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{1:1} Nabuchodonosor, valdīšanas divpadsmitajā darba gadā 

kas valdīja Nineve, lielo pilsētu; dienas 

Arphaxad, kas valdīja pār Medes, Ecbatane, 

{1:2} un uzcelta Ecbatane sienas ap akmeņiem 

skatienam ieejunelielā trīs olektis plašu un sešas olektis garš un 
lika 

augstuma sienu septiņdesmit olektis, un to platums 

piecdesmit olektis: 

{1:3} un torņiem to uz vārtiem, tāpat _ kā to 

simts olektis augstu, un to platums ir 

threescore olektis fonds: 

{1:4} un viņš ir darījis to vārti, pat gates, kas bija 

palielināta līdz septiņdesmit olektis augstums un platums 

viņiem bija četrdesmit olektis aizbrauc tālāk no viņa vareno 

armiju, un viņa sulaiņi masīvā iestatījumam: 

Šīs dienas karalis Nabuchodonosor veiktas kara pat {1:5} 



karalis Arphaxad lielo līdzenumu, kas ir vienkārša, 

Ragau robežām. 

{1:6} un tur nāca unto viņam tie, kas dzīvoja, 

kalna valstī un viss, kas dzīvoja Eifratas un Tigris un 

Hydaspes un vienkārša Arioch Elymeans, karalis 

un ļoti daudzu tautu dēli Chelod, samontēti 

sevi, lai kaujas. 

Asīrieši nosūtīts {1:7} tad Nabuchodonosor karalis 

sacīja, ka visi dzīvoja uz Persiju un visiem, kas dzīvoja uz 
rietumiem, 

un tiem, kas dzīvoja Cilicia un Damasku, un 

Libanus un Antilibanus, un visiem, kas dzīvoja uz jūras 

krastu, 

{1:8} un tiem starp tautām, kas bija 

Carmel, un Galaad, un augstāka Galilejas un lielo 

vienkārša Esdrelom, 

{1:9} un visiem, kas bija Samariju un pilsētas 

pantu un aiz Jordānija, unto Jeruzālemi un Betane, un 

Chelus, un Kades, un upi Ēģiptē un Taphnes, 

un Ramesse, un visa zeme, Gesem, 



{1:10}, kamēr jūs nākt aiz Tanis un Memphis, un lai 

visiem iedzīvotājiem Ēģipte, kamēr jūs nākt uz robežām 

Etiopija. 

{1:11}, bet visiem zemes iedzīvotājiem, ņemot vērā 

bauslis asīriešu king Nabuchodonosor 

ne viņi devās viņam līdzi kaujas; jo tie nav 

bail no viņa: Jā, viņš bija agrāk kā viens cilvēks, un tie 

sūta prom savu vēstnieku tos bez ievērības, un 

ar negodu. 

{1:12} tādēļ Nabuchodonosor bija ļoti dusmīgs ar 

visu šajā valstī un sware ar viņa tronis un Karaliste, kas 

viņš būtu noteikti avenged pēc visiem šiem krastiem, Cilicia, 

Damascus, Sīrija, un un ka viņš nogalinās ar 

zobens visiem iedzīvotājiem Moab zemes, un 

Ammon, Jūdejas visu un visu, kas bija bērni 

Ēģipte, līdz jūs ierasties divas jūras robežām. 

{1:13}, tad viņš devās kaujā masīvā ar viņa spēku 

pret karali Arphaxad septiņpadsmitā gada laikā, un viņš 

viņa kaujas dominēja: lai viņš gāza visas pilnvaras 

Arphaxad, un viņa jātniekus, un viņa kaujas ratus, 



{1:14} kļuva kungs savu pilsētu un nāca 

Ecbatane, ņēma torņi un bojāti ielās 

pantu, un tā pārvērtās skaistumu kauns. 

{1:15} viņš ņēma arī kalni, Ragau, Arphaxad 

un cirta viņam pa ar šautriņas un iznīcināja viņu 

pavisam šajā dienā. 

{1:16}, tāpēc vēlāk viņš atgriezās Nineve, viņi abi un 

visi viņa dažādi tautām ir ļoti liels uzņēmums 

daudziem vīriešiem kara, un tur viņš ņēma savu vieglumu un 

banqueted, gan viņš, gan viņa armija, simt divdesmit 

dienas. 

{2:1} un astoņpadsmitajā gadā, divi un divdesmitā 

dienas pirmajā mēnesī notika diskusija namā 

Nabuchodonosor karalis asīrieši, ko vajadzēja darīt, kamēr viņš 

teica, pats atriebt uz zemes. 

{2:2} viņš piezvanīja unto viņam viņa virsniekiem, un visas viņa 

muižnieki, un sazinājās ar tiem savu slepeno padomu, un 

secināts, ka cieš visu zemi no viņa paša 

mute. 

{2:3}, tad viņi pavēlēja iznīcināt visas miesas, kas nav 



ievērot bausli savu muti. 

{2:4} un tad, kad viņš bija beigusies viņa aizstāvis 

Nabuchodonosor asīriešu king sauc Holofernesa 

galvenais kapteinis un viņa armija, kas bija nākamais sacīja 
viņam, un 

sacīja viņam. 

{2:5} tādējādi saka lielais karali, kungs visu 

zeme, Lūk, tu būsi iet tālāk no mana klātbūtne un 

būt ar tevi vīriešiem šo uzticību savu spēku, 

sulaiņi, simt divdesmit tūkstoši; un numurs 

zirgu ar saviem jātniekiem divpadsmit tūkstoši. 

{2:6}, un tu būsi iet pret visu Rietumu valsts, 

jo viņi nav klausījusi mans bauslis. 

{2:7} un tu būsi deklarēt sacīja, ka viņi man sagatavoties 

zemes un ūdens: jo tālāk iešu iekšā manu dusmas pret viņiem 

un aptvers visu sejas no zemes ar kājām 

mīna armija, un sniegs tām grunts sacīja viņiem: 

{2:8} tāpēc, ka viņu nonāvēja aizpilda to ielejas un Brūkss 

un upes Trūkstošajās savus mirušos līdz tā pārplūdes: 

{2:9} un būs novest tos gūstekņi vislielāko daļu 



visu zemi. 

{2:10} tu tādēļ nebūs iet tālāk. un iepriekš veikt 

man to krastu: un, ja viņi paši sniegs 

unto tev, tu būsi tos rezervētu mani līdz dienai par to 

sods. 

{2:11}, bet attiecībā uz viņiem, ka dumpoties, nemaz nav tavs 
acs 

žēlojiet viņus; bet viņus uz nokaušanu un sabojāt tos 

neaizskarami tu goest. 

{2:12}, jo es dzīvoju, un mana valstība, spēks 

nekādā veidā es esmu runājis, ka es darīšu pēc raktuves roku. 

{2:13} un ņem tu uzmanību, ka tu esi pārkāpt nevienu no 

baušļus tavs kungs, bet izpildīt tos pilnībā, 

kā tev ir pavēlējis un atlikt to nedarīt. 
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{2:14} tad Holofernesa devās tālāk no klātbūtne 

lords un ko sauc par ail pilnvarnieki un kapteiņi, un 

Nodrošināšanas, armijas virsnieki 

{2:15} un viņš saņēmu izvēlēto vīri kaujas, kā 

viņa pavēlnieks bija pavēlējis viņam, unto simt divdesmit 



tūkstoš un divpadsmit tūkstoši strēlnieku zirga mugurā; 

{2:16} un viņš svārstījās, kā liela armija ir pasūtīts 

karš. 

{2:17} un viņš ņēma kamieļi un novērtēt savas karietes, 

ļoti liels skaits; aitu un vēršu un kazas bez 

noteikumu numurs: 

{2:18} un daudz no proviants katrs cilvēks armijā, 

un ļoti daudz zelta un sudraba no karaļa nams. 

{2:19}, tad viņš gāja tālāk un visu savu varu, lai iet pirms 

karalis Nabuchodonosor reisa un lai segtu visus 

no zemes virsas uz rietumiem ar saviem kaujas ratus, un 

jātnieki un viņu izvēlēto sulaiņi. 

{2:20} liels skaits arī dažādi valstīm nāca ar 

viņiem patīk siseņi un patīk zemes smilšu: par 

daudziem bija bez numura. 

{2:21} un viņi devās tālāk no Nineve trīs dienu brauciens 

pretī skaidri Bectileth un toņu no Bectileth 

pie kalna, kas atrodas augšējā kreisajā 

Cilicia. 

{2:22} tad viņš ņēma savu armiju, viņa sulaiņi, un 



jātnieki un kaujas ratus, un no no turienes iegāja kalna 

valstī; 

{2:23} iznīcināja Phud un Lud un visu sabojā 

Rasses bērniem un Izraēla, bērniem, kas bija 

tuksnesī pie zemes dienvidu virzienā 

Chellians. 

{2:24} tad viņš aizgāja Eifratas un devās 

Mesopotamia, un iznīcina visus augsta pilsētās, kas bija 

upes Arbonai, līdz jūs nākt uz jūru. 

{2:25} un viņš ņēma Cilicia robežām un nogalināja visus 

kas viņam pretotos, un nonāca pie robežām Japheth, kas 

bija pret dienvidiem, saistībā ar Arābijā. 

{2:26} viņš compassed arī visus bērnus Madian, un 

viņu tabernākuli satracināti un bojāti to sheepcotes. 

{2:27}, tad viņš iegāja vienkāršā Damaska, 

laiks no kviešu ražas, un deg savos laukos, un 

iznīcina viņu un ganāmpulkiem, arī viņš sabojā savās pilsētās, 

pilnīgi lieki savās valstīs un cirta savus lolojumus 

vīriešiem ar malu zobens. 

{2:28} tāpēc viņš bailes un šausmas krita uz visiem 



jūras krastu, kas bija Sidon iedzīvotājiem un 

Tyrus, un tiem, kas dzīvoja Sur un Ocina, un viss, kas 

dzīvoja Jemnaan; un tie, kas dzīvoja Azotus un 

Ascalon viņu no kura ļoti baidījās. 

{3:1} tik viņi atsūtīja vēstnieku unto viņam izturēties ar 

mieru, sakot: 

{3:2} Redzi, mēs Nabuchodonosor kalpotājus 

lielais karali, kas atrodas pirms tevi; izmantot, mums ir labs, jo 
tavs 

redzesloka. 

{3:3} redzi, mūsu mājas un mūsu vietām un visiem mūsu 

kvieši, Bari, un ganāmpulki un visas mājiņas no laukiem 

teltis, kas atrodas priekšā tavu seju; tos lietot tāpat _ kā tas tevi 
pleaseth. 

{3:4} redzi, pat mūsu pilsētām un to iedzīvotājiem 

tavs kalpotāji; Nāc un izskatīt tos kā seemeth labs 

unto tev. 

{3:5} tāpēc vīri ieradās Holofernesa un deklarēto sacīja 

viņa pēc šādā veidā. 

{3:6} tad nāca viņam uz leju pie jūras krasta, viņi abi 



un viņa armija, un iestatiet augstas pilsētās iedzīvotājiem un 
ņēma 

no tiem, kas izvēlējušies vīriešu palīdzību. 

{3:7} lai tie un visi valsts kārtu par saņemto 

tos ar vītnes, dejas, un timbrels. 

{3:8} vēl viņš bija izsviests no savām robežām un samazināt 

viņu birzes:, jo viņš bija nolemts iznīcināt visus dievus 

zeme, ka visām tautām būtu dievkalpojumu Nabuchodonosor 

tikai, un ka visas mēles un ciltis vajadzētu aicināt viņu kā 

Dievs. 

{3:9} arī viņš nonāca saistībā ar netālu no Esdraelon, unto 

Jūdeja saistībā ar lielo Jūdeja šaurums. 

{3:10} un dubultnieks Geba un Scythopolis, 

un tur viņš kavējās veselu mēnesi, kurā viņš var savākt 

kopā visu savu armiju karietēm. 

{4:1} tūlīt Israēla bērniem, kas dzīvoja no Jūdejas, 

dzirdēju visu, ko Holofernesa galvenais kapteinis 

Bija nodarījis asīriešu king Nabuchodonosor 

tautām, un pēc kāda veidā viņš bija bojāti visi viņu 

tempļi, un atveda viņus uz nulle. 



{4:2} tāpēc viņi bija ārkārtīgi baidās no viņa, un 

bija satraukta par Jeruzalemi un templi kungam 

viņu Dievs: 

{4:3}, jo viņi bija tikko atgriezies no nebrīvē, 

un visi cilvēki Jūdeja pēdējā laikā sanāca kopā: 

un kuģi, un altāra un mājas, tika svētīts 

pēc zaimošana. 

{4:4} tāpēc viņi nesūtīja visas krastiem, Samaria, 

un ciematos un Bethoron, un Belmen un Jērikas, 

un Choba un Esora, kā arī Salem ieleju: 

{4:5} un paši iepriekš viss piederēja 

augstu kalnu topi un stiprināts ciematiem, kas 

viņiem bija, un uzlika uz augšu victuals sniegšanai kara: 

viņu laukiem, par vēlu bija priekšrocības. 

{4:6} arī Joacim augstais priesteris, kas bija tiem 

dienas, Jeruzalemē, rakstīja uz tiem, kas dzīvoja Bethulia, un 

Betomestham, kas ir saistībā ar Esdraelon pret 

atvērtu valsti, pie Dothaim, 

{4:7} pārdroši uzbrukdama abiem saglabāt fragmenti no kalna 

valsti: tās bija ieeja Jūdeja, un tas 



bija viegli, lai apturētu tos, kas nāk uz augšu, jo 

eja bija taisni, divi vīrieši visvairāk. 

{4:8} un Israēla bērni darīja, kā Joacim augsto 

priesteris bija pavēlējis tos ar visu ancients 
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Izraēlas cilvēkiem, kas dzīvoja Jeruzalemē. 

{4:9}, tad katrs cilvēks Izraēlas sauca pie Dieva ar lielu 

dedzība, un ar lielu vehemency darīja tās pazemīgs to 

dvēseles: 

{4:10} gan viņi, un viņu sievas un bērnus, un 

lopus, un katrs svešs un hireling, un to 

kalpi pirkusi par naudu, nodot sackcloth pēc ļaužu gurnu auglis. 

{4:11} tādējādi visus vīriešus un sievietes un mazo 

bērni, un no Jeruzalemes, iedzīvotāju samazinājās līdz 

templi un lietie pelnus uz galvas un izklāja to 

sackcloth pirms kunga seju: arī viņi iegulda 

sackcloth par altāra, 

{4:12} un kliedza uz Izraēlas Dievs visiem ar vienu piekrišanas 

visā nopietnībā, ka viņam nedotu saviem bērniem par 
laupījumu, 



un viņu sievas grunts un viņu mantojuma pilsētās 

iznīcināšanas un svētnīcu uz zaimošana un 

pārmetums, un priecāties par tautu. 

{4:13} tāpēc Dievs dzirdēja viņu lūgšanām un uzlūko to 

kaitēm: jo cilvēki barot vairākas dienas visiem Jūdejas un 

Jeruzaleme, pirms Kungs Visuvarenais patvērumu. 

{4:14} un Joacim augstais priesteris un visi priesteri, kas 

stāvēja pie Kunga, un tie, kas ministered sacīja 

Kungs, bija to garie muguras gabali ar sackcloth girt, un 
piedāvāja 

ikdienas sadegušo piedāvājumus ar zvērestu un bezmaksas 
dāvanas 

cilvēki, 

{4:15} bija viņu mitres pelniem un raudāja, 

Kungs ar visu savu varu, ka viņš lūkosies pēc visiem 

mājā Izraēlas laipni. 

{5:1} tad bija tā deklarē Holofernesa, priekšnieks 

Nodrošināšanas, ka Israēla bērni bija armijas kapteinis 

sagatavota kara un fragmenti no kalna bija apklusti 

valsts, un bija jānostiprina visas pārsedzes augstu kalnos un 

izdējuši šķēršļi champaign valstīs: 



{5:2} līdz ar to viņš bija ļoti dusmīgs, un aicināja visus 

valdniekiem Moab un kapteiņus Ammon, un visi 

jūras piekraste, pilnvarnieki 

{5:3} un viņš sacīja viņiem: Pastāstiet man tagad, ye dēli no 

Chanaan, kas ir šo cilvēku, kas dwelleth hill 

valstī, un kādi ir pilsētas, kurās tās apdzīvo, un ko 

ir daudzas savas armijas, un kur ir viņu spēkos 

un spēku, un ko karalis pār viņiem, vai kapteinim ir iestatīts 

viņu armija; 

{5:4} un kāpēc viņi noteikuši nenākt un 

satikšanos, vairāk nekā visu iedzīvotāju rietumos. 

{5:5} tad teica Achior, kapteinis dēli 

Ammon, ļaut manam kungam tagad dzird vārdu no mutes 

savu kalpu, un unto tev atzīs patiesību par 

šo cilvēku, kas dwelleth pie tevis un inhabiteth kalna 

valstīm: un nav jābūt novietotai nāk no mutes 

tavs kalps. 

{5:6} šo cilvēku ir cēlusies no Chaldeans: 

{5:7} un tās sojourned līdz šim Mesopotamia, 

tāpēc, ka viņi varētu nav sekot savu senču dievus 



kas bija zemes Chaldea. 

{5:8} jo viņi atstāja viņu senči, veidu un 

pielūdz Dievu debesīs, Dievs, kuru viņi pazina: 

Tātad viņi izdzīt viņus no sejas no saviem dieviem, un viņi 

viņš bēga uz Mezopotāmiju un sojourned tur daudzas dienas. 

{5:9}, tad viņu Dievs lika viņiem atkāpties no 

vieta, kur viņi sojourned, un iet uz zemes 

Chanaan: kur viņi dzīvoja, un tika palielināts ar zeltu 

un sudraba, un ļoti daudz lopiem. 

{5:10} bet kad bada pārklāts zemes 

Chanaan, viņi devās uz Ēģipti, un tur, sojourned 

kamēr viņi bija baro un tur kļuva par lielisku 

daudziem, tāpēc, ka viens varētu ne numuru savas tautas. 

{5:11} Ēģiptes karalis palielinājās līdz pret viņiem, tāpēc 

un subtilly ar tiem, un atveda viņus zems ar 

labouring ķieģeļu un padarīja viņus vergi. 

{5:12}, tad viņi sauca to Dievam, un viņš cirta visiem 

zemes Ēģipte ar neārstējamu nomoka: tāpēc ēģiptieši 

nodot tos ārpus viņu redzesloka. 

{5:13} un Dievs žāvēti Sarkanās jūras priekšā, 



{5:14} un atveda viņus uz un montēšanas Sina CADSES - 

Barne, un nodot tālāk, viss, kas dzīvoja tuksnesī. 

{5:15} lai viņi dzīvoja zemes Amorites, un viņi 

iznīcināja visus tos Esebon un iet savu spēku 

pāri Jordānija tie piederēja kalna valstī. 

{5:16} un tās nodot tālāk priekšā Chanaanite, 

Pherezite, Jebusite, un Sychemite, un visi 

Gergesites, un viņi dzīvoja šajā valstī daudzas dienas. 

{5:17} un tajā pašā laikā viņi grēkojis ne pirms to God, viņi 

zaļoja, jo Dievs ienīst netaisnību, kas bija ar 

tos. 

{5:18}, bet kad tie aizgāja no tā, ko viņš 

viņus ieceļ, tie tika iznīcināti daudzi kaujās ļoti 

kakla un bija veda gūstekņi savā zemē, kas nebija viņu ir, 

un viņu Dievu templis tika nodotas zemē, un 

savās pilsētās tika veikti ar ienaidniekiem. 

{5:19} bet tagad viņi atgriezās savu Dievu, un ir 

nākt klajā no vietas, kur viņi bija izkaisīti, un 

ir piederēja Jeruzāleme, kur viņu svētnīcā, un ir 

sēž kalna valstī; tā bija vientuļa. 



{5:20} tagad tādēļ, mana Kunga un gubernators, ja tur būt 

jebkura kļūda pret šo cilvēku, un viņi grēks pret savu Dievu, 

Ļaujiet mums uzskata, ka tas tiek to drupas un ļaujiet mums iet 
uz augšu, 

un mums ir tos pārvarēt. 

{5:21} bet, ja tur būt nekādu netaisnību to tauta, atdošu savu 

kungs tagad paiet garām, nedrīkstam to Kungu aizstāvēt tos, un 
to God 

par viņiem, un mēs kļūstam pārmetums visas pasaules priekšā. 

{5:22} un Achior bija paēduši šie teicieni, visi 

cilvēki, kas stāv ap telti, nomurmināja, un 

priekšnieki Holofernesa, un viss, kas dzīvoja blakus jūra 

un Moab, runāja, ka viņš būtu viņu nogalināt. 

{5:23}, teiksim, tie, mums nav jābaidās no sejas 

Israēla bērni:, raugi, ir cilvēki, kuriem nav 

spēka, ne varas spēcīgu kaujai 
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{5:24} tagad tāpēc kungs Holofernesa, mēs iet uz augšu, 

un viņi ir upuri aprija tavs armijas. 

{6:1} un kad vīriešiem kņada, kas bija par 

Padome bija beigušies, Holofernesa galvenais kapteinis, 



armijas nodrošināšanas teica unto Achior un visiem Moabites, 
pirms 

visām citām tautām, uzņēmums 

{6:2} un kas esi tu, Achior un hirelings, 

Efraims, ka tu esi pravietoja pret mums par to dienu, un 

Hast teica, ka mums nav jāpieliek kara ar cilvēkiem, kuriem ir 

Izraēla, jo viņu Dievs viņus aizstāvēs? un kas ir Dievs 

bet Nabuchodonosor? 

{6:3} viņš sūtīs savu varu un iznīcināt tos no 

sejas no zemes un viņu Dievs viņiem neizsniedz: 

bet mēs saviem kalpiem iznīcinās kā viens cilvēks; jo viņi 

nespēj uzturēt savus zirgus jauda. 

{6:4}, ar tiem mums būs protektora viņiem zem kājām, un 

viņu kalnos ir piedzēries ar viņu asinīm, un to 

lauki piepilda ar viņu līķus, un to 

pēdās, nedrīkst stāvēt priekšā, jo tās 

karalim Nabuchodonosor, visu kungs pilnīgi iet bojā, saka 

zeme: viņš teica, neviens no maniem vārdiem ir veltīgi. 

{6:5} un tu, Achior, hireling Ammon, kas 

esi runājis šie vārdi dienā, tavs nekrietnība, būsi 



skatīt manu seju ne vairāk no šīs dienas līdz brīdim, kad es veikt 
atriebība 

šī tauta, kas nāca no Ēģiptes. 

{6:6} un pēc tam veic mīnu armijas zobens un 

daudziem no tiem, kas kalpo man, iziet cauri tavs pusēs, un 

tu būsi kritums starp viņu nonāvēja, kad es atgriežos. 

{6:7} tagad tāpēc mani kalpi dara atvest tev 

tālē kalnā un nosaka tevi vienā no pilsētām 

fragmenti: 

{6:8} un tu shalt nav bojāties, kamēr tu esi iznīcina 

kopā ar viņiem. 

{6:9} un, ja tu pats sevi pārliecināt tavs prātā, ka viņi 

ir pieņemts, ļaujiet nav tavs ārienē krist: es esmu runājis, 

un neviens no maniem vārdiem ir veltīgi. 

{6:10} tad Holofernesa pavēlējis saviem kalpiem, kas 

savā teltī, veikt Achior un Bethulia, lai celtu viņu gaidīja 

un sniegt viņam Israēla bērnu rokās. 

{6:11} tāpēc saviem kalpiem viņam vajadzēja pasmīnēja un 
iznesa viņu ārā no 

nometnē uz līdzenumu, un viņi devās no vidū 

vienkāršā kalna valstī un nonāca pie strūklakas, 



bija zem Bethulia. 

{6:12} un kad tos redzēja vīru no pilsētas, viņi paņēma 

uz augšu ieročus un devās no pilsētas uz augšu 

kalnā: un katrs cilvēks, kas lietoja lingu, atturēja tos no 
savstarpējas nāk 

līdz ar liešanas akmeņus pret viņiem. 

{6:13} tomēr ņemot gotten līksmoju zem kalna, 

dodas Achior, un nodot viņu uz leju un atstāja viņam pie 

kājām no kalna un atdod savu kungu. 

{6:14} bet Israelites nolaidusies no savas pilsētas, un 

nāca pie viņa, un palaida viņu un atveda uz 

Bethulia, un iepazīstināja viņu ar pilsētu vadītāji: 

{6:15} kas bija tajās dienās Ozias dēls Lily97, 

no cilts Simeons un Chabris dēls Gothoniel, 

un Charmis Melchiel dēls. 

{6:16} un tie aicināja kopā visas senās tautas 

pilsētas un visas savas jaunības darbojās kopā, un viņu sievas, 
lai 

montāža, un viņi noteikti Achior vidū visu to 

cilvēki. Tad Ozias viņam jautāja par to, kas tika darīts. 

{6:17} viņš atbildēja un sacīja viņiem paziņoja 



Padomes Holofernesa vārdus un vārdus, kas 

viņš bija runājis vidū nodrošināšanas, prinči un 

nekāda Holofernesa runājis lepni pret 

mājā Izraēlas. 

{6:18} tad cilvēki nokrita un pielūdz Dievu, 

un sauca Dievam. sakot, 

{6:19} O Kungs Dievs debesīs, ieraudzīt savu lepnumu, un žēl, ka 

zemas īpašuma mūsu tauta, un izskatās pēc sejas tiem 

kas ir svētīts, unto tev šajā dienā. 

{6:20} tad viņi mierināja Achior un cildināja viņu 

lielā mērā. 

{6:21} un Ozias paņēma no montāža, viņa sacīja 

mājā un lika svētki pie vecajiem; un viņi aicināja 

Dievs Izraēla visu nakti pēc palīdzības. 

{7:1} nākamajā dienā Holofernesa komandēja savu armiju, 

un viņa cilvēki, kas bija ieradies pārņemt viņa daļa, kas 

viņiem vajadzētu noņemt viņu nometnē pret Bethulia, veikt 

aforehand uzbrauktuves kalna valstī un karot 

pret Israēla bērniem. 

{7:2} tad viņu stipri vīri izņemt savas nometnes, kas 



dienā un armijas kara vīri bija simts un 

septiņdesmit tūkstoši sulaiņi un divpadsmit tūkstoši jātnieku 

blakus bagāžu, un arī citi vīri, kas atradās kustībā starp 

viņiem ļoti daudziem. 

{7:3} un viņi apmetušies ielejā netālu no Bethulia, unto 

ar strūklaku, un viņi sevi izplata platumā virs 

Dothaim, pat Belmaim, un Bethulia, unto garums 

Cynamon, kas ir saistībā ar Esdraelon. 

{7:4} Tagad bērni Izraēla, kad viņi redzēja 

daudziem no viņiem bija ļoti satraukts, un teica, ik viens 

uz viņa kaimiņš, tagad būs šie vīri lakt seju 

zemes; ne augstu kalnos vai ielejās, nedz 

pauguri, spēj noturēt savu svaru. 

{7:5}, tad katrs cilvēks ņēma līdzi saviem ieročiem, kara, un 

kad viņi bija uzliesmoja ugunsgrēki pēc viņu torņi, viņi 

saglabājās un vēroja visu, kas nakts. 

{7:6} bet otrajā dienā Holofernesa izņēma visus 

viņa jātnieku Israēla bērnu redzes kas 

tika Bethulia, 

{7:7} Skatīts fragmenti līdz pilsētai un nonāca 



strūklakas ūdeņos, un ņēma tos, kas 

vīri karā pār tiem, un viņš pats izņemt iedzīvotājiem 

pret savu tautu. 

{7:8} tad nāca unto viņam viss galvenais bērnu no 

Esau un visas tautas Moab, vadītāju un 

jūras piekraste, kapteiņu un teica: 

{7:9} let mūsu kungs tagad dzirdēt vārdu, kas nedrīkst būt 
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gāzt tavs armijā. 

{7:10} šai Israēla bērni cilvēki neuzticas 

šķēpus, bet augstuma kalnos Kopienasvietā 

viņi kavēties, jo tas nav vienkārši nākt klajā ar galotnēm 

viņu kalnos. 

{7:11} tagad tādēļ, milord, cīnīties ne pret tiem 

kaujas masīvā, un tur ir ne tik daudz kā viens cilvēks no tava 

cilvēki iet bojā. 

{7:12} paliek tavs nometnē, un glabā visu vīriešu tavs 

armija, un ļaujiet tavs darbinieki saņemtu savās rokās strūklaka 

ūdens, kas issueth tālāk no kalna pakājē: 

{7:13} Bethulia visiem iedzīvotājiem ir to ūdenī 



no turienes; tāpēc ir slāpes nogalināt tos, un tie sniedz uz augšu 
savas 

pilsētā, un mēs, un mūsu cilvēki ir iet līdz topi 

kalniem, kas netālu, un būs nometnes uz tiem skatīties 

ka neviens iet ārā no pilsētas. 

{7:14} tāpēc viņi un viņu sievas un bērni ir 

patērēts ar uguni, un, pirms zobens pienācis pret 

viņiem, viņi ir gāzts ielās kur viņi 

aiztures. 

{7:15} tādējādi tu būsi padarīt tās ļauno atlīdzība; 

tāpēc, ka viņi cīnījās, un met nav tavs persona miermīlīgi. 

{7:16} un šos vārdus ar gandarījumu Holofernesa un visu savu 

ierēdņu, un viņš iecelts to darīt, jo viņi bija runājis. 

{7:17} tāpēc aizgāju Ammon bērnu nometne, 

un ar viņiem piecus tūkstošus par asīriešu, un viņi 

pitched ielejā un ņēma ūdeņi un strūklakas 

ūdeņu Israēla bērniem. 

{7:18} tad Esau bērniem uzkāpu augšā ar 

Ammon, bērniem un camped pāri kalna valstī 

pret Dothaim: un tie nosūtīti daži no viņiem pretī 



uz dienvidiem, uz austrumiem saistībā ar Ekrebel, kas ir 

netālu no unto Chusi, kas ir pār strauts, Mochmur; un 

pārējo asīriešu armiju camped vienkārša, un 

visa zeme; seju un savas teltis un 

vagoni bija slīpo ar ļoti daudziem. 

{7:19} tad Israēla bērni raudāja, unto Lord 

viņu Dievs, jo viņu sirds neizdevās, par saviem ienaidniekiem 

bija compassed tos ap par un nebija nekādas iespējas 

no tiem izkļūt ārā. 

{7:20} tādējādi visus uzņēmuma nodrošināšanas palika par 

viņiem, gan viņu sulaiņi, kaujas ratus, un jātnieki, trim, četrām 
un 

trīsdesmit dienu laikā, tāpēc, ka visiem kuģiem ūdens visu 
neizdevās 

inhibitants Bethulia. 

{7:21} iztukšojās rezervuāriem un viņiem nebija ne 

ūdens, ko dzert to aizpildīt vienu dienu; jo tie deva viņiem 

dzert pasākums. 

{7:22} to maziem bērniem bija no sirds, tāpēc 

un jauno vīriešu un sieviešu noģība slāpes un nokrita 

uz leju, uz ielas, pilsētas, kā arī fragmenti no 



vārtiem, un viņiem vairs nebija jebkura stipruma. 

{7:23}, tad visi cilvēki sapulcējušies Ozias, kā _ arī 

galvenā pilsēta, gan jauni vīrieši un sievietes un bērni, 

un kliedza ar skaļā balsī teica pirms visiem vecajiem, 

{7:24} Dievs ir tiesnesis, starp mums un jums: jūs ir 

darīts mums lielu kaitējumu, ka jūs nav nepieciešams miers 

Nodrošināšanas bērniem. 

{7:25} jo tagad mums nav palīgs:, bet Dievs darījis mūs pārdeva 

savās rokās, ka mēs būtu iemesti noteikti pirms 

tos ar slāpes un lielu postu. 

{7:26} tagad tāpēc viņiem piezvanīt jums un sniegt 

visa pilsēta grunts Holofernesa cilvēki, un visi 

viņa armija. 

{7:27} jo labāk mums jāveic grunts sacīja viņiem, 

nekā mirt par slāpes: mums būs saviem kalpiem, kas mūsu 

dvēseles var dzīvot, un nevar redzēt mūsu bērniem pirms nāves 

mūsu acīm, ne mūsu sievas, ne mūsu bērni miršu. 

{7:28} ņemam liecinieks pret jums debesis un 

zemes, un mūsu Dieva un mūsu tēvi, kungs, kas punisheth 

mums mūsu grēkus un mūsu tēvu grēkiem, ka viņš 



vai nav, pēc kā mēs esam teikuši šajā dienā. 

{7:29}, tad tur bija liels raudāt ar vienu piekrišanas 

vidū montāža; un tie sauca Dievam kungam 

ar skaļu balsi. 

{7:30} tad teica tos brāļi Ozias, labas 

drosme, ļaujiet mums izturēt vēl piecas dienas, no kuras vietas 

Kungs, mūsu Dievs var izrādīties viņa žēlsirdība pret mums; jo 
viņš nebūs 

mums pilnīgi pamest. 

{7:31} un ja šīs dienas iet, un tur nāk nepalīdzēs 

sacīja mums, būs jādara saskaņā ar jūsu vārdu. 

{7:32} un viņš izkliedētiem cilvēkiem, ik vienu, lai to 

pašas maksas; un viņi devās pie sienām un torņi 

savu pilsētu un nosūtītās sievietes un bērnus, par to 

mājas: un viņi bija ļoti zemas, atnesa pilsētā. 

{8:1} tūlīt tolaik Judith dzirdēju to, kas bija 

meita Merari Ox, dēls Jāzeps, dēls 

Ozel, Elcia, Ananias dēlu dēlu dēlu dēlu 

Gedeon, Raphaim, Acitho, dēls dēlu dēlu 

Eliu, Eliab, Nathanael, dēls dēla dēls 



SAMAEL, Salasadal, Izraēla dēla dēls. 

{8:2} un Manasses bija viņas vīrs un viņas cilti un 

radi, kurš nomira miežu raža. 

{8:3} par kā viņš stāvēja, pārraudzīt tos, kas saista nekārtīgās 

laukā siltums nāca pār galvu un viņš nokrita uz viņa 

gultas un bojā pilsētas Bethulia: un viņu apglabāja 

ar viņa tēvu jomā starp Dothaim un Balamo. 

{8:4} tā Judith bija atraitne viņas mājā trīs gadus un 

četrus mēnešus. 

{8:5} un viņa padarīja viņu teltī uz aug viņas mājā, 

un uzvilka sackcloth pēc viņas garie muguras gabali un 
fotogrāfija viņa atraitne 

apģērbu. 

{8:6} un viņa barot visu dienu viņas dzīvesbiedra nāves 
gadījumā, izņemot 

éves sabbaths un sabbaths un éves no 

new pavadoņi un jaunā un svētkos un 

Svinīga mājā Izraēlas dienas. 

{8:7} viņa arī bija pamatīgs ārienē un ļoti 

ieraudzīt skaisto: un viņas vīrs Manasses bija pametis 

zelta, un sudraba, un menservants un maidservants, un 
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lopi un zemēm; un viņa palika viņiem virsū. 

{8:8} un nebija neviena, kas deva viņai sliktu vārdu; ar viņa 

Dievs no kura ļoti baidījās. 

{8:9} tagad, kad viņa dzirdēja cilvēki ļauni vārdi 

pret governor, ka viņi zaudēja samaņu, par to, ka nav 
ūdens; par 

Judith bija dzirdējuši vārdus, ka Ozias bija runājis sacīja 

viņiem, un ka viņš nozvērēja piegādāt pilsētas sacīja 

Asīrieši, pēc piecām dienām; 

{8:10}, tad viņa nosūtīja viņai waitingwoman, kas bija 

visas lietas, ka viņa bija, lai izsauktu Ozias valdības un 

Chabris un Charmis, pilsētas senās. 

{8:11} un tie nāca pie viņas, un viņa sacīja viņiem: 

Uzklausiet mani, O ye iedzīvotāju pilnvarnieki no 

Bethulia: par jūsu vārdiem, ka jūs esat runājis pirms 

cilvēki šajā dienā nav taisnība, skar šo zvērestu kuru ye 

izgatavoti un izrunā starp Dievu un jums ir 

apsolīja piegādāt pilsētas mūsu ienaidniekiem, ja vien 
programmā 

šajās dienās kungs savukārt palīdz. 



{8:12} un tagad kuri ye, kas ir kārdinājums Dievs, tas 

dienā un statīvu nevis Dievs vīriešiem bērnu vidū? 

{8:13} un tagad mēģiniet Kungs Visuvarenais, bet tu nekad 
sniedz 

zināt, kāda lieta. 

{8:14} ye nevar atrast sirds cilvēks, dziļums 

ne tu uztver lietas, ko viņš domā: kā tad 

tu vari sameklēt Dievs, kas darījis visas šīs lietas, un 

zināt savu prātu vai saprast viņa nolūks? Nē, mans 

brāļi, provocēt nav Kunga, mūsu Dieva dusmas. 

{8:15}, ja viņš nav mums palīdzēs šo piecu dienu laikā, viņš 

darījis mūs aizstāvēt, ja viņš būs tiesības pat katru dienu, vai 

iznīcināt mūs pirms mūsu ienaidniekiem. 

{8:16} nav saistošs tā Kunga, mūsu Dieva padomu: par 

Dievs nav cilvēks, ka viņš var būt apdraudēta; Tāpat viņš ir 

kā dēls vīrietis, ka viņš būtu svārstīšanās. 

{8:17} tāpēc mūs gaida pestīšanu no viņu, un zvanu 

uz viņu, lai palīdzētu mums, un viņš dzird mūsu balsi, ja tā, 
lūdzu, 

viņu. 

{8:18} jo tur radās neviens mūsu laikmeta, ne tur ir 



visus tagad šajās dienās ne cilts, ne ģimenes, ne cilvēkiem, 

ne pilsētas, starp mums, kas pielūdz Dievu, kas veikti ar rokām, 
kā 

darījis, bijis aforetime. 

{8:19} par to, kas izraisa mūsu tēvi tika dotas 

zobenu, un grunts, un bija liels kritums pirms mūsu 

ienaidnieki. 

{8:20}, bet mēs zinām, ka nav citu Dievu, tāpēc mēs varam 
uzticēties 

ka viņš arī ne dispise, ne kāds no mūsu tauta. 

{8:21} jo ja mums jāņem tā, visi Jūdeja atrodas atkritumu, un 

mūsu patvērumu ir bojāti; un viņš prasīs 

zaimošana, tā pie mūsu mutē. 

{8:22} un mūsu brāļi, kaušanas un 

nebrīvē valsts un postu mūsu 

mantojumu, viņš savukārt pār mūsu galvām starp pagāniem, 

neatkarīgi mēs būsim verdzība; un mēs būsim 

nodarījumu un pārmest, lai visiem tiem, kas mums pieder. 

{8:23} par mūsu servitūtu nav vērsta dot priekšroku: 

bet tas Kungs mūsu Dievs savukārt to apkaunot. 

{8:24} tagad tāpēc O brāļi, ļaujiet mums shew piemērs 



lai mūsu brāļi, jo viņu sirdis ir atkarīgs no mums, un 

patvērumu, un māju un altāra, atpūtas pēc mums. 

{8:25} Turklāt lūgsim Pateicieties kungam mūsu Dievs, 

kas mums, trieth, pat, kā to darīja mūsu tēvi. 

{8:26} atcerēties kādas lietas, viņš ar Ābrahāmu, un 

kā viņš mēģināja Isaac un kas notika ar Džeikobu 

Mesopotamia Sīrijā, glabājot Lābana aitu viņa 

mātes brālis. 

{8:27} jo viņš darījis ne mēģināja mums uguns, kā viņš to darīja, 

viņu sirdis pārbaudei, ne darījis viņš pieņēmis 

atriebība par mums: bet kungam postu tiem, kas nāk 

netālu no sacīja viņam, lai viņus brīdināt. 

{8:28} Ozias tad pateica, viss, kas tu esi runājis 

tu esi runājusi ar labu sirdi, un nav neviena, kas 

iespējams noliegt tavus vārdus. 

{8:29} šī nav pirmā diena, kur ir tava gudrība 

izpaužas; bet tavs visas dienas sākumā 

cilvēki ir zināms tava izpratne, jo 

tavas sirds izvietojums ir laba. 

{8:30}, bet cilvēki bija ļoti izslāpis, un piespiest mūs 



to sacīja viņiem, kā mēs esam runājuši, un dot zvērestu 

uz sevi, ko mēs nepārkāps. 

{8:31} tādēļ tagad lūdzam tu mums, jo tu esi 

dievbijīgs sievieti, un tas Kungs nosūtīs mums lietus, lai 
aizpildītu mūsu 

rezervuāriem, un mums ir novājināts ne vairāk. 

{8:32} tad sacīja viņiem Judīte, uzklausiet mani, un es darīšu 

lieta, kas aizies visā visām paaudzēm 

bērni mūsu tauta. 

{8:33} ye paliek spēkā šajā naktī pa vārtiem un būs iet 

tālāk ar manu waitingwoman: un dažu dienu laikā, ka jūs 

ir apsolījis piegādāt pilsētas mūsu ienaidnieki kungs 

apmeklēs Izraēlas mīnu rokrakstā. 

{8:34} bet jautāt ne ye raktuvju likumu: jo es netiks 

paziņo, ka tā šurp pie jums, līdz pabeigta lietas ka es darīt. 

{8:35} tad teica, ka Ozias un princes sacīja viņai, iet uz 

miers un Dievs kungs ir pirms tevi veikt atriebība 

par mūsu ienaidniekiem. 

{8:36} tāpēc viņi atgriezās no telts, un devās uz savu 

Džāndisu prāvas aizbilstamie. 



Judith {9:1} Kristu uz viņas seju, un nodot pelnus sev uz 

galvu un nesegtās sackcloth līdz ar to viņa bija 

clothed; un par laiku, kas tovakar vīraks 

tika piedāvāts Jeruzalemē namā Kunga Judith 

kliedza ar skaļā balsī, un teica: 

{9:2} O Lord Dievs tēvs Simeon, kam tu 

gavest zobena, kas spētu veikt atriebība par svešiniekiem, kas 

vaļīgāk piemēslot viņas kalpone jostas un atklāja, 

augšstilba viņai kauns un piesārņota viņas jaunavība, viņai 

pārmetums; tu esi saidst, tad tas nedrīkst būt tik; un vēl viņi 

tāpēc: 
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{9:3} wherefore tu gavest viņu valdnieki nonāvēts, tāpēc 

tās krāsotas gultas asinīs, ir maldināts, un 

smotest kalpotāji ar kungiem un kungiem, pēc 

savu thrones; 

{9:4} un esi devis savas sievas upuri, un to 

meitām gūstekņiem un sadala savām grunti 

starp tavu mīļo bērnu; kas tika pārvietoti ar tavu dedzību 

riebās piesārņošanu ar savām asinīm un aicināja 



tevi atbalstu: Ak Dievs, Ak Dievs, O mani dzird arī atraitne. 

{9:5} jo tu esi radījis ne tikai šīs lietas, bet 

arī lietas, kas izbira pirms un kas uzsākta tiesāšanās 

pēc; tu esi domājis par lietām, kas ir tagad, un 

kas ir jānāk. 

{9:6} Jā, bija gatavi pie kādas lietas, ko tu didst noteiktu 

roku un teica, raugi, mēs esam šeit: tavs veidi ir 

sagatavoti, un tavs spriedumi, kas ir tavs priekšnojauta. 

{9:7}, Lūk, asīrieši, tiek reizināti ar viņu 

jaudu; tie ir izredzētie ar zirgu un cilvēku; viņi lepnums 

spēku viņu sulaiņi; viņi uzticas vairoga un šķēpa, 

un paklanījās un linga; un nezina, ka tu esi, kungs, 

breakest cīņas: kungs ir tavs vārds. 

{9:8} triekt to stiprību tavs jauda: un ņemiet līdzi 

uz leju, savu spēku tavs dusmas: jo tie ir mērķtiecīga, lai 

apgānīt tavs patvērumu un piesārņot Tabernakla kur tavs 

slavens nosaukums resteth un nodot ar zobenu, ragu 

no tava altāra. 

Ieraudzīt savu lepnumu {9:9}, kā _ arī nosūtīt tavs dusmas uz 
viņu 



vadītāji: dot manējos roku, ko esmu atraitne, strāvas 

ka ir ieņemts. 

{9:10} Šmite ar viltu no manām lūpām ar kalponi 

princis, un princis ar kalpu: nojaukt to 

diženi roku pret sievieti. 

{9:11} jo tavs varas standeth ne jau daudziem ne tavs 

varētu spēcīgi vīrieši: jo tu esi Dieva nomocīts, 

palīgs, apspiesto, vājš, upholder 

mes aizsargs, glābējs no tiem, kas ir bez 

cerība. 

{9:12} es lūdzos par tevi, lūdzos tevi, Ak Dievs, mans tēvs, un 

Izraēla, kungs no debesīm mantojuma Dievu un 

zeme, Creator, ūdeņu, karalis radību, dzirdēt 

tu esi mana lūgšana: 

{9:13} un manas runas un viltu ir savas brūces 

un svītru, kas ir mērķtiecīga cietsirdīgas lietas pret tavu 

pakts un svētīta tavs nams, un pret augšpusē 

Sion, un pret māju īpašumā tavus bērnus. 

{9:14} un katra tauta un cilts atzīt 

ka tu esi Dievs visu varu un iespējams, ka tur 



ir neviena cita, kas protecteth Izraēla, bet tu tautas. 

{10:1} tagad, pēc tam viņa vairs nebija raudāt Dievam 

Izraēla, un slikti darīja galu no šiem vārdiem. 

{10:2} viņa piecēlās, kur viņa nokrita, un aicināja 

kalponi, un devās uz māju, kurā viņa 

uzturēšanās vieta sabata dienu, un viņas svētku dienās, 

{10:3} un norāva sackcloth, kas viņai bija mugurā, 

atlikt viņas dzīvesbiedra nāves gadījumā apģērbus un 
nomazgāja viņas 

pa visu ķermeni ar ūdeni un svaidīja sevi ar dārgmetālu 

ziede, galvas matus bizē un likts uz riepa 

un likts uz viņas apģērbu prieks, līdz ar to viņa 

bija ģērbušies Manasses dzīves laikā viņas vīrs. 

{10:4} un viņa ir veikusi kājās sandales un lieku 

viņas viņas rokassprādzes, un viņas ķēdēm, un viņas 
gredzeniem, un viņas 

Auskari, un visi rotājumi, un izgreznotas sev dūšīgi, 

Allure no visiem vīriešiem, kas būtu jāredz viņas acīs. 

{10:5}, tad viņa deva viņas kalpone vīna pudeli un 

cruse eļļas un maisu piepildīts ar kaltētiem kukurūzas un 
kunkuļi 



vīģu un ar smalku maizi; Tātad viņa salika visas šīs lietas 

kopā, un nolika tos uz Rūtu. 

{10:6} tādējādi viņi devās tālāk uz pilsētas vārtiem 

Bethulia, un konstatēja, ka stāv tur Ozias un no ancients 

pilsētas, Chabris un Charmis. 

{10:7} un, kad viņi redzēja viņas, viņas seja bija 

izmainīta, un viņas apģērbs bija mainījies, viņi brīnījās par viņas 

skaistuma ļoti atšķirīgas, un viņai sacīja. 

{10:8} Dievs, mūsu tēvu Dievs tevi dot labvēlību, 

un izpildīt tavs enterprizes par godu bērniem 

Izraēla, un sajūsma par Jeruzalemi. Pēc tam viņi 

pielūdz Dievu. 

{10:9} un viņa sacīja viņiem: komandu vārtiem 

pilsēta ir jāatver sacīja man, ka var iet tālāk, lai veiktu 

lietas, apliecinot ye ir runājis ar mani. Tātad viņi 

pavēlēja jaunekļi atvēršanai sacīja viņai, jo viņa bija 

tiek lietota saziņā. 

{10:10} un kad viņi bija darījuši, Tātad, Judith izgāja ārā, viņa, 

un viņas kalpone ar viņu; izskatījās pēc pilsētas vīriešu un 

viņas, kamēr viņa bija devusies lejup no kalna, un līdz viņa bija 



pagājis ieleju, un viņu neredzēja ne vairāk. 

{10:11} tādējādi viņi devās taisni tālāk ielejā: un 

Asīriešu pirmajā sardzē met viņu, 

{10:12} ņēma viņu un pajautāja, kādi cilvēki mākslas 

tu esi? un no_kurienes tu comest? un uz kurieni tu goest? 

Un viņa teica, esmu sieviete no ebrejiem un esmu aizbēdzis 

no tiem: jo tie dod jums patērēt: 

{10:13} un esmu nāk pirms Holofernesa priekšnieks 

kapteinis savu armiju atzīt patiesību, bet vārdi un es 

Shew viņu veidā, ar kuru viņš iet, un uzvarēt visu hill 

valstī, nezaudējot organizācija vai kāda no viņa dzīves 

vīrieši. 

{10:14} tagad, kad dzirdēju, ka vīri viņu vārdi apprecējušos un 
uzskatījāt 

viņas ārienē, tie lielā mērā brīnījās par viņas skaistumu, un 

viņa sacīja 

{10:15} tu hast saglabāti tavu dzīvi, ka tu esi hasted 

lai nāk uz leju, lai mūsu Kunga klātbūtni: tagad tāpēc 

nāk uz savu telti, un daži no mums veic tevi, kamēr 

tie nogādājuši tevi uz rokām. 



{10:16} un kad tu standest priekšā, nav jābaidās 

tavas sirds, bet unto viņam shew saskaņā ar tavu vārdu; un 

viņš būs ļoti lūgt tevi labi. 

{10:17}, tad viņi izvēlējās no tiem simt vīriem, lai 

kopā ar viņu un viņas kalpone; un viņi atveda viņu uz 

Holofernesa teltī. 
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{10:18} tad tur uzgaidāmai telpai, visos 

nometne: par viņas ierašanos bija noised starp teltīm, un viņi 

nāca par viņu, kā viņa stāvēja bez Holofernesa, telts 

kamēr viņi pastāstīja par viņas. 

{10:19} un viņi brīnījās par viņas skaistumu, un apbrīnoja 

Izraēlu, jo viņu, un ik viens bērniem teica 

viņa kaimiņš, kurš būtu nicināt šo cilvēku, kas ir 

starp tām tādas sievietes? Protams tas nav labi, ka viens 

cilvēks, no tiem jāatstāj, kas ir ļaut aiziet varētu maldināt 

visa zeme. 

{10:20} un tie, kas atradās netālu no Holofernesa izgāja ārā, un 

visiem saviem kalpiem un tie atnesa teltī. 

{10:21} tagad Holofernesa gulēja uz gultas ar 



lapotni, kas tika austi ar purpursarkanu un zelta, un 

smaragdi un dārgakmeņus. 

{10:22} tik tie shewed viņu no viņas; un viņš iznāca 

pirms viņa teltī ar sudraba lampas priekšā viņam. 

{10:23} un kad Judīte bija ieradušies pirms viņu un viņa 

kalpotāji, viņi visi brīnījās pie viņas skaistumu 

viņa seja; un viņa nokrita uz viņas seju, un nebija 

godbijību, sacīja viņam: un viņa kalpi ņēma viņu augšup. 

Sieviete, būt {11:1} tad Holofernesa sacīja viņai, 

labu komfortu, bailes nav tavs sirds: jo es nekad nav cietis kāds 

tas bija gatavs kalpot Nabuchodonosor, visas radības Karaļa 

zeme. 

{11:2} tagad tādēļ, ja Tava tauta, kas dwelleth, 

kalni bija nevar iestatīt gaismas ar mani, man nav ir atcelti 

uz augšu manu šķēpu, pret viņiem:, bet tie ir darījuši šīs lietas 

uz sevi. 

{11:3} bet tagad pastāsti, kālab tu esi aizbēdzis no 

viņiem, un māksla nāk sacīja mums: tu esi nākt nodrošinājums; 

par labu komfortu, tu būsi dzīvot šajā naktī, un turpmāk: 

{11:4} neviens tevi sāpināt, bet lūgtin lūdzos tevi arī, kā 



viņi dara karalis Nabuchodonosor ierēdņu manam kungam. 

{11:5} tad Judith sacīja viņam saņemt no vārdiem 

tavs kalps un ciest tavs handmaid runāt tavu 

klātbūtni, un atzīs ne gulēt, lai mans kungs šajā naktī. 

{11:6} un ja tu vīti sekot vārdiem tavs 

handmaid, Dievs dos lieta pilnīgi garām 

tevi; un mans kungs veic nepievils savu mērķi. 

Visu zemi kā Nabuchodonosor karalis {11:7} nu, 

un kā viņa vara liveth, kas darījis sūtīja tevi par 

atbalstot par katru dzīves lieta: lai kalpo ne tikai vīriešiem 

viņam tevi, bet arī lauku un lopi, zvēri 

un gaisu, vistiņas dzīvosi saskaņā ar tavu spēku 

Nabuchodonosor un viņa māja. 

{11:8} jo mēs dzirdējām tava gudrība un tavs politiku 

un visas zemes, tiek ziņots, ka tu lielisks mākslas 

visas Karalistē un varens ar zināšanām, un 

brīnišķīgi kara varoņdarbiem. 

{11:9} tagad kā par jautājumu, kas nebija Achior 

tavs Padomes runāt, mēs esam dzirdējuši vārdus; vīriešiem 



Bethulia saglabāti viņu, un viņš deklarē sacīja viņiem visu, ko 
viņš 

unto tev bija runājis. 

{11:10} tādēļ, Ak, kungs un gubernators, cieņu ne viņa 

vārdu; bet noteikt tavs sirds, tā ir taisnība: mūsu tauta 

nedrīkst sodīt, ne zobens var uzvarēt 

tiem, izņemot tās grēks pret savu Dievu. 

{11:11} un tagad, mans lord nedrīkst būt sakāva un 

izjaukt viņa mērķis, pat nāve tagad nokritusi uz tiem, 

un tam ir apsteigusi savu grēku tos, līdz ar to viņi būs 

whensoever ir tie, kas provocē viņu Dieva dusmas 

kas nav piemērots jāveic: 

{11:12} to victuals neizdoties un to ūdenī ir 

trūcīgi, un viņi ir apņēmušies likt roku uz savas 

lopi, un mērķtiecīga patērēt visas tās lietas, ko Dievs 

darījis aizliedzis viņiem ēst pēc viņa likumiem: 

{11:13} un tiek novērstas tērēt, firstfruits 

desmitdaļas vīna un nafta, kas viņi bija svētīts, un 

rezervēta priesteriem, kas kalpo Jeruzalemē, pirms 

sejas, mūsu Dieva; kuras lietas nav likumīga jebkuram no 



cilvēkiem tik daudz kā aizskart ar rokām. 

{11:14} jo tie nosūtīti daži uz Jeruzalemi, jo 

viņi arī to, ka pakavēties tur izdarīt piemēram, lai tos 

licences no Senāta. 

{11:15} tagad, kad viņi veic dot viņiem vārdu, tie tiks 

tūlīt to darīt, un viņi sniedz tev jābūt 

iznīcināja tajā pašā dienā. 

{11:16} wherefore tavs handmaid, zinot visu šo, es 

pametis savu klātbūtni; un Dievs darījis mani atsūtīja, lai 
strādātu 

lietas ar tevi iemitināts visu zemi ir pārsteigts, 

un kurš to uzklausa. 

{11:17} tavs kalps ir reliģiskas un serveth Dieva 

dienas un nakts debesu: tagad tādēļ, mans kungs, es tā darīšu 

paliek kopā ar tevi un tavu kalpu dosies pa nakti uz 

ielejas, un lūgšu Dievam, un viņš man pateikt 

kad viņi ir izdarījuši savus grēkus: 

{11:18} un būs jānāk un shew unto tev tā: tad tu 

būsi iet tālāk ar savas armijas, un tur ir būt neviena no 

tos, kas tevi dara pretoties. 



{11:19} un es tevi novedīs caur Jūdejas, vidū 

kamēr tu nāk pirms Jeruzalemē; un tiks iestatīts tavs tronis 

vidū; un tu būsi vadīt tos kā aitas, 

ir nav gans un suns nav tik daudz kā izsludina viņa 

muti pie tevis: par šīm lietām tika teikts, man saskaņā ar 

mana priekšnojauta, un viņi deklarēja unto mani, un 

Esmu nosūtīts tev pateikt. 

{11:20} tad viņas vārdi ar gandarījumu Holofernesa un visu savu 

kalpotājiem. un viņi brīnījās par viņas gudrību un tad teica: 

{11:21} tur nav sieviete, no viena gala 

zemes uz otru, gan sejas skaistuma un gudrības 

vārdi. 

{11:22} tāpat Holofernesa viņai sacīja. Dievs darījis 

labi, lai nosūtītu tev pirms cilvēki, stiprumu var izdarīt 

būt mūsu rokās un iznīcināšanu pēc tiem, ka viegli 

uzskata, ka manam kungam. 

{11:23} un tagad tu esi gan skaista, tavs 

sejas, un asprātīgs tavus vārdus: protams, ja tu esi kā 

tu esi runājis tavs Dievs ir mans Dievs, un tu būsi 

mājot karalis Nabuchodonosor māju un shalt 
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slavens pa visu zemi. 

{12:1} tad viņš pavēlējis, lai viņas istabā, kur viņa 

plates tika noteikts; un pavēlēja, ka viņi būtu sagatavoties viņai 

viņa paša gaļas, un ka viņai vajadzētu dzert no viņa savu vīnu. 

{12:2} un Judīte teica, es ne ēst to, nedrīkstam būt 

pārkāpumu: bet man par lietām, ko paredz 

es atvedu. 

{12:3} tad Holofernesa sacīja viņai, ja tavs noteikums 

Ja nepilda, kā mums vajadzētu dot tevi tamlīdzīgi? lai tur būtu 

neviens ar mums Tava tauta. 

{12:4} tad Judith sacīja viņam kā tavu dvēseli liveth, manu 

kungs, tavs handmaid veic nevis tērēt tām lietām, ko es 

ir pirms kunga darbu ar pretmīnu roku lietām, kuras viņš 

tam ir noteikta. 

{12:5} tad Holofernesa kalpi atnesa viņai uz 

teltī un gulēja līdz pusnaktij, un viņa piecēlās, kad tas 

bija pret rītu pulksteni, 

{12:6} un nosūtīta Holofernesa, saglabāšanas, ļaut manam 
kungam tagad 



komandu, kas tavs handmaid var aiziet tālāk sacīja lūgšanu. 

{12:7} tad Holofernesa komandēja sardzi, ka viņi 

nedrīkst palikt viņas: tādējādi viņa uzturēšanās nometni trīs 
dienas, 

un devos ārā naktī Bethulia ieleju, un 

mazgā sevi nometne ūdens strūklaka. 

{12:8} un kad viņa nāca, viņa besought Kungs 

Tieši viņas veids, kā palielināt līdz Izraēlas Dievs 

viņas cilvēku bērniem. 

{12:9} tāpēc viņa bija tīrs, un palika teltī, 

līdz brīdim, kad viņa bija ēst viņas gaļu vakarā. 

{12:10} un ceturtajā dienā Holofernesa lika uz svētkiem 

tikai viņa paša kalpi un sauc, ka neviens no virsniekiem 

Banketa. 

{12:11} tad sacīja viņš Bagoas einuhs, kurš bija 

maksas pār visiem, ka viņš bija, tagad iet un pārliecināt, ka tas 

Ebreju sievietes, kas ir ar tevi, ka viņa nāk, sacīja mums, 

ēst un dzert kopā ar mums. 

{12:12}, raugi, tas būs kauns par mūsu cilvēks, ja mēs 

ir let sieviete iet, nav bijis viņas uzņēmums; par 



Ja mēs pievērstu viņai sacīja mums, viņa būs smieties mūs 
izsmiekls. 

{12:13} tad gāja Bagoas no klātbūtne 

Holofernesa, pie viņas ieradās, un viņš teica: ļaujiet nav šajā 
gadatirgū 

jumprava bailes nāk mans kungs, kā arī tiks godināti savā 

klātbūtni, un dzert vīnu, un būt merry ar mums un 

ļāva šai dienai kā viena no meitām, asīrieši, 

kas kalpo Nabuchodonosor mājā. 

{12:14} tad teica Judith sacīja viņam, kas es esmu tagad, ka es 

nevajadzētu noliegt milord? Protams, nekāda pleaseth viņu 
man 

darīs ātri, un tas ir mans prieks, unto dienā no manas 

nāve. 

{12:15} tāpēc viņa piecēlās un sevis izgreznotas ar viņas apģērbs 

un viņas sievietes tērps un viņas kalpone devās un uzlika mīksto 

āda uz viņas zemes saistībā ar Holofernesa, kas 

viņa bija saņēmis no Bagoas tālu viņas ikdienas lietošanai, ka 
viņa varētu 

sēdēt un ēst tiem. 

{12:16} tagad kad Judīte atnāca un apsēdās pie galda, 



Ar viņas, un viņa prāts bija ravished Holofernesa sirds 

tika pārvietota, un lielā mērā viņš alka viņas uzņēmums; jo viņš 

gaidīja laika marķējumus, dienā, kad viņš bija redzējis no 

viņas. 

{12:17} tad sacīja viņas dzert tagad Holofernesa un 

būt merry ar mums. 

{12:18} tā Judith teica, es dzert tagad, mans lord, jo 

mana dzīve man ir uzsvērti šajā dienā vairāk nekā visas dienas 

kopš tā laika ir dzimis. 

{12:19} tad ņēma un ēda un dzēra pirms viņam to, ko 

viņas kalpone bija sagatavojis. 

{12:20} un Holofernesa paņēma lielu prieku viņā, un 

dzēra vīnu vairāk, nekā viņš bija piedzēries jebkurā laikā vienā 
dienā 

kopš tā laika viņš ir dzimis. 

{13:1}, kad bija pienācis vakars, saviem kalpiem 

veikts steiga atkāpties un Bagoas ciet savu telti, un 

noraidīja viesmīļi no viņa kunga klātbūtni un 

viņi devās uz guļamistabām: jo tie visi bija noguris, jo 

svētki bija jau sen. 



{13:2} un Judīte bija pa kreisi gar telti, un 

Pēc viņa gultā guļ gar Holofernesa: lai viņš pildīja 

vīns. 

{13:3} tagad Judīte bija pavēlējis kalponi stāvēt 

bez viņas guļamistabā, un jāgaida uz viņu. nāk uz priekšu, 

kā viņa to darīja katru dienu: viņa teica, ka viņa varētu doties 
tālāk uz viņas 

lūgšanām, un viņa runāja ar Bagoas saskaņā ar to pašu 

mērķim. 

{13:4} tāpēc visi gāja tālāk un neviens bija palicis 

guļamistabā, ne maz ne liels. Pēc tam Judīte, pastāvīgās 

pie viņa gultas, teica savā sirdī, Kungs Dievs visu varu paskatīties 

šo patlaban raktuves darbi pēc rokas uz 

sajūsma par Jeruzalemi. 

{13:5}, tagad ir laiks, lai palīdzētu tavs pārmantošanu un 

izpildīt tavs enterprizes iznīcināšanu 

ienaidniekiem, kas ir pieaudzis pret mums. 

{13:6} nolaidies pie gultas, kas bija pīlārs 

Holofernesa galvu, un viņa fauchion no novāca 

no turienes, 



{13:7} piegāja pie gultas un satvēra 

matu no viņa galvu un teica: man, Ak, Kungs Dievs stiprina 

Izraēla, šajā dienā. 

{13:8} un viņa cirta divreiz uz kakla, ar visām viņai 

iespējams, un viņa paņēma galvu prom no viņa. 

{13:9} un gāzās no gultas, viņa ķermeņa un 

nojauca vainagu no pīlāriem; un anon pēc viņa 

gāja tālāk, un deva Holofernesa galvu viņas kalpone; 

{13:10} un ielika to savā somā gaļas: lai viņi twain 

kopā gāja pēc viņu pasūtījuma sacīja lūgšanu: un 

kad viņi pagāja garām nometnei, tie compassed ieleju, un 

devās augšup pa kalnu Bethulia un nāca pie vārtiem 

pantu. 

{13:11} tad teica Judith tālu prom, watchmen pie 

vārtiem, atvērtu, tagad atvērt vārtus: Dievs, pat mūsu Dievs, ir 
ar 
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mums, lai shew viņa spēks vēl Jeruzalemē un viņa spēki 

pret ienaidnieku, kā viņš darījis darīts pat šai dienai. 

{13:12} tagad, kad viņas pilsētas vīriešu dzirdēju viņas balsi, 



tie veikti steigā iet uz leju, lai to pilsētas vārtiem un 

tie aicināja pilsētas vecajiem. 

{13:13} un pēc tam viņi skrēja visu kopā, gan mazo un 

liels, tas bija dīvaini, sacīja viņiem bija ieradusies: tā 

viņi atvēra vārtiņus, saņēma tos un jāparedz uguns 

gaismas un nostājās kārtu par viņiem. 

{13:14}, tad viņa pagriezās pret viņiem ar skaļu balsi, slavēt, 

slavēt Dievu, slavēt Dievu, es saku, jo viņš darījis neņem prom 
viņa 

žēlastību no mājā Izraēlas, bet darījis iznīcina mūsu 

ienaidnieki ar pretmīnu rokas šajā naktī. 

{13:15} tāpēc viņa saņēma galvu ārā no maisa, un shewed 

un sacīja viņiem, Lūk Holofernesa, galvu 

galvenais nodrošināšanas, armijas kapteinis un ieraudzīt 
lapotni, 

kur viņš darīja snauž viņa dzeršana; un Kungs darījis 

smitten viņam ar roku pret sievieti. 

{13:16} kā lords liveth, kurš darījis tur mani savā veidā 

ka es gāju, manā sejā darījis maldināts, viņam pie viņa 

iznīcināšanu, un vēl darījis viņš nav grēkojis ar mani, lai 

apgānīt un man kauns. 



{13:17}, tad visi cilvēki jutās izbrīnīti, lieliski, 

paklanījās sevi un pielūdz Dievu un sacīja 

nojautas, laimīgs būt tu O mūsu Dievs, kas esi šajā dienā 

ko tava tauta ienaidniekiem nulle. 

{13:18} tad sacīja Ozias viņai, O meita, svētīja māksla 

tu esi Visaugstā Dieva virs visām sievietēm pēc 

zemes; un laimīgs būt Kungs Dievs, kas darījis izveidots 

debesis un zemi, kas darījis vērsti uz tevi 

griešana prom no mūsu ienaidnieki galvenais vadītājs. 

{13:19} šo tavu uzticību ir nevar atkāpties no 

sirds no vīriem, kas jebkad atcerēties Dieva spēks. 

{13:20} Dievu un savukārt šīs lietas tev par pastāvīgo 

slavēt, tevi apmeklēt labas lietas, jo tu esi ne 

apžēloti tavu nelaimi mūsu tautas dzīvi, bet esi 

revenged mūsu bojāeju, ejot taisni tā mūsu Dieva priekšā. 

Un visi cilvēki, kas teica, Lai tā būtu, lai tā būtu. 

{14:1} tad Judith sacīja viņiem, mani dzirdi tagad, manu 

brāļi, un veikt šo galvu, un pakārt to uz augstāko 

vieta jūsu sienas. 

{14:2} un tik drīz norāda rīts, un 



saule nākam uz zemes, ņem tu ik vienu viņa 

ieročus, un iet tālāk katru drosmīgs cilvēks ārpus pilsētas, un 

iestatīt ye kapteini pār viņiem, it kā tu varētu iet uz leju 

laukā pie asīriešu; skatīties bet iet ne 

uz leju. 

{14:3}, tad viņi veic savas bruņas, un iedziļināties 

nometnes un celt augšup nodrošināšanas, armijas virsnieka 

un sākas Holofernesa telti, bet nevar atrast 

viņam: tad bailes dara krist uz tās, un tie ir bēgt 

pirms jūsu sejas. 

{14:4} lai jūs un visi, kas apdzīvo krastu Izraēla, veic 

tos īstenot, un gāzt tos, jo tie iet. 

{14:5} bet pirms jūs darīt šīs lietas, mani sauc Achior 

Ammonite, viņš var redzēt un zināt, ka nicināja 

māja, Izraēla, un ka aizsūtīja uz mums kā tas bija viņa 

nāve. 

{14:6} tad viņi sauc Achior no mājas Ozias; 

un, kad viņš bija jānāk un ieraudzīja to galvu, Holofernesa 

vīrieša roku cilvēku pulcēšanās, viņš nokrita uz 

viņa seju, un viņa gars neizdevās. 



{14:7}, bet, kad viņam bija piedzītas, viņš nokrita pie 

Judith ir kājām un reverenced viņas un teica: Slavēts tu esi 

visas tabernākuli Juda, un visām tautām, kas 

ir pārsteigts dzirdēt tavu vārdu. 

{14:8} tagad tāpēc man pateikt visu, ko tu esi 

darīts šajās dienās. Judith deklarēto sacīja viņam, tad 

cilvēki, visu, ko viņa bija izdarījusi, no dienas vidū, kas 

viņa devās atpakaļ līdz tik vēlā stundā viņa spake unto tos. 

{14:9} un kad aizgājusi pie runājot, cilvēki 

kliedza ar skaļā balsī, un priecīgu troksni, kas viņu 

pilsēta. 

{14:10} un kad Achior bija redzējis visu, ko Dievs 

Izraēla bija darījis, viņš ticēja Dievam, un 

apgraizīts viņa priekšāda miesu un pievienojās sacīja 

mājā Izraēlas unto Šajā dienā. 

{14:11} un tiklīdz rīta radās, ko pakāra 

Holofernesa galvu pret sienu, un katrs cilvēks ņēma 

ieročus, un viņi devās tālāk pa joslām, unto šaurumiem 

kalnu. 

{14:12} bet kad asīriešu tos redzēja, tie nosūtīti 



to vadītājiem, kas nāca ar to kapteiņiem un tribīnes, un 

ar katru no viņu valdnieki. 

{14:13} lai viņi ieradās Holofernesa telts, un viņam sacīja 

tas bija maksas visas savas mantas, tagad mūsu Kunga Waken: 

vergi ir nokāpt pret mums treknrakstu 

kaujas, ka viņi var pilnīgi iznīcināt. 

{14:14} tad Bagoas aizgāja un pieklauvēja pie durvīm 

telts; jo viņš domāja, ka viņš bija gulējis ar Judith. 

{14:15}, bet tāpēc, ka neviens neatbildēja, viņš atvēra grāmatu, 
un 

iegāja guļamistabā un atrada viņu uz 

grīdas beigts un galva viņam atņēma. 

{14:16} tāpēc viņš kliedza ar skaļā balsī, ar 

raudam, un izdveš skumju nopūtu un vareno raudāt un noma, 
viņa 

apģērba gabali. 

{14:17} pēc tam, kad viņš devās uz telti kur Judith iesniedz: 

un tad, kad viņš uzzināja, ka viņas nav, viņš izlēca uz cilvēku, un 

raudāja, 

{14:18} šiem vergiem nodarbojušās treacherously; viens 

sieviete Hebrews kauns darījis sanesuši mājā 



no karaļa Nabuchodonosor:, Lūk, pēc lieth Holofernesa 

zemes bez galvas. 

{14:19} kad dzirdēju asīriešu armiju virsnieka 

šos vārdus, viņi iznomāt mēteļus un viņu prātus bija 

lieliski satraukumu, atskanēja kliedziens un ļoti lielu 

troksni visā nometnē. 

{15:1} un kad tie, kas bija dzirdējis teltis, viņi 

bija pārsteigts par lieta, kas tika darīts. 
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{15:2} un bailes un trīce, krita tāpēc, ka 

nebija neviena vīrieša, kas durst valda viņa redzesloka 

kaimiņš, bet steidzās ārā visi kopā, viņi bēga uz katru 

veids, kā vienkārša, un kalna valstī. 

{15:3} tie, arī to, ka bija apmetušies ap kalniem 

par Bethulia bēga prom. Pēc tam bērnu Izraēlu, ik 

vienu, kas bija karotāju vidū, metās viņiem virsū. 

{15:4} nosūtījis Ozias Betomasthem un Bebai, 

un Chobai un kolas un visu krastu Izraēla, piemēram, 

vajadzētu pateikt lietas, kas tika darīts, un ka viss būtu 

tālāk skriešanās pēc viņu ienaidnieki to iznīcināt tos. 



{15:5} tagad kad Israēla bērni to dzirdēja, viņi visi 

krita uz tiem ar vienu piekrišanas un pagrieziet tos unto 

Chobai: tāpat arī tie, kas nāca no Jeruzalemes, un 

no kalna valstī (par vīriešiem esot pateicis, kādas lietas 

tika veikta savu ienaidnieku nometnē) un tie, kas bija 

Galaad un Galileju, ķērām viņus ar lielu 

kaušanas, līdz viņi garām Damaskā un apmales 

pantu. 

{15:6} un atlikumu, kas dzīvoja pie Bethulia, krita 

Nodrošināšanas, nometnes un bojāti, tiem bija ievērojami 

bagātina. 

{15:7} un Israēla bērniem, kas atgriezušies no 

kaušanas bija tas, kas palika; un ciematu un 

pilsētās, kas bija kalni un parastais, gat daudzi 

grunts: pūlis bija ļoti liels. 

{15:8} tad Joacim augstais priesteris un senās tautas 

kas dzīvoja Jeruzalemē, Israēla bērni nāca 

Redzi, labas lietas, ko Dievs bija shewed uz Izraēlu, un 

lai apskatītu Judith un Apsveicu viņu. 

{15:9} un kad tie nāca pie viņas, tie viņu svētīja 



ar nojautas, un viņa sacīja, tu esi sajūsma 

Jeruzāleme, Izraēla lielu godību tu art, tu esi 

mūsu tautas lielā jautrība: 

{15:10} tu esi izdarīt visas šīs lietas, tavs puses: 

tu esi darījis daudz laba ar Izraēlu, un Dievs ir apmierināti 

pretenzijas: Slavēts tu Visuvarenais kungam būtu 

mūžīgi. Un visi cilvēki, kas teica, lai nu tā būtu. 

{15:11} un cilvēki bojāti nometnes vietu 

trīsdesmit dienas: un viņi sacīja Judīte Holofernesa deva savu 
telti, 

un viņa šķīvi un gultas, un kuģiem un viņa stuff: un 

viņa to paņēma un nolika to uz viņas mūlis; un ir gatavs viņas 
ratiņi 

un nolika tos šajā sakarā. 

{15:12} tad visas sievietes Izraēlas kopā skrēja pie 

viņu, un svētīja viņu, un viņai bija dejas vidū: 

un viņa paņēma rokā filiāles, un deva arī 

sievietēm, kas bija kopā ar viņu. 

{15:13} un tie izvirzīti Gārlends olīveļļas pēc viņa un viņas 

kalpone, kas bija kopā ar viņu, un viņa devās pirms visiem 
cilvēkiem 



deja, rezultātā visām sievietēm: un visi vīrieši 

Sekoja viņu bruņas ar vītnes un Izraēlu 

dziesmas ar mutēm. 

{16:1} tad Judith sāka dziedāt šo Pateicības visiem 

Izraēla, un visi cilvēki dziedāja pakaļ slavēt šo dziesmu. 

{16:2} un Judīte teica, sākt ar manu Dievam 

timbrels, dziedāt sacīja manam kungam ar šķīvji: noregulēt unto 
viņam 

jauns Psalms: viņu cildināt un aicināt uz viņa vārda. 

{16:3} par Dieva breaketh cīņas: lai starp nometnēm 

cilvēku vidū viņš darījis piegādāti mani ārā no 

rokas no tiem, kas vajā mani. 

{16:4} nodrošināšanas nāca no kalniem ziemeļos, 

viņš nāca ar savu armiju, daudziem desmit tūkstošiem 

whereof apstājās straumēm un to jātnieki ir 

aptvēra kalni. 

{16:5} viņš lielījās, ka viņš būtu apdegums uz augšu manu 
robežām, un 

nogalināt mani ļaudis ar zobenu un domuzīme nepieredzējis 

bērnus pret zemi, un veikt mīnu zīdaiņiem, kā 

laupījumu, un kā sabojāt manas jaunavas. 



{16:6} bet Visvarenais Kungs darījis viņiem vīlusies 

roku pret sievieti. 

{16:7} varens vienu nesamazinājās, jauni vīrieši, 

ne bija Titans dēli Šmite, ne augstu milži 

iestatīts uz viņu: bet meita Merari novājināta, Judith 

viņu ar viņas sejas skaistumu. 

{16:8} jo viņa atlikt viņas dzīvesbiedra nāves gadījumā par 
apģērba 

sajūsma par tiem, kas tika apspiesti, Izraēlā, un 

viņas seju svaidīts ar ziede saistošs viņas matus un 

riepa, un ņēma lina apģērbs viņu piekrāpt. 

{16:9} viņas sandales ravished acis, viņas skaistumu saņēma 
viņa 

prāta gūstā un fauchion cauri kaklam. 

{16:10} persieši drebēja pie viņas drosmi, un 

Pie viņas drosme bija paredzamajām Medes. 

{16:11} tad mani apbēdināja sauca par prieku un manām 
vārgajām 

tie kliedza skaļi; taču viņi bija pārsteigti: tie pacēla 

viņu balsis, bet tie tika gāzts. 

{16:12} jumpravas dēliem ir piestiprināti tiem 



cauri, un ievainoti viņiem kā fugatives' bērni: viņi 

gāja bojā pēc kungam kaujas. 

{16:13} būs dziedāt sacīja Kungam jaunā dziesma: Ak, kungs, 

tu esi liels un slavens, brīnišķīgi ir spēks, un 

neuzvarams. 

{16:14} ļaut tev kalpot visas radības: lai tu spakest, un 

tie tika veikti, tu didst sūtīt tālāk tavs gars, un tas 

tie izveidoti, un nav neviena, kas varētu pretoties tavu balsi. 

{16:15} jo kalnos manekenu pārvieto no savas 

pamatiem ar ūdeņiem, klintis veic izkausēt vasku pie 

tava klātbūtne: tomēr tu esi žēlīgs tiem, kas tevi bailes. 

{16:16} Visi upuri ir pārāk maz, lai salds savour 

unto tev, un visi tauki nav pietiekama, lai tavs sadegušo 

piedāvā: bet viņš, ka feareth kungs ir liels visos laikos. 

{16:17} bēdas tautu, kas paceļas uz augšu pret manu 

radi! Kungs Visuvarenais būs atriebība par tiem 

dienā no sprieduma, liekot uguns un tārpus, to 

mīkstums; un viņi tos nejust un kādreiz raud. 

{16:18} tagad, tiklīdz viņi stājās Jeruzalemi, tās 

pielūdz kungs; un, tiklīdz cilvēki bija 



jāattīra, viņi piedāvāja savu sadegušo piedāvājumus un to 
bezmaksas 

piedāvājumu un dāvanām. 
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{16:19} Judith arī paredzēti visi sīkumi Holofernesa, 

ko cilvēki bija iedevis, un deva lapotni, kas 

viņa bija paņēmusi no viņa guļamistabas, unto dāvanu 

Lord. 

{16:20} tāpēc cilvēki turpināja dzīrot Jeruzalemē 

pirms svētnīcas telpa, trīs mēnešu laikā un 

Judith palika kopā ar viņiem. 

{16:21} pēc šo laiku ik viens atpakaļ uz savu 

mantojuma, Judith devās uz Bethulia un palika 

viņas īpašumā, un bija savā laikā cienījamais visās 

valstī. 

{16:22} un daudzi alka pēc viņas, bet neviens nezināja, ka viņai 
visu 

dienu laikā viņas dzīvi, ka Manasses pēc viņas vīrs bija miris, 

un tika savākta savai tautai. 

{16:23}, bet viņa pieauga vairāk un vairāk par godu, un 

waxed vecā vīra mājā, ir simti un 



piecus gadus veca un padarīja viņas kalpone bezmaksas; Tātad 
viņa nomira 

Bethulia: un apglabāja viņas ala, viņas vīrs 

Manasses. 

{16:24} un mājā Izraēlas žēlojās viņas septiņās dienās: 

un pirms viņa nomira, viņa bija izplatīt viņas visas tās preces 

tuvākajam asinsradniecība Manasses, kas bija viņas vīrs, un 

tiem, kas bija tuvākā viņas radi. 

{16:25} un nebija neviena, kas padarīja par bērniem 

Izraēla vairs nebaidās Judīte, ne ilgs laiks dienās 

pēc viņas nāves. 
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