi 



sinulle ja kaikki rasva ei riitä sinun palanut 

tarjoaa: mutta hän pelkää Herraa on hyvä aina. 

{16:17} voi kansakunnille, jotka nousevat vastaan minun 

suvulle! Herra Sebaot ottaa kostaa niistä 

tuomiopäivänä sijoittamaan palo- ja matoja vuonna niiden 

lihaa; ja he tuntea ne ja itkeä ikuisesti. 

{16:18} nyt heti, kun he tulivat Jerusalemiin, he 

palvoivat herra; ja heti kun ihmiset olivat 

puhdistettu, he tarjosivat niiden polttouhreja ja vapaa 

tarjoukset ja lahjoja. 
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{16:19} Judith myös oma Holofernes, jutut 

joka oli antanut hänelle ja antoi katos, joka 

Hän oli ottanut pois hänen bedchamber lahjaksi 

Herra. 

{16:20} joten ihmiset jatkoi herkuttelua Jerusalemissa 

ennen turvapaikkaa kolmen kuukauden ja 

Judith jäi heidän kanssaan. 

{16:21} tällä kertaa jokainen palasi oman 

perintö ja Judith Bethulia meni ja pysyi 



omassa hallussa ja oli aikansa parlamentin kaikissa 

maassa. 

{16:22} ja monet halusi hänet, mutta kukaan ei tiennyt hänelle 
kaikki 

päivän elämänsä, että Manasses jälkeen hänen miehensä oli 
kuollut, 

ja kerättiin kansalleen. 

{Joh.16:23} mutta hän kasvoi enemmän ja enemmän 
kunnioittaa, ja 

vahattu vanha miehensä talon, on sata ja 

viisi vuotta vanhoja ja teki hänen ilmaiseksi; niin hän kuoli 

Bethulia: ja ne haudattiin hänen miehensä cave 

Manasses. 

{Joh.16:24} ja Israelin valitti hänen seitsemän päivää: 

ja ennen kuolemaansa, hän jakaa hänen tavaroiden kaikki ne 

jotka olivat lähinnä sukulaiskansan Manasses hänen miehensä 
ja 

niille, jotka olivat lähin hänen suvulle. 

{16:25} ja ei ollut ketään, joka teki lapsille 

Israel enää pelkää päivän Judith eikä pitkään 

hänen kuolemansa jälkeen. 
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