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Judita 

Kniha Júdit 

{1:1} v dvanáctém roce vlády Nabuchodonozor, 

Kdo vládne v Nineve, velké město; ve dnech 

Arfaxad, který vládl nad Médů v Ecbatane, 

{1:2} a postaven v Ecbatane zdi kolem kamenů 

vytesané tři loktů široký a šesti loktů dlouhá a udělal 

Výška zdi sedmdesát loket a šíři jejich 

padesát loket: 

{1:3} a nastavte věže na brány je 

sto loket vysoká a šíři jejich v 

Nadace šedesát loktů: 

{1:4} a učinil brány jeho, i bran, které byly 

zvýšit výšku sedmdesát loket a šíři 

jim bylo čtyřicet loktů, pro přechod z jeho mocné 

armády a pro nastavení v poli jeho komorník: 

{1:5} i v těchto dnech král Nabuchodonozor vedl válku 



s králem Arfaxad na velké pláni, které je rovina v 

hranice Ragau. 

{1:6} a přišlo mu všichni ti, kteří bydleli v 

Hill země a všechno, co bydleli Eufratu a Tigridu a 

Hydaspe a prostý Arioch král Elymeans, 

a velmi mnoho národů synů Chelod, 

samotné bitvy. 

{1:7} pak Nabuchodonozor Král poslal Asyřané 

až vše, co bydleli v Persii a všem, kdo sídlil na západ, 

a těm, kteří bydleli v Kilíkii a Damašku a 

Libanus a Antilibanus a všem, kdo sídlil na moři 

pobřeží, 

{1:8} a těm mezi národy, které byly 

Carmel a Galaad a vyšší Galileje a veliký 

obyčejný Esdrelom, 

{1:9} a ke všemu, co bylo v Samaří a městech 

této smlouvy a dále Jordan až do Jeruzaléma a Betane a 

Chelus a Kades a řeka z Egypta a Taphnes, 

a Ramesse a všechny země Gesem, 

{1:10}, dokud vy mimo Tanis a Memphis a 



Všichni obyvatelé Egypta, dokud jste přišel k hranicím 

Etiopie. 

{1:11}, ale všichni obyvatelé země světlo 

přikázání Nabuchodonozor král Asyřanů, 

ani oni s ním šla do boje; protože nebyli 

strach z něho: Ano, byl před nimi jako jeden muž a oni 

Poslal pryč jeho velvyslanci z nich bez účinku, a 

s ostudou. 

{1:12} proto Nabuchodonozor byl velice rozzlobený, s 

všechna tato země a přísahal jeho trůnu a království, které 

on by jistě být pomstěna po všech těch pobřeží Kilíkie, 

a Damašku, Sýrie a že on by zabít se 

meč všichni obyvatelé země Moáb a 

děti Ammon a všem Judstvu, a které by byly v 

Egypt, až vy přijít do hranice dvou moří. 

{1:13} a pak pochodoval v bitevní pole s jeho sílu 

proti králi Arfaxad v sedmnáctém ročníku a on 

zvítězil v bitvě: neboť svrhl všem moc 

Arfaxad a jeho jezdci a jeho vozy 

{1:14} a stal se pánem jeho měst a přišel k 



Ecbatane a vzal věže a rozmazlená ulice 

této smlouvy a proměnila v krásu jejich škoda. 

{1:15} vzal také Arfaxad v horách Ragau, 

a srazil ho s jeho šipky a zničila ho 

Naprosto tento den. 

{1:16}, takže později se vrátil do Nineve, jak on a 

jeho společnost různé národů je velmi velké 

velké množství mužů války, a tam si vzal svou lehkostí, a 

banqueted, on i jeho armáda, sto dvacet 

dní. 

{2:1} a v osmnáctém roce, dvou a dvacátého 

den prvního měsíce, mluvilo se v domě 

Nabuchodonozor král Asyřanů, které měl jako on 

řekl, se pomstil na celém světě. 

{2:2}, tak zavolal mu jeho důstojníci a všechny jeho 

šlechtici a komunikoval s nimi jeho tajemství poradce, a 

uzavřené, postihuje celé země a z jeho vlastní 

ústa. 

{2:3} a pak stanovili zničit veškeré maso, že 

Dodržujte přikázání jeho úst. 



{2:4}, a když už ukončil jeho právního zástupce, 

Nabuchodonozor král Asyřané nazývají Holofernes 

hlavní kapitán své armády, která byla dalším jemu, a 

řekl mu. 

{2:5} tedy praví velkého krále, Pána celé 

země, hle, ty budeš vycházet z mé přítomnosti, a 

Vezmi s sebou muže důvěru ve svou vlastní sílu, z 

komorník, sto dvacet tisíc; a číslo 

koní s jezdci dvanáct tisíc. 

{2:6} a ty budeš jít proti západní země, 

protože neuposlechl mých přikázání. 

{2:7} a ty budeš oznamuji, že mě se připravují 

země a vody: neboť půjdu zpět ve svém hněvu proti nim 

a pokryje celý povrch země s nohou 

Moje armáda a já se jim za hlušina jim: 

{2:8} tak, aby jejich zabitého naplním jejich údolí a brooks 

a řeka se naplní své mrtvé, až to přetečení: 

{2:9} a já povede jim zajatce k nejvyšší části 

všechny země. 

{2,10} ty budeš tedy jíti. a předem 



pro mě jejich pobřeží: a pokud budou vynášet sami 

tobě, ty budeš rezerva je pro mě až v den jejich 

trest. 

{2:11}, ale o nich, které se bouří, nechte ne tvé oko 

náhradní ale je na porážku a kazí jim 

kamkoli jdeš. 

{2:12} pro jak žiji a mocí mé království, 

vůbec jsem mluvil, že budu dělat moje ruka. 

{2:13} a budeš dbát, že ty přestupují žádný z 

přikázání svého pána, ale dosáhnout je plně, 

Jak jsem ti přikázal a odložit, aby se jim. 
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{2:14} pak Holofernes vyšel z existence 

jeho pán a volal ail guvernéři a kapitány a 

důstojníci armády Assur; 

{2:15} a on musel vybranými muži v bitvě, jako 

jeho pán mu velel až do sto dvacet 

tisíc a dvanáct tisíc lučištníci na koních; 

{2:16} a on se pohybovala, jako velkou armádu je objednané 
pro 



válka. 

{2:17} a vzal, velbloudů a oslů pro jejich kočáry, 

velmi velké číslo; voly a ovcí a koz, které nejsou 

číslo pro jejich poskytování: 

{2:18} a hodně o jídlo pro každého člověka, armády, 

a velmi mnoho zlata a stříbra z králova domu. 

{2:19} a pak vyšel a jeho moc jít před 

Král Nabuchodonozor v cesty a na všechny 

tvář země na západ s jejich vozy a 

jezdci a jejich zvolené komorníky. 

{2:20} velké číslo také různé země přišel s 

je jako kobylky a jako písek na zemi: pro 

zástup byl bez čísla. 

{2:21} a oni vyšli z Nineve tři dny cesty 

směrem k prosté z Bectileth a šikmé od Bectileth 

poblíž mountain, který je na levé straně horní 

Kilíkie. 

{2:22} a pak si vzal celou svou armádu, jeho komorník, a 

jezdci a vozy a odešel odtud do kopce 

země; 



{2:23} a zničil Phud a Lud a všecičko 

děti Rasses a děti Izraele, které byly 

směrem k poušti na jihu země 

Chellians. 

{2:24} a pak šel přes Eufrat a prošel 

Mezopotámie a zničil vysoké měst, které byly 

na řece Arbonai, až vy přijít k moři. 

{2:25} a vzal hranic Kilíkie a všechny zabil 

To mu odolal a přišli k hranicím Jáfet, který 

byly k jihu, a pěkně Arábie. 

{2:26} ho obklíčili také všechny děti Madian, a 

spáleny jejich stánků a kazí jejich sheepcotes. 

{2:27} potom sešel do prostého Damašku v 

čas pšeničné sklizně a shořely všechna jejich pole a 

zničil jejich stáda a také rozmazlený jejich města, 

a naprosto zbytečně své země a porazil všechny své mladé 

muži s okraji meč. 

{2:28} proto strach a obavy z něj padl na všechny 

obyvatelé mořského pobřeží, které byly v Sidónu a 

Týru a těm, kteří bydleli v Sur a Ocina a tak 



bydleli v Jemnaan; a ti, kteří žili v Azotus a 

Askalon se ho bál. 

{3:1} tak poslali velvyslanci mu k léčbě: 

mír, řekl: 

{3:2} hle, jsme služebníci Nabuchodonozor 

velký král leží před tebou; nás využít, musí být dobré v tvých 

pohled. 

{3:3} hle, naše domy a všechna naše místa a všichni naši 

pole pšenice a hejna a stád a horských chat z 

Naše stany leží před tváří tvé; je používejte, jak tě to přehodí. 

{3:4} hle, dokonce i naše města a jejich obyvatelé 

jsou tvé služebníky; Přijďte a jednat s nimi jako jevila dobré 

k tobě. 

{3:5} tak muži přišli do Holofernes a prohlásil: 

ním po tímto způsobem. 

{3:6} pak přišel směrem k pobřeží moře, jak mu 

a jeho armáda a nastavit posádek ve starých měst a vzal 

z nich vybral lidi o pomoc. 

{3:7} tak oni a všechny země kolem byl podáván 

je s girlandami, tance a timbrels. 



{3:8}, ale on svrženi do svých hranic a snížit 

jejich háje: protože on nařídil zničit všech bohů 

pozemky, že všechny národy by uctívat Nabuchodonozor 

pouze a že všechny jazyky a kmeny by měl zavolat mu jako 

Bůh. 

{3:9} také přišel a pěkně Esdraelon u k 

Judea, a pěkně velké úžině Judeje. 

{3:10} a zvrátil se mezi GABA a Scythopolis, 

a tam byl již celý měsíc, že on mohl shromáždit 

společně všechny kočáry své armády. 

{4:1} nyní děti Izraele, který sídlil v Judeji, 

slyšel všechno, Holofernes hlavní kapitán 

Nabuchodonozor král Asyřané udělal na 

národů, a po jakým způsobem mu byl miláčkem všech jejich 

chrámy a přivedl je do čeho. 

{4:2} je tedy báli nesmírně ho, a 

upadli, Jeruzaléma a chrámu Páně 

jejich Bůh: 

{4:3} za to byly nově vrátil ze zajetí, 

a všichni lidé z Judeje v poslední době sešli: 



a plavidla a oltář a domu, bylijste posvěceni 

po zhanobení. 

{4:4} proto poslali do všech pobřeží Samaří, 

a vesnic a Bethoron a Belmen a Jericho, 

a Choba a Esora a údolí Salem: 

{4:5} a sami předem ze všech 

topy z vysokých hor a opevněné vesnice, 

byly v nich a se pokrmů pro poskytování války: 

pro jejich polí byly v poslední době využit. 

{4:6} také Joacim nejvyššího kněze, který byl v těchto 

dny v Jeruzalémě, napsal k nim, na Bethulia, a 

Betomestham, což je u Esdraelon směrem 

otevřít země, blízko Dothaim, 

{4:7} nabíjení je udržet pasáže z kopce 

země: pro jimi byl vstup do Judska a to 

bylo snadné je, která by přišla, zastavit, protože 

průchod byl maximálně rovný, dva muži. 

{4:8} a synové Izraele jako Joacim vysoké 

kněz, velel s Antikové všech 
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lidé z Izraele, který sídlil v Jeruzalémě. 

{4:9}, pak každý muž Izraele volala k Bohu s velkou 

vroucnost, a s velkou vehemency to pokořit jejich 

duše: 

{4:10} jak oni a jejich ženy a děti, a 

dobytek a každý cizinec a eunucha a jejich 

služebníci koupil s penězi, dejte pytloviny na jejich hřbety. 

{4:11} tedy každého muže a ženy a malé 

děti a obyvatelé Jeruzaléma, padl před 

chrám a obsazení popel na jejich hlavy a rozprostřel jejich 

pytloviny před tváří Páně: také dali 

pytloviny o oltář, 

{4:12} a zvolal Bůh Izraele s jedním souhlas 

vážně že si nedal své děti za kořist, 

a jejich ženy hlušina a měst jejich dědičnost 

k ničení a svatyně zhanobení a 

výčitky a pro národy, aby se radují. 

{4:13} tak Bůh slyšel jejich modlitby a pohlédl na jejich 

utrpení: protože lidé postili mnoho dní ve všem Judstvu a 

Jeruzalém před svatyně všemocný. 



{4:14} a Joacim nejvyšší kněz a všichni kněží, 

stál před ním a kteříž sloužili k 

Pane, měli jejich hřbety girt s pytloviny a nabídl 

denní zápaly, sliby a bezplatné dary 

lidé, 

{4:15} a popel na jejich mitry a plakala až 

Lord s jejich mocí, že on by se na všechny 

dům Izraele vlídně. 

{5:1}, pak byl to prohlásil Holofernes, šéf 

Kapitán armády Assur, že synové Izraele 

připravena na válku a měl hubu pasáže z kopce 

země a měl obohacené vrcholky Vysokých kopců a 

nakladl překážky v champaign zemích: 

{5:2} jimiž byl velmi naštvaný a nazývá všechny 

knížata z Moáb a kapitáni Ammon a všichni 

Guvernéři na pobřeží moře, 

{5:3} a řekl jim: Řekni mi teď, vy synové z 

Chanaan, kdo tento lid, který přebývá v kopci 

země a jaké jsou města, které obývají a co 

je velké množství jejich armády, a kde je jejich síla 



a sílu, a co král je nastaven nad nimi, nebo kapitán 

jejich armáda; 

{5:4} a proč oni zjistili nechodím a 

Počkej na mě, víc než všichni obyvatelé západu. 

{5:5}, pak řekl Achior, velitel všech synů 

Ammon, ať můj pán teď slyší slovo z úst 

služebníka a já se k tobě hlásat pravdu týkající se 

Tento lid, který přebývá u tebe a inhabiteth kopec 

země: a ne nese přijde z ústí 

služebníka. 

{5,6} tento lid pocházejí původem: 

{5:7} a ovětralé dosud v Mezopotámii, 

protože by následovat bohů otců svých, 

které byly v zemi Chaldea. 

{5:8}, protože opustili cestu svých předků, a 

uctívali Boha nebes, Bůh, kterého znali: 

tak oni je vyhnali z povrchu svých bohů a 

uprchl do Mezopotámie a zde se zdržoval mnoho dní. 

{5:9}, pak jejich Bůh přikázal jim odchýlit se od 

místo, kde se zdržoval, a jít do země 



Chanaan: kde bydleli a zvýšily se zlatem 

a stříbro a s velmi mnoho dobytka. 

{5:10} ale kdy hladomor celou zemi 

Chanaan, šli do Egypta a přistěhovalcem 

zatímco oni byli živí a stal se tam velký 

množství, tak, že jeden nemůže číslo svého národa. 

{5:11} je tedy králem Egypta povstali proti nim, 

a řešit subtilly s nimi a přinesl je nízké, s 

zmítala se v cihel a udělal z nich otroky. 

{5:12} pak volali k Bohu, a udeřil vše 

z egyptské země s nevyléčitelnou ran: tak se Egypťané 

obsazení je z jejich očí. 

{5:13} a Bůh sušené Rudého moře před nimi, 

{5:14} a přivedl je k hoře Sina a Cades - 

Barne a dále všichni, kdo sídlil v divočině. 

{5:15} tak bydleli v zemi Amoritskými a 

zničil jejich síla je Esebon a předávání 

přes Jordánsko nabrali Vysočině. 

{5:16} a hodili tam před nimi Chanaanite, 

Pherezite, nÄ a Sychemite a všichni 



Gergesites a oni bydleli v této zemi mnoho dní. 

{5:17}, a zatímco nezhřešil ani před jejich Boha, oni 

prosperovala, protože Bůh, který nenávidí bezpráví byl s 

je. 

{5:18}, ale kdy odešli od způsobu, který on 

je jmenoval, ty byly zničeny v mnoha bitvách velmi 

bolest, a byli vedl zajatce do země, která nebyla jejich si, 

a chrám Boha byl svržen na zem, a 

jejich města bylo obléháno. 

{5:19} ale teď se vrátili do svého Boha a jsou 

od místa, kde byly rozptýleny, a 

Spolková země Jeruzalém, kde jejich svatyně a jsou 

sedící na Vysočině; Bylo pusté. 

{5:20} nyní tedy, můj pane a guvernér, pokud existovat 

jakákoli chyba proti tomuto lidu, a hřích proti Bohu, 

Uvažujme, že to musí být jejich zkázu a nechte nás jít nahoru, 

a my se je překonat. 

{5:21} ale pokud existovat žádné nepravosti v jejich národě, 
nechť mé 

Lord teď kolem, aby se jejich pán bránit a jejich Bůh 



být pro ně, a my se výčitka před celý svět. 

{5:22} a když Achior tyto výroky, všechny 

lidé stojící kolem stanu, zamumlal a 

šéfové Holofernes a všechno, co bydleli vedle moře, 

a v Moáb, mluvil, že ho měl zabít. 

{5:23} pro, řekněme, nebudeme bát tváře 

děti Izraele: pro, hle, to je lidem, které nemají žádný 

sílu, ani moc silnou bitvu 
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{5:24} nyní tedy, pane Holofernes, půjdeme nahoru, 

a považují se za kořist k sežrání tvé armády. 

{6:1} a když vřava muži, které byly o 

Rada byla ukončena, Holofernes hlavní kapitán z 

armáda z Assur řekl Achior a Moábců před 

Společnost jiných národů, 

{6:2} a kdo jsi ty, Achior a poddaným z 

Ephraim, že ty jsi prorokoval proti nám, aby den, a 

řekl jsi:, že neměli bychom válku s lidmi 

Izrael, protože jejich Boha budou je bránit? a kdo je Bůh 

ale Nabuchodonozor? 



{6:3} odešle svou moc a zničí je od 

tvář země a jejich Bůh jim nedáme: 

ale jeho sluhy je zničíme jako jeden muž; pro jejich 

nejsou schopni udržet sílu našich koní. 

{6:4}, protože s nimi budeme s nimi jim pod nohama, a 

jejich hory se opilou krví a jejich 

pole musí být vyplněna jejich mrtvá těla a jejich 

Po stopách nebude stát před námi, budou 

Naprosto zahynout, praví král Nabuchodonozor, pán všech 

země: neboť řekl, žádný z mých slov nebude marná. 

{6:5} a ty, Achior, Mercenary Ammon, který 

Tato slova promlouval v den tvé nepravosti, budeš 

viz můj obličej už od dnešního dne, dokud jsem si pomstu 

tohoto národa, který vyšel z Egypta. 

{6:6} a pak se meč důl armády a 

velké množství z nich, které mi slouží, přes tvé strany, a 

Ty budeš spadají mezi jejich zabitého, až se vrátím. 

6:7 {} nyní tedy své služebníky se, přivede zpět 

do vysočiny a zároveň stanoví tě v jednom z měst 

pasáže: 



{6:8} a ty nebudeš zahynout, dokud jsi zničen 

s nimi. 

{6:9} a pokud jsi sám přesvědčit v tvé mysli, že 

musí být přijata, nechť není tvůj obličej, pád: mluvil jsem, 

a žádný z mých slov nebude marná. 

{6:10} pak Holofernes přikázal sluhům, aby 

čekal v jeho stanu, Achior, a přivést ho k Bethulia, 

a doručit ho do rukou dětí Izraele. 

6:11 {} tak jeho sluhové ho vzal a přinesl ho z 

Tábor na planinu, a šli ze středu 

obyčejný do vysočiny a přišel až do fontány, 

byli pod Bethulia. 

{6:12} a když muži města viděl, vzali 

nahoru své zbraně a šel ven z města do horní části 

Hill: a každý člověk, který používá praku nepřišli 

nahoru odléváním kamenů proti nim. 

{6:13} Nicméně dostala potajmu pod kopcem, 

vázané Achior a obsadil ho a nechal ho na 

pěšky z kopce a vrátil se do svého pána. 

{6:14} ale the Izraelité sestoupil ze svého města, a 



přišel mu a vypustil ho a přivedl ho 

Bethulia a představil ho Rada města: 

{6:15} které byly v těch dobách Ozias syn Micha, 

z pokolení Simeon a Chabris syn Gothoniel, 

a Charm zařízeníje syn Melchiel. 

{6:16} a oni svolal všechny Antikové z 

město a všechny jejich mládí sbíhaly, a jejich ženy, na 

shromáždění a uprostřed Achior všechny jejich 

lidé. Ozias se ho zeptal, a pak to, co bylo provedeno. 

{6:17} jistoty a on odpověděl jim: 

slova z Rady Holofernes a všechna slova, která 

mluvil ve středu knížata Assur, a 

jakékoli Holofernes mluvil hrdě proti 

kulturní dům Izraele. 

{6:18} pak lidé upadli a uctívali Boha, 

a zvolal k Bohu. říká: 

{6:19} Ó Pane bůh nebes, hle jejich hrdost a soucit 

nízká panství našeho národa, a pohled do tváře těch 

To jsou posvěceni k tobě tento den. 

{6:20} a pak se uklidnit Achior a pochválil ho 



značně. 

{6:21} a Ozias jsem si ho z shromáždění sám proti sobě 

dům a udělal hostinu na starší; a vyzvali 

Bůh Izraele celou noc o pomoc. 

{7:1} druhý den Holofernes velel jeho armádu, 

a všichni jeho lidé, spadající do jeho účasti, která 

Oni měli odstranit jejich tábora proti Bethulia, aby 

aforehand výstupy z Vysočiny a válku 

vůči dětem Izraele. 

{7:2}, pak jejich silní muži své tábory 

den a armáda mužů války byl sto a 

sedmdesát tisíc pěšáků a dvanáct tisíc jezdců, 

vedle na zavazadla a další muži, které byly pohybu mezi 

ně, zástup velmi veliký. 

{7:3} a utábořili v údolí nedaleko až do Bethulia, 

u fontány a šíří se v šíři nad 

Dothaim i Belmaim a v délce od Bethulia: 

Cynamon, což je u Esdraelon. 

7:4 {} nyní děti Izraele, když viděli 

velké množství z nich, byli velmi znepokojeni a řekl, každý 



svého souseda, teď budou tito muži vylízat tvář 

země; pro vysoké hory, ani údolí ani 

kopců, jsou schopni nést svou váhu. 

{7:5}, pak každý muž si vzal jeho zbraní války, a 

Když se zapálilo požáry na jejich věže, jsou 

zůstal a tak sledované noc. 

{7:6}, ale v druhý den Holofernes vyvedl všechny 

jeho jezdci v očích dětí Izraele který 

byli v Bethulia, 

{7:7} a prohlížet pasáže do města a přišel do 

fontány z jejich vody a vzal je a nastavte 

posádek mužů války nad nimi a on sám odstraněn 

vůči jeho lidu. 

{7:8}, pak se mu šéf dětí z 

Ezau a všichni guvernéři lidí Moáb a 

kapitáni na pobřeží moře a řekl, 

{7:9} let našeho Pána teď slyšet ani slovo, že není 
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svrhnout v tvé armádě. 

{7:10} pro tento nedůvěřují lidem kolem dětí Izraele 



v jejich kopí, ale ve výšce hor vyznačující se tím 

Oni bydlí, protože to není snadné přijít na vrcholky 

jejich hory. 

{7:11} teď proto, můj pane, bojovat ani proti nim v 

Bitva pole a tam se ani tolik jako jeden muž z tvých 

pochodní. 

{7:12} zůstat v tvé tábora a všichni muži z tvé 

armáda a ať svým služebníkům, dostat se do jejich rukou 
fontána 

vody, která tam issueth z úpatí hory: 

{7:13} pro všechny obyvatele Bethulia mají své vody 

odtud je; tak se žízeň je zabít, a dávají jejich 

město a my a naši lidé musí jít až na vrcholky 

hory, které jsou blízko a budou tábořit na ně, sledovat 

že nikdo jít ven z města. 

7:14 {} tak oni a jejich ženy a děti 

s ohněm, a než meč proti 

Ty taky, bude vyvráceno v ulicích kde budou 

prodlevy. 

{7:15} tak budeš ty je činí zlé odměnu; 



protože se vzbouřili a pokojně splněna není tvé osoby. 

{7:16} a tato slova Holofernes a všechny jeho 

zaměstnanců a on jmenoval udělat jak hovořili. 

{7:17} tak tábor dětí Ammon odešli, 

a s nimi pět tisíc Asyřané a oni 

v údolí a rovněž vzala voda a fontány 

vod dětí Izraele. 

{7:18} pak děti Ezau po schůdcích 

děti Ammon a utábořili se na Vysočině nad 

proti Dothaim: a některé z nich směrem k poslali 

na jih a směrem na východ a pěkně Ekrebel, což je 

poblíž až do Chusi, která je na potoce Mochmur; a 

zbytek armády Asyřané tábořili v poušti, a 

zakryla tvář celé země; a jejich stany a 

kočáry byly nuceny k velmi velké množství. 

{7:19} a pak děti Izraele plakala Hospodinu 

jejich Bůh, protože jejich srdce selhalo pro všechny nepřátele 

měl obklíčili je kolem a tam byl žádný způsob, jak 

uniknout z jejich řad. 

{7:20} tak všechny firmy Assur zůstal o 



je, jak jejich sluhové, vozy a jezdci, čtyři a 

třicet dní, tak, aby jejich plavidla vody zklamala 

obyvatele Bethulia. 

{7:21} a nádrží byly vyprázdněny, a nikdy 

voda k pití jejich výplň na jeden den; neboť jim dal 

Napij se jednotlivá opatření. 

{7:22} je tedy jejich malé děti byly ze srdce, 

a jejich ženy a mladí muži omdlel na žízeň a spadl 

dole v ulicích města a pasáže 

Gates, a v nich nebyl už žádnou sílu. 

{7:23} a pak všichni shromáždili na Ozias a na 

hlavní města, mladí muži a ženy i děti, 

a volal hlasem velikým a řekl, než se starší 

{7:24} Bůh být soudce mezi námi a vámi: pro míti 

konali velké zranění, v tom jste nepožadoval klid 

děti Aššúr. 

{7:25} pro teď nemáme žádný pomocník: ale Bůh, kterýž nám 
prodal 

do jejich rukou, které bychom měli být svržen před 

poskytuje jim žízní a potření. 



{7:26} nyní tedy volat vám a doručit 

celé město pro zkazit lidem Holofernes a všem 

jeho armáda. 

{7:27} je lepší pro nás třeba zkazit jim, 

než zemřít žízní: neboť budeme jeho služebníky, že naši 

duše může žít a ne vidět smrt našich dětí před 

Naše oči, ani naše ženy ani naše děti na smrt. 

{7:28} bereme svědčit proti vám nebe a 

země a náš Bůh a pán našich otců, který punisheth 

nám naše hříchy a hříchy našich otců, že on 

to není podle toho, jak jsme již uvedli tento den. 

{7:29} a pak tam byla skvělá, pláče s jedním souhlasu v 

středu shromáždění; a volali k Pánu Bohu 

s mocným hlasem. 

{7:30} pak Ozias jim řekl, bratří, dobra 

odvahu, dejte nám ještě vydržet pět dní, které místo 

Hospodin, náš Bůh může obrátit své milosrdenství k nám; neboť 
on nebude 

Naprosto nás opustit. 

{7:31} a pokud v těchto dnech projít, a tam žádná Nápověda 



nás budu dělat podle své slovo. 

{7:32} a on rozptýlených lidí, každý, kdo jejich 

vlastní sazby; a oni šli ke zdi a věže 

jejich město a poslali ženy a děti do jejich 

domy: a byly velmi nízké, v městě. 

{8:1} teď v té době Judith slyšel, který byl 

Dcera Merari, syn Ox, syna Josefa, 

syn Ozel, syn Elcia, syn Ondřej, syn 

Gedeon, syn Raphaim, syn Acitho, syn 

Eliu, syn Ivo, syn Nathanael, syn 

Samael, syn Salasadal, syn Izraele. 

{8:2} a si Manassese byl její manžel, z jejího kmene a 

příbuzní, kteří zemřeli v sklizeň ječmene. 

{8:3} pro stál, dohlížejí na ně, které váží snopy 

v poli teplo přišlo na jeho hlavu a spadl na jeho 

postel a zemřel v městě Bethulia: a pohřbili ho 

s jeho otce v poli mezi Dothaim a Balamo. 

{8:4} tak Judith byla vdova v jejím domě tři roky a 

čtyři měsíce. 

{8:5} a ona se jí stanu na vrcholu jejího domu, 



a oblékli se v žíně na její bedra a konzumní její vdova 

za co stydět. 

{8:6} a ona se postili po všechny dny jejího ovdovění, Uložit 

předvečerech sabat a sabat a Evy z 

novoluní a novoluní a slavnosti a 

Slavnostní dny domu Izraele. 

{8:7} byla také značný tvář a velmi 

krásné na pohled: a její manžel si Manassese ji opustil 

zlato, stříbro a služebníky a služebnice, a 
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dobytek a země; a zůstala na nich. 

{8:8} a nebyl tam nikdo, který jí dal špatně slovo; ar ona 

se bál Boha. 

{8:9} teď když zaslechla zlá slova lidí 

proti guvernér, která omdlela pro nedostatek vody; pro 

Judith slyšel všechna slova, která už mluvil Ozias 

je, a že mu přísahali, že dodat město až 

Asyřané po pěti dnech; 

{8:10} pak poslala její waitingwoman, která měla 

vlády všech věcí, které musela zavolat Ozias a 



Chabris a Charm zařízeníje, Antikové město. 

{8:11} a přišli k ní a řekla jim: 

Poslouchej mě, O ye guvernéři obyvatel z 

Bethulia: za vaše slova, které jste mluvil před 

lidé tento den nejsou správné, dojemné tento slib který ye 

vyrobeno a vyslovuje se mezi Bohem a Vy a mít 

slíbil, že město dodat našim nepřátelům, pokud v rámci 

v těchto dnech pán zase pomůže. 

{8:12} a teď kdo ye, které mají pokušení Boha, to jsou 

den a stojan místo Boha mezi dětmi muži? 

{8:13} a teď zkuste všemocný, ale vy se nikdy 

Znáš nějaké věci. 

{8:14} pro vy nemůžete najít hloubku srdce člověka, 

ani vy vnímají věci, které on myslí: pak jak 

budete hledat Boha, který učinil všechny tyto věci, a 

Znáte jeho mysl, nebo pochopit jeho účel? Ne můj 

bratří, vyvolat ne spravedlnost Boží hněv. 

{8:15} nebo kdyby mu nepomůže nám do těchto pěti dnů, on 

má moc nás ochrání, když on bude, dokonce i každý den, nebo 

zničí nás před našimi nepřáteli. 



{8:16} nevázat úradky Pána, našeho Boha: pro 

Bůh není jako člověk, že může být ohroženo; není ani ten 

jako syn člověka, že on by měl být kolísavý. 

{8:17} proto Pojďme čekat na spásu od něho a volání 

na něm, aby nám pomohli a on bude slyšet náš hlas, je-li to 
prosím 

ním. 

{8:18} pro tam vznikl v našem věku, tam se nejedná 

teď v těchto dnech ani kmen, ani rodina, ani lidi, 

ani město mezi námi, které uctívají bohy lidskýma rukama, jako 

byl vždy aforetime. 

{8:19} pro které způsobují naši otcové dostali 

meč a pro hlušina, a měl velký pokles před naším 

nepřátele. 

{8:20}, ale víme, že žádný jiný Bůh, proto věříme 

to, že se ani dispise nás ani nikdo z našeho národa. 

{8:21} Pokud bychom tak učinit, musí ležet všem Judstvu 
odpadu, a 

Naše svatyně se rozmazlená; a bude vyžadovat, že 

zhanobení jejich v našich ústech. 

{8:22} a porážku našich bratří a 



zajetí země a zpustlé naši 

dědičnost, se obrátí na naši hlavu mezi pohany, 

kamkoli se budeme v otroctví; a budeme 

trestný čin a výčitky pro všechny, které nás mají. 

{8:23} pro naše nevolnictví nebude směřovat podporu: 

ale pán náš Bůh se zase hanbě. 

{8:24} teď tedy O, Stůjme ukázal příklad 

na našich bratří protože jejich srdce závisí na nás, a 

svatyně a dům a oltář, se opírají o nás. 

{8:25} navíc nás děkujte Pánu náš Bože, 

což nás, trieth, i když on dělal naši otcové. 

{8:26} vzpomenout jaké věci udělal Abrahama, a 

jak on se snažil, Isaac, a co se stalo s Jacob v 

Mezopotámie Sýrie, když nechal ovce Laban jeho 

bratr matky. 

{8:27} pro podlé snažil nás do ohně, jako on, 

pro vyšetření srdce ani jest přijal 

pomstu na nás: ale pán pohromy ony chodí 

poblíž mu je napomínat. 

{8:28} jí pak řekl Ozias, všechno, co hovořil 



Už jsi mluvil s dobrým srdcem, a neexistuje žádný, 

může odporovat tvá slova. 

{8:29} pro to není první den, ve kterém tvá moudrost 

projevuje; ale od začátku tvé dny všechny 

lidé mají známé tvé pochopení, protože 

dispozice pro tvé srdce je dobrá. 

{8:30}, ale lidé byli velkou žízeň a naučila nás 

dělat jim, co jsme mluvili a aby přísahu 

na sebe, které nebudou přerušeny. 

{8:31} proto teď ty se za nás modlila, protože jsi 

zbožné ženy a Pán nám pošle déšť vyplnit náš 

nádrže na vodu a my se slabě už. 

{8:32} pak řekl Judith jim, poslouchej mě, a já budu dělat 

věc, která se v průběhu všech generací 

děti našeho národa. 

{8:33} ye musí stát tuto noc v bráně, a já půjdu 

s mou waitingwoman: a během dnů ye 

slíbili dodat město našim nepřátelům pán 

navštíví Izrael důl ručně. 

{8:34} ale informujte ne ye Mina zákona: neboť nebudu 



Deklarujte vám, dokud věci, skončí to. 

{8:35} pak řekl Ozias a knížat jí, vejít 

být mír a Pán Bůh před tebou, vzít pomstu 

na své nepřátele. 

{8:36} tak vrátili ze stanu a šel do jejich 

oddělení. 

{9:1} Judith její tvář a popel na ni 

hlavu a odkryl pytloviny jimiž byla 

v oděvu; a o době, kadidlo toho večera 

byla nabídnuta v Jeruzalémě v domě pána Judith 

zvolal hlasem velikým a řekl: 

{9:2} Ó Pane Bože mého otce Simeon, komu ty 

kteréž meč vzít pomstu cizinců, kteří 

uvolnil pletence služebná jí pošpinit a objevil 

stehna se jí ostudu a znečištěné panenství jí 

výčitka; pro ty saidst, nebude to tak; a přesto jim to 

Takže: 
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{9:3} protož ty kteréž jejich vládci byli zabiti, takže 

že se barví své lůžko v krvi, podvedeni, a 



smotest zaměstnanců s jejich pány a vládci na 

jejich trůny; 

{9:4} a jsi své manželky za kořist a jejich 

dcery se zajatci a jejich kořist rozdělí 

mezi tvé milé děti; které byly přesunuty s tvé horlivosti, 

a nenáviděl znečištění jejich krev a vyzvala 

za podpory: Ó Bože, Ó můj Bože, Slyš Mne také vdova. 

{9:5} pro ty jsi způsobil nejen tyto věci, ale 

také věci, které vypadly před, a který následoval 

po; Ty sis myslel, že na věci, které jsou v současnosti, a 

které mají přijít. 

{9:6} Ano, jaké věci, ty zjistit, byli připraveni na 

straně a řekl: Hle, jsme zde: pro všechny tvé cesty jsou 

připraven, a tvé soudy jsou v tvé Prognosis. 

{9:7} pro, hle, Asyřané se násobí v jejich 

moc; jsou to vznešeného koně a člověka; slávu v 

síla jejich sluhové; věří v štít a kopí, 

a luk a praku; a ne že jsi Pán, 

breakest bitev: pán je tvé jméno. 

{9:8} Odhoďte své síly v tvé moci a přinést 



se jejich síla v tvůj hněv: neboť se zamýšlel 

pošpinit tvé svatyně a znečišťovat stánek kde tvé 

slavné jméno resteth a svrženi s mečem roh 

tvé oltáře. 

{9:9} hle jejich hrdost a poslat tvůj hněv na jejich 

hlavy: dát do mých rukou, což jsem vdova, moc 

že jsem koncipoval. 

{9:10} bíti podvodem, mé rty sluha s 

princ a princ s sluha: rozdělit jejich 

vážnost rukou ženy. 

{9:11} pro tvá moc stojí není v množství ani tvé 

Možná v silných mužů: nebot Bůh takto postižených osob, 

Pomocná utlačovaných, zastánce slabých, 

ochránce zoufalý, Spasitel z nich, které jsou bez 

naděje. 

{9:12} prosím tě, prosím tě, Ó Bože mého otce, a 

Bůh dědictví Izraele, pán nebes a 

země, tvůrce vod, král každého tvora, slyšet 

Ty moje modlitba: 

{9:13} a mé řeči a klam se jejich rány 



a proužek, který zamýšlel kruté věci proti tvé 

paktu a posvátné dům tvůj a proti horní části 

Sion a proti domu držení tvých dětí. 

{9:14} a každý národ a kmen uznat 

že jsi Bůh veškerou moc a sílu a že v něm 

není nikdo jiný, že se protecteth lidu Izraele, ale ty. 

{10:1}, teď po tom už přestala plakat Bohu 

Izraele a špatné udělal konec všech těchto slov. 

{10:2} jí růže, kde ona mohla spadnout a nazývá 

její služebná a šel do domu v které ona 

příbytek v dnech odpočinku a v její svátek dnech, 

{10:3} a stáhl z pytloviny, která měla na, 

a odložit oděvy jejího ovdovění a umyl ji 

celého těla s vodou a pomazal sama s drahými 

mast, spletené vlasy její hlavu a dát na pneumatiky 

na to a dal na její oblečení, veselí jimiž jí 

byl oděn během života si Manassese její manžel. 

{10:4} a vzala sandály na nohou a dát 

jí její náramky a její řetězy a její prstence a její 

náušnice a všechny ozdoby a vyzdobil sama statečně, 



vábení oči všech mužů, které by ji vidět. 

{10:5}, pak dala její služebná, láhev vína a 

džbánek z ropy a naplnil pytlík vyprahlé kukuřice a hrudky 

fíků a jemné pečivo; tak poskládala všechny tyto věci 

společně a položil je na ni. 

{10:6} tedy šli zpět k bráně města 

Bethulia a našel stojící tam Ozias a Antikové z 

město, Chabris a Charm zařízeníje. 

{10:7} a když ji uviděli, že se její tvář byla 

změněn, a její oblečení bylo změněno, divili se na ni 

Krása velmi výrazně a řekl jí. 

{10:8} Bůh, Bůh našich otců, dát ti laskavost, 

a dosáhnout tvé enterprizes ke slávě dětí 

Izraele a k oslavení Jeruzaléma. Pak se 

klaněli se Bůh. 

{10:9} a řekla jim: velení brány 

město neotevírat mně, že může jít zpět k dosažení 

věci, čehož jste mluvil se mnou. Tak se 

velel mladíci otevřít jí, jak měla 

mluví. 



{10:10} a když to udělali, tak Judith šel ven, ona, 

a její služka s ní; a podíval se muži z města 

ji, dokud byla pryč dolů z hory, a než měla 

předán do údolí a ji mohli vidět nic víc. 

{10:11} tedy šli přímo v údolí: a 

první hodinky Asyřané se potkaly, 

{10:12} a vzal ji a požádal ji, co lidi umění 

Ty jsi? a odkud přicházíš? a kam jdeš? 

A ona řekla, já jsem žena Židům a jsem uprchl 

od nich: neboť musí dostat vás ke konzumaci: 

{10:13} a já jdu před Holofernes náčelník 

Kapitán z armády, vyhlásit slova pravdy; a já to udělám 

Ukaž mu způsob, kterým on musí jít a vyhrát celý kopec 

země, aniž by ztratili těla či života jednoho z jeho 

muži. 

10:14 {} teď když muži slyšeli ji slova a spatřil 

její tvář, říkali si značně na její krásou, a 

řekl jí, 

{10:15} ty jsi zachránil tvůj život, v tom, že ty jsi nebude 
dopadat 



vrátit se do přítomnosti našeho Pána: nyní tedy 

Přijďte do jeho stanu, a někteří z nás provede tě, až do 

dodají ti do jeho rukou. 

{10:16} a když ty stojíš před ním, nemít strach 

v tvé srdce, ale ukáži mu podle tvého slova; a 

on bude proste tě dobře. 

{10:17} a pak si vybral z nich sto mužů, aby 

doprovází ji i její služebná; a přinesli ji do 

stan Holoferna. 
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{10:18} pak tam byla hala ve všech 

Camp: pro její příchod se rozšířila mezi stany a 

přišla o ni, když stála bez stanu Holofernes, 

až se mu o ní řekli. 

{10:19} a přemýšlel, na její kráse a obdivoval 

děti Izraele kvůli ní a každý řekl 

jeho soused, který by pohrdají národa, které mají 

mezi nimi takové ženy? Určitě to není dobré to 

z těch kdo je pustit by mohlo klamat zůstat 

celá země. 



{10:20} a která ležela poblíž Holofernes vyšli ven, a 

vše, co jeho sluhy a oni ji přivedl do stanu. 

{10:21} teď Holofernes spočívala na posteli pod 

baldachýn, který byl tkané s fialovou a zlato, a 

smaragdy a drahými kameny. 

{10:22} tak se zvala ho z ní; a vyšel ven 

před jeho stanu s stříbrné lampy před ním. 

{10:23} a kdy Judith byl před ním a jeho 

zaměstnanci, který všichni obdivovat krásu její 

tvář; a padl na tvář a to 

úcta k němu: a jeho sluhové si ji nahoru. 

{11:1} a pak jí řekl Holofernes, Žena, být 

dobrý komfort, strach v srdci: protože jsem nikdy ublížit 

to byl ochoten sloužit Nabuchodonozor, král všech 

na zemi. 

{11:2} nyní tedy, pokud svého lidu, který přebývá v 

hory nebyl nastaven světlo podle mě, by nehnul 

až moje kopí proti nim: ale oni udělat tyto věci 

napospas osudu. 

{11:3} ale teď mi řekni, proč ty jsi utekl z 



je, a umění trním zdrásaná: pro nemírnost pro ochranu; 

být dobré pohodlí, živ, této noci a dále: 

{11:4}, nikdo se zranil, ale proste tě dobře, jako 

dělají zaměstnanci král Nabuchodonozor, můj pane. 

{11:5} pak Judith pravili mu, zobrazit slova 

služebníka a trpět tvé služebnici mluvit v tvé 

přítomnosti a bude deklarovat žádná lež k mému pánu dnes v 
noci. 

{11:6} a chceš-li sledovat slova tvé 

služebnici, Bůh přinese věc dokonale předat 

tě; a můj pán nebude při selhání z jeho účelů. 

{11:7} jako Nabuchodonozor král všech na zemi žil, 

a jako jeho moc je živ, kdo tě poslal pro 

dodržování všechno živé: neboť slouží nejen muži 

o tobě, ale i zvířata, pole a dobytek, 

a ptactvo nebeské, žít tvou moc pod 

Nabuchodonozor a jeho dům. 

{11:8}, slyšeli jsme tvůj politik, a tvá moudrost 

a uvádí se v celé zemi, že jsi jen umění vynikající 

ve všech království a mocný v poznání a 



nádherné v výkony války. 

{11:9} dnes jako o věci, které Achior 

hovoří v tvé Rady, slyšeli jsme jeho slova; pro muže 

Bethulia ho zachránil, a prohlásil jim všechno, co on 

mluvil k tobě. 

{11:10} proto, Ó Pane a guvernér, respektovat, ne jeho 

slovo; Ukládejte ho ve svém srdci, protože je to pravda: pro náš 
národ 

nebude potrestán, ani meč může nepřemohou 

je, s tím rozdílem, že hřích proti Bohu. 

{11:11} a teď, že můj pán nebyl poražen a 

zmařit jeho účelu, dokonce i smrt je nyní padl na ně, 

a jejich hřích jest předstihla je, čím budou 

provokovat jejich Boha, aby hněv chtíti to učiní 

které není vhodné provést: 

{11:12} pro jejich pokrmů selhat a všechny jejich vody je 

mizivé, a oni zjistili vztáhnout ruku na jejich 

skot a zamýšlel konzumovat všechny ty věci, že Bůh 

jest zakázáno jíst jeho zákony: 

{11:13} a jsou řešeny strávit prvotiny 



desetiny vína a oleje, který byl posvěcen, a 

vyhrazeno pro kněží, kteří slouží v Jeruzalémě před 

tvář našeho Boha; které věci není přípustné, aby některý z 

lidé tak jako se dotýkat rukama. 

{11:14} pro mít něco poslali do Jeruzaléma, protože 

také to, že bydlí tam udělali podobně, aby se dostaly 

licenci od senátu. 

{11:15} teď když přijmou jejich slovo, budou 

neprodleně to udělat, a oni musí mít k tobě se 

zničil ve stejný den. 

{11:16} proč tvé služebnici, všichni to věděli, proto jsem 

uprchli z jejich přítomnosti. a mě do práce, poslal Bůh 

věci s tebou, stejný který všechny země musí být překvapen, 

a kdo se to dovíte. 

{11:17} pro služebníka je náboženská a serveth Bůh 

z nebe dnem i nocí: nyní tedy, můj pane, já se 

zůstat s tebou, a služebníka půjde ven v noci do 

v údolí a bude se modlit k Bohu, a on mi řekne 

Když se dopustily jejich hříchy: 

{11:18} a já přijdu a vypravuj, to tobě: pak ty 



Shalt jíti s tvé armádě a tam musí být nikdo z 

jim, že tě musí odolat. 

{11:19} a já tě povedu středem Judeje, 

dokud jsi přišel před Jeruzalém; a tvůj trůn 

ve středu této smlouvy; a ty budeš řídit jako ovce, 

mít žádné pastýř, a pes nebude tolik jako otevřít jeho 

ústí na tobě: pro tyto věci řekli mi podle 

Moje Pronoia a deklaroval, že ke mně a já 

jsem poslal říci. 

{11:20} a pak její slova radost Holofernes a všechny jeho 

služebníci; a divili se na její moudrost a řekl: 

{11:21} tam není žena, z jednoho konce 

země na druhé straně, jak pro krásu obličeje a moudrost 

slova. 

{11:22} podobně Holofernes řekl jí. Bůh jest 

udělal dobře na to, abych tě před lidmi, že síla může 

být v našich rukou a zničit jim to lehce 

považovat můj pane. 

{11:23} a teď jsi jak krásná v tvé 

tvář a vtipné v tvých slovech: určitě Pokud budeš dělat jako 



hovořil tvůj Bůh bude můj Bože, a nebudeš 

bydlet v domě král Nabuchodonozor a budeš 
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proslulý přes celou zemi. 

{12:1}, pak velel až ji kde jeho 

deska byla založena; a popřál, aby měli připravit pro ni z 

jeho vlastní maso, a že ona by měla pít své vlastní víno. 

{12:2} a Judith řekl, nebudu jíst, abych existovat 

trestný čin: ale musí být stanoveno mi věci 

že jsem si vzala. 

{12:3} pak Holofernes řekl ji, pokud tvé ustanovení 

by měla selhat, jak bychom měli dát tobě podobné? pro 
existovat 

Nikdo s námi tvého národa. 

{12:4} pak pravili mu Judith jako duše je živ, můj 

Pane, tvé služebnici nebudou utrácet ty věci, které jsem 

mít, než Pán práce mou ruku co on 

jest určena. 

12:5 {} a pak služebníci Holofernes přivedl ji do 

stan a ona spala až do půlnoci a ona vstala když to 



vedl k ranní hlídka, 

{12:6} a zaslány Holofernes, úspory, ať se můj pán teď 

příkaz, který tvé služebnici může jíti k modlitbě. 

{12:7} pak Holofernes velel jeho stráže, že 

by neměl zůstat jí: tak ona sídlily v táboře tři dny, 

a vyšel ven v noci do údolí Bethulia, a 

vyprat sama v pramen vody od tábora. 

{12:8} místo, a když vyšel, že Pán 

Bůh Izraele na přímé cestě ke zvyšování se 

děti svých lidí. 

12:9 {} tak přišla čisté a zůstala ve stanu, 

dokud jí její maso na večer. 

{12:10} a ve čtvrtém den Holofernes slavnost 

jeho vlastní zaměstnanci a nikdo z důstojníků na 

banket. 

{12:11} pak řekl Bagóa eunuch, který měl 

účtovat všem že, teď jít a přesvědčit to 

Hebrejské žena, která je s tebou, že přišla k nám, 

a jíst a pít s námi. 

{12:12}, hle, to bude ostuda pro naši osobu, když jsme 



musí nechat takovou ženu jít, neměl ji společnost; pro 

Pokud čerpáme ji nám, ona bude smát, nás bude přehlížet. 

{12:13} pak šel Bagóa z existence 

Holofernes a přišel k ní a on řekl, nechte ne veletrhu 

Slečna strach přijít do mého Pána a být poctěn v jeho 

přítomnost a pít víno a veselit se s námi a 

se tento den jako jedna z dcer Asyřané, 

které slouží v domě Nabuchodonozor. 

{12:14} pak řekl Judith mu, kdo jsem já, teď, že jsem 

by měla odolat můj pane? jistě mu vůbec přehodí jsem 

bude dělat rychle, a bude to radost až v den mého 

smrt. 

12:15 {} tak vstala a sama ozdobena její oblečení 

a její ženský oděv a její služebná šla a měkké 

skiny na zemi pro ni a pěkně Holofernes, který 

dostala z Bagóa daleko její každodenní používání, které by jí 
mohly 

sedět a jíst na ně. 

{12:16} teď když Judith přišel a posadil se, 

Holofernes jeho srdce bylo jala se jí a jeho mysl 



byl přesunut, a on toužil výrazně její společnost; pro on 

počkal chvíli oklamat ji, ze dne, kdy viděl 

její. 

{12:17} pak řekl Holofernes ji, pití, a 

veselit se s námi. 

{12:18} tak Judith řekl, budu pít a teď, můj pane, protože 

můj život je zvětšeno ve mně tento den více než všechny dny 

vzhledem k tomu, jsem se narodil. 

{12:19} a pak vzala a jedli a pili před ním co 

její služebná přichystala. 

{12:20} a Holofernes vzal velkou radost v ní, a 

pil víc vína, než musel vypít najednou v jeden den 

od té doby se narodil. 

{13:1} teď když večer přišel, jeho sluhy 

se neodvážily a Bagóa zavřel jeho stanu, a 

zamítl číšníci z přítomnost svého pána; a 

šli k postelím: byli všichni unavení, protože 

hostina byla dlouhá. 

{13:2} a Judith byl vlevo podél ve stanu, a 

Holofernes ležící podél na posteli: neboť byl plný 



vína. 

{13:3} teď Judith přikázal její služebná postavit 

bez její ložnice a čekat na ni. vyjevit, 

Jak denně dělala: neboť řekla, že by šla zpět k ní 

modlitby a ona promluvil k Bagóa podle stejných 

účel. 

{13:4} tak šlo všechno zpět a nic nezbylo v 

ložnice, ani malý, ani velký. Pak se Judith, stojící 

u jeho postele, řekl ve svém srdci, Ó Pane Bůh veškeré moci, 
podívejte se 

v této současné na díla moje ruce pro 

vytržení z Jeruzaléma. 

13:5 {} pro tuto chvíli je čas, aby pomohl tvé dědictví, a 

Chcete-li provést tvé enterprizes ke zničení 

nepřátelé, kterých se zvýšil proti nám. 

{13:6}, pak přišla do sloupku postele, což 

Holofernovi hlavu a vzal si svou fauchion od 

odtud, 

{13:7} a přistoupil k posteli a zmocnila 

vlasy z jeho hlavy a řekl, posilni mne, Ó Pane Bůh 



Izrael, tento den. 

{13:8} a dožadoval se dvakrát krk se všemi ji 

sílu a ona vzal hlavu od něj. 

{13:9} a zříceny své tělo z postele, a 

strhl baldachýn z pilíře; a ihned poté, co 

vyšel a dal hlavu Holoferna její služebná; 

{13:10} a položila ho v kabelce masa: tak oni twain 

chodili spolu podle svého zvyku k modlitbě: a 

když procházeli táborem, obklíčili údolí, a 

šel na horu Bethulia a přišel k branám 

této smlouvy. 

{13:11} pak řekl Judith dálky, hlídači na 

bránou, otevřít, otevřít nyní brány: je Bůh, i náš Bůh, s 
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nám, ukáži svou moc zatím v Jeruzalémě a jeho síly 

proti nepříteli jak on učinil i tento den. 

{13:12} nyní, když muži její city slyšel její hlas, 

udělali spěchu jít dolů k bráně svého města a 

říkali starší města. 

{13:13} a pak běželi všichni společně, jak malé a 



Skvělé, neboť bylo divné jim byla přišla: Takže 

otevřela brány a bylo doručeno a rozdělal oheň 

světlo a postavil kolo o nich. 

{13:14} a pak jim řekla hlasitě, chvála, 

Chvála Bohu, Chvála Bohu, já říkám, neboť on nedal vzali jeho 

milost z domu Izraele, ale jest zničila naši 

nepřátele o moje ruce tuto noc. 

{13:15}, tak si hlavu z vaku a naopak 

to a řekl jim: vizte hlavou Holoferna, 

hlavní kapitán armády Assur a hle, baldachýn, 

ve kterém lhal ve své opilosti; a pán jest 

porazil ho za ruku ženy. 

{13:16} jako Lord je živ, jenž jest mi v cestě 

že jsem šel, moje tvář jest podváděla s jeho 

ničení, a přesto podlé spáchal hříchu se mnou, do 

pošpinit a ostudu. 

{13:17} a pak všichni užasli se nádherně, 

uklonil se a uctívali Boha a řekl s 

jednomyslně, požehnal být ty, O Bože náš, který jsi tento den 

přinesl do čeho nepřátel tvých lidí. 



{13:18} pak řekl Ozias: jí, dcero, požehnané umění 

ty z Nejvyššího Boha nad všechny ženy na 

země; a Požehnán buď Hospodin, Bůh, který stvořil 

nebesa a země, která jest tobě do zaměřena 

zastřihávání hlavu šéfa našich nepřátel. 

{13:19} pro to tvé důvěry se nesmí odchýlit od 

srdce o muži, který nikdy nezapomenete Boží moc. 

{13:20} a Bůh proměnit tyto věci ti pro trvalé 

Chvalte tě navštívit v dobré věci, protože nebyl 

ušetřil tvůj život za utrpení našeho národa, ale jsi 

pomstí naši záhubu, chůzi přímo způsobem před naším Bohem. 

A všichni lidé, řekl; Tak budiž, tak budiž. 

{14:1} a potom řekl Judith jim, Slyš Mne a teď, můj 

bratři a této hlavy, a pověsí ji na nejvyšší 

místo vaší zdi. 

{14:2} a tak brzy, jak ráno se objevují a 

slunce vyjde na zemi, využít ye všech jeho 

zbraně a vyjít každý udatný muž z města, a 

Nastavte ye kapitán nad nimi, jakoby ye by jít dolů 

do pole k hodinky Asyřané; ale ne jít 



dolů. 

14:3 {}, pak vezme své brnění a musí jít do 

jejich tábor a zvýšit se velitelé armády Assur, 

a počíná běžet do stanu Holofernes, ale nenajde 

mu: pak strach se na ně, a oni musí prchnout 

před obličejem. 

{14:4} tak ye a vše, co obývají pobřeží Izraele, musí 

nimi a svrhne je jak jdou. 

{14:5} ale dříve, než budete dělat tyto věci, zavolej mi Achior 

Ammonite, že může vidět a vědět, že pohrdal 

dům Izraele, a že ho poslal k nám jakoby na jeho 

smrt. 

{14:6}, pak zavolali Achior z domu Ozias; 

a když přišel a viděl hlavu Holoferna v 

ruka v shromáždění lidu, on spadl 

jeho tvář a jeho duch se nezdařilo. 

14:7 {} ale když se mu vzpamatovali, spadl na 

Její nohy a reverenced ji a řekl, požehnaná jsi 

ve všech stánků Juda a ve všech státech, které 

slyšel tvé jméno musí být překvapen. 



{14:8} tedy Řekni mi všechny věci, které jsi 

provádí se v těchto dnech. Pak se Judith prohlásil mu v 

středu lidí, všechno, co udělala, se dnem, který 

šla tam až do té chvíle ona přistoupiv jim. 

{14:9} a kdy už přestal mluvit, lidé 

vykřikl mocným hlasem a udělal radostnou hluku v jejich 

město. 

{14:10} a kdy Achior viděl všechno, co Bůh 

Izrael udělal, on věřil v Boha, a 

maso jeho předkožku obřezat a byl připojen ke 

dům Izraele až do dnešního dne. 

{14:11} a když ráno vstal, pověsili 

hlavu Holoferna na zdi a každý muž vzal 

jeho zbraně a že vyšel od kapely k úžině 

z hory. 

{14:12}, ale když je viděla Asyřané, poslali do 

jejich vůdce, který přišel do jejich kapitáni a tribuny, a 

Každý k jedné ze svých vládců. 

14:13 {} tak přišli Holofernovi stanu a řekl mu: 

který měl na starost všechny své věci, Waken nyní náš Pán: 



otroci byly odvážné přijít dolů proti nám 

bitva, že mohou být zcela zničeny. 

{14:14} pak šel v Bagóa a zaklepal na dveře 

do stanu; protože si myslel, že spal s Judith. 

{14:15}, ale protože žádný neodpověděl, otevřel ji, a 

šel do ložnice a našli ho na 

podlahové mrtvé a hlavu mu byl odebrán. 

{14:16} proto zvolal mocným hlasem, s 

pláč a vzdechy a mocné plakat a pronajmout své 

oděvy. 

{14:17} poté, co šel do stanu, kde Judith podané: 

a když našel ji, vyskočil lidu, a 

plakala, 

{14:18} tyto otroci se zabývali zrádně; jeden 

žena Židům jest navršila hanby na dům 

z král Nabuchodonozor: Hle, Holofernes leží na 

země bez hlavy. 

{14:19} když Kapitáni Asyřané armády slyšel 

Tato slova, pronajímají své kabáty a jejich myšlenky jsou 

nádherně trápí, a byl křik a velmi velké 



hluk v průběhu tábora. 

{15:1} a když ony byly ve stanech, slyšel, že 

byli udiveni věc, která byla provedena. 
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{15:2} a strach a chvění padl na ně, aby 

tam žádný muž nebyl že durst přebývat v pohled na jeho 

soused, ale řítí ven všechny dohromady, prchali do každé 

způsob, nížiny a Vysočiny. 

{15:3} jsou také, že měl tábořili v kr. horách 

o Bethulia ustoupilo. Pak děti Izraele, každý 

ten, který byl bojovník mezi nimi, vyrazil jsem na ně. 

{15:4} pak poslal Ozias, aby Betomasthem a Bebai, 

a Chobai a Cola a k pobřeží Izraele, jako je například 

měl říct věci, které byly provedeny, a že všechny by měly 

spěchat zpět na jejich nepřátele zničit. 

{15:5} teď když děti Izraele, všichni 

padl na ně jednou souhlasem a pobili až do 

Chobai: rovněž také oni, kteří přišli z Jeruzaléma, a 

z Vysočiny (neboť muži jim řekl co věci 

bylo provedeno v táboře svých nepřátel) a ony byly 



v Galaad a v Galileji je honil s velkou 

porážky, dokud nebyli v minulosti Damašku a hranice 

této smlouvy. 

{15:6} a zbytek, který bydlel na Bethulia, padl na 

Tábor Assur a jejich rozmazlený a byly značně 

obohatil. 

{15:7} a děti Izraele, který vrátil z 

porážku měl, které zůstaly; a vesnic a 

měst, které byly v horách a v nížině, gat mnoho 

kazí: pro množství byla veliká. 

{15:8} pak Joacim velekněz a Antikové z 

děti Izraele, který sídlil v Jeruzalémě, přišel do 

Hle, dobré věci, že Bůh měl zvala do Izraele, a 

Chcete-li vidět Judith a pozdravit ji. 

{15:9} a když přišli jí, že jí požehnal 

jednomyslně a řekl jí, ty jsi povýšení 

z Jeruzaléma, ty jsi velkou slávu Izraele, ty jsi 

velké radosti našeho národa: 

{15:10} jsi to udělal všechno tvé rukou: 

jsi to udělal mnoho dobrého do Izraele, a Bůh je spokojen 



s nimi: požehnaná ty všemohoucí pán pro 

navždy. A všichni lidé, řekl, tak budiž. 

{15:11} a lidé kazí tábora prostoru 

třicet dní: a dali k Judith Holofernes jeho stan, 

a všechny jeho desku a postele, plavidla a všechny jeho věci: a 

vzala ji a položil ji na její Mezkem; a připravil ji vozíky, 

a položil je. 

{15:12} a pak všechny ženy Izraele běželi společně vidět 

jí a požehnal ji a tanec mezi nimi pro ni: 

a vzala pobočky v ruce a také dal 

ženy, které byly s ní. 

{15:13} a dali věnec z oliv na ní a její 

služka to byl s ní, a ona šla před všemi lidmi 

v tanci, vede všechny ženy: a všichni muži z 

Izrael v jejich brnění s girlandami a 

písně v jejich ústech. 

{16:1} pak Judith začal zpívat to díkůvzdání ve všech 

Izrael a všichni zpívali po ní tuto píseň chvály. 

{16:2} a Judith řekl, Begin zjevuji Bohu s 

timbrels, Zpívejte můj pán s činely: naladit mu 



Nový Žalm: oslavovat ho a vzývají jeho jméno. 

{16:3} pro Boha breaketh bitev: pro mezi tábory 

prostřed lidu on vysvobodil mě z 

ruce z nich, které mě. 

{16:4} Assur přišel z hor ze severu, 

přišel s deseti tisíce jeho armády, množství 

podepsaní zastavil torrentů a jejich jezdci mají 

pokryta kopce. 

{16:5} se chlubil, že by shoří své hranice, a 

zabil mého mladého muže s mečem a kašlat sání 

děti s vozovkou a moje děti jako 

kořist a mé Panny jako zkazit. 

{16:6}, ale všemohoucí pán jest zklamaný, je 

ruka ženy. 

{16:7} pro ten mocný neklesla mladí muži, 

ani synové Titánů bíti ho, ani vysoké obři 

Nastavte na něm: ale Judith dcera Merari oslabila 

mu s krásou její tvář. 

{16:8} pro ji odkládal oděv jejího ovdovění pro 

velebení těch, kteří byli utlačováni v Izraeli, a 



pomazal její tvář s mastí a vázané vlasy v 

pneu a vzal lněném ho oklamat. 

{16:9} sandály jala oči, její krása vzal 

mysli jako zajatec a fauchion prošla krku. 

{16:10} the Peršané se roztřásly v její smělost a 

Medes se zalekne její mrazuvzdornost. 

{16:11} a pak můj postižený vykřikl radostí a mé slabé 

ty v náručí; ale oni žasli: tyto pozdvihl 

jejich hlasy, ale oni byli poraženi. 

{16:12} synové dívky je převeliké 

prostřednictvím a zraněný je jako fugatives' děti: oni 

zahynul v bitvě u Pána. 

{16:13} jsem se Zpívejte Pánu píseň novou: Ó Pane, 

Ty jsi skvělý a nádherný, krásné v síle, a 

neporazitelný. 

{16:14} nechat všechny bytosti tebou: pro ty spakest, a 

byly provedeny, ty vyšle svou duši a to 

je vytvořili, a neexistuje žádná, která dokáže odolat tvůj hlas. 

{16:15} pro pohoří se přesouvá z jejich 

Základy s vodami, skály se rozplynou jako vosk na 



Tvá přítomnost: ještě jsi milosrdný k těm, kteří začnou. 

{16:16} pro všechny oběti je příliš málo pro sladké savour 

tobě a všechen tuk není dostatečná pro tvá spálil 

nabízí: ale ten, kdož pán je vždy skvělá. 

{16:17} běda národům, které se zvednou proti mé 

příbuzní! Všemohoucí pán bude mít pomstu ve 

soudný den, v tom, že oheň a červy v jejich 

maso; a oni se cítí je a plakat na věky. 

{16:18} teď hned, jak vstoupil do Jeruzaléma, jsou 

uctívaný pán. a jak lidé byli 

čištěný, nabídli své zápalné oběti a jejich volné 

nabídky a jejich dary. 

Judith Page 578 

{16:19} Judith věnovala všechno Holofernes, 

lidé jí dal a dal baldachýn, který 

vzala si z jeho ložnice, jako dárek k 

Lord. 

{16:20} tak lidé pokračoval hodování v Jeruzalémě 

před rezervaci místa tři měsíce a 

Judith zůstal s nimi. 



{16:21} po této době každý vrátil do jeho vlastní 

dědičnost a Judith šel do Bethulia a zůstal v 

její vlastní majetek a byl ve své době čestný ve všech 

země. 

{16:22} a mnozí jí žádoucí, ale nikdo nevěděl, vše 

dny svého života, po té si Manassese její manžel byl mrtev, 

a byly shromážděny svému lidu. 

{16:23} ale ona zvýšila více a více na počest, a 

voskovaný staré v domě svého manžela, přičemž sto a 

pět let staré a udělal její služebná zdarma; tak zemřela v 

Bethulia: a pohřbili ji v jeskyni svého manžela 

Si Manassese. 

{16:24} a domu Izraele zoufal si svých sedm dní: 

a předtím, než zemřela, ona distribuovat své zboží pro všechny 

to bylo nejbližší příbuzní si Manassese svého manžela, a 

k nim, které byly nejbližší její příbuzní. 

{16:25} a nebyl tam nikdo, že se děti 

Izrael se už bát v dobách Judith, ani dlouhou dobu 

po její smrti. 

APOKRYFY 
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