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Judith 

Cuốn sách của Judith 

{1:1} trong năm thứ mười hai của triều đại của 
Nabuchodonosor, 

những người cai trị trong Nineve, là thành phố lớn; trong 
những ngày của 

Arphaxad, trị Medes ở Ecbatane, 

{1:2} và được xây dựng trong các bức tường Ecbatane vòng về 
đá 

đục 3 cubits rộng và sáu cubits dài, và thực hiện các 

chiều cao của tường cubits bảy mươi, và chiều rộng đó 

năm mươi cubits: 

{1:3} và thiết lập các tháp đó khi các cổng của nó một 

trăm cubits cao và chiều rộng đó trong các 

thành lập threescore cubits: 

{1:4} và ông đã thực hiện các cửa đó, cửa thậm chí đã 

nâng cao bảy mươi cubits, và bề rộng của 

họ là bốn mươi cubits, cho đi ra của ông hùng vĩ 



quân đội, và cho các thiết lập trong loạt các footmen của ông: 

{1:5} ngay cả trong ngày vua Nabuchodonosor đã thực hiện 
chiến tranh 

với vua Arphaxad ở vùng đồng bằng lớn, mà là đồng bằng trong 

Các biên giới của Ragau. 

{1:6} và có đến Ngài tất cả họ có sống trong các 

đồi đồng quê và tất cả những gì dwelt Euphrates và Tigris và 

Hydaspes, và đồng bằng Arioch vua của Elymeans, 

và rất nhiều các quốc gia của các con trai của Chelod, lắp ráp 

mình để trong trận chiến. 

{1:7} Nabuchodonosor sau đó vua của Assyria đã gửi 

cho đến tất cả những gì dwelt tại ba tư, và cho tất cả các dwelt 
về phía tây, 

và cho những người sống ở Cilicia và Damascus, và 

Libanus, và Antilibanus, và tất cả mà sống khi nước biển 

bờ biển, 

{1:8} và cho những người trong số các quốc gia là của 

Carmel, và Galaad, và cao Galilee và đại 

đồng bằng Esdrelom, 

{1:9} và tất cả những gì đã tại các thành phố và Samaria 

đó, và hơn thế nữa Jordan cho đến Jerusalem, và Betane, và 



Chelus, và Kades, và sông của Ai Cập, và Taphnes, 

và Ramesse, và tất cả các vùng đất của Gesem, 

{1:10} cho đến khi ngươi đi vượt ra ngoài Tanis và Memphis, và 
để 

Tất cả người dân Ai Cập, cho đến khi ngươi đi đến biên giới của 

Ethiopia. 

{1:11} nhưng tất cả các cư dân của đất làm cho ánh sáng của 
các 

lệnh của Nabuchodonosor vua của Assyria, 

không phải đến họ với anh ta trong trận chiến; vì họ đã không 

sợ hắn: Vâng, ông đã trước khi chúng như là một người đàn 
ông, và họ 

gửi đi đại sứ của mình từ họ mà không có hiệu lực, và 

với hổ thẹn. 

{1:12} Nabuchodonosor do đó đã rất tức giận với 

Tất cả các quốc gia này, và sware bởi ngai vàng và Vương Quốc 
của mình đó 

ông sẽ chắc chắn được avenged trên tất cả các bờ biển của 
Cilicia, 

và Damascus, Syria, và rằng ông sẽ giết với các 

thanh kiếm tất cả các cư dân của đất Moab, và các 

trẻ em của Ammon, và tất cả Judea, và tất cả những gì trong 



Ai Cập, cho đến khi ngươi đến biên giới của hai vùng biển. 

{1:13} thì ông hành quân trong trận mảng với quyền lực của 
mình 

chống lại vua Arphaxad năm thứ mười bảy và ông 

chiếm ưu thế trong trận đấu: cho ông đã lật đổ tất cả sức mạnh 
của 

Arphaxad, và tất cả các kỵ binh của mình, và tất cả các xe ngựa 
của ông, 

{1:14} và trở thành Chúa tể của các thành phố của mình, và đến 

Ecbatane, và lấy các tháp, và hư hỏng trên đường phố 

tài khoản đó, và vẻ đẹp đó vào sự xấu hổ. 

{1:15} ông cũng đã Arphaxad trong dãy núi Ragau, 

và smote anh ta thông qua với ông Phi tiêu và phá hủy anh ta 

utterly ngày hôm đó. 

{1:16} vì vậy anh trở lại sau đó Nineve, cả hai ông và 

Tất cả các công ty của ông của tạp phẩm các quốc gia đang rất 
tuyệt vời 

vô số người đàn ông của chiến tranh, và có, ông đã thoải mái 
của mình, và 

banqueted, cả hai ông và quân đội của ông, một trăm hai mươi 

ngày. 

{2:1} và trong 18 năm, hai và hai mươi 



ngày của tháng đầu tiên, đã có nói chuyện trong nhà 

Nabuchodonosor vua của Assyria ông nên, như ông 

nói, trả thù cho mình trên tất cả trái đất. 

{2:2} do đó, ông gọi là Ngài tất cả các cán bộ của ông, và tất cả 
các ông 

quý tộc, và truyền đạt với họ bí mật của mình tư vấn, và 

kết luận mắc bệnh của toàn bộ trái đất ra khỏi mình 

miệng. 

{2:3} sau đó họ quyết định để tiêu diệt tất cả thịt, mà đã không 

tuân theo lệnh của miệng của mình. 

{2:4} và khi ông đã kết thúc các luật sư của mình, 

Nabuchodonosor vua của người Assyria gọi là Holofernes 

Đại úy trưởng quân đoàn đã tiếp ngài, và 

nói unto ngài. 

{2:5} vì vậy saith Đại đế, Chúa tể của toàn bộ 

trái đất, Behold, thou shalt đi ra từ sự hiện diện của tôi, và 

đi với ngươi người đàn ông mà tin tưởng vào sức mạnh của 
mình, của 

footmen một trăm và hai mươi nghìn; và số 

của con ngựa với tay đua của mười hai ngàn. 

{2:6} và ngươi shalt đi chống lại tất cả quốc gia phương Tây, 



bởi vì họ bất tuân lệnh của tôi. 

{2:7} và ngươi shalt tuyên bố họ chuẩn bị cho tôi 

đất và nước: tôi sẽ đi ra trong cơn thịnh nộ của tôi đối với họ 

và sẽ bao gồm toàn bộ trái đất với bàn chân của 

quân đội của tôi, và tôi sẽ cung cấp cho họ để spoil unto chúng: 

{2:8} do đó của họ bị giết sẽ điền vào các thung lũng và brooks 

và sông phải được lấp đầy với cái chết của họ, cho đến khi nó 
tràn: 

{2:9} và mẹ sẽ hướng dẫn các kẻ bị giam cầm họ cho những 
phần tối đa của 

Tất cả trái đất. 

{2:10} ngươi vì vậy chớ đi ra. và đi trước 

cho tôi tất cả các bờ biển của họ: và nếu họ sẽ mang lại cho 
mình 

cho ngươi, ngươi chớ dự trữ chúng tôi cho đến ngày của họ 

sự trừng phạt. 

{2:11} nhưng liên quan đến họ nổi loạn, để cho không con mắt 

tha cho họ; nhưng đặt chúng để giết mổ và làm hỏng chúng 

wheresoever ngươi goest. 

{2:12} cho là tôi sống, và bởi sức mạnh của Vương Quốc của tôi, 

gì tôi đã nói, rằng tôi sẽ làm bằng tay tôi. 



{2:13} và đưa ngươi chú ý rằng ngươi transgress không có 

Các điều răn của Chúa ngươi, nhưng thực hiện chúng hoàn 
toàn, 

như tôi đã chỉ huy ngươi, và hoãn không phải để làm cho họ. 
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{2:14} Holofernes sau đó đã đi ra từ sự hiện diện của 

Chúa ơi, và ông được gọi là ail thống đốc và đội trưởng, và các 

Các sĩ quan quân đội của Assur; 

{2:15} và ông có những người đàn ông đã được chọn cho trận 
chiến, như 

Chúa của ông đã chỉ huy Anh, unto một trăm hai mươi 

ngàn, và mười hai nghìn cung thủ trên lưng ngựa; 

{2:16} và ông tầm đó, như là một đội quân lớn ra lệnh cho 

cuộc chiến tranh. 

{2:17} và ông lấy lạc đà và lừa cho toa xe của họ, một 

số lượng rất lớn; và cừu và bò và dê mà không 

số cho các điều khoản của họ: 

{2:18} và rất nhiều của victual cho mỗi người đàn ông quân, 

và rất nhiều vàng và bạc ra khỏi king's house. 

{2:19} sau đó ông đã đi ra và tất cả các quyền lực của mình để 
đi trước khi 



vua Nabuchodonosor trong chuyến đi này, và để trang trải tất 
cả các 

mặt đất về phía tây với xe ngựa của họ, và 

kị binh, và footmen được lựa chọn của họ. 

{2:20} một số lớn quốc gia tạp phẩm cũng đi kèm với 

họ như cào cào, và giống như cát trái đất: đối với các 

vô số là không có số. 

{2:21} và họ đã đi ra của Nineve ba ngày hành trình 

Đối với đồng bằng của Bectileth và pitched từ Bectileth 

gần núi mà là ở bàn tay trái của 

Cilicia. 

{2:22} thì ông lấy tất cả quân đội của mình, ông footmen, và 

kị binh và xe ngựa, và từ đó vào ngọn đồi 

đất nước; 

{2:23} tiêu diệt Phud và Lud và hư hỏng tất cả các 

trẻ em của Rasses, và trẻ em của Israel, đã 

hướng tới vùng hoang dã ở phía nam của vùng đất của các 

Chellians. 

{2:24} sau đó ông đã đi qua Euphrates, và đã đi qua 

Mesopotamia, và phá hủy tất cả các thành phố cao đã 



Khi sông Arbonai, cho đến khi ngươi đi ra biển. 

{2:25} và ông giáp Cilicia, và giết chết tất cả 

mà chống lại ông, và đã đến biên giới của Japheth, mà 

đã hướng về phía Nam, over against Arabia. 

{2:26} ông compassed cũng tất cả con cái của Madian, và 

đốt lên díp của họ, và tha sheepcotes của họ. 

{2:27} sau đó ông đã đi vào đồng bằng Damascus trong 

thời gian lúa mì thu hoạch và đốt cháy lên tất cả các lĩnh vực 
của họ, và 

phá hủy các đàn gia cầm và gia súc, cũng ông hư hỏng của 
thành phố, 

hoàn toàn lãng phí quốc gia của họ và smote tất cả các trẻ của 
họ 

người đàn ông với các cạnh của thanh kiếm. 

{2:28} vì vậy sự sợ hãi và nỗi sợ hãi của anh ta rơi xuống khi tất 
cả 

người dân ở các vùng duyên hải biển, ở Sidon và 

Tyrus, và họ sống tại Sur Ocina và tất cả những gì 

dwelt trong Jemnaan; và họ sống trong Azotus và 

Ascalon sợ anh ta rất nhiều. 

{3:1} nên họ đã gửi cho đại sứ Ngài là để điều trị của 



hòa bình, nói rằng, 

{3:2} nầy, chúng tôi công chức của Nabuchodonosor các 

vị vua vĩ đại nói dối trước khi ngươi; sử dụng chúng ta như 
được tốt trong thy 

cảnh. 

{3:3} kìa, ngôi nhà của chúng tôi, và tất cả các địa điểm của 
chúng tôi, và tất cả của chúng tôi 

các lĩnh vực lúa mì, và đàn gia cầm, gia súc và tất cả những túp 
lều của 

lều của chúng tôi nằm trước mặt ngươi; sử dụng chúng như là 
nó pleaseth ngươi. 

{3:4} nầy, thậm chí là các thành phố và người dân đó 

là công chức thy; Hãy đến và đối phó với họ như seemeth tốt 

cho ngươi. 

{3:5} để những người đàn ông đến Holofernes, và tuyên bố 
unto 

Anh ta sau khi theo cách này. 

{3:6} sau đó đến ông về phía bờ biển, cả hai ông 

và quân đội của mình, và thiết lập đơn vị đồn trú tại thành phố 
cao, và đã 

trong số họ chọn người đàn ông cho viện trợ. 

{3:7} để họ và tất cả các quốc gia vòng về nhận được 



họ với garlands, điệu múa, và timbrels. 

{3:8} nhưng anh đã làm diễn viên xuống biên giới của họ, và cắt 
giảm 

groves của họ: cho ông đã quyết định để tiêu diệt tất cả các vị 
thần 

đất, tất cả các quốc gia phải tôn thờ Nabuchodonosor 

duy nhất, và rằng tất cả các lưỡi và bộ lạc nên kêu gọi ông là 

Thiên Chúa. 

{3, 9} cũng ông đến over against Esdraelon gần unto 

Judea, over against eo biển Judea, tuyệt vời. 

{3:10} và ông pitched giữa Geba và Scythopolis, 

và có ông tarried một tháng toàn bộ, mà ông có thể thu thập 

với nhau tất cả các toa xe của quân đội của mình. 

{4:1} bây giờ là các trẻ em của Israel, sống ở Judea, 

nghe nói tất cả những Holofernes đội trưởng đội trưởng 

Nabuchodonosor vua của người Assyria đã làm cho các 

Các quốc gia, và sau khi cách ông đã tha hồ tất cả của họ 

đền thờ, và mang chúng đến nought. 

{4:2} vì vậy họ đã vượt sợ của anh ta, và 

đã gặp rắc rối cho Jerusalem, và đền thờ của Chúa 

Thiên Chúa của họ: 



{4:3} cho họ mới quay trở lại từ bị giam cầm, 

và tất cả mọi người của Judea gần đây đã được tập hợp lại với 
nhau: 

và các mạch, và bàn thờ và nhà, bị Thánh 

sau khi phỉ. 

{4:4} vì vậy họ đã gửi vào tất cả các bờ biển của Samaria, 

và các làng Bethoron, và Belmen, và Jericho, 

và Choba, và Esora, và thung lũng Salem: 

{4:5} và sở hữu bản thân trước của tất cả các 

ngọn núi cao, và tăng cường các làng mà 

trong họ, và đặt lên victuals cho việc cung cấp của chiến tranh: 

Đối với các lĩnh vực đã được thu hoạch muộn. 

{4:6} cũng Joacim các linh mục cao trong những 

ngày ở Jerusalem, đã viết cho họ sống ở Bethulia, và 

Betomestham, mà là over against Esdraelon đối với các 

mở nước, gần Dothaim, 

{4:7} tính phí cho họ để giữ cho các đoạn đồi 

Quốc gia: cho bởi họ đã có một lối vào Judea, và nó 

dễ dàng để ngăn chặn họ sẽ đi lên, bởi vì các 

đoạn văn được thẳng, hai người đàn ông nhất. 



{4:8} và con cái Israel đã làm như Joacim cao 

linh mục đã chỉ huy chúng, với người cổ đại của tất cả các 
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người dân Israel, sống tại Jerusalem. 

{4:9} thì mọi người Israel đã khóc cho Thiên Chúa với lớn 

fervency, và với tuyệt vời vehemency đã làm họ khiêm tốn của 
họ 

linh hồn: 

{4:10} cả họ, và vợ của họ và con cái của họ, và 

gia súc của họ, và mỗi người lạ và hireling, và của họ 

công chức mua với tiền, đặt sackcloth khi loins của họ. 

{4:11} do đó mỗi người đàn ông và phụ nữ và các bé 

trẻ em và người dân ở Jerusalem, rơi xuống trước khi các 

ngôi đền, và diễn viên tro khi người đứng đầu của họ, và lây lan 
ra của họ 

sackcloth trước khi khuôn mặt của Chúa: họ cũng đặt 

sackcloth về bàn thờ, 

{4:12} và khóc cho Thiên Chúa của Israel tất cả đều có một sự 
đồng ý 

tha thiết, rằng ông sẽ không cung cấp cho con cái của họ cho 
một con mồi, 



và vợ của họ cho một spoil, và các thành phố của di sản thừa kế 

để hủy diệt, và các khu bảo tồn để phỉ và 

làm nhục Nha, và cho các quốc gia để hân hoan lúc. 

{4:13} để Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện của họ, và nhìn theo 
họ 

phiền não: đối với những người fasted nhiều ngày ở tất cả 
Judea và 

Jerusalem trước bảo tồn của Lord Almighty. 

{4:14} và Joacim các linh mục cao, và tất cả các linh mục mà 

đứng trước khi Chúa, và họ mà ministered unto các 

Chúa ơi, có của loins girt với sackcloth, và cung cấp các 

Dịch vụ burnt hàng ngày, với lời thề và các quà tặng miễn phí 
của các 

mọi người, 

{4:15} có tro trên mũ của họ và khóc cùng các 

Chúa với tất cả sức mạnh của họ, rằng ông sẽ xem xét sau khi 
tất cả các 

nhà của Israel từ bi. 

{5:1} sau đó là tuyên bố để Holofernes, tham mưu trưởng 

Đại úy quân đội của Assur, rằng con cái của Israel đã có 

chuẩn bị cho chiến tranh, và đã đóng lên đoạn đồi 



Quốc gia, và đã củng cố tất cả các đỉnh của ngọn đồi cao và 

đã đặt những trở ngại trong các quốc gia champaign: 

{5:2} wherewith ông đã rất tức giận, và kêu gọi tất cả các 

Hoàng thân xứ Moab, và là đội trưởng của Ammon, và tất cả 
các 

thống đốc của bờ biển, 

{5:3} và ông nói unto chúng, cho tôi biết bây giờ, ngươi con trai 
của 

Chanaan, những người này là ai, mà dwelleth trong đồi 

đất nước, và những gì là các thành phố mà họ sinh sống, và 
những gì 

là vô số quân đội của họ, và trong đó là sức mạnh của họ 

và sức mạnh, và những gì king là đặt trên chúng, hoặc đội 
trưởng của 

quân đội của họ; 

{5:4} và tại sao họ đã xác định không đến và 

gặp tôi, nhiều hơn tất cả các cư dân của phương Tây. 

{5:5} thì nói Achior, đội trưởng của tất cả các con trai của 

Ammon, hãy để tôi Chúa bây giờ nghe một lời từ miệng của 

Tôi Tớ Chúa, và tôi sẽ công bố cho ngươi sự thật liên quan đến 

những người này, mà dwelleth gần ngươi, và inhabiteth đồi 



Quốc gia: và đó sẽ không nói dối đi ra khỏi miệng của 

Tôi Tớ Chúa. 

{5:6} những người này nguồn gốc của các Chaldeans: 

{5:7} và họ sojourned trước đây ở Lưỡng Hà, 

bởi vì họ sẽ không làm theo các vị thần của cha, 

đó là đất Chaldea. 

{5:8} cho họ rời khỏi con đường của tổ tiên của họ, và 

tôn thờ Thiên Chúa của Thiên đàng, Thiên Chúa mà họ biết: 

Vì vậy họ bỏ chúng khỏi mặt của vị thần của họ, và họ 

bỏ chạy vào Mesopotamia, và có sojourned nhiều ngày. 

{5:9} sau đó của Thiên Chúa chỉ huy họ khởi hành từ các 

địa điểm nơi họ sojourned, và đi vào vùng đất của 

Chanaan: nơi họ sống, và đã được tăng lên với vàng 

và bạc, và với rất nhiều gia súc. 

{5:10} nhưng khi một nạn đói bao phủ tất cả vùng đất của 

Chanaan, họ đã đi vào Ai Cập, và sojourned 

trong khi họ đã được nuôi dưỡng và trở thành có một tuyệt vời 

vô số, vì vậy mà ai không có thể số quốc gia của họ. 

{5:11} là vua của Ai Cập đã tăng lên chống lại họ, vì vậy 

và chia subtilly với họ, và đưa họ thấp với 



tầng trong gạch, và làm cho họ nô lệ. 

{5:12} thì họ khóc unto Thiên Chúa của họ, và ông smote tất cả 

đất Ai Cập với không chữa được bệnh dịch: vì vậy những người 
Ai Cập 

ném chúng ra khỏi cảnh của họ. 

{5:13} và Thiên Chúa khô biển đỏ trước khi họ, 

{5:14} và mang chúng đến núi Sina, và Cades - 

Barne, và diễn ra tất cả những gì sống trong nơi hoang dã. 

{5:15} để họ sống trong đất nước của người Amorites, và họ 

bị phá hủy bởi sức mạnh của họ tất cả họ Esebon, và đi qua 

qua Jordan, họ sở hữu tất cả các quốc gia hill. 

{5:16} và họ bỏ ra trước khi họ Chanaanite, 

Pherezite, Jebusite, và Sychemite, và tất cả các 

Gergesites, và họ sống tại quốc gia đó nhiều ngày. 

{5:17} và trong khi họ đã phạm tội không trước khi Thiên Chúa 
của họ, họ 

phát đạt, vì Thiên Chúa mà hateth iniquity với 

họ. 

{5:18} nhưng khi họ rời khỏi con đường mà ông 

bổ nhiệm họ, họ đã bị phá hủy trong nhiều trận đánh rất 



đau, và đã là các tù nhân dẫn vào một đất đó không phải của họ 
của, 

và các đền thờ của Thiên Chúa của họ đã được đúc để mặt đất, 
và 

Các thành phố của họ đã được thực hiện bởi những kẻ thù. 

{5:19} nhưng bây giờ họ quay trở về Thiên Chúa của họ, và 
đang 

đi lên từ những nơi mà họ đã được rải rác, và 

có sở hữu Jerusalem, nơi khu bảo tồn của họ, và 

ngồi tại nước đồi; Đối với nó là hoang vắng. 

{5:20} bây giờ vì vậy, tôi Chúa và thống đốc, nếu có 

bất kỳ lỗi đối với những người này, và họ đã phạm tội chống lại 
Thiên Chúa của họ, 

chúng ta hãy xem xét rằng điều này sẽ hủy hoại của họ, và cho 
chúng tôi đi lên, 

và chúng tôi sẽ vượt qua chúng. 

{5:21} nhưng nếu không có không có sự gian ác trong quốc gia 
của họ, hãy để tôi 

Chúa bây giờ đi qua, vì sợ rằng Chúa bảo vệ chúng, và Thiên 
Chúa của họ 

cho họ, và chúng ta trở nên một làm nhục Nha trước khi cả thế 
giới. 

{5:22} và khi Achior đã hoàn thành những lời hay ý đẹp, tất cả 



mọi người đứng vòng về lều murmured, và các 

trưởng nam của Holofernes, và tất cả mà sống bên cạnh biển, 

và tại Moab, spake rằng ông nên giết anh ta. 

{5:23}, nói họ, chúng tôi sẽ không sợ bộ mặt của 

trẻ em của Israel: kiếm, lo, đó là một người không có 

sức mạnh và năng lượng cho một trận chiến mạnh mẽ 
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{5:24} bây giờ vì vậy, lord Holofernes, chúng tôi sẽ đi lên, 

và họ sẽ là một con mồi để được devoured của tất cả các đội 
quân ngươi. 

{6:1} và khi Ðức của người đàn ông mà còn về các 

Hội đồng đã chấm dứt, Holofernes của thuyền trưởng trưởng 
của các 

quân đội của Assur nói unto Achior và tất cả các Moabites trước 

Tất cả các công ty của các quốc gia khác, 

{6:2} và người nghệ thuật ngươi, Achior và hirelings của 

Ephraim, mà thou hast tiên tri chống lại chúng tôi như ngày, và 

Cha đã nói, rằng chúng ta không nên làm cho chiến tranh với 
người dân 

Israel, bởi vì Thiên Chúa của họ sẽ bảo vệ họ? và Thiên Chúa là 
ai 



nhưng Nabuchodonosor không? 

{6:3} ông sẽ gửi cho quyền lực của mình, và sẽ tiêu diệt chúng 
từ 

bộ mặt của trái đất, và Thiên Chúa của họ sẽ không cung cấp 
cho họ: 

nhưng chúng tôi tớ của Ngài sẽ tiêu diệt chúng như là một 
người đàn ông nhất; cho họ 

không có khả năng duy trì sức mạnh của con ngựa của chúng 
tôi. 

{6:4} đối với họ, chúng tôi sẽ tread chúng dưới bàn chân, và 

dãy núi của họ sẽ được say rượu với máu của họ và của họ 

lĩnh vực sẽ được lấp đầy với xác chết của họ, và của họ 

bước chân sẽ không thể đứng trước chúng ta, cho họ sẽ 

hoàn toàn hư mất, saith vua Nabuchodonosor, Chúa tể của tất 
cả các 

trái đất: đối với ông nói, không có lời nói của tôi sẽ là vô ích. 

{6:5} và ngươi, Achior, một hireling Ammon, mà 

hast ngươi nói những từ này trong những ngày của ngươi 
iniquity, chớ 

nhìn thấy khuôn mặt của tôi không có nhiều từ ngày này, cho 
đến khi tôi đi báo thù 

của quốc gia này mà đến ra khỏi Ai Cập. 



{6:6} và sau đó thì thanh kiếm của mỏ lục quân, và các 

vô số chúng phục vụ cho tôi, vượt qua ngươi bên này, và 

Thou shalt rơi trong số họ bị giết, khi tôi trở lại. 

{6:7} bây giờ vì vậy tôi tớ của tôi sẽ mang cho ngươi trở lại 

vào đất nước đồi, và ngươi sẽ thiết lập trong một trong các 
thành phố 

Các đoạn: 

{6:8} và ngươi shalt không hư mất, cho đến khi ngươi bị phá 
hủy 

với họ. 

{6:9} và nếu ngươi thuyết phục mình nhớ ngươi mà họ 

sẽ thực hiện, hãy để không phải ngươi countenance vẻ rơi: tôi 
đã nói, 

và không ai trong số các từ của tôi sẽ là vô ích. 

{6:10} Holofernes sau đó chỉ huy công chức của mình, mà 

chờ đợi trong lều của mình, để Achior, và đưa anh ta đến 
Bethulia, 

và cung cấp cho anh ta vào tay của trẻ em của Israel. 

{6:11} để công chức của ông đã cho anh ta, và đã đưa ông ra 
khỏi 

trại vào đồng bằng, và họ đã đi từ giữa các 

đồng bằng thành hill country và đến unto các đài phun nước đó 



Bethulia. 

{6:12} và khi những người đàn ông thành phố thấy chúng, họ đã 

lên vũ khí của họ, và đã đi ra khỏi thành phố để phía trên cùng 
của các 

Hill: và mọi người sử dụng một treo lên giữ chúng sắp tới 

lên bởi đúc đá chống lại họ. 

{6:13} Nevertheless có nhận privily dưới đồi, 

họ bị ràng buộc Achior, diễn viên Anh ta và trái ông tại các 

chân đồi, và quay trở lại của Chúa. 

{6:14} nhưng các Israelites có nguồn gốc từ thành phố của họ, 
và 

đến cùng ngài, loosed ông và đưa ông đến 

Bethulia, và trình bày cho anh ta để các thống đốc của thành 
phố: 

{6:15} đã là trong những ngày Ozias con trai của Micha, 

bộ lạc của Simeon, và Chabris là con trai của Gothoniel, 

và Charmis là con trai của Melchiel. 

{6:16} và họ gọi nhau tất cả các ancients của các 

thành phố, và tất cả các thanh thiếu niên của họ chạy lại với 
nhau, và phụ nữ của mình, để 

Hội đồng, và họ đặt Achior ở giữa tất cả các 



người. Sau đó Ozias hỏi ông rằng đó đã được thực hiện. 

{6:17} và ông trả lời và tuyên bố unto chúng các 

từ hội đồng Holofernes, và tất cả các từ mà 

ông đã nói ở giữa các công tước của Assur, và 

nào Holofernes có nói tự hào với các 

ngôi nhà của Israel. 

{6:18} sau đó những người rơi xuống và thờ Thiên Chúa, 

và khóc unto Thiên Chúa. nói, 

{6:19} O Lord Thiên Chúa của trời, nhìn niềm tự hào của họ, và 
đáng tiếc 

bất động sản thấp của quốc gia của chúng tôi, và nhìn vào 
khuôn mặt của những người 

đó Thánh cùng ngươi ngày hôm nay. 

{6:20} thì họ an ủi Achior, và khen ngợi anh ta 

rất nhiều. 

{6:21} Ozias và đưa ông ra khỏi hội đồng unto của mình 

nhà và thực hiện một bữa cơm cho những người lớn tuổi; và họ 
gọi là trên các 

Thiên Chúa của Israel tất cả đêm để được giúp đỡ. 

{7:1} ngày hôm sau Holofernes chỉ huy tất cả quân đội của ông, 



và tất cả người dân của mình, mà đã đến để tham gia của mình, 
mà 

họ nên loại bỏ trại của họ chống lại Bethulia, để có 

aforehand ascents xứ hill, và để làm cho chiến tranh 

Đối với trẻ em của Israel. 

{7:2} sau đó của người đàn ông mạnh mẽ loại bỏ trại của họ ở 
đó 

ngày, và quân đội của những người đàn ông của chiến tranh là 
một trăm và 

Bảy mươi ngàn footmen và mười hai ngàn kỵ binh, 

bên cạnh hành lý, và người đàn ông khác đã đi bộ trong 

họ, vô số rất lớn. 

{7:3} và họ cắm trại ở thung lũng gần unto Bethulia, 

bởi các đài phun nước và họ trải mình trong chiều rộng hơn 

Dothaim thậm chí Belmaim, và chiều dài từ Bethulia đến 

Cynamon, mà là over against Esdraelon. 

{7:4} bây giờ là các trẻ em của Israel, khi họ nhìn thấy các 

vô số của họ, đã gặp rất nhiều khó khăn, và nói rằng mỗi một 

để hàng xóm của mình, bây giờ sẽ những người đàn ông liếm 
lên khuôn mặt của các 

trái đất; cho dãy núi cao, cũng như các thung lũng, và cũng 
không 



những ngọn đồi, có khả năng chịu trọng lượng của họ. 

{7:5} thì mỗi người đàn ông chiếm lấy vũ khí của mình của chiến 
tranh, và 

khi họ đã kindled cháy khi tháp của họ, họ 

đêm vẫn và theo dõi tất cả những gì. 

{7:6} nhưng trong ngày thứ hai Holofernes đưa ra tất cả 

kỵ binh của mình trong tầm nhìn của trẻ em của Israel mà 

trong Bethulia, 

{7:7} và xem các đoạn đến thành phố, và đã đến 

Các đài phun nước của họ, và đã cho họ, và thiết lập 

đơn vị đồn trú của người đàn ông của chiến tranh trên chúng, 
và ông đã tự mình gỡ bỏ 

Đối với người dân của mình. 

{7:8} sau đó đến Ngài tất cả các trưởng của trẻ em của 

Ê-sau và tất cả các thống đốc của người dân của Moab, và các 

đội trưởng của bờ biển, và nói: 

{7:9} để cho Chúa của chúng tôi bây giờ nghe một từ, mà có thể 
không phải một 
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lật đổ quân ngươi. 

{7:10} này người dân của các trẻ em của Israel không tin cậy 



spears của họ, nhưng trong chiều cao của dãy núi wherein 

họ sống, bởi vì nó không phải là dễ dàng để đi lên đến đỉnh của 

dãy núi của họ. 

{7:11} bây giờ, do đó, thưa ngài, chiến đấu không chống lại 
chúng trong 

trận chiến mảng, và đó sẽ không quá nhiều như là một người 
đàn ông của thy 

những người hư mất. 

{7:12} vẫn trong trại thy, và giữ cho tất cả những người đàn ông 
của ngươi 

quân đội, và để cho ngươi tôi tớ có được vào tay của các đài 
phun nước 

nước, issueth ra chân núi: 

{7:13} cho tất cả các cư dân của Bethulia có nước của họ 

từ đó; Vì vậy khát sẽ giết họ, và họ sẽ bỏ của họ 

thành phố, và chúng tôi và người của chúng tôi sẽ đi lên đến 
đỉnh của các 

dãy núi gần và sẽ cắm trại khi họ, để xem 

mà không đi ra khỏi thành phố. 

{7:14} để họ và vợ của họ và con cái của họ sẽ 

tiêu thụ với lửa, và trước khi thanh kiếm chống lại 

họ, họ sẽ bị lật đổ trên đường phố nơi họ 



ngự. 

{7:15} như vậy ngươi chớ khiến họ một phần thưởng ác; 

bởi vì họ đã nổi dậy và gặp không phải là ngươi người an. 

{7:16} và những lời xin Holofernes và tất cả các ông 

công chức, và ông bổ nhiệm để làm những gì họ đã nói. 

{7:17} để trại trẻ Ammon rời, 

và với năm ngàn của người Assyria, và họ 

pitched trong thung lũng, và mất nước, và các đài phun nước 

nước các trẻ em của Israel. 

{7:18} thì các em Esau đã đi với các 

trẻ em của Ammon, và cắm trại tại nước đồi trên 

Đối với Dothaim: và họ đã gửi một số người trong số họ hướng 
tới các 

Nam-Tây Nam và hướng về phía đông over against Ekrebel, mà 
là 

gần unto Chusi, đó là khi brook Mochmur; và các 

phần còn lại của quân đội của người Assyria cắm trại ở vùng 
đồng bằng, và 

bao phủ mặt đất toàn bộ; và lều trại của họ và 

xe nôi được pitched cho vô số rất lớn. 

{7:19} thì con cái Israel đã khóc unto Chúa 



Thiên Chúa của họ, bởi vì trái tim của họ không thành công, cho 
tất cả các kẻ thù của họ 

có compassed chúng tròn về, và đã có không có cách nào để 

thoát ra từ trong số đó. 

{7:20} vì vậy tất cả các công ty của Assur vẫn về 

họ, cả hai đều footmen của xe ngựa, kỵ binh, và bốn và 

ba mươi ngày, do đó tất cả các tàu của họ nước thất bại tất cả 
các 

inhibitants của Bethulia. 

{7:21} và các bể chứa nước được làm trống, và họ đã không 

nước uống của họ điền vào trong một ngày; cho họ đã cho họ 

uống bằng biện pháp. 

{7:22} Vì vậy con nhỏ của họ đã ra khỏi trái tim, 

và của phụ nữ và thanh niên ngất đi cho khát, và sụp đổ 

xuống trong các đường phố của thành phố, và các đoạn của các 

Gates, và đó đã không còn sức mạnh bất kỳ trong chúng. 

{7:23} thì tất cả những người lắp ráp để Ozias, và đến các 

trưởng của thành phố, cả hai người đàn ông trẻ, và phụ nữ, và 
trẻ em, 

khóc với một giọng nói lớn, và nói trước tất cả các trưởng lão, 



{7:24} Thiên Chúa là thẩm phán giữa chúng tôi và bạn: cho ye 
có 

thực hiện chúng tôi tổn thương rất lớn, trong đó ye không có 
yêu cầu an 

trẻ em Assur. 

{7:25} để bây giờ chúng tôi có không có trợ giúp: nhưng Thiên 
Chúa đã bán cho chúng tôi 

vào bàn tay của họ, mà chúng tôi cần được ném xuống trước 
khi 

với khát vọng và hủy diệt họ. 

{7:26} bây giờ vì vậy gọi ngươi, và cung cấp các 

toàn thành phố cho một spoil cho người dân của Holofernes, và 
tất cả 

quân đội của mình. 

{7:27} đối với nó là tốt hơn cho chúng tôi để được thực hiện 
một spoil unto chúng, 

hơn để chết cho khát: vì chúng tôi sẽ là tôi tớ của Ngài, mà 
chúng tôi 

linh hồn có thể sống, và không thấy cái chết của trẻ sơ sinh của 
chúng tôi trước khi 

mắt của chúng tôi, cũng không phải vợ của chúng tôi cũng 
không phải con em chúng ta chết. 



{7:28} chúng tôi làm để làm chứng chống lại bạn thiên đường 
và các 

trái đất, và chúng tôi Thiên Chúa và Chúa Cha của chúng tôi, 
punisheth 

chúng tôi theo tội lỗi của chúng tôi và những tội lỗi của người 
cha của chúng tôi, rằng ông 

làm không theo như chúng tôi đã nói ngày hôm nay. 

{7:29} sau đó đã có tuyệt vời khóc với sự đồng ý một trong 

giữa hội đồng; và họ đã khóc unto Thiên Chúa Chúa 

với một giọng nói lớn. 

{7:30} thì nói Ozias với họ, anh trai, tốt 

lòng dũng cảm, ta chịu đựng được 5 ngày, trong đó các space 
các 

Chúa Thiên Chúa của chúng tôi có thể chuyển lòng thương xót 
của ông đối với chúng tôi; cho ông sẽ không 

bỏ rơi chúng tôi hoàn toàn. 

{7:31} và nếu vượt qua những ngày này, và có đến không có 
giúp đỡ 

unto chúng tôi, tôi sẽ làm theo lời của bạn. 

{7:32} và ông giải tán người, mỗi một để họ 

phí riêng; và họ đã đi đến các bức tường và tháp 

thành phố của họ, và gửi các phụ nữ và trẻ em vào của họ 



nhà ở: và họ đã rất thấp mang lại trong thành phố. 

{8:1} bây giờ tại thời điểm đó Judith nghe đó, đó là 

con gái của Merari, con trai của Ox, con trai của Joseph, các 

con trai của Ozel, con trai của Elcia, con trai của Ananias, con 
trai của 

Gedeon, con trai của Raphaim, con trai của Acitho, con trai của 

Eliu, con trai của Eliab, con trai của Nathanael, con trai của 

Cuối, con trai của Salasadal, con trai của Israel. 

{8:2} và Manasses là chồng của cô, của bộ lạc của mình và 

kindred, người chết trong vụ thu hoạch lúa mạch. 

{8:3} cho là ông đứng giám sát họ rằng ràng buộc sheaves 

trong trường, nhiệt đến khi đầu của ông, và ông đã giảm trên 

giường, và qua đời tại thành phố Bethulia: họ chôn ông ta 

với ông bố của ông trong lĩnh vực giữa Dothaim và Balamo. 

{8:4} vậy Judith là một góa phụ trong ngôi nhà của mình ba năm 
và 

bốn tháng. 

{8:5} và cô làm cho cô ấy một chiếc lều khi đầu của ngôi nhà của 
mình, 

và đặt trên sackcloth khi loins của cô và ware bà góa phụ 

may mặc. 



{8:6} và cô fasted tất cả các ngày của cô bụa, tiết kiệm 

eves của các sabbaths, và sabbaths các, và eves của 

các vệ tinh mới, và các vệ tinh mới và các lễ và 

Ngày long trọng của ngôi nhà của Israel. 

{8:7} tàu sân bay đã một countenance vẻ đẹp trai và rất 

đẹp để nhìn: và chồng Manasses đã rời cô 

vàng và bạc, và menservants và maidservants, và 
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gia súc, và vùng đất; và cô ấy vẫn theo họ. 

{8:8} và có là không mà đưa cho cô một chữ bị bệnh; AR cô 

sợ Thiên Chúa rất nhiều. 

{8:9} bây giờ khi cô nghe nói những lời ác của người dân 

Đối với các thống đốc, trong đó họ ngất đi vì thiếu nước; cho 

Judith đã nghe tất cả các từ Ozias đã nói unto 

họ, và rằng ông đã tuyên thệ nhậm chức để cung cấp thành phố 
unto các 

Assyria sau năm ngày; 

{8:10} sau đó cô gửi cô waitingwoman, trong đó có các 

chính phủ của tất cả mọi thứ cô đã có, để gọi Ozias và 

Chabris và Charmis, người cổ đại của thành phố. 



{8:11} và họ đến cho đến cô, và cô nói unto chúng, 

Nghe thấy tôi bây giờ, O ngươi thống đốc của các cư dân của 

Bethulia: đối với những từ của bạn, mà ngươi đã nói trước khi 
các 

những ngày này là không đúng, chạm vào lời tuyên thệ này mà 
ye 

thực hiện và phát âm giữa Thiên Chúa và bạn, và có 

hứa hẹn để cung cấp thành phố cho kẻ thù của chúng tôi, trừ 
khi trong vòng 

những ngày Chúa sẽ giúp bạn. 

{8:12} và bây giờ là ai ye có cám dỗ Chúa đây 

ngày, và đứng thay vì Thiên Chúa trong số trẻ em của người đàn 
ông? 

{8:13} và bây giờ cố gắng Lord Almighty, nhưng ngươi sẽ không 
bao giờ 

biết bất cứ điều. 

{8:14} cho ye không thể tìm thấy độ sâu của trái tim của người 
đàn ông, 

không phải ngươi có thể cảm nhận những điều mà ông 
thinketh: sau đó làm thế nào 

ye có thể tìm ra Thiên Chúa, Ngài đã thực hiện tất cả những 
điều này, và 



biết cái tâm của mình, hay thấu hiểu mục đích của mình? Nay, 
của tôi 

Anh trai, kích động không Chúa Thiên Chúa của chúng tôi cho 
sự tức giận. 

{8:15} nếu ông sẽ không giúp chúng tôi trong vòng 5 ngày này, 
ông 

hath sức mạnh để bảo vệ chúng ta khi ông sẽ, thậm chí mỗi 
ngày, hoặc để 

tiêu diệt chúng trước khi kẻ thù của chúng tôi. 

{8:16} không ràng buộc tham mưu của Chúa Thiên Chúa của 
chúng tôi: cho 

Thiên Chúa không phải là người đàn ông, rằng ông có thể bị đe 
dọa; nó không phải là anh 

là con trai của người đàn ông, rằng ông nên vò. 

{8:17} Vì vậy chúng ta hãy chờ đợi cho sự cứu rỗi của Ngài, và 
gọi 

Khi anh ta để giúp chúng tôi, và ông sẽ nghe thấy giọng nói của 
chúng tôi, nếu nó xin vui lòng 

Anh ta. 

{8:18} có phát sinh không có ở tuổi của chúng tôi, không phải là 
có 

bây giờ bất kỳ trong những ngày này của bộ lạc, cũng không gia 
đình, cũng như mọi người, 



cũng không phải là thành phố giữa chúng ta, mà tôn thờ các vị 
thần được làm bằng tay, như là 

Ngài đã là aforetime. 

{8:19} cho sự gây ông bố chúng tôi đã được trao cho các 

thanh kiếm, và cho một spoil, và đã có một mùa thu lớn trước 
khi chúng tôi 

kẻ thù. 

{8:20} nhưng chúng tôi biết không có thần khác, do đó chúng 
tôi tin tưởng 

rằng ông sẽ không dispise cho chúng tôi, cũng không phải bất kỳ 
của đất nước chúng ta. 

{8:21} cho nếu chúng tôi được thực hiện như vậy, tất cả Judea 
nằm chất thải, và 

nơi tôn nghiêm của chúng tôi sẽ được tha; và ông sẽ yêu cầu 
các 

phỉ đó tại miệng của chúng tôi. 

{8:22} và giết mổ của anh trai của chúng tôi, và các 

bị giam cầm của đất nước, và đau khổ của chúng tôi 

di sản thừa kế, ông sẽ lần lượt trên đầu của chúng tôi trong số 
các dân ngoại, 

wheresoever chúng ta sẽ trong bondage; và chúng ta sẽ một 

hành vi phạm tội và làm nhục Nha cho tất cả họ có cho chúng 
tôi. 



{8:23} cho nô lệ của chúng tôi sẽ không được chuyển trực tiếp 
ủng hộ: 

nhưng Chúa Thiên Chúa của chúng tôi sẽ biến nó vẫn. 

{8:24} bây giờ, do đó, anh trai O, cho chúng tôi shew một ví dụ 

để anh trai của chúng tôi, bởi vì trái tim của họ phụ thuộc vào 
chúng tôi, và 

khu bảo tồn, và ngôi nhà và bàn thờ, phần còn lại cho chúng ta. 

{8:25} hơn nữa chúng ta hãy tạ ơn Chúa Thiên Chúa của chúng 
tôi, 

đó trieth chúng tôi, ngay cả khi ông đã làm ông bố của chúng 
tôi. 

{8:26} nhớ điều gì ông đã làm với Abraham, và 

làm thế nào ông đã cố gắng Isaac, và những gì đã xảy ra với 
Jacob ở 

Lưỡng Hà của Syria, khi ông giữ các con chiên của Laban của 
mình 

Anh trai của mẹ. 

{8:27} cho ông hath không cố gắng cho chúng tôi trong lửa, như 
ông đã làm họ, 

cho khám trái tim của họ, không phải ngài đã ông đưa 

trả thù cho chúng tôi: nhưng Chúa scourge họ đến 

gần ngài, để admonish chúng. 



{8:28} sau đó nói Ozias cho cô ấy, tất cả những gì thou hast 
ngươi nói 

thou hast nói với một trái tim tốt, và là không có mà 

có thể gainsay từ thy. 

{8:29} cho đây không phải là ngày đầu tiên trong đó ngươi sự 
khôn ngoan là 

thể hiện; nhưng từ sự khởi đầu của ngươi ngày tất cả các 

mọi người đã biết ngươi hiểu, bởi vì các 

bố trí của trái tim ngươi là tốt. 

{8:30} nhưng những người đã rất khát, và buộc chúng tôi 

do unto chúng như chúng tôi đã nói chuyện, và để mang lại một 
lời tuyên thệ 

Khi chúng ta, mà chúng tôi sẽ không phá vỡ. 

{8:31} do đó bây giờ cầu nguyện ngươi đối với chúng tôi, bởi vì 
ngươi nghệ thuật một 

người phụ nữ ngoan đạo, và Chúa sẽ gửi cho chúng tôi mưa để 
điền vào chúng tôi 

Bể chứa nước, và chúng tôi sẽ mờ nhạt không nhiều. 

{8:32} thì nói Judith unto chúng, nghe tôi, và tôi sẽ làm 

một điều, mà sẽ đi trong suốt thế hệ tất cả các 

trẻ em của đất nước chúng ta. 

{8:33} ye sẽ đứng đêm này tại các cửa khẩu, và tôi sẽ đi 



ra với waitingwoman của tôi: trong những ngày đó ye 

đã hứa sẽ cung cấp thành phố với kẻ thù của chúng tôi Chúa 

sẽ thăm Israel bằng tay tôi. 

{8:34} nhưng hỏi không phải là ngươi mỏ luật: đối với tôi sẽ 
không 

tuyên bố nó unto bạn, cho đến khi những điều được hoàn 
thành mà tôi làm. 

{8:35} sau đó nói: Ozias và các hoàng tử unto của mình, đi 

hòa bình, và Chúa là Thiên Chúa trước khi ngươi, để trả thù 

vào kẻ thù của chúng tôi. 

{8:36} để họ trở về từ các trại, và đã đi đến của họ 

Phường. 

{9:1} Judith rơi trên khuôn mặt của cô, và đưa tro khi cô 

người đứng đầu, và phát hiện ra sackcloth wherewith bà 

mặc quần áo; và khoảng thời gian mà hương đó là buổi tối 

được cung cấp tại Jerusalem trong nhà của Lord Judith 

khóc với một giọng nói lớn, và nói, 

{9:2} O Lord Thiên Chúa của cha tôi Simeon, mà ngươi 

gavest một thanh kiếm để trả thù của người lạ, người 

nới lỏng nịt lưng một maid cho ô uế của cô, và phát hiện ra 

đùi của cô xấu hổ, và ô nhiễm trinh của cô với cô ấy 



làm nhục Nha; cho ngươi saidst, nó không phải như vậy; và họ 
đã làm được 

Vì vậy: 
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{9:3} tại sao ngươi gavest các vua của họ để được bị giết, vì vậy 

họ nhuộm của giường trong máu, bị lừa dối, và 

smotest tôi tớ của Chúa, và Chúa sau khi 

của thrones; 

{9:4} và hast được bà vợ của họ cho một con mồi, và của họ 

con gái là kẻ bị giam cầm, và tất cả các chiến lợi phẩm của họ 
được chia 

trong số các trẻ em thân yêu thy; mà đã được di chuyển với thy 
nhiệt tình, 

abhorred ô nhiễm của máu của họ, và kêu gọi 

Ngươi cho viện trợ: O God, O ơi, nghe cũng một góa phụ. 

{9:5} cho thou hast rèn không chỉ những điều đó, nhưng 

cũng là những điều mà rơi ra trước khi, và đó diễn ra 

sau; thou hast ngươi nghĩ theo những điều mà bây giờ, và 

đó là tới. 

{9:6} đúng, điều gì ngươi didst xác định đã sẵn sàng tại 



bàn tay, và nói rằng, Lo, chúng tôi đang ở đây: đối với tất cả các 
cách thy 

chuẩn bị sẵn sàng, và bản án thy thy biết trước. 

{9:7} cho, behold, người Assyria là nhân trong của họ 

sức mạnh; họ đang sôi nổi với con ngựa và người đàn ông; họ 
vinh quang trong 

sức mạnh của footmen của họ; họ tin tưởng ở shield, và spear, 

và mũi tàu, và treo lên; và không biết nghệ thuật mà ngươi 
Chúa mà 

breakest các trận đánh: Chúa là tên thy. 

{9:8} ném xuống sức mạnh của họ trong quyền lực ngươi, và 
mang lại 

xuống lực lượng của họ trong cơn thịnh nộ thy: cho họ có 
purposed cho 

ô uế thy khu bảo tồn, và gây ô nhiễm dinh nơi thy 

vẻ vang tên resteth và bỏ với thanh kiếm còi 

của thy bàn thờ. 

{9:9} kìa, niềm tự hào của họ, và gửi cho thy cơn thịnh nộ khi họ 

người đứng đầu: cho vào mỏ tay, mà là một góa phụ, sức mạnh 

rằng tôi có thai. 

{9:10} trừng phạt bằng sự lừa dối của đôi môi của tôi công chức 
với các 



Hoàng tử và hoàng tử với các công chức: phá vỡ của họ 

stateliness bởi bàn tay của một người phụ nữ. 

{9:11} cho thy điện standeth không trong vô số cũng không phải 
ngươi 

có thể trong người đàn ông mạnh mẽ: cho ngươi nghệ thuật 
Thiên Chúa của các ảnh hưởng, một 

Trợ giúp của các bị áp bức, một theo yếu, một 

bảo vệ của các forlorn, một vị cứu tinh của họ mà không có 

Hy vọng. 

{9:12} tôi cầu nguyện ngươi, tôi cầu nguyện ngươi, O God của 
cha tôi, và 

Thiên Chúa thừa kế của Israel, Chúa tể của bầu trời và 

trái đất, người sáng tạo của các nước, vua của mọi sinh vật, 
nghe 

Ngươi cầu nguyện của tôi: 

{9:13} và làm cho bài phát biểu của tôi và sự lừa dối được vết 
thương của họ 

và sọc, ai có purposed điều độc ác chống lại Chúa 

giao ước, và thy hallowed house, và chống lại đầu 

Sion, và chống lại các nhà sở hữu của con ngươi. 

{9:14} và làm cho mọi dân tộc và bộ lạc để xác nhận 



ngươi nghệ thuật Thiên Chúa của tất cả quyền lực và có thể, và 
rằng có 

là không ai khác đó protecteth người dân của Israel, nhưng 
ngươi. 

{10:1} bây giờ sau đó, cô đã ngừng khóc unto Thiên Chúa 

Israel, và xấu thực hiện chấm dứt tất cả các từ này. 

{10:2} cô tăng nơi cô đã giảm, và được gọi là 

cô hầu gái, và đi xuống vào trong nhà mà trong đó các cô 

nơi ở trong ngày Sa-bát, và trong ngày lễ thánh bổn mạng của 
mình, 

{10:3} và kéo ra sackcloth mà cô đã có, 

đưa ra các sản phẩm may mặc của bà bụa và rửa của cô 

cơ thể trên tất cả với nước, và xức dầu mình với quý 

thuốc mỡ, bện tóc đầu của cô và đặt trên lốp xe 

sau khi nó, và đặt trên mình sản phẩm may mặc của sự vui vẻ, 
wherewith cô 

là mạ trong cuộc đời của Manasses chồng. 

{10:4} và cô mất dép khi đôi chân của mình, và đưa 

cô vòng tay của cô, và dây chuyền của cô, và vành đai của mình, 
và cô ấy 

bông tai, và tất cả các cô ấy ornaments, và decked mình mạnh 
dạn, 



để quyến rũ mắt của tất cả mọi người nên nhìn thấy cô ấy. 

{10:5} sau đó cô đã cho cô giúp việc một chai rượu vang, và một 

Khạp đựng nước dầu, và lấp đầy một túi với ngô khô và cục u 

Các figs, và với bánh mì tốt; Vì vậy cô xếp tất cả những điều này 

cùng với nhau, và đặt chúng trên của cô. 

{10:6} vì vậy họ đã đi ra đến cửa của thành phố 

Bethulia, và tìm thấy đứng Ozias có và người cổ đại của 

thành phố, Chabris và Charmis. 

{10:7} và khi họ nhìn thấy cô ấy, countenance vẻ của cô đã 

thay đổi, và trang phục của cô được thay đổi, họ tự hỏi của cô 

Làm đẹp rất đáng kể, và nói unto của mình. 

{10:8} các Chúa, Thiên Chúa Cha của chúng tôi cung cấp cho 
ngươi ân, 

và đạt thine enterprizes đến vinh quang của trẻ em 

của Israel, và sự nâng cao của Jerusalem. Sau đó họ 

tôn thờ Thiên Chúa. 

{10:9} và cô nói unto chúng, chỉ huy các cửa của các 

thành phố được mở ra cho tôi, rằng tôi có thể đi ra để thực 
hiện 

những điều các whereof ye đã nói chuyện với tôi. Vì vậy họ 



chỉ huy những người đàn ông trẻ để mở unto của mình, như cô 
đã có 

nói. 

{10:10} và khi họ đã làm như vậy, Judith đi ra, cô, 

và cô giúp việc với cô ấy; và những người đàn ông thành phố 
chăm sóc 

cô ấy cho đến khi cô đi xuống núi, và cho đến khi cô ấy đã có 

thông qua các thung lũng, và có thể nhìn thấy cô ấy không còn 
nữa. 

{10:11} vì vậy họ đã đi thẳng ra ở thung lũng: và 

chiếc đồng hồ đầu tiên của người Assyria đã gặp cô ấy, 

{10:12} đã diễn của cô và yêu cầu của mình, những gì con người 
nghệ thuật 

Ngươi? và từ đâu comest ngươi? và đâu goest ngươi? 

Và cô nói, tôi là một người phụ nữ Do Thái, và đang chạy trốn 

từ đó: đối với họ sẽ đưa cho bạn được tiêu thụ: 

{10:13} và tôi đến trước Holofernes trưởng 

đội trưởng của quân đội của bạn, để tuyên bố lời của sự 
thật; và tôi sẽ 

shew anh ta một cách, nhờ đó mà ông sẽ đi và giành chiến 
thắng tất cả các ngọn đồi 



đất nước, mà không làm mất cơ thể hoặc đời sống của bất kỳ 
một của mình 

người đàn ông. 

{10:14} bây giờ, khi những người đàn ông nghe cô ấy từ, và 
beheld 

countenance vẻ của cô, họ tự hỏi rất nhiều vẻ đẹp của cô, và 

nói unto của mình, 

{10:15} thou hast ngươi đã cứu mạng ngươi, trong đó thou hast 
hasted 

để đi đến sự hiện diện của Chúa của chúng tôi: bây giờ vì vậy 

đến lều của mình, và một số người trong chúng ta sẽ tiến hành 
các ngươi, cho đến khi 

họ đã gửi ngươi đến bàn tay của mình. 

{10:16} và khi ngươi standest trước khi anh ta, được không sợ 

trong con tim, nhưng shew unto Ngài theo ngươi từ; và 

ông sẽ nỉ ngươi tốt. 

{10:17} sau đó họ đã chọn ra khỏi đó một trăm người đàn ông 

đi cùng với cô ấy và cô giúp việc; và họ đã mang cô đến các 

lều của Holofernes. 
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{10:18} sau đó đã có một hành lang trong suốt tất cả các 



Camp: cho sắp tới của cô noised trong các lều, và họ 

đến cô ấy, như cô ấy đứng mà không cần các trại Holofernes, 

cho đến khi họ nói với ông của cô ấy. 

{10:19} và họ tự hỏi tại vẻ đẹp của cô, và ngưỡng mộ 

trẻ em của Israel vì cô ấy, và mỗi một trong nói với 

hàng xóm của mình, những người sẽ khinh khi những người 
này, có 

trong số đó là phụ nữ như vậy? chắc chắn nó không phải là tốt 
cái này 

người đàn ông của họ còn lại những người đang được cho đi có 
thể đánh lừa các 

cả trái đất. 

{10:20} và họ mà nằm gần Holofernes đi ra ngoài, và 

Tất cả công chức của mình và họ đưa cô vào lều. 

{10:21} bây giờ Holofernes nghỉ ngơi trên giường của mình dưới 
một 

nóc buồng lái được dệt với màu tím và vàng, và 

Ngọc và đá quý. 

{10:22} Vì vậy họ kính ông bà; và ông ra đến 

trước lều với đèn bạc đi trước khi ngài. 

{10:23} và khi Judith đi trước khi anh ta và mình 



công chức đều nhận vẻ đẹp của cô ấy 

countenance vẻ; và cô rơi trên khuôn mặt của cô, và đã làm 

tôn kính Ngài: và công chức của mình đã cô lập. 

{11:1} thì nói Holofernes cho cô ấy, người phụ nữ, có 

sự thoải mái tốt, sợ hãi không có trong trái tim con: cho tôi 
không bao giờ làm tổn thương bất kỳ 

đó là sẵn sàng phục vụ Nabuchodonosor, vua của tất cả 

trái đất. 

{11:2} bây giờ vì vậy, nếu ngươi người dwelleth trong các 

núi đã không thiết lập ánh sáng của tôi, tôi sẽ không có nâng 

up của tôi giáo chống lại họ: nhưng họ đã làm được những điều 
này 

để bản thân mình. 

{11:3} nhưng bây giờ cho tôi biết tại sao ngươi nghệ thuật bỏ 
chạy khỏi 

họ, và nghệ thuật unto chúng tôi: thou nghệ thuật đến cho bảo 
vệ; 

sự thoải mái tốt, ngươi chớ sống đêm này, và sau đây: 

{11:4} cho không ai sẽ tổn thương ngươi, nhưng nỉ ngươi, như 

họ làm người hầu của vua Nabuchodonosor thưa ngài. 

{11:5} thì Judith nói cùng ngài, nhận được những lời của 



Tôi Tớ Chúa, và phải chịu đón ngươi nói ngươi 

sự hiện diện, và tôi sẽ tuyên bố không nói dối tôi Chúa đêm 
nay. 

{11:6} và nếu ngươi héo theo lời của ngươi 

đón, Thiên Chúa sẽ mang lại những điều hoàn hảo để đi qua 

Ngươi; và Chúa của tôi sẽ không thất bại trong mục đích của 
mình. 

{11:7} như Nabuchodonosor vua của trái đất tất cả liveth, 

và quyền lực của ông liveth, người đã gửi cho ngươi cho các 

phát huy mọi điều sống: đối với không chỉ người đàn ông trách 
nhiệm phục vụ 

Anh ta bằng ngươi, nhưng cũng có những con thú của lĩnh vực 
này, và gia súc, 

và con không khí, sẽ sống theo ngươi quyền lực dưới 

Nabuchodonosor và tất cả các ngôi nhà của mình. 

{11:8} cho chúng tôi đã nghe nói về chính sách ngươi, và ngươi 
sự khôn ngoan 

và nó được báo cáo ở tất cả trái đất, mà ngươi chỉ nghệ thuật 
tuyệt vời 

trong tất cả các Vương Quốc, và kiến thức hùng tại, và 

Tuyệt vời trong những kỳ công của chiến tranh. 

{11:9} bây giờ là liên quan đến vấn đề này, Achior đã 



nói trong hội đồng thy, chúng tôi đã nghe từ của mình; Đối với 
những người đàn ông 

Bethulia đã cứu ông, và ông tuyên bố unto chúng tất cả những 
gì ông 

đã nói cho ngươi. 

{11:10} vì vậy, O lord và thống đốc, tôn trọng không phải của 
mình 

từ; nhưng lay nó trong trái tim con, cho đó là sự thật: đối với 
quốc gia của chúng tôi 

không phải bị trừng phạt, không thanh kiếm có thể ưu tiên áp 
dụng đối với 

họ, ngoại trừ việc họ phạm tội chống lại Thiên Chúa của họ. 

{11:11} và bây giờ, thưa ngài không bị đánh bại và 

frustrate về mục đích của mình, thậm chí tử vong bây giờ rơi 
khi họ, 

và tội lỗi của họ đã vượt qua chúng, wherewith họ sẽ 

khiêu khích của Thiên Chúa để tức giận whensoever họ sẽ làm 
điều đó 

đó không phù hợp được thực hiện: 

{11:12} victuals của họ thất bại họ, và tất cả các nước của họ là 

rất ít, và họ đã quyết định đặt tay trên của họ 

gia súc, và purposed tiêu thụ tất cả những điều đó, rằng Thiên 
Chúa 



Ngài đã cấm chúng ăn theo pháp luật của ông: 

{11:13} và được giải quyết để chi tiêu firstfruits của các các 

tenths của rượu vang và dầu, trong đó họ đã sanctified, và 

dành riêng cho các linh mục phục vụ ở Jerusalem trước các 

khuôn mặt của Thiên Chúa chúng tôi; Các thứ mà nó không phải 
là hợp pháp đối với bất kỳ 

những người quá nhiều như là để liên lạc với bàn tay của họ. 

{11:14} cho họ đã gửi một số đến Jerusalem, bởi vì 

họ cũng có ngự có đã làm như thế, để mang lại cho họ một 

giấy phép từ Thượng viện. 

{11:15} bây giờ khi họ sẽ mang lại cho họ từ, họ sẽ 

forthwith làm điều đó, và họ sẽ được trao cho ngươi được 

bị phá hủy trong cùng một ngày. 

{11:16} tại sao đón con, biết tất cả điều này, tôi 

bỏ chạy khỏi sự hiện diện của họ; và Thiên Chúa đã gửi cho tôi 
để làm việc 

mọi thứ với ngươi, whereat tất cả trái đất sẽ được ngạc nhiên, 

và ai sẽ nghe nó. 

{11:17} cho tôi tớ Chúa là tôn giáo, và serveth là Thiên Chúa 

trời ngày đêm: bây giờ vì vậy, thưa ngài, tôi sẽ 

vẫn với ngươi, và ngươi tôi tớ sẽ đi ra ngoài ban đêm vào 



Thung lũng, và tôi sẽ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, và ông sẽ 
cho tôi biết 

khi họ đã cam kết tội lỗi của họ: 

{11:18} và tôi sẽ đến và shew nó cho ngươi: ngươi sau đó 

chớ đi ra với tất cả các đội quân ngươi, và sẽ có là không 

họ sẽ chống lại ngươi. 

{11:19} và mẹ sẽ hướng dẫn các ngươi thông qua giữa Judea, 

cho đến khi ngươi đến trước khi Jerusalem; và tôi sẽ thiết lập 
ngai vàng thy 

ở giữa chúng; và ngươi shalt đẩy họ như con chiên mà 

có không có chăn, và một con chó sẽ không phải quá nhiều như 
là mở của mình 

miệng lúc ngươi: cho những điều đã nói với tôi theo 

tiên tri của tôi, và họ đã được tuyên bố unto tôi, và tôi 

đang gửi tới nói cho ngươi. 

{11:20} sau đó từ của cô hài lòng Holofernes và tất cả các ông 

công chức; và họ nhận lúc sự khôn ngoan của cô và nói: 

{11:21} có không phải là một người phụ nữ từ một đầu của các 

trái đất khác, cả hai cho vẻ đẹp của khuôn mặt, và sự khôn 
ngoan của 

từ. 



{11:22} Holofernes tương tự như vậy nói unto của mình. Thiên 
Chúa hath 

thực hiện tốt cho ngươi trước người, sức mạnh có thể 

là trong tay của chúng tôi và tiêu hủy khi họ nhẹ 

về vấn đề thưa ngài. 

{11:23} và bây giờ nghệ thuật ngươi xinh đẹp trong cả hai thy 

countenance vẻ, và dí dỏm trong lời Chúa: chắc chắn nếu ngươi 
làm như 

thou hast nói thy Thiên Chúa sẽ là Chúa, và ngươi shalt 

ngự trong ngôi nhà của vua Nabuchodonosor, và shalt 
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nổi tiếng thông qua toàn bộ trái đất. 

{12:1} sau đó ông đã chỉ huy để mang lại cho cô ấy ở nơi mình 

Tấm đã được thiết lập; và bade rằng họ nên chuẩn bị cho cô ấy 
của 

Các loại thịt của chính mình, và cô ấy nên uống của mình riêng 
của rượu vang. 

{12:2} và Judith nói, tôi sẽ không ăn đó, vì sợ rằng có 

một hành vi phạm tội: nhưng cung cấp sẽ được thực hiện cho 
tôi những điều 

rằng tôi đã mang lại. 

{12:3} sau đó Holofernes nói unto của mình, nếu cung cấp thy 



Nếu không, làm thế nào chúng ta nên cho ngươi như thế? để có 

không có với chúng tôi về nước Chúa. 

{12:4} thì nói Judith Ngài như linh hồn thy liveth, của tôi 

Chúa, đón ngươi không sẽ dành những điều mà tôi 

có, trước khi công chúa của tôi tay những điều mà ông 

Ngài đã xác định. 

{12:5} thì công chức của Holofernes đã mang cô ta vào 

lều, và cô ấy ngủ cho đến nửa đêm, và cô ấy đã phát sinh khi nó 

đổi hướng tới xem buổi sáng, 

{12:6} và gửi đến Holofernes, tiết kiệm, để cho Chúa của tôi bây 
giờ 

bộ chỉ huy đón ngươi có thể đi ra cùng cầu nguyện. 

{12:7} sau đó Holofernes chỉ huy guard của mình rằng họ 

không nên ở cô: vì vậy cô nơi ở trong trại ba ngày, 

và đi ra ngoài vào ban đêm vào thung lũng Bethulia, và 

rửa mình ở một đài phun nước của trại. 

{12:8} và khi cô ấy ra đi, cô besought Chúa 

Thiên Chúa của Israel để trực tiếp theo cách của mình để nâng 
lên của các 

trẻ em của người dân của mình. 

{12:9} vì vậy nó đến trong sạch, và ở lại trong lều, 



cho đến khi cô ấy đã ăn thịt của mình tại buổi tối. 

{12:10} và trong ngày thứ tư Holofernes làm một bữa cơm cho 

công chức riêng của mình, và được gọi là không ai trong số các 
sĩ quan tới các 

tổ Dạ tiệc. 

{12:11} sau đó nói ông để Bagoas hoạn quan, những người đã 
có 

sạc qua tất cả các rằng ông đã có, đi ngay bây giờ, và thuyết 
phục này 

Người phụ nữ Do Thái mà là với ngươi, rằng cô ấy đến unto 
chúng ta, 

ăn và uống với chúng tôi. 

{12:12}, lo, nó sẽ là một sự xấu hổ cho người của chúng tôi, nếu 
chúng ta 

sẽ cho một phụ nữ đi, không có công ty của mình; cho 

Nếu chúng ta rút ra của cô không phải cho đến chúng ta, cô ta 
sẽ cười với chúng tôi để khinh miệt. 

{12:13} sau đó đã đi Bagoas từ sự hiện diện của 

Holofernes, và đến với cô ấy, và ông nói, hãy để không phải 
trong hội chợ 

nư sinh viên sợ đến Tâu Đức vua, và được vinh danh tại của 
mình 

sự hiện diện, và uống rượu, và có vui vẻ với chúng tôi và có 



thực hiện ngày này như là một người con gái của người Assyria, 

phục vụ trong nhà của Nabuchodonosor. 

{12:14} sau đó nói Judith ngài, tôi là ai bây giờ, mà tôi 

nên gainsay thưa ngài? chắc chắn nào pleaseth anh tôi 

sẽ làm nhanh chóng, và nó sẽ là niềm vui của tôi cho đến ngày 
của tôi 

cái chết. 

{12:15} để cô ấy nổi lên, và decked mình với quần áo của cô 

và tất cả các phụ nữ của cô của trang phục maid của cô đã đi và 
đặt mềm 

da trên mặt đất cho bà over against Holofernes, mà 

cô đã nhận được của Bagoas xa cô sử dụng hàng ngày, mà cô có 
thể 

ngồi và ăn khi họ. 

{12:16} bây giờ khi Judith đến và ngồi xuống, 

Holofernes trái tim của ông được ravished với tâm trí của mình, 
và của mình 

đã được di chuyển, và ông mong muốn rất nhiều công ty của 
mình; cho ông 

chờ một thời gian để đánh lừa cô, từ ngày ông đã nhìn thấy 

của cô. 

{12:17} thì nói Holofernes unto của mình, uống bây giờ, và 



Hãy vui vẻ với chúng tôi. 

{12:18} vậy Judith nói, tôi sẽ uống bây giờ, thưa ngài, bởi vì 

cuộc sống của tôi phóng đại trong tôi ngày này nhiều hơn tất cả 
các ngày 

kể từ khi tôi được sinh ra. 

{12:19} sau đó bà đã ăn và uống trước khi anh ta những gì 

maid của cô đã chuẩn bị. 

{12:20} và Holofernes đã thỏa thích tuyệt vời của mình, và 

uống rượu nhiều hơn ông đã say rượu tại bất kỳ thời điểm nào 
trong một ngày 

kể từ khi ông được sinh ra. 

{13:1} bây giờ khi buổi tối được đến, công chức của mình 

làm cho sự vội vàng để khởi hành, và Bagoas tắt lều mà không 
cần, và 

miễn nhiệm bồi bàn từ sự hiện diện của Chúa của mình; và 

họ đã đi đến giường của họ: đối với họ đã được tất cả weary, 
bởi vì các 

bữa cơm có được lâu dài. 

{13:2} và Judith đã để lại dọc theo trong lều, và 

Holofernes nằm dọc theo giường của ông: cho ông đã được lấp 
đầy với 

rượu vang. 



{13:3} bây giờ Judith có dưới sự chỉ huy của cô hầu gái đứng 

mà không có bedchamber của mình, và chờ đợi cho cô ấy. sắp 
ra, 

như cô đã làm hàng ngày: cho cô ấy nói cô ấy sẽ đi ra với cô ấy 

lời cầu nguyện, và cô spake để Bagoas theo cùng một 

mục đích. 

{13:4} vì vậy, tất cả đã đi ra và không ai được còn lại trong các 

bedchamber, không ít, cũng không lớn. Sau đó, Judith, đứng 

bởi giường của mình, cho biết trong trái tim của cô, O Lord 
Thiên Chúa của tất cả quyền lực, nhìn 

này hiện nay khi các tác phẩm của tôi tay cho các 

sự nâng cao của Jerusalem. 

{13:5} bây giờ là thời gian để giúp đỡ ngươi thừa kế, và 

để thực hiện con enterprizes để phá hủy các 

kẻ thù mà tăng chống lại chúng tôi. 

{13:6} sau đó cô ấy đã để các trụ cột của giường 

Holofernes' đầu, và đã xuống của ông fauchion từ 

từ đó, 

{13:7} và tiếp cận với giường của mình, và đã giữ của người 

tóc của mình đầu, và nói, củng cố tôi, O Lord Thiên Chúa của 

Israel ngày nay. 



{13:8} và cô smote hai lần vào cổ của mình với tất cả các cô ấy 

có thể, và cô ấy đã lấy đi đầu của mình từ anh ta. 

{13:9} và giảm cơ thể của mình từ giường, và 

kéo xuống những tán cây từ các trụ cột; và anon sau khi cô ấy 

đã đi ra, và cho Holofernes đầu của mình để maid của mình; 

{13:10} và cô đặt nó trong túi của mình thịt: vì vậy, họ twain 

đã đi lại với nhau theo tuỳ unto cầu nguyện: và 

khi họ đi qua trại, họ compassed thung lũng, và 

đi lên núi của Bethulia, và đến cửa 

đó. 

{13:11} thì cho là Judith xa ra, watchmen tại các 

cửa, mở cửa, bây giờ mở cửa: Thiên Chúa, thậm chí là Thiên 
Chúa chúng ta, là với 
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chúng tôi, để shew quyền lực của mình được nêu ra ở 
Jerusalem, và lực lượng của mình 

chống lại kẻ thù, như ông hath thậm chí thực hiện ngày này. 

{13:12} bây giờ khi người đàn ông của thành phố cô nghe tiếng 
nói của mình, 

họ đã làm cho sự vội vàng để đi xuống cửa của thành phố của 
họ, và 



họ gọi là trưởng lão của thành phố. 

{13:13} và sau đó họ chạy tất cả cùng nhau, cả nhỏ và 

Tuyệt vời, cho nó là lạ unto chúng rằng cô ấy đã đến: do đó 

họ mở cửa, và nhận được chúng, và thực hiện một ngọn lửa 
cho 

một vòng ánh sáng, và đứng về họ. 

{13:14} thì cô ấy nói cho họ với một giọng nói lớn, ngợi khen, 

ngợi khen Chúa, ca ngợi Thiên Chúa, tôi nói, vì ông hath không 
lấy đi của mình 

lòng thương xót từ ngôi nhà của Israel, nhưng đã phá hủy 
chúng tôi 

kẻ thù của tôi tay đêm này. 

{13:15} vì vậy cô đã đứng đầu ra khỏi túi và kính 

nó, và nói unto chúng, nhìn người đứng đầu của Holofernes, 
các 

trưởng Đại úy quân đội của Assur, và nhìn những tán cây, 

trong đó ông đã nói dối trong say rượu của mình; và Chúa hath 

smitten anh ta bởi bàn tay của một người phụ nữ. 

{13:16} như là Chúa liveth, người đã giữ tôi trong con đường 
của tôi 

rằng tôi đã đi, countenance vẻ của tôi đã lừa dối anh ta cho 
mình 



hủy diệt, và chưa hath ông không cam kết tội lỗi với tôi, đến 

ô uế và xấu hổ tôi. 

{13:17} thì tất cả những người đã ngạc nhiên tuyệt vời, 

và cúi mình và thờ Thiên Chúa, và nói với 

một trong những phù hợp, may mắn là ngươi, O Thiên Chúa 
chúng ta, mà hast ngươi ngày hôm nay 

mang đến cho nought kẻ thù của những người thy. 

{13:18} thì nói Ozias unto của mình, con gái O, nghệ thuật may 
mắn 

Ngươi là Thiên Chúa cao nhất trên tất cả các phụ nữ sau khi các 

trái đất; và may mắn là Thiên Chúa, có Chúa hath tạo các 

trời và đất, hath hướng ngươi để các 

cắt giảm giá của người đứng đầu của các trưởng của kẻ thù của 
chúng tôi. 

{13:19} này thy tự tin sẽ không khởi hành từ các 

trái tim của người đàn ông, nhớ sức mạnh của Thiên Chúa cho 
bao giờ hết. 

{13:20} Thiên Chúa và biến những điều để ngươi cho một vĩnh 
viễn 

khen ngợi, đến thăm ngươi trong những điều tốt đẹp bởi vì 
ngươi hast không 



Tha thy cuộc sống cho affliction của đất nước chúng ta, nhưng 
hast 

revenged hủy hoại của chúng tôi, đi bộ một cách thẳng trước 
mặt Thiên Chúa của chúng tôi. 

Và tất cả những người nói; Do đó, là nó, vì vậy có thể là. 

{14:1} đó nói Judith unto chúng, nghe thấy tôi bây giờ, của tôi 

Anh trai, và đầu này, và treo nó trên cao nhất 

Đặt các bức tường của bạn. 

{14:2} và rất sớm vào buổi sáng sẽ xuất hiện, và các 

mặt trời sẽ đi ra khi trái đất, đưa ngươi mỗi một mình 

vũ khí, và đi ra mỗi người đàn ông dũng cảm ra khỏi thành phố, 
và 

thiết lập ye một thuyền trưởng trên họ, như là mặc dù ye sẽ đi 
xuống 

vào các lĩnh vực đối với đồng hồ của người Assyria; nhưng đi 
không 

xuống. 

{14:3} sau đó họ sẽ có vỏ giáp của họ, và sẽ đi vào 

trại của họ, và tăng lên là đội trưởng của đội quân Assur, 

và sẽ chạy đến lều của Holofernes, nhưng sẽ không tìm thấy 

ông: sau đó lo sợ sẽ sụp đổ khi họ, và họ sẽ chạy trốn 

trước khi khuôn mặt của bạn. 



{14:4} vì vậy ye, và tất cả mà sống ở các bờ biển của Israel, sẽ 

theo đuổi chúng, và lật đổ họ khi họ đi. 

{14:5} nhưng trước khi ye làm những việc này, hãy gọi cho tôi 
Achior các 

Ammonite, rằng ông có thể nhìn thấy và biết rằng khinh thường 
việc 

ngôi nhà của Israel, và đó gửi ông cho chúng tôi như nó đã 
được cho mình 

cái chết. 

{14:6} sau đó họ gọi là Achior ra khỏi nhà Ozias; 

và khi ông đã đến, và thấy người đứng đầu của Holofernes 
trong một 

tay của con người trong hội đồng của người dân, ông đã giảm 
xuống 

khuôn mặt của mình, và tinh thần của mình không. 

{14:7} nhưng khi họ đã thu hồi anh ta, anh ta rơi xuống 

Đôi chân của Judith, và reverenced của mình, và cho biết, may 
mắn art thou 

trong tất cả các díp Juda, và trong tất cả các quốc gia, mà 

nghe tên thy sẽ được ngạc nhiên. 

{14:8} bây giờ vì vậy cho tôi biết tất cả những điều mà thou hast 



thực hiện trong những ngày này. Sau đó, Judith tuyên bố Ngài 
là trong các 

giữa của người dân tất cả những gì cô đã làm, từ ngày đó 

cô đã đi ra đến giờ đó cô spake unto chúng. 

{14:9} và khi cô ấy đã rời khỏi nói, những người 

hét lên với một giọng nói lớn, và thực hiện một tiếng ồn vui 
tươi trong của họ 

thành phố. 

{14:10} và khi Achior đã nhìn thấy tất cả những gì Thiên Chúa 
của 

Israel đã làm, ông tin vào Thiên Chúa rất nhiều, và 

cắt bao quy đầu thịt da bọc đầu cu của ông, và đã được tham 
gia cùng 

ngôi nhà của Israel cho đến ngày nay. 

{14:11} và ngay sau khi buổi sáng nảy sinh, họ đã treo cổ 

người đứng đầu của Holofernes dựa trên các bức tường, và mỗi 
người đàn ông đã 

vũ khí của mình, và họ đã ra bởi ban nhạc unto các eo biển 

núi. 

{14:12} nhưng khi những người Assyria đã thấy chúng, họ đã 
gửi đến 



lãnh đạo của họ, mà đã trở thành đội trưởng và tribunes của 
họ, và 

mỗi một người cai trị của họ. 

{14:13} để họ đến để Holofernes' lều, và nói với anh ta 

mà đã có phí của tất cả mọi thứ của ông, Waken bây giờ Chúa 
của chúng tôi: 

Đối với nô lệ đã được in đậm để đi xuống với chúng tôi 

trận đánh, rằng họ có thể được utterly bị phá hủy. 

{14:14} sau đó đã đi vào Bagoas, và gõ cửa của 

lều; cho ông nghĩ rằng ông đã ngủ với Judith. 

{14:15} nhưng vì không ai trả lời, anh mở nó, và 

đi vào bedchamber, và tìm thấy anh ta đúc theo các 

sàn đã chết, và đầu của ông đã được lấy từ anh ta. 

{14:16} vì vậy ông khóc với một giọng nói lớn, với 

khóc, và sighing, và một mighty khóc, và cho thuê của mình 

sản phẩm may mặc. 

{14:17} sau khi ông đã đi vào các trại nơi Judith nộp: 

và khi ông đã tìm thấy không phải của mình, ông leaped cho 
người dân, và 

khóc, 

{14:18} những nô lệ đã xử lý Ricimer; một trong những 



người phụ nữ Do Thái hath mang đến xấu hổ khi nhà 

của vua Nabuchodonosor: cho, behold, Holofernes lieth khi 

mặt đất mà không có một đầu. 

{14:19} khi đội trưởng của đội quân người Assyria nghe 

những lời này, họ thuê áo khoác của họ và đã tâm trí của họ 

Tuyệt vời, bối rối, và đã có một khóc và rất tuyệt vời 

tiếng ồn trong suốt trại. 

{15:1} và khi họ được trong lều nghe, họ 

đã ngạc nhiên tại điều đó đã được thực hiện. 
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{15:2} và nỗi sợ hãi và rung rơi trên chúng, vì vậy mà 

đã có không có người đàn ông đó durst tuân thủ trong tầm nhìn 
của mình 

người hàng xóm, nhưng gấp rút ra tất cả cùng nhau, họ chạy 
trốn vào mỗi 

cách đồng bằng, và xứ hill. 

{15:3} họ cũng mà đã đóng trại ở núi tròn 

về Bethulia chạy trốn đi. Sau đó, trẻ em của Israel, mỗi 

một trong đó là một chiến binh trong số đó, đổ xô ra khi họ. 

{15:4} sau đó gửi Ozias để Betomasthem, và Bebai, 



và Chobai, và Cola và đến tất cả các bờ biển của Israel, chẳng 
hạn như 

nên nói những điều đó đã được thực hiện, và rằng tất cả nên 

vội vàng ra khi kẻ thù của họ để tiêu diệt chúng. 

{15:5} bây giờ khi con cái Israel đã nghe nó, tất cả họ 

rơi khi họ với một trong những đồng ý, và xoay chúng unto 

Chobai: cũng tương tự như vậy họ đến từ Jerusalem, và 

từ tất cả các quốc gia hill, (đối với người đàn ông đã nói với họ 
điều gì 

đã được thực hiện trong các trại của kẻ thù của họ) và họ đã 
được 

trong Galaad, và ở Galilee, đuổi chúng với một tuyệt vời 

giết mổ, cho đến khi họ đã qua Damascus và biên giới 

đó. 

{15:6} và dư dwelt tại Bethulia, rơi trên 

trại Assur, hư hỏng chúng, và đã rất nhiều 

phong phú. 

{15:7} và con cái Israel mà trở về từ các 

giết mổ có đó là; và các làng và các 

Các thành phố, đã được trong dãy núi và đồng bằng, gat nhiều 

spoils: đối với vô số là rất lớn. 



{15:8} sau đó Joacim các linh mục cao, và người xưa của 

trẻ em của Israel rằng dwelt ở Jerusalem, đã đến 

nhìn những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã có kính cho Israel, 
và 

Xem Judith, và chào cô. 

{15:9} và khi họ đến unto của mình, họ may mắn của mình 

với một phù hợp, và nói unto của mình, nghệ thuật ngươi sự 
nâng cao 

Jerusalem, nghệ thuật ngươi vinh quang tuyệt vời của Israel, 
ngươi nghệ thuật các 

vui mừng lớn của đất nước chúng ta: 

{15:10} thou hast thực hiện tất cả những điều này bằng tay con: 

thou hast thực hiện tốt nhiều về Israel, và Thiên Chúa là hài 
lòng 

thảm: may mắn là ngươi của Chúa Almighty cho 

luôn luôn. Và tất cả những người nói rằng, để có là nó. 

{15:11} và những người hư hỏng trại không gian của 

ba mươi ngày: và họ đã cho unto Judith Holofernes lều, 

và tất cả các mảng của ông, và giường, và mạch, và tất cả các 
công cụ của mình: và 

cô lấy nó và đặt nó trên con la của mình; và làm cho sẵn sàng 
giỏ hàng của mình, 



và đặt chúng biên bản. 

{15:12} sau đó tất cả các phụ nữ của Israel chạy với nhau để 
xem 

cô may mắn của mình và thực hiện một điệu nhảy trong số đó 
cho cô ấy: 

và cô đã chi nhánh trong tay mình, và đã đưa ra cũng đến các 

phụ nữ với cô ấy. 

{15:13} và họ đặt một garland ôliu vào cô ấy và cô ấy 

Maid đã với cô ấy và cô ấy đã đi trước khi tất cả mọi người 

trong khiêu vũ, dẫn đầu tất cả các phụ nữ: và tất cả những 
người đàn ông của 

Israel tiếp nối trong của vỏ giáp với vòng hoa, và với 

bài hát trong miệng. 

{16:1} thì Judith bắt đầu hát này Lễ Tạ ơn trong tất cả 

Israel, và tất cả những người đã sau khi cô này hát bài hát của 
ca ngợi. 

{16:2} và Judith nói, bắt đầu unto Thiên Chúa của tôi với 

timbrels, hát unto tâu với cymbals: chỉnh Ngài một 

Thánh thi mới: nâng cao anh ta, và kêu gọi tên của mình. 

{16:3} đối với Thiên Chúa breaketh trận: đối với một trong các 
trại tập trung 

ở giữa những người ông đã đưa tôi ra khỏi các 



bàn tay của họ ngược đãi tôi. 

{16:4} Assur ra khỏi vùng núi từ Bắc, 

ông đến với mười ngàn quân đội của mình, vô số 

whereof ngừng các torrents, và kị binh của họ có 

được bảo hiểm những ngọn đồi. 

{16:5} ông bragged rằng ông sẽ đốt cháy biên giới của tôi, và 

giết người trẻ tuổi của tôi với thanh kiếm, và dấu gạch ngang 
các sucking 

trẻ em so với mặt đất, và làm cho mỏ trẻ sơ sinh như là một 

con mồi, và trinh nữ của tôi như là một spoil. 

{16:6} nhưng the Almighty Chúa hath thất vọng chúng bằng 

bàn tay của một người phụ nữ. 

{16:7} cho một trong những vĩ đại đã không rơi bởi những 
người đàn ông trẻ, 

cũng đã làm các con trai của Titans trừng phạt anh ta, cũng 
không phải người khổng lồ cao 

Khi anh ta thiết lập: nhưng Judith là con gái của Merari suy yếu 

Anh ta với vẻ đẹp của countenance vẻ của cô. 

{16:8} cho cô ấy đưa ra quần áo của cô bụa cho 

sự nâng cao của những người bị áp bức ở Israel, và 



xức dầu khuôn mặt của cô với thuốc mỡ, và ràng buộc tóc của 
cô trong một 

lốp xe, và mất một may lanh để đánh lừa anh ta. 

{16:9} dép của cô ravished đôi mắt của mình, vẻ đẹp của cô lấy 
mình 

tù nhân tâm trí, và fauchion qua cổ của mình. 

{16:10} ba tư quaked lúc sự táo bạo của mình, và các 

Medes đã thoái tại tánh dung cảm của cô. 

{16:11} sau đó bị ảnh hưởng của tôi hét lên cho niềm vui và yếu 
kém của tôi 

những người khóc to; nhưng họ đã ngạc nhiên: những nâng lên 

tiếng nói của họ, nhưng họ đã bị lật đổ. 

{16:12} các con trai của những damsels đã đâm chúng 

thông qua, và họ bị thương như trẻ em fugatives': họ 

chết bởi trận chiến của Chúa. 

{16:13} tôi sẽ hát cho Chúa một bài hát mới: O Lord, 

ngươi nghệ thuật tuyệt vời và vinh quang, tuyệt hảo trong sức 
mạnh, và 

bất khả chiến bại. 

{16:14} để cho tất cả sinh vật phục vụ cho ngươi: cho ngươi 
spakest, và 

họ đã được thực hiện, ngươi didst gửi ra thần khí Chúa, và nó 



tạo ra cho họ, và đó là không có gì có thể chống lại giọng nói 
ngươi. 

{16:15} cho dãy núi sẽ được di chuyển từ của họ 

cơ sở với các nước, các loại đá sẽ làm tan chảy như sáp tại 

sự hiện diện của thy: nhưng nghệ thuật ngươi thương xót họ sợ 
ngươi. 

{16:16} cho tất cả sự hy sinh là quá ít để thưởng thức ngọt ngào 

cho ngươi, và tất cả các chất béo không phải là đủ cho ngươi bị 
cháy 

cung cấp: nhưng ông feareth Chúa là tuyệt vời tại mọi thời 
điểm. 

{16:17} khốn cho các quốc gia tăng lên chống lại tôi 

kindred! Lord Almighty sẽ trả thù của họ trong 

Ngày phán quyết, vào việc đưa ra cháy và sâu trong của họ 

xác thịt; và họ sẽ cảm thấy họ, và khóc cho bao giờ hết. 

{16:18} bây giờ ngay sau khi họ nhập vào Jerusalem, họ 

tôn thờ Chúa; và ngay sau khi những người đã 

nước tinh khiết, họ cung cấp dịch vụ burnt của họ và của họ 
miễn phí 

Dịch vụ, và quà tặng của họ. 
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{16:19} Judith cũng dành riêng cho tất cả các công cụ của 
Holofernes, 

những người đã cho cô ấy, và đã cho những tán cây, mà 

cô đã lấy ra khỏi bedchamber của mình, cho một món quà cho 
các 

Chúa tể. 

{16:20} nên người dân tiếp tục ăn uống tại Jerusalem 

trước khi các khu bảo tồn không gian ba tháng và 

Judith ở lại với họ. 

{16:21} sau thời gian này, mỗi một trở lại của mình 

di sản thừa kế, Judith đã đi đến Bethulia và tiếp tục ở lại 

sở hữu của chính mình, và trong thời gian vinh quang trong tất 
cả 

đất nước. 

{16:22} và nhiều người mong muốn của cô, nhưng không ai biết 
cô ấy tất cả các 

ngày của cuộc sống của cô, sau đó Manasses chồng bà đã chết, 

và đã được tập hợp để người dân của mình. 

{16:23} nhưng cô tăng nhiều hơn và nhiều hơn nữa để vinh 
danh, và 

được bôi sáp lên cổ trong ngôi nhà của chồng mình, là một 
trăm và 



năm tuổi, và làm người giúp việc của mình miễn phí; Vì vậy, bà 
mất năm 

Bethulia: và họ chôn vùi mình trong hang động của người chồng 

Manasses. 

{16:24} và ngôi nhà của Israel than khóc của cô bảy ngày: 

và trước khi chết, cô đã làm phân phối hàng hóa của mình để 
tất cả chúng 

đó là gần nhất của kindred với Manasses chồng, và 

họ đã được các gần nhất của kindred của cô. 

{16:25} và có là không mà làm cho các trẻ em 

Israel hơn bất kỳ sợ trong những ngày của Judith, cũng không 
phải một thời gian dài 

sau cái chết của cô. 
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