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Kitab 1 Makabe 

Pertama Kitab Makabe 

{1:1} dan itu terjadi, setelah itu anak Alexander Philip, 

Makedonia, yang datang dari tanah Chettiim, telah 

Smitten Darius raja Media dan Persia, bahwa ia 

moyangnya, pertama atas Yunani, 

{1:2} dan membuat banyak perang, dan memenangkan banyak 
kuat berpendapat, 

dan membunuh raja-raja bumi, 

{1:3} dan pergi melalui sampai ke ujung bumi, dan mengambil 

rampasan dari banyak negara, sehingga bumi adalah tenang 

sebelum dia; dimana dia ditinggikan dan hatinya 

ditinggikan. 

{1:4} dan ia mengumpulkan sejumlah Perkasa kuat dan 
berkuasa 

atas negara, dan bangsa-bangsa, dan raja-raja, yang menjadi 

anak sungai kepadanya. 

{1:5} dan sesudah ia jatuh sakit, dan dirasakan 



bahwa ia harus mati. 

{1:6} sebab itu ia memanggil hamba-hambanya, seperti yang 

terhormat, dan dibesarkan dengan dia dari nya 

pemuda, dan berpisah kerajaannya di antara mereka, 
sementara ia 

Namun hidup. 

{1:7} jadi Alexander memerintah twelves tahun, dan kemudian 
meninggal. 

{1:8} dan hamba-hambaNya yang telanjang memerintah 
masing-masing di tempatnya. 

{1:9} dan setelah kematiannya mereka semua memakai 
mahkota atas 

sendiri; begitu juga anak-anak mereka setelah mereka 
bertahun-tahun: dan 

kejahatan adalah dikalikan di bumi. 

{1:10} dan datanglah mereka akar jahat 

Bermarga Antiochus Epiphanes, anak Antiochus raja, 

yang telah sandera di Roma, dan dia memerintah di 

ratus dan tiga puluh dan tujuh tahun kerajaan 

Orang Yunani. 

{1:11} dimasa itu pergi ke sana dari orang-orang Israel yang 
jahat, 



yang membujuk banyak, mengatakan, marilah kita pergi dan 
membuat 

perjanjian dengan bangsa-bangsa yang di sekitarmu kami: 
untuk sejak 

kita berangkat dari mereka kita memiliki kesedihan. 

{1:12} sehingga perangkat ini senang mereka baik. 

{1:13} kemudian tertentu dari orang-orang yang begitu 
berharap sini, 

bahwa mereka pergi kepada raja, yang memberi mereka izin 
untuk melakukan 

setelah peraturan-peraturan bangsa-bangsa lain: 

{1:14} dimana mereka membangun tempat berolahraga di 

Yerusalem menurut adat bangsa-bangsa lain: 

{1:15} dan membuat diri mereka tidak disunat, dan 
meninggalkan 

Perjanjian yang Kudus, dan bergabung bangsa-bangsa, 

dan terjual untuk melakukan kerusakan. 

{1:16} sekarang ketika kerajaan didirikan sebelum 

Antiokhos, yang ia berpikir untuk memerintah Mesir yang dia 
mungkin 

memiliki kekuasaan dua alam. 

{1:17} Sebab itu ia memasuki Mesir dengan besar 



banyak, dengan kereta dan Gajah, dan penunggang kuda, dan 

Angkatan laut yang besar, 

{1:18} dan berperang melawan Ptolemee, raja Mesir: 

Tapi Ptolemee takut kepada-Nya, dan melarikan diri juga; dan 
banyak yang 

terluka sampai mati. 

{1:19} sehingga mereka mendapat kota yang kuat di tanah 
Mesir 

dan ia rampasan daripadanya. 

{1:20} dan setelah Antiochus yang menewaskan Mesir, ia 

kembali di seratus empat puluh dan tahun ketiga, dan pergi 

melawan Israel dan Yerusalem dengan banyak besar, 

{1:21} dan bangga memasuki tempat kudus, dan mengambil 

dari mezbah emas, dan kandil cahaya, dan semua 

perkakasnya 

{1:22} dan meja roti sajian, dan menuangkan 

kapal, dan cawan-cawan. dan perbaraan emas, dan kerudung, 

dan mahkota, dan hiasan-hiasan emas yang sebelumnya 

Bait Suci, semua yang ia melepas. 

{1:23} dia mengambil juga perak dan emas, dan 



kapal-kapal yang berharga: juga ia mengambil tersembunyi 
harta yang ia 

ditemukan. 

{1:24} dan ketika dia mengambil semua, ia pergi ke dalam 

Tanah sendiri, membuat pembantaian besar dan berbicara 
sangat 

bangga. 

{1:25} karena itu ada perkabungan yang besar di Israel, di 

setiap tempat di mana mereka berada; 

{1:26} sehingga para pangeran dan penatua berkabung, 
perawan 

dan laki-laki muda dibuat lemah, dan keindahan wanita 

berubah. 

{1:27} setiap mempelai laki-laki mengambil ratapan, dan dia 

duduk di ruang perkawinan itu sementara, 

{1:28} tanah juga dipindahkan untuk penduduk 

daripadanya, dan semua keturunan Yakub ditutupi dengan 

kebingungan. 

{1:29} dan setelah dua tahun berakhir sepenuhnya raja 
mengutus 

Ketua pemungut upeti kepada kota-kota Juda, yaitu yang 
datang 



Yerusalem dengan banyak besar, 

{1:30} dan kata-kata pendamai berfirman kepada mereka, 
tetapi semua 

penipuan: untuk ketika mereka telah memberinya kepercayaan, 
ia jatuh 

tiba-tiba berdasarkan kota, dan memukul sangat sakit, dan 

menghancurkan banyak orang Israel. 

{1:31} dan ketika ia mengambil rampasan kota, ia 

set pada kebakaran dan ditarik rumah dan dinding daripadanya 

pada setiap sisi. 

{1:32} tetapi perempuan dan anak-anak mengambil mereka 
tawanan, dan 

memiliki ternak. 

{1:33} maka turunlah mereka kota Daud dengan besar 

dan dinding yang kuat, dan dengan Perkasa menara, dan 
membuat 

penangguhan kuat bagi mereka. 

{1:34} dan mereka menempatkan di dalamnya bangsa yang 
berdosa, orang-orang jahat, 

dan mengukuhkan diri di dalamnya. 

{1:35} mereka disimpan juga dengan baju zirah dan tuntutan, 
dan 



ketika mereka berkumpul rampasan Yerusalem, 

mereka meletakkannya di sana, dan begitu mereka menjadi 
perangkap sakit: 
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{1:36} untuk itu adalah tempat untuk berbohong menunggu 
terhadap 

tempat kudus, dan musuh jahat kepada Israel. 

{1:37} sehingga mereka mencurahkan darah orang di setiap sisi 

tempat kudus, dan menajiskannya: 

{1:38} sehingga penduduk Yerusalem melarikan diri 

karena mereka: dimana kota dibuat 

tempat tinggal orang asing, dan menjadi aneh kepada orang-
orang yang 

Lahir di dan anak-anaknya sendiri meninggalkannya. 

{1:39} sanctuary nya dibaringkan limbah seperti gurun, dia 

Perayaan-perayaan itu berubah menjadi berkabung, hari 
Sabatnya ke 

aib menghormati dia merendahkan. 

{1:40} karena kemuliaan-Nya, jadi adalah meracuni nya 

meningkat, dan mulia nya berubah menjadi perkabungan. 

{1:41} Selain itu raja Antiochus menulis kepada seluruh 



Kerajaan, bahwa semua harus menjadi satu orang, 

{1:42} dan setiap orang harus meninggalkan hukumnya: 
sehingga semua 

bangsa-bangsa sepakat sesuai dengan perintah raja. 

{1:43} ya, banyak juga orang Israel setuju untuk nya 

agama, dan dikorbankan kepada berhala, dan melanggar 
kekudusan hari Sabat. 

{1:44} untuk raja telah dikirim surat oleh utusan kepada 

Yerusalem dan kota-kota Juda bahwa mereka harus mengikuti 

undang-undang aneh tanah, 

{1:45} dan melarang bakaran dan korban, dan 

korban-korban curahan, di dalam Bait Allah; dan bahwa mereka 
harus melanggar kekudusan 

Sabat-Sabat dan hari-hari: 

{1:46} dan mencemari tempat kudus dan orang-orang kudus: 

{1:47} mendirikan mezbah-mezbah, dan kebun, dan Kapel 
berhala, dan 

korban daging babi dan binatang-binatang yang haram: 

{1:48} bahwa mereka juga meninggalkan anak-anak mereka 

tidak bersunat, dan membuat orang-orangan dengan semua 
jiwa-jiwa mereka 

cara kenajisan dan mengotori: 



{1:49} ke ujung mereka mungkin lupa hukum, dan mengubah 

segala hukum yang Kauucapkan. 

{1:50} dan barangsiapa tidak menurut 

perintah raja, katanya, dia harus mati. 

{1:51} dalam cara selfsame menulis dia kepada seluruh 

Kerajaan, dan ditunjuk pengawas atas semua orang 

memerintah kota Juda berkorban, kota oleh kota. 

{1:52} maka banyak orang berkumpul kepada mereka: 

ke setiap orang yang meninggalkan hukum; dan begitu mereka 

berkomitmen kejahatan di tanah itu. 

{1:53} dan mengusir bangsa Israel ke tempat-tempat rahasia, 
bahkan 

palingkanlah mereka bisa melarikan diri untuk kelegaan. 

{1:54} sekarang hari kelima belas bulan Casleu, dalam 

seratus empat puluh dan tahun kelima, mereka mendirikan 
pembinasa 

kesedihan atas mezbah, dan mezbah-mezbah didirikan oleh 
idola seluruh 

Kota-kota Juda di setiap sisi; 

{1:55} dan membakar ukupan di pintu rumah mereka, dan 

di jalan-jalan. 



{1:56} dan ketika mereka telah menyewa dalam potongan 
buku-buku 

hukum yang mereka menemukan, mereka dibakar mereka 
dengan api. 

{1:57} dan barangsiapa ditemukan dengan Kitab 

Perjanjian, atau jika ada berkomitmen untuk hukum, raja 

perintah itu, bahwa mereka harus menempatkan dia mati. 

{1:58} berbuat demikian mereka oleh kuasa mereka kepada 
bangsa Israel 

setiap bulan, sebanyak seperti yang ditemukan di kota. 

{1:59} sekarang lima dan dua puluh hari bulan mereka 

mempersembah korban atas mezbah idola, yang ada pada 
mezbah 

Allah. 

{1:60} saat menurut perintah 

mereka dihukum mati wanita tertentu, yang menyebabkan 
mereka 

anak-anak harus disunat. 

{1:61} disulakan bayi tentang leher mereka, dan 

menggeledah rumah mereka dan membunuh mereka yang 
telah disunat 

mereka. 



{1:62} tetapi banyak orang di Israel sepenuhnya diselesaikan 
dan 

Dikonfirmasi pada diri mereka sendiri untuk tidak makan 
apapun najis. 

{1:63} lalu melainkan untuk mati, bahwa mereka mungkin tidak 
akan 

mencemarkan dirinya dengan daging, dan bahwa mereka tidak 
mungkin melanggar kekudusan Kudus 

Perjanjian: Jadi mereka mati. 

{1: 64} dan ada sangat besar murka atas Israel. 

{2:1} dimasa itu muncul Mattathias anak dari John, 

putra Simeon, imam bani Joarib, dari 

Yerusalem dan Tinggallah di Modin. 

{2:2} dan dia mempunyai lima anak lelaki, Joannan, disebut 
Caddis: 

{2:3} Simon; disebut Thassi: 

{2:4} Yudas, yang disebut Maccabeus: 

{2:5} Eleazar, disebut Avaran: dan Yonatan, yang 

Nama adalah Apphus. 

{2:6} dan ketika ia melihat kotor serta menghujat yang 

berkomitmen dalam Juda dan Yerusalem, 



{2:7} dia berkata, Celakalah adalah saya! Mengapa Apakah aku 
lahir untuk melihat 

penderitaan ini umat-Ku, dan kota suci, dan untuk tinggal 

ada, ketika disampaikan ke dalam tangan musuh, dan 

tempat kudus ke dalam tangan orang asing? 

{2:8} Candi-Nya menjadi seperti seorang pria tanpa kemuliaan. 

{2:9} kapal nya mulia dibawa pergi tawanan, 

bayi dia dibunuh di jalan, dia anak muda 

pedang musuh. 

{2:10} bangsa apa tidak telah memiliki bagian dalam 
kerajaannya 

dan mendapat dari rampasan nya? 

{2:11} semua ornamen dia dibawa pergi; gratis 

wanita dia menjadi bondslave. 

{2:12} dan lihatlah, sanctuary kami, bahkan keindahan kita dan 

kemuliaan kita, diletakkan limbah, dan bangsa-bangsa lain telah 
najiskan itu. 

{2:13} untuk apa itu harus kita hidup lagi? 
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{2:14} kemudian Mattathias dan anaknya menyewa pakaian 
mereka, 



dan memakai pakaian berkabung, dan berkabung sangat sakit. 

{2:15} dalam mean sementara pegawai raja, seperti 

memaksa orang untuk pemberontakan, datang ke kota Modin, 
untuk 

membuat mereka mempersembahkan korban. 

{2:16} dan ketika banyak Israel datang kepada mereka: 

Mattathias juga dan anak-anaknya datang bersama-sama. 

{2:17} kemudian menjawab pegawai raja dan berkata kepada 

Mattathias ini bijaksana, engkau seorang penguasa, dan 
terhormat 

dan besar orang di kota ini, dan diperkuat dengan anak-anak 
dan 

saudara-saudara: 

{2:18} sekarang karena itu datang engkau pertama dan 
memenuhi 

perintah raja, seperti semua bangsa-bangsa telah selesai, 

Ya, dan orang-orang Juda juga, dan seperti tetap di 

Yerusalem: Jadi haruslah engkau dan rumahmu menjadi jumlah 

teman-teman raja, dan engkau dan anak-anakmu akan 

dihormati dengan perak dan emas dan banyak penghargaan. 

{2:19} kemudian Mattathias menjawab dan berbicara dengan 
keras 



Suara, meskipun semua bangsa-bangsa yang berada di bawah 
raja 

kekuasaan taat kepadanya, dan jatuh setiap satu dari 

agama mereka, dan memberikan persetujuan nya 

perintah: 

{2:20} belum akan saya dan anak saya dan saudara-saudara 
saya berjalan di 

perjanjian nenek moyang kita. 

{2:21} Allah melarang bahwa kita harus meninggalkan hukum 
dan 

ketetapan-ketetapan. 

{2:22} kita tidak mendengarkan kata-kata raja, untuk pergi 

dari agama kami, baik di tangan kanan atau kiri. 

{2:23} sekarang ketika ia meninggalkan berbicara ini kata, ada 

datang dari orang-orang Yahudi di hadapan semua korban pada 

mezbah yang di Modin, menurut raja 

perintah. 

{2:24} yang ketika melihat Mattathias, ia adalah 

meradang dengan semangat, dan tali kekangnya gemetar, tidak 
bisa ia 

menahan diri untuk mempertunjukkan kemarahannya menurut 
penilaian: Mengapa 



Dia berlari, dan membunuh dia atas mezbah. 

{2:25} juga raja Komisaris, yang memaksa 

Laki-laki untuk mempersembahkan korban, ia dibunuh pada 
waktu itu, dan mezbah dia 

ditarik. 

{2:26} dengan demikian ditangani dia dengan sungguh-sungguh 
untuk hukum Allah seperti sebagai 

Phinees melakukan kepada Zambri bin Salom. 

{2:27} Mattathias dan menangis sepanjang kota dengan 

suara nyaring, berkata, siapapun bersemangat hukum, dan 

maintaineth perjanjian, membiarkan dia mengikuti saya. 

{2:28} sehingga dia dan anaknya melarikan diri ke pegunungan, 
dan kiri 

Semua yang pernah mereka di kota. 

{2:29} kemudian banyak yang dicari keadilan dan penghukuman 

turun ke padang gurun, diam di sana: 

{2:30} kedua mereka, dan anak-anak mereka, dan istri-istri 
mereka; dan 

ternak mereka; karena penderitaan meningkat sakit mereka. 

{2:31} sekarang Kapan dikisahkan pelayan raja, dan 

host itu di Yerusalem, di kota Daud, yang tertentu 



Laki-laki, yang melanggar perintah raja, telah pergi 

turun ke tempat-tempat rahasia di padang gurun, 

{2:32} mereka mengejar mereka sejumlah besar, dan 

Setelah dikalahkan mereka, mereka berkemah melawan 
mereka, dan 

berperang melawan mereka pada hari Sabat. 

{2:33} dan mereka mengatakan kepada mereka, biarkan yang 
kamu 

sampai sekarang cukup; keluar, dan melakukan menurut 

perintah raja, supaya kamu hidup kembali. 

{2:34} tetapi mereka berkata: kami tidak akan datang keluar, 
tidak akan 

kami melakukan perintah raja, untuk melanggar kekudusan hari 
Sabat. 

{2:35} Jadi mereka memberi mereka pertempuran dengan 
kecepatan. 

{2:36} sangka mereka menjawab mereka tidak, tidak 
melemparkan mereka 

menyembunyikan tempat-tempat yang mana mereka 
meletakkan batu pada mereka, atau berhenti; 

{2:37} tetapi berkata, mari kita mati semua dalam diri 
dihadapan kami: surga 



bumi akan menjadi saksi bagi kita, bahwa kamu menempatkan 
kita mati 

lalim. 

{2:38} sehingga mereka bangkit melawan mereka dalam 
pertempuran pada 

hari Sabat, dan mereka membunuh mereka, dengan istri dan 
anak mereka 

dan ternak mereka, jumlah seribu orang. 

{2:39} sekarang Kapan Mattathias dan teman-temannya 
dipahami 

Perjanjian ini, mereka berkabung bagi mereka sedang sakit. 

{2:40} dan salah satu dari mereka berkata kepada yang lain jika 
kita semua lakukan sebagai 

saudara-saudara kita telah dilakukan, dan melawan tidak bagi 
kehidupan kita dan hukum 

terhadap bangsa-bangsa, mereka akan sekarang cepat akar 
kami keluar dari 

bumi. 

{2:41} saat itu sehingga mereka menitahkan, berkata: 

Siapapun akan membuat pertempuran dengan kami pada hari 
Sabat 

hari, kita akan berperang melawan dia; tidak kita akan mati 
semua, sebagai kami 



saudara-saudara yang dibunuh im tempat-tempat rahasia. 

{2:42} kemudian datang ke sana kepadanya perusahaan 

Assideans yang pahlawan Israel, bahkan semua seperti 

yang secara sukarela ditujukan kepada hukum. 

{2:43} juga semua mereka yang melarikan diri untuk bergabung 
dengan penganiayaan 

diri kepada mereka dan tinggal kepada mereka. 

{2:44} sehingga mereka bergabung mereka, dan memukul 
manusia berdosa 

dalam kemarahan mereka, dan orang-orang jahat dalam murka 
mereka: tapi sisanya 

melarikan diri ke bangsa-bangsa untuk kelegaan. 

{2:45} kemudian Mattathias dan teman-temannya pergi 
sepanjang tentang, 

dan ditarik mezbah-mezbah: 

{2:46} dan anak-anak apa Ingatlah mereka ditemukan dalam 

Pantai Israel tidak bersunat, orang-orang yang mereka disunat 

dengan gagah berani. 

{2:47} mereka mengejar juga orang yang bangga, dan 

pekerjaan makmur di tangan mereka. 

{2:48} sehingga mereka pulih hukum dari tangan 



Bangsa-bangsa, dan dari tangan raja-raja, tidak menderita 
mereka 

orang berdosa untuk kemenangan. 

{2:49} sekarang Kapan waktu menarik dekat Mattathias itu 

harus mati, berkatalah ia kepada anak-anaknya kini telah 
kebanggaan dan 

teguran yang mendapatkan kekuatan, dan waktu kehancuran, 
dan 

murka marah: 
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{2:50} sekarang karena itu, anak-anakku, Jadilah kamu 
bersemangat untuk hukum, 

dan memberikan hidup Anda untuk perjanjian nenek moyang 
Anda. 

{2:51} panggilan untuk mengingat apa kisah nenek moyang kita 
lakukan di 

waktu mereka; Jadi kamu akan menerima kehormatan yang 
besar dan 

nama kekal. 

{2:52} tidak Abraham ditemukan setia dalam pencobaan, 

dan itu adalah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran? 

{2:53} Yusuf dalam waktu itu terus 



perintah dan dibuat Tuhan Mesir. 

{2:54} Phinees Bapa kita menjadi bersemangat dan sungguh-
sungguh 

Diperoleh perjanjian kekal keimamatan. 

{2:55} dibuat Yesus untuk memenuhi firman hakim di 

Israel. 

{2:56} Kaleb untuk memberi kesaksian sebelum Jemaat 

menerima warisan tanah. 

{2:57} Daud untuk menjadi penyayang dimiliki takhta 

pemerintahan yang kekal. 

{2:58} adalah Elias untuk menjadi bersemangat dan sungguh-
sungguh untuk hukum 

mengambil ke langit. 

{2:59} Ananias, Azarya, dan Misael, dengan percaya itu 

diselamatkan dari api. 

{2:60} Daniel untuk diri dihadapan nya dibebaskan dari 

mulut singa. 

{2:61} dan dengan demikian menganggap kamu seluruh segala 
usia, yang 

tidak ada yang menempatkan kepercayaan mereka kepada dia 
yang harus diatasi. 



{2:62} takut tidak maka kata-kata seorang berdosa: untuk 

kemuliaan akan kotoran dan cacing. 

{2: 63} untuk hari dia akan ditinggikan dan besok dia 

tidak dapat ditemukan, karena ia adalah kembali menjadi debu 
nya, dan nya 

pikiran adalah datang untuk apa-apa. 

{2:64} sebab itu, anak-anakku, kamu menjadi gagah berani dan 
mempergelarkan 

dirimu pria anugerah hukum; untuk oleh itu tetapi kamu 

memperoleh kemuliaan. 

{2:65} dan lihatlah, aku tahu bahwa Simon saudaranya 

Laki-laki Counsel, telinga memberikan kepadanya selalu: ia akan 

Bapa kepadamu. 

{2:66} untuk Yudas Makabe, dia sudah kuat dan 

kuat, bahkan dari mudanya up: biarkan dia menjadi kapten 
Anda, dan 

melawan pertempuran orang-orang. 

{2:67} mengambil juga kepadamu semua mereka yang 
memelihara hukum, 

dan membalas kamu salah orang-orang Anda. 

{2: 68} pembalasan sepenuhnya bangsa-bangsa, dan 
mengambil pelajaran untuk 



perintah-perintah hukum. 

{2:69} sehingga ia memberkati mereka, dan berkumpul untuk 
nya 

ayah. 

{2: 70} dan meninggal pada seratus empat puluh dan enam 
tahun, 

dan anak-anaknya dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya 

Modin, dan seluruh Israel membuat ratapan besar baginya. 

{3:1} maka disebut anaknya Yudas Maccabeus, bangun di 

penggantinya. 

{3:2} dan semua saudara-saudara membantunya, dan begitu 
juga semua mereka 

yang diadakan dengan ayahnya, dan mereka berjuang dengan 
kegembiraan 

Pertempuran Israel. 

{3:3} gat dia begitu nya orang kehormatan yang besar, dan 
mengenakan 

tutup dada raksasa dan girt memanfaatkan nya suka berperang 
tentang 

Dia, dan ia membuat pertempuran, melindungi host dengan 
pedang. 

{3:4} dalam tindakan ia adalah seperti singa, dan seperti singa 



menderu untuk mangsanya. 

{3:5} untuk ia mengejar orang fasik, dan mencari mereka, 

dan terbakar yang jengkel umat-Nya. 

{3:6} sebab itu orang fasik menyusut karena takut dia, dan 

Semua pekerja kejahatan yang bermasalah, karena 
keselamatan 

makmur di tangannya. 

{3:7} ia sedih juga banyak raja, dan membuat Yakub senang 

dengan tindakannya, dan peringatan nya diberkati untuk 
selama-lamanya. 

{3:8} juga ia pergi melalui kota-kota Juda, yaitu 

menghancurkan orang durhaka mereka, dan berpaling murka 

dari Israel: 

{3:9} sehingga ia terkenal kepada bagian paling 

bumi, dan dia menerima kepadanya seperti siap untuk binasa. 

{3:10} kemudian Apollonios mengumpulkan bangsa-bangsa lain, 

dan sejumlah besar dari Samaria, untuk melawan Israel. 

{3:11} yang ketika Yudas dirasakan, ia pergi berperang 

untuk bertemu dengannya, dan sehingga ia menghajarnya dan 
membunuhnya: banyak juga 

jatuh dibunuh, tetapi sisanya melarikan diri. 



{3:12} mengapa Yudas mengambil jarahan, dan Apollonios 

pedang juga, dan dengannya ia berjuang sepanjang hidupnya 
panjang. 

{3:13} sekarang ketika Seron, seorang pangeran dari tentara 
Siria, 

mendengar mengatakan bahwa Yudas telah berkumpul 
kepadanya banyak dan 

perusahaan yang setia untuk pergi dengan dia untuk perang; 

{3:14} ia berkata, aku akan mendapatkan saya nama dan 
kehormatan di 

Kerajaan; karena aku akan pergi berperang dengan Yudas dan 
mereka itu adalah 

dengan dia, yang membenci perintah raja. 

{3:15} sehingga ia membuat dia siap untuk pergi, dan tidak 
pergi 

bersamanya angkatan kuat orang durhaka untuk 
membantunya, dan untuk 

sebagai pembalasan orang Israel. 

{3:16} dan ketika ia datang dekat dengan sedang naik 

Bethhoron, Yudas pergi keluar untuk bertemu dengannya 
dengan kecil 

Perusahaan: 



{3:17} yang, ketika mereka melihat Angkatan datang untuk 
menemui 

mereka, berkata kepada Yudas, bagaimana akan kita bisa, 
menjadi begitu sedikit, 

untuk berjuang melawan begitu besar banyak dan begitu kuat, 
melihat kami 

Apakah siap untuk pingsan dengan berpuasa sepanjang hari ini? 

{3:18} kepada siapa Yudas menjawab, itu bukan bahan keras 

bagi banyak orang untuk mengunci di tangan beberapa; dan 
dengan 

Allah yang di sorga itu adalah semua salah, untuk memberikan 
dengan sekumpulan besar, 

atau perusahaan kecil: 

{3:19} untuk kemenangan pertempuran berdiri tidak 

banyak warga; tapi kekuatan datang dari surga. 
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{3:20} mereka datang melawan kita dalam banyak kebanggaan 
dan kejahatan 

untuk menghancurkan kita, dan istri dan anak-anak, dan untuk 
memanjakan kami: 

{3:21} tetapi kita berjuang untuk hidup kita dan undang-undang 
kami. 

{3:22} Sebab itu Tuhan sendiri akan menggulingkan mereka 



sebelum wajah kita: dan kamu, janganlah kamu takut kepada 
mereka. 

{3:23} sekarang segera setelah ia meninggalkan off berbicara, 
Dia meloncat 

tiba-tiba atas mereka, dan begitu Seron dan tuan rumah 

digulingkan sebelum dia. 

{3:24} dan mereka memburu mereka dari terbenam 

Bethhoron kepada mana polos, dibunuh tentang delapan 

ratusan orang dari mereka; dan residu melarikan diri ke tanah 

orang-orang Filistin. 

{3:25} kemudian mulai takut Yudas dan saudara-saudara, dan 

takut besar melebihi, akan menimpa bangsa di sekeliling 

tentang mereka: 

{3:26} rintihan sebagai ketenaran datang kepada raja, dan 
semua 

bangsa berbicara tentang pertempuran Yudas. 

{3:27} sekarang ketika raja Antiochus mendengar hal ini, ia 

penuh dengan kemarahan: sebab itu ia dikirim dan berkumpul 

bersama-sama semua kekuatan kekuasaannya, bahkan tentara 
yang sangat kuat. 

{3:28} ia membuka juga nya harta, dan memberikan prajuritnya 



membayar untuk setahun, memimpin mereka untuk siap 
whensoever 

Ia harus membutuhkannya. 

{3:29} Namun, ketika ia melihat bahwa uang nya 

harta yang gagal dan upeti di negara itu 

kecil, karena perselisihan dan malapetaka, yang ia 

membawa di tanah dengan mengambil hukum yang telah 

telah lama waktu; 

{3:30} ia takut bahwa dia tidak boleh dapat melahirkan 

biaya lagi, atau memiliki semacam hadiah untuk berikan begitu 

bebas seperti yang ia lakukan sebelum: karena ia telah 
berlimpah di atas 

Raja-raja yang mendahuluinya. 

{3:31} sebab itu, menjadi sangat bingung dalam pikirannya, dia 

bertekad untuk pergi ke Persia, sana untuk mengambil upeti 
dari 

negara-negara, dan mengumpulkan banyak uang. 

{3:32} jadi dia meninggalkan Lysias, seorang bangsawan, dan 
salah satu 

royal darah, untuk mengawasi urusan raja dari Sungai 

Euprates di perbatasan Mesir: 



{3:33} dan membawa anaknya Antiokhos, sampai ia datang 

lagi. 

{3:34} Selain itu ia menyampaikan kepadanya setengah nya 

pasukan, dan Gajah dan memberinya biaya segala sesuatu 

bahwa ia akan lakukan, sebagai juga mengenai mereka yang 
diam 

di Juda dan Yerusalem: 

{3:35} untuk WIB, bahwa ia harus mengirim pasukan melawan 
mereka, 

untuk menghancurkan dan membasmi kekuatan Israel, dan 

sisa-sisa Yerusalem, dan untuk mengambil mereka peringatan 
dari 

tempat itu; 

{3:36} dan bahwa ia harus menempatkan orang asing dalam 
semua mereka 

jarak, dan membagi tanah mereka dengan banyak. 

{3:37} Jadi raja mengambil setengah dari pasukan yang 

tetap, dan berangkat dari Antiokhia, kerajaan, kotanya 

seratus empat puluh dan tujuh tahun; dan lulus Sungai 

Euprates, ia pergi melalui negara-negara yang tinggi. 

{3:38} kemudian Lysias memilih Ptolemee putra 



Dorymenes, Nicanor dan sekitar zaman pertengahan, pahlawan 

Raja teman: 

{3:39} dan dengan mereka, dia mengirim empat puluh ribu 
orang pasukan berjalan kaki, 

dan tujuh ribu pasukan berkuda, untuk pergi ke tanah Juda, 

dan untuk menghancurkan, seperti raja memerintahkan. 

{3:40} sehingga mereka keluar dengan semua kekuatan mereka, 
dan datang 

dan bernada oleh Emmaus di negara polos. 

{3:41} dan pedagang negara, pendengaran 

ketenaran mereka, mengambil perak dan emas sangat banyak, 
dengan 

hamba-hamba, dan datang ke perkemahan untuk membeli 
anak-anak 

Israel untuk budak: kekuatan juga Suriah dan tanah 

Orang Filistin bergabung diri kepada mereka. 

{3:42} sekarang ketika Yudas dan saudara-saudara melihat 
bahwa 

penderitaan adalah dikalikan, dan bahwa pasukan melakukan 
berkemah 

diri dalam perbatasan mereka: karena mereka tahu bagaimana 
Raja telah 



diberikan perintah untuk menghancurkan orang-orang, dan 
benar-benar 

menghapuskan mereka; 

{3:43} mereka berkata seorang kepada yang lain memberitahu 
kami mengembalikan 

membusuk nasib orang-orang kami, dan mari kita berjuang 
untuk kami 

orang-orang dan tempat kudus. 

{3:44} kemudian itu Jemaat berkumpul bersama-sama, yang 

mereka mungkin siap untuk berperang, dan bahwa mereka 
mungkin berdoa, dan 

meminta belas kasihan dan kasih sayang. 

{3:45} sekarang Yerusalem meletakkan Batal sebagai hutan 
belantara, ada 

tak satu pun dari anak-anaknya yang masuk atau keluar: tempat 
kudus juga 

telah turun, dan alien terus memegang kuat; The 

kafir memiliki kediaman mereka di tempat itu; dan sukacita 
diambil 

dari Yakub, dan pipa dengan kecapi berhenti. 

{3:46} sebab itu orang Israel berkumpullah 

bersama-sama, dan datang ke Maspha, di luar 
Yerusalem; untuk 



di Maspha adalah tempat di mana mereka berdoa dahulu di 

Israel. 

{3:47} kemudian mereka berpuasa hari itu, dan memakai 
pakaian berkabung, 

dan membuang abu di atas kepala mereka, dan menyewa 
pakaian mereka, 

{3:48} dan meletakkan membuka buku hukum, dimana 

bangsa-bangsa telah cuba untuk cat yang serupa dengan 
gambar mereka. 

{3:49} mereka juga membawa pakaian para imam, dan 

hasil-hasil sulung, dan persepuluhan: dan orang-orang nazir 
yang mereka tergerak, 

yang telah dicapai hari-hari mereka. 

{3:50} kemudian berserulah mereka dengan suara keras ke 
langit, 

mengatakan, apa yang harus kita lakukan dengan ini, dan ke 
mana akan kami 

membawa mereka pergi? 

{3:51} untuk sanctuary Mu diinjak-injak dan melanggar 
kekudusan, 

dan imam sementara, dan dibawa rendah. 

{3:52} dan sesungguhnya, bangsa-bangsa yang berkumpul 
bersama-sama melawan 



kita untuk menghancurkan kita: apa hal-hal yang mereka 
membayangkan terhadap kami, engkau 

tahu. 

{3:53} bagaimana kita akan mampu melawan mereka, kecuali 

engkau, ya Allah, akan membantu kami? 
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{3:54} kemudian terdengar mereka dengan sangkakala, dan 
menangis dengan 

suara nyaring. 

{3:55} dan setelah Yudas ini ditahbiskan Kapten atas 

orang-orang, bahkan perwira atas ribuan, dan lebih dari 
ratusan, 

dan atas lima puluhan, dan atas puluhan. 

{3:56} tetapi untuk seperti yang sedang membangun rumah, 
atau telah 

bertunangan istri, atau yang menanam kebun-kebun anggur, 
atau yang 

takut, yang diperintahkan-Nya bahwa mereka harus kembali, 
setiap 

Laki-laki ke rumahnya sendiri, sesuai dengan hukum. 

{3:57} jadi kamp dihapus, dan berkemah atas Selatan 

sisi Emaus. 



{3:58} dan Yudas berkata, kamupun harus mempersenjatai 
dirimu, dan menjadi gagah berani 

Laki-laki, dan melihat bahwa kamu berada dalam kesiapan 
terhadap pagi, 

bahwa kamu melawan bangsa-bangsa yang terangkai 

bersama-sama melawan kita untuk menghancurkan kita dan 
sanctuary kami: 

{3:59} untuk lebih baik bagi kita untuk mati dalam perang, 
daripada untuk sesungguhnya 

musibah-musibah tersebut umat dan sanctuary kami. 

{3:60} Namun demikian, sebagai kehendak Tuhan ada di surga, 
jadi 

Biarkan dia melakukan. 

{4:1} kemudian mengambil sekitar zaman pertengahan lima 
ribu orang pasukan berjalan kaki, dan 

seribu penunggang kuda-terbaik, dan dihapus dari 

perkemahan pada waktu malam. 

{4:2} ke ujung dia mungkin terburu-buru di atas kamp 

Orang Yahudi, dan memukul mereka tiba-tiba. Dan orang-orang 
dari benteng 

adalah panduan nya. 

{4:3} sekarang ketika Yudas mendengar daripadanya ia dihapus, 



dan orang-orang gagah berani dengan dia, bahwa ia mungkin 
memukul Raja 

tentara yang di Emmaus, 

{4:4} sementara belum pasukan yang tersebar dari 

Camp. 

{4:5} di musim yang berarti datang sekitar zaman pertengahan 
malam ke 

kamp Yudas: dan ketika ia menemukan tidak ada orang di sana, 
ia mencari 

mereka di pegunungan: mengatakan dia, orang-orang ini 
melarikan diri dari 

kami 

{4:6} tetapi segera saat itu adalah hari, Yudas menunjukkan 
dirinya di 

dataran dengan tiga ribu orang, yang tetap 

zirah maupun pedang untuk pikiran mereka. 

{4:7} dan mereka melihat perkemahan bangsa-bangsa itu 

kuat dan baik pengekang, dan dikepung bulat tentang dengan 

penunggang kuda; dan ini adalah ahli perang. 

{4:8} kata Yudas kepada orang-orang yang bersamanya, 
ketakutan 



kamu tidak banyak mereka, tidak akan kamu takut serangan 
mereka. 

{4:9} ingat bagaimana ayah kami dikirimkan pada 

Red sea, ketika Firaun memburu mereka dengan tentara. 

{4:10} sekarang karena itu marilah kita berseru kepada surga, 
jika 

Seandainya Tuhan akan menunjukkan belas kasihan kepada 
kita, dan 

ingat perjanjian nenek moyang kita, dan menghancurkan host 
ini 

sebelum wajah kita hari ini: 

{4:11} sehingga semua bangsa-bangsa mungkin tahu bahwa ada 
satu 

yang menyelamatkan dan membebaskan Israel. 

{4:12} maka orang asing mengangkat mata mereka, dan melihat 

mereka datang luar mereka. 

{4:13} Sebab itu mereka keluar dari perkemahan untuk 
pertempuran; Tapi 

orang-orang dengan Yudas yang terdengar sangkakala mereka. 

{4:14} sehingga mereka bergabung pertempuran, dan bangsa-
bangsa 

merasa tak nyaman melarikan diri ke dataran. 



{4:15} tetapi semua yang hindmost dari mereka dibunuh 
dengan 

pedang: untuk mereka mengejar mereka kepada Gazera, dan 
kepada 

dataran Idumea, dan Azotus, dan Jamnia, sehingga ada 

telah dibunuh mereka atas tiga ribu orang. 

{4:16} ini dilakukan, Yudas kembali dengan tuan rumah dari 

mengejar mereka, 

{4:17} dan berkata kepada orang-orang, tidak serakah dari 
jarahan 

Sebab ada pertempuran sebelum kita, 

{4:18} dan sekitar zaman pertengahan dan penghuni istananya 
di sini oleh kami di 

Gunung: tetapi kamu sekarang berdiri melawan musuh-musuh 
kita, dan 

mengalahkan mereka, dan setelah ini kamu bisa berani 
mengambil rampasan. 

{4:19} sebagai Yudas adalah namun berbicara ini kata, ada 

muncul menjadi bagian dari mereka tampak dari Gunung: 

{4:20} yang ketika mereka dirasakan bahwa orang Yahudi telah 
menempatkan 

tuan rumah mereka untuk terbang dan terbakar tenda; untuk 
asap 



Ia belakangan menyatakan apa yang dilakukan: 

{4:21} ketika itu mereka dianggap hal-hal ini, mereka 

takut, dan juga melihat sejumlah Yudas dalam 

siap untuk melawan, Plain 

{4:22} mereka melarikan diri setiap orang ke negeri orang asing. 

{4:23} Kemudian Yudas kembali ke merusak tenda, dimana 
mereka 

mendapat banyak emas, perak, dan biru sutra, dan ungu dari 

laut, dan kekayaan besar. 

{4:24} setelah ini mereka pulang ke rumah, dan menyanyikan 
sebuah lagu dari 

Thanksgiving, dan memuji Tuhan di surga: karena 

bagus, karena rahmat-Nya bertahan selamanya. 

{4:25} dengan demikian Israel telah kelepasan hari itu. 

{4:26} datanglah orang asing yang melarikan diri dan 

menceritakan Lysias apa yang telah terjadi: 

{4:27} yang, ketika ia mendengar daripadanya, telah dikalahkan 
dan 

kecewa, karena tidak ada hal-hal seperti itu 

melakukan kepada Israel, atau hal-hal seperti raja 
memerintahkan 



Dia telah datang untuk lulus. 

{4:28} tahun depan karena itu mengikuti Lysias berkumpul 

bersama-sama enam puluh ribu orang-orang pilihan dari kaki 
dan lima 

penunggang kuda ribu, bahwa ia mungkin menundukkan 
mereka. 

{4:29} sehingga mereka datang ke Idumea, dan mendirikan 
tenda-tenda mereka 

di Bethsura, dan Yudas bertemu mereka dengan sepuluh ribu 
orang. 

{4:30} dan ketika ia melihat tentara yang perkasa, dia berdoa 
dan 

berkata, Berbahagialah engkau, O Juruselamat Israel yang telah 
memadamkan 

kekerasan dari orang yang berkuasa dengan perantaraan 
hamba-Mu 

Daud, dan kauberikan sejumlah orang asing ke tangan dari 

Yonatan bin Saul, dan pembawa senjatanya; 

{4:31} tutup mulut ini tentara di tangan umat-Mu Israel, 

dan membiarkan mereka menjadi malu dalam kekuatan dan 
penunggang kuda mereka: 
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{4:32} membuat mereka menjadi tidak ada keberanian, dan 
menyebabkan 

keberanian kekuatan mereka untuk jatuh, dan membiarkan 
mereka gempa di 

kebinasaan mereka: 

{4:33} membuang mereka dengan pedang mereka yang 
mengasihi 

engkau, dan membiarkan orang-orang yang tahu nama-Mu 
memuji engkau dengan 

Thanksgiving. 

{4:34} sehingga mereka bergabung pertempuran; dan ada telah 
disembelih dari 

sejumlah Lysias sekitar lima ribu orang, bahkan sebelum 
mereka 

telah mereka dibunuh. 

{4:35} sekarang ketika melihat Lysias pasukannya dihukum 
penerbangan, dan 

kejantanan Yudas tentara, dan bagaimana mereka tidak siap 

baik hidup atau mati dengan gagah berani, dia pergi ke 
Antiochia, dan 

mengumpulkan sekumpulan orang asing, dan membuat 

pasukannya lebih besar dari itu, ia bertujuan untuk datang lagi 
ke dalam 



Judea. 

{4:36} kata Yudas dan saudara-saudara, sesungguhnya, kami 

musuh malu: Marilah kita pergi untuk membersihkan dan 

mendedikasikan tempat kudus. 

{4:37} saat ini semua host berkumpullah 

bersama-sama, dan naik ke Gunung Sion. 

{4:38} ketika mereka melihat tempat kudus menjadi sunyi sepi, 
dan 

mezbah najiskan, dan gerbang yang terbakar, dan semak-semak 
yang tumbuh 

di pengadilan seperti hutan, atau di salah satu dari 
pegunungan, ya, 

dan kamar-kamar imam yang ditarik; 

{4:39} mereka menyewa pakaian mereka, dan membuat besar 

Ratapan, dan cor abu atas kepala mereka, 

{4:40} dan jatuh datar ke tanah kepada wajah mereka, 

meniup alarm dengan sangkakala dan berteriak ke arah 

surga. 

{4:41} Kemudian Yudas ditunjuk orang-orang tertentu untuk 
melawan 

orang-orang yang di benteng, sampai dia telahpun menyucikan 



Sanctuary. 

{4:42} sehingga dia memilih imam-imam tidak bercela 
percakapan, 

seperti telah kesenangan dalam hukum: 

{4:43} yang dibersihkan tempat kudus, dan telanjang out 

kenajisan batu ke tempat yang najis. 

{4:44} dan Kapan saat mereka melihat apa yang harus dilakukan 
dengan 

mezbah korban bakaran, yang adalah najiskan; 

{4:45} mereka pikir itu terbaik untuk menariknya turun, supaya 
seharusnya 

menjadi celaan mereka, karena bangsa najiskan: 

oleh karena itu mereka ditarik ke bawah, 

{4:46} dan diletakkan batu-batu di Gunung 

Candi di tempat yang nyaman, sampai ada harus datang 

nabi untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan dengan 
mereka. 

{4:47} kemudian mereka mengambil batu-batu yang seluruh 
menurut hukum, 

dan mendirikan mezbah baru menurut mantan; 

{4:48} dan terdiri dari tempat kudus, dan hal-hal yang 

dalam Bait Suci, dan menguduskannya pengadilan. 



{4:49} mereka membuat juga kapal-kapal Kudus yang baru, dan 
masuk ke 

Bait Suci mereka membawa kandil, dan mezbah terbakar 

persembahan, dan kemenyan, dan meja. 

{4:50} dan atas mezbah mereka membakar kemenyan, dan 

lampu yang ada di atas kandil mereka dinyalakan, bahwa 
mereka 

mungkin memberikan cahaya dalam Bait. 

{4:51} selanjutnya mereka menetapkan roti atas meja, dan 

tersebar tabir, dan menyelesaikan semua pekerjaan yang 
mereka 

mulai membuat. 

{4:52} sekarang pada lima dan dua puluh hari kesembilan 

bulan, yang disebut bulan Casleu, seratus 

empat puluh dan tahun kedelapan, mereka naik betimes di pagi 
hari, 

{4:53} dan mempersembahkan korban sesuai dengan hukum 
atas 

Baru mezbah persembahan bakaran, yang dibuat mereka itu. 

{4:54} Lihat, apa waktu dan hari apa bangsa-bangsa telah 

melanggar kekudusan, bahkan dalam ini didedikasikan dengan 
lagu, dan 



citherns, dan kecapi dan ceracap. 

{4:55} maka semua orang sujudlah, 

menyembah dan memuji Allah yang di sorga, yang telah 
diberikan 

mereka sukses baik. 

{4:56} dan begitu mereka telah merayakan pentahbisan 
mezbah delapan 

hari dan korban bakaran dengan kegembiraan, dan 

mengorbankan korban keselamatan dan pujian. 

{4:57} mereka juga mengenakan garis depan Bait dengan 

mahkota emas, dan dengan perisai; dan pintu-pintu gerbang 
dan 

Chambers mereka diperbarui, dan menggantung pintu mereka. 

{4:58} dengan demikian ada kesukaan yang sangat besar antara 

orang-orang, untuk itu cela bangsa adalah menyingkirkan. 

{4:59} apalagi Yudas dan saudara-saudara dengan seluruh 

jemaah Israel ditahbiskan, bahwa hari-hari 

dedikasi mezbah harus disimpan dalam musim mereka dari 

tahun ke tahun oleh ruang delapan hari dari lima dan 

hari kedua puluh bulan Casleu, dengan kegembiraan dan 
kesukaan. 



{4:60} saat itu juga mereka yang bersambung sampai bukit Sion 

dengan tinggi dinding dan kuat menara bulat tentang, supaya 

Bangsa harus datang dan menginjak-injaknya seperti yang 
mereka lakukan 

sebelum. 

{4:61} dan mereka ada pasukan untuk menyimpannya, dan 

dibentengi Bethsura untuk melestarikan bahwa orang-orang 
mungkin 

pertahanan terhadap Idumea. 

{5:1} sekarang Kapan bangsa-bangsa sekeliling mendengar 
bahwa 

mezbah itu didirikan dan tempat kudus diperbaharui seperti 
sebelumnya, 

mengesalkan mereka sangat banyak. 

{5:2} Sebab itu mereka berpikir untuk menghancurkan generasi 

Yakub, yang adalah di antara mereka, dan kemudian mereka 
mulai 

membunuh dan menghancurkan orang-orang. 

{5:3} kemudian Yudas melawan bani Esau di 

Idumea di Arabattine, karena mereka mengepung Gael: dan ia 

memberi mereka penggulingan besar, dan mereda keberanian 
mereka, dan 



mengambil rampasan mereka. 

{5:4} juga ia ingat cedera dari anak-anak 

Bean, yang telah snare dan pelanggaran kepada bangsa itu, 

dalam bahwa mereka menunggu bagi mereka dengan cara. 

{5:5} ia terkurung mereka karena itu di menara, dan 

berkemah terhadap mereka, dan memusnahkan mereka benar-
benar, dan 

dibakar menara tempat itu dengan api, dan semua yang 
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di dalamnya. 

{5:6} Afterward ia melewati kepada anak-anak 

Amon, di mana dia menemukan kekuatan yang perkasa, dan 
banyak orang, 

dengan Timotheus kapten mereka. 

{5:7} sehingga ia berjuang banyak pertempuran dengan 
mereka, sampai pada panjang 

mereka yang malu sebelum dia; dan ia memukul mereka. 

{5:8} dan ketika ia mengambil Jazar, dengan kota 

milik dengannya, ia kembali ke Yudea. 

{5:9} kemudian bangsa-bangsa yang ada di Galaad berkumpul 



bersama-sama melawan orang Israel yang ada dalam diri 
mereka 

Quarters, untuk menghancurkan mereka; tapi mereka 
melarikan diri ke benteng 

Dathema. 

{5:10} dan mengirim surat kepada Yudas dan saudara-saudara, 

bangsa-bangsa yang di sekitarmu kita berkumpul bersama-
sama 

melawan kita untuk menghancurkan kita: 

{5:11} dan mereka sedang mempersiapkan untuk datang dan 
mengambil 

benteng dimasukinya kami telah melarikan diri, Timotheus 
menjadi kapten 

tuan rumah mereka. 

{5:12} datang sekarang karena itu, dan membebaskan kita dari 
mereka 

tangan, bagi banyak dari kita mati terbunuh: 

{5:13} ya, semua saudara-saudara kita yang ada di tempat-
tempat 

Tobie dihukum mati: istri dan anak-anak mereka juga 

mereka telah mengangkut tawanan-tawanan, dan ditanggung 
dari barang-barang mereka; 

dan mereka telah menghancurkan ada tentang seribu orang. 



{5:14} sementara Surat-surat ini yang belum membaca, lihatlah, 
ada 

Rasul-rasul lain datang dari Galilea dengan pakaian mereka 
menyewa, 

yang melaporkan bijaksana ini, 

{5:15} dan berkata, mereka Ptolemais dan Tirus, dan 

Sidon, dan semua Galilia orang fasik, dirakit 

bersama-sama melawan kita mengkonsumsi kita. 

{5:16} sekarang ketika Yudas dan orang-orang mendengar ini 

kata-kata, tidak berkumpul bersama-sama, untuk jemaah yang 
besar 

berkonsultasi dengan apa yang harus mereka lakukan untuk 
saudara-saudara mereka, yang dalam 

kesulitan, dan menyerang mereka. 

{5:17} kata Yudas kepada Simon saudaranya, pilih 

engkau keluar laki-laki, dan pergi dan memberikan saudaramu 
yang 

Galilea, untuk saya dan Jonathan Adikku akan masuk ke 

negara Galaad. 

{5:18} Jadi dia meninggalkan Yusuf, anak Zakharia, dan 

Azarya, Kapten rakyat, dengan sisa-sisa Angkatan 

di Yudea untuk menyimpannya. 



{5:19} kepada siapa dia memberi perintah, mengatakan, 
mengambil 

kamu tuduhan orang-orang ini, dan melihat bahwa kamu 
membuat tidak perang 

terhadap bangsa-bangsa sampai saat kami kembali lagi. 

{5:20} sekarang kepada Simon diberi tiga ribu orang 

untuk pergi ke Galilea, dan Yudas delapan ribu manusia untuk 

negara Galaad. 

{5:21} kemudian pergi Simon ke Galilea, dimana ia berjuang 

banyak pertempuran dengan bangsa-bangsa, sehingga bangsa-
bangsa 

merasa tak nyaman olehnya. 

{5:22} dan ia memburu mereka di pintu gerbang Ptolemais; 

dan ada dibunuh sekitar tiga ribu orang kafir 

Laki-laki, rampasan yang ia mengambil. 

{5:23} dan orang-orang yang di Galilea, dan di Arbattis, 

dengan istri dan anak-anak mereka, dan semua yang mereka 
punya, 

mengambil dia pergi dengan dia, dan membawa mereka ke 
Yudea dengan 

sukacita yang besar. 

{5:24} Yudas Makabe juga dan saudaranya, Jonathan 



menyeberangi sungai Yordan, dan perjalanan tiga hari 
perjalanan di 

gurun, 

{5:25} dimana mereka bertemu dengan Nabathites, yang 
datang 

kepada mereka secara pendamai, dan mengatakan kepada 
mereka segala sesuatu 

yang telah terjadi kepada saudara-saudara mereka di tanah 
Galaad: 

{5:26} dan berapa banyak dari mereka yang terkurung di 

Bosora, dan Bosor, dan Alema, Casphor, menandai, dan 

Carnaim; Semua Kota-kota ini kuat dan hebat: 

{5:27} dan bahwa mereka yang terkurung di seluruh kota 

negara Galaad dan yang melawan besok mereka 

telah ditunjuk untuk membawa tuan rumah mereka terhadap 
benteng-benteng, dan untuk 

membawa mereka, dan untuk menghancurkan mereka semua 
dalam satu hari. 

{5:28} hereupon Yudas dan tuan rumah berubah tiba-tiba oleh 

jalan padang gurun kepada Bosora; dan ketika ia 

memenangkan kota, dia membunuh semua laki-laki dengan 
tepi 



pedang, dan mengambil semua rampasan mereka, dan dibakar 
dengan api, 

{5:29} dari mana dia disingkirkan oleh malam, dan pergi sampai 

Ia datang ke benteng. 

{5:30} dan betimes pada waktu pagi mereka memandang, dan, 

Lihatlah, ada orang-orang tak terhitung bantalan tangga 

dan mesin lain perang, untuk mengambil benteng: untuk 
mereka 

menyerang mereka. 

{5:31} Yudas ketika melihat pertempuran itu 

mulai, dan bahwa teriakan kota naik ke sorga, dengan 

Sangkakala-sangkakala, dan suara yang besar, 

{5:32} berkatalah ia kepada tuan rumah, melawan hari ini untuk 
Anda 

saudara-saudara. 

{5:33} sehingga ia pergi berperang di belakang mereka di tiga 
perusahaan, 

yang terdengar sangkakala mereka, dan menangis dengan doa. 

{5:34} kemudian sejumlah Timotheus, mengetahui bahwa itu 
adalah 

Maccabeus, melarikan diri dari padanya: sebab itu ia memukul 
mereka dengan 



pembantaian besar; sehingga ada tewas dari mereka hari itu 

sekitar delapan ribu orang. 

{5:35} ini dilakukan, Yudas menyimpang untuk Maspha; dan 
setelah 

Dia telah menyerang dia mengambil dan membunuh semua 
laki-laki di dalamnya, 

dan menerima rampasan daripadanya dan dan membakarnya 
dengan api. 

{5:36} dari situ pergi dia, dan membawa Casphon, ovy, 

Bosor, dan kota-kota lain dari negara Galaad. 

{5:37} setelah hal-hal ini berkumpul Timotheus lain 

host dan berkemah terhadap Raphon melampaui sungai. 

{5:38} jadi Yudas mengirim beberapa orang untuk menemani 
tiba-tiba tuan rumah, yang membawa 

Dia kata, mengatakan, semua bangsa-bangsa yang menjadi 
bulat tentang kami 

berkumpul kepada mereka, bahkan menjadi tuan rumah sangat 
besar. 

{5:39} dia juga telah dipekerjakan Arab untuk membantu 
mereka dan 

mereka telah mendirikan tenda-tenda mereka melampaui 
sungai, siap untuk 



datang dan berperang melawan engkau. Setelah Yudas ini pergi 
untuk memenuhi 
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mereka. 

{5:40} Timotheus kemudian bertanyalah kapten dari tuan 
rumah, 

Ketika Yudas dan tuan rumah datang dekat brook, jika ia lulus 

pertama kepada kita, kita tidak akan mampu menahan 
dia; untuk 

Dia akan mati-matian menang melawan kita: 

{5:41} tetapi jika ia menjadi takut, dan kamp melampaui sungai, 
kami 

akan pergi kepadanya, dan menang melawan dia. 

{5:42} sekarang ketika Yudas datang dekat brook, ia 
menyebabkan 

ahli-ahli Taurat orang tetap tepi sungai: kepada siapa 

Dia memberikan perintah, mengatakan, menderita tidak ada 
orang untuk tetap tinggal di 

kamp, tetapi Biarlah semua datang untuk pertempuran. 

{5:43} jadi dia pergi pertama atas kepada mereka, dan semua 
orang 

setelah dia: maka segala bangsa yang merasa tak nyaman 
sebelum 



Dia, membuang senjata mereka, dan melarikan diri kepada 
Kaabah yang 

pada Carnaim. 

{5:44} tetapi mereka mengambil kota, dan dibakar Bait Suci 
dengan 

Semua yang ada di dalamnya. Dengan demikian adalah Carnaim 
tenang, tidak 

bisa mereka berdiri lebih lama sebelum Yudas. 

{5:45} kemudian Yudas mengumpulkan semua orang Israel yang 

berada di negara Galaad, dari setidaknya kepada 

terbesar, bahkan istri-istri mereka, dan anak-anak mereka, dan 
barang-barang mereka, 

sebuah host yang sangat besar, sampai akhir mereka mungkin 
akan datang ke tanah 

Yudea. 

{5:46} sekarang ketika mereka datang kepada Efron, (ini adalah 

kota besar di jalan karena mereka harus pergi, sangat baik 
dibentengi) 

mereka tidak bisa berpaling dari itu, baik di sebelah kanan atau 

kiri, tapi harus kebutuhan melewati tengah-tengah itu. 

{5:47} maka mereka kota menutup mereka keluar, dan berhenti 

atas gerbang dengan batu. 



{5:48} whereupon Yudas dikirim kepada mereka di pendamai 

cara, mengatakan, marilah kita melewati tanah Anda untuk 
pergi ke kami 

negara sendiri, dan tidak ada harus lakukan Anda setiap 
sakit; kami hanya akan 

melewati berjalan kaki: sangka mereka tidak akan membuka 
kepadanya. 

{5:49} mengapa Yudas memerintahkan proklamasi menjadi 

membuat seluruh host, bahwa setiap orang harus pitch nya 

tenda di tempat di mana ia berada. 

{5:50} jadi tentara bernada, dan menyerang semua kota 

itu hari dan semua itu malam, sampai pada panjang kota ini 

diserahkan ke dalam tangan-Nya: 

{5:51} yang kemudian membunuh semua laki-laki dengan tepi 

pedang, dan rased kota, dan membawa rampasan daripadanya, 
dan 

melewati kota atas mereka yang telah dibunuh. 

{5:52} setelah ini pergi mereka menyeberangi sungai Yordan ke 
besar 

biasa sebelum Bethsan. 

{5:53} dan Yudas berkumpul bersama-sama orang-orang yang 
datang 



di belakang, dan mengimbau rakyat dan semua jalan melalui, 
sampai 

mereka datang ke tanah Yudea. 

{5:54} sehingga mereka naik ke bukit Sion dengan sukacita dan 

kesukaan, dimana mereka mempersembahkan persembahan 
bakaran, karena tidak 

salah satu dari mereka dibunuh sampai mereka kembali dalam 
damai. 

{5:55} sekarang apa waktu sebagai Yudas dan Jonathan berada 
di 

Tanah Galaad, dan Simon saudaranya di Galilea sebelum 

Ptolemais, 

{5:56} Joseph anak Zakharia, dan Azarya, Kapten 

dari pasukan-pasukan pendudukan, mendengar kisah yang 
gagah berani dan suka berperang perbuatan 

yang mereka lakukan. 

{5:57} sebab itu mereka berkata, marilah kita juga 
mendapatkan kita nama, 

dan pergi melawan bangsa-bangsa yang di sekitarmu kita. 

{5:58} jadi ketika mereka telah diberikan biaya kepada pasukan 
pengawal 

itu dengan mereka, mereka pergi ke arah Jamnia. 



{5:59} kemudian datang sekitar zaman pertengahan dan 
orangnya dari kota untuk 

melawan mereka. 

{5:60} dan jadi itu, Yusuf dan Azaras dimasukkan 

penerbangan, dan dikejar di perbatasan Yudea: dan ada 

telah dibunuh hari itu dari orang Israel tentang dua 

seribu orang. 

{5:61} dengan demikian ada penggulingan besar antara 

anak-anak Israel, karena mereka tidak taat sampai 

Yudas dan saudara-saudara, tapi berpikir untuk melakukan 
beberapa tindakan yang gagah berani. 

{5:62} juga orang-orang ini datang bukan dari keturunan 
mereka, 

oleh tangan siapakah pembebasan itu diberikan kepada Israel. 

{5:63} tetapi orang Yudas dan saudara-saudara nya 

sangat terkenal di depan mata seluruh Israel, dan dari semua 

kafir, palingkanlah nama mereka terdengar 

{5:64} rintihan sebagai orang-orang berkumpul kepada mereka: 

dengan gembira acclamations. 

{5: 65} sesudah itu keluarlah Yudas dengan saudara-saudara, 
dan 



melawan bani Esau di tanah terhadap 

Selatan, dimana ia memukul Hebron, dan kota-kota 
daripadanya, dan 

ditarik benteng itu, dan dibakar menara daripadanya 

sekeliling. 

{5:66} dari situ ia dihapus untuk pergi ke tanah 

Orang Filistin, dan melewati Samaria. 

{5:67} pada saat itu imam tertentu, berkeinginan 
memberitahukan mereka 

keberanian, terbunuh di dalam pertempuran, untuk itu mereka 
pergi keluar untuk berperang 

unadvisedly. 

{5:68} jadi Yudas berpaling kepada Azotus di tanah 

Orang Filistin, dan ketika ia telah ditarik ke bawah mezbah-
mezbah mereka, dan 

membakar gambar mereka diukir dengan api, dan manja 
mereka 

Kota-kota, ia kembali ke tanah Yudea. 

{6:1} tentang waktu itu raja Antiochus bepergian melalui 

negara-negara yang tinggi mendengar mengatakan, bahwa 
Elymais di negara 



Persia adalah kota yang sangat terkenal karena kekayaan, 
perak, dan 

emas; 

{6:2} dan yang ada di dalamnya sebuah candi yang sangat kaya, 
dimana 

adalah penutup emas, baju zirah, dan perisai, yang 

Alexander, putra dari Philip, raja Makedonia, yang memerintah 

pertama antara Grecia, telah meninggalkan di sana. 

{6:3} Sebab itu ia datang dan berusaha untuk mengambil kota, 
dan 

untuk merusak; tetapi ia tidak bisa, karena mereka kota, 

telah memiliki peringatan daripadanya, 

{6:4} Bangunlah melawannya dalam pertempuran: sehingga ia 
melarikan diri, dan 

berangkat dari situ bersama besar berat, dan kembali ke 

Babel. 

{6:5} juga tidak datang orang yang membawanya pembawa 
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ke Persia, yang pasukan, yang pergi melawan tanah 

Yudea, dihukum penerbangan: 

{6:6} dan Lysias itu, yang pergi keluar pertama dengan besar 



kekuatan menghalau orang Yahudi; dan bahwa mereka 

membuat kuat oleh zirah, dan kekuatan, dan toko rampasan, 

yang mereka sudah pasukan, siapa mereka 

menghancurkan: 

{6:7} juga bahwa mereka telah ditarik ke bawah kekejian, 

yang ia mendirikan mezbah di Yerusalem, dan bahwa 

mereka telah dikepung tentang tempat kudus dengan dinding 
tinggi, sebagai 

sebelumnya, dan kota Bethsura. 

{6:8} sekarang ketika raja mendengar kata-kata, ia adalah 

terheran-heran dan sakit pindah: dan dia meletakkan dirinya 

atas tempat tidur, dan jatuh sakit untuk kesedihan, karena ia 
tidak 

menimpa-Nya sebagai ia mencari. 

{6:9} dan tidak terus banyak hari: karena kesedihannya 

pernah lebih dan lebih, dan ia membuat akun bahwa dia harus 

mati. 

{6:10} sebab itu ia memanggil teman-temannya, dan berkata 

kepada mereka yang tidur hilang dari mataku, dan hatiku 

faileth untuk perawatan sangat. 



{6:11} dan saya pikir dengan diriku sendiri, ke dalam kesukaran 
apa 

Aku datang, dan betapa besar banjir kesengsaraan itu, dimana 

Sekarang saya! karena saya berlimpah dan tercinta dalam 
kuasa-Ku. 

{6:12} tapi sekarang aku ingat kejahatan yang saya lakukan di 

Yerusalem, dan bahwa saya mengambil segala perkakas emas 
dan perak 

yang ada di dalamnya, dan dikirim untuk menghancurkan 
penduduk 

Judea tanpa sebab. 

{6:13} saya rasakan itu yang ini menyebabkan ini 

masalah yang datang kepada saya, dan, sesungguhnya, aku 
binasa melalui 

kesedihan besar di tanah asing. 

{6:14} kemudian disebut dia untuk Philip, salah satu teman-
temannya, yang 

Dia dijadikan penguasa atas semua wilayah kekuasaannya, 

{6:15} dan memberinya mahkota, dan jubahnya, dan nya 

meterai, ke ujung ia harus membawa anaknya Antiokhos, dan 

memelihara dia untuk kerajaan. 

{6:16} Jadi raja Antiochus meninggal tahun seratus empat puluh 



dan tahun kesembilan. 

{6:17} sekarang Kapan Lysias tahu bahwa raja adalah mati, ia 

mengatur Antiochus putranya yang ia bawa dengan 

muda, memerintah di penggantinya, dan nama-Nya ia disebut 
Eupator. 

{6:18} tentang ini waktu mereka yang di menara, tutup mulut 

bangsa Israel sekeliling tempat kudus, dan mencari selalu 

rasa sakit hati, dan penguatan bangsa-bangsa. 

{6:19} Mengapa Yudas, pemaknaan untuk menghancurkan 
mereka, 

memanggil semua orang bersama-sama untuk mengepung 
mereka. 

{6:20} sehingga mereka datang bersama-sama, dan mengepung 
mereka dalam 

ratus dan kelima puluh tahun, dan ia membuat gunung untuk 
tembakan 

terhadap mesin mereka, dan lainnya. 

{6:21} tetapi beberapa dari mereka yang telah dikepung 
mendapat 

keempat, kepada siapa yang bergabung beberapa durhaka 
Israel 

diri: 



{6:22} mereka pergi menghadap raja dan berkata, berapa lama 

itu akan sebelum engkau menghakimi dan membalas kami 

saudara-saudara? 

{6:23} kami telah bersedia untuk melayani ayahmu, dan untuk 
melakukan 

seperti dia ingin kita, dan menaati perintah-Nya; 

{6:24} untuk tujuan yang mereka bangsa kita mengepung 

Menara, dan terpisah dari kita: Selain itu kita sebagai 

mereka bisa menyalakan mereka membunuh, dan manja 
warisan kita. 

{6:25} tidak mereka telah mengulurkan tangan mereka 
terhadap 

kita saja, tetapi juga melawan perbatasan mereka. 

{6:26} dan sesungguhnya, hari ini adalah mereka mengepung 
menara 

di Yerusalem, untuk mengambil: tempat kudus juga dan 
Bethsura 

telah mereka diperkuat. 

{6:27} Sebab itu jika engkau tidak mencegah mereka dengan 
cepat, 

mereka akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada ini, 
janganlah engkau engkau 



dapat untuk memerintah mereka. 

{6:28} sekarang ketika raja mendengar ini, ia menjadi marah, 
dan 

berkumpul bersama teman-temannya, dan Kapten nya 

Angkatan Darat, dan orang-orang yang telah memimpin kuda. 

{6:29} tidak juga datang kepadanya dari kerajaan lainnya, 

dan dari Kepulauan laut, band prajurit upahan. 

{6:30} sehingga jumlah pasukan seratus 

ribu orang pasukan berjalan kaki, dan dua puluh ribu orang 
pasukan berkuda dan dua 

dan tiga puluh gajah yang dilaksanakan dalam pertempuran. 

{6:31} ini pergi melalui Idumea, dan bernada terhadap 

Bethsura, yang mereka diserang berhari-hari, membuat mesin 

Perang; tapi mereka Bethsura keluar, dan membakar semuanya 

dengan api, dan bertempur dengan gagah berani. 

{6:32} berdasarkan Yudas ini dihapus dari menara, dan 

berkemah di Bathzacharias, luar perkemahan raja. 

{6:33} kemudian Raja bangkit sangat awal berbaris sengit 

dengan tuan rumah ke arah Bathzacharias, mana pasukannya 
dibuat 



mereka siap untuk berperang, dan terdengar Sangkakala-
sangkakala. 

{6:34} dan sampai akhir mereka mungkin memprovokasi Gajah 

untuk melawan, mereka menunjukkan mereka darah anggur 
dan 

Mulberry. 

{6:35} Selain itu mereka dibagi binatang antara 

pasukan, dan untuk setiap gajah mereka menunjuk seribu 

Laki-laki, bersenjata dengan mantel dari mail dan helm 
tembaga pada 

kepala mereka; dan Selain ini, untuk setiap binatang 
ditahbiskan 

lima ratus orang pasukan berkuda yang terbaik. 

{6:36} ini sudah siap di setiap kesempatan: wheresoever 

binatang itu, dan mendampingi binatang itu pergi, mereka pergi 

juga, tidak pergi mereka dari padanya. 

{6:37} dan kepada binatang-binatang ada menara kuat 

kayu, yang meliputi setiap satu dari mereka, dan itu girt cepat 

kepada mereka dengan perangkat: ada juga pada setiap salah 
satu dua 

dan tiga puluh orang yang kuat, yang berjuang atas mereka, 
selain 



India yang diperintah kepadanya. 

{6:38} untuk sisa penunggang kuda, mereka mengatur mereka 

pada sisi ini dan itu di dua bagian dari host yang memberikan 

mereka tanda-tanda apa yang harus dilakukan, dan sedang 
dipasang seluruh di tengah-tengah 

jajaran. 
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{6:39} sekarang ketika matahari bersinar atas permukaan 
perisai-perisai emas 

dan kuningan, pegunungan glistered dengannya, dan bersinar 
seperti 

lampu api. 

{6:40} jadi bagian dari tentara raja tersebar atas 

pegunungan tinggi, dan bagian di lembah di bawah, mereka 

berbaris ke aman dan dalam rangka. 

{6:41} sebab itu semua yang mendengar suara mereka 

banyak, dan berbaris perusahaan, dan 

gemeretak dari baju zirah, dipindahkan: untuk tentara adalah 
sangat 

besar dan kuat. 

{6:42} kemudian Yudas dan tuan rumah mendekat, dan 
memasuki 



dalam pertempuran, dan tidak dibunuh tentara raja enam 

Laki-laki ratus. 

{6:43} Eleazar juga, bermarga Savaran, memahami bahwa 

salah satu binatang-binatang, bersenjata dengan royal harness, 
adalah lebih tinggi daripada 

Semua sisanya, dan seandainya itu raja kepadanya, 

{6:44} menempatkan dirinya dalam bahaya, ke ujung dia 
mungkin 

memberikan umat-Nya, dan mendapatkan dia nama abadi: 

{6:45} sebab itu ia berlari dia berani melalui 

di tengah-tengah pertempuran, pembunuhan di sebelah kanan 
dan di 

pergi, sehingga mereka dibagi dari dia di kedua sisi. 

{6:46} yang dilakukan, ia merayap di bawah gajah, dan 

dorong dia di bawah, lalu dibunuhlah dia: dimana gajah jatuh 

turun kepadanya, dan ia mati di sana. 

{6:47} tetapi sisa orang Yahudi melihat kekuatan 

Raja, dan kekerasan dari pasukannya, berubah dari 

mereka. 

{6:48} kemudian Raja tentara pergi ke Yerusalem untuk 



bertemu dengan mereka, dan raja mendirikan tenda-tenda nya 
terhadap Yudea, dan 

melawan Gunung Sion. 

{6:49} tapi dengan mereka yang berada di Bethsura dia 
membuat 

Perdamaian: untuk mereka keluar dari kota, karena mereka 
tidak memiliki 

ada tuntutan untuk menahan pengepungan itu menjadi tahun 
istirahat untuk 

tanah. 

{6:50} jadi raja mengambil Bethsura, dan mengatur pasukan 
sana 

untuk menyimpannya. 

{6:51} untuk tempat kudus, ia mengepung berhari-hari: 

dan mengatur artileri yang ada dengan mesin dan instrumen 
untuk pemain 

api dan batu, dan potongan-potongan untuk melemparkan 
anak panah dan kain. 

{6:52} dan mereka juga membuat mesin terhadap mereka 

mesin pencari, dan menahan mereka pertempuran yang 
panjang musim. 

{6:53} namun akhirnya, kapal-kapal mereka tanpa tuntutan, 



(untuk yang itu adalah tahun ketujuh, dan mereka di Yudea 
yang 

disampaikan dari bangsa-bangsa lain, telah dimakan residu dari 

Toko;) 

{6:54} tidak adalah tetapi beberapa yang tersisa di tempat 
kudus, karena 

kelaparan Apakah Jadi menang melawan mereka, bahwa 
mereka adalah ampas 

untuk membubarkan diri, setiap orang untuk dirinya sendiri 
tempat. 

{6:55} saat itu mendengar Lysias mengatakan, Filipus, yang 

Bisakan Antiochus raja, dia tinggal, akan diangkat untuk 
membawa 

anaknya Antiochus, bahwa ia mungkin menjadi raja, 

{6:56} kembali dari Persia dan Media, dan 

tuan rumah raja juga yang pergi bersamanya, dan bahwa ia 
berusaha 

mengambil kepadanya penguasa urusan. 

{6:57} sebab itu dia masuk semua tergesa-gesa dan berkata 
kepada 

Raja dan kapten dari host dan perusahaan, kami 

membusuk setiap hari, dan tuntutan kita hanyalah kecil, dan 
tempat yang kita 



Pengepungan awam kepada kuat, dan urusan kerajaan 
berbohong 

Berdasarkan kami: 

{6:58} sekarang karena itu mari kita berteman dengan orang-
orang ini, 

dan membuat perdamaian dengan mereka, dan dengan semua 
bangsa mereka; 

{6:59} dan perjanjian dengan mereka, bahwa mereka akan 
hidup setelah 

undang-undang mereka, seperti yang mereka lakukan sebelum: 
karena mereka adalah karena itu 

mengesalkan, dan telah melakukan semua hal ini, karena kami 

menghapuskan hukum mereka. 

{6:60} sehingga raja dan para pembesar konten: 

oleh karena itu ia mengirim kepada mereka untuk 
berdamai; dan mereka 

diterima daripadanya. 

{6:61} juga raja dan para pembesar membuat sumpah kepada 

mereka: dimana mereka keluar terus kuat. 

{6:62} kemudian Raja memasuki Gunung Sion; Tapi ketika 

ia melihat kekuatan tempat, ia melanggar sumpah nya bahwa ia 

telah dibuat, dan memberi perintah untuk merobohkan tembok 



sekeliling. 

{6: 63} Afterward berangkat dia dalam terburu-buru semua, 
dan kembali 

kepada Antiochia, di mana ia menemukan Philip menjadi 
master 

Kota: sehingga ia berperang melawan dia, dan merebut kota 
dengan kekerasan. 

{7:1} tahun seratus dan satu dan kelima puluh Demetrius 

anak Seleucus berangkat dari Roma, dan datang dengan 

beberapa orang kepada sebuah kota pesisir Laut, dan 
memerintah di sana. 

{7:2} dan ketika ia masuk ke dalam Istana leluhurnya, 

Jadi itu, bahwa pasukannya telah mengambil Antiochus dan 
Lysias, untuk 

membawa mereka kepadanya. 

{7:3} oleh karena itu, ketika dia tahu itu, dia berkata, saya tidak 

melihat wajah mereka. 

{7:4} jadi tuan rumah mereka menyembelihnya. Sekarang 
ketika Demetrius sedang 

ditetapkan di atas takhta kerajaannya, 

{7:5} datanglah kepadanya semua orang jahat dan durhaka 



Laki-laki Israel, memiliki Alcimus, yang berkeinginan menjadi 
tinggi 

imam, kapten mereka: 

{7:6} dan mereka menuduh orang-orang kepada raja, katanya: 

Yudas saudara-saudara telah membunuh semua teman-teman 
Mu dan didorong 

kami dari tanah kita sendiri. 

{7:7} sekarang karena itu mengirim beberapa orang yang 
engkau trustest, 

dan membiarkannya pergi dan melihat apa havock Tuhanlah 
yang menjadikan antara 

kami, dan dalam raja tanah, dan biarkan dia menghukum 
mereka dengan semua 

mereka yang membantu mereka. 

{7:8} kemudian Raja memilih Bacchides, seorang teman raja, 

yang memerintah luar banjir, dan seorang besar dalam 

Kerajaan, dan setia kepada raja 

{7:9} dan dia yang ia dikirim dengan Alcimus yang jahat, yang 

Dia membuat imam besar, dan memerintahkan bahwa ia harus 
mengambil 

balas dendam dari anak-anak Israel. 



{7:10} sehingga mereka berangkat, dan datang dengan 
kekuatan besar 
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ke tanah Yudea, yang mana mereka mengirim utusan kepada 
Yudas 

dan saudara-saudara dengan pendamai kata-kata tidak dapat 
dipercaya. 

{7:11} tetapi mereka memberi tidak mengindahkan kata-kata 
mereka; karena mereka melihat 

bahwa mereka telah datang dengan kuasa besar. 

{7:12} kemudian Apakah ada merakit kepada Alcimus dan 

Bacchides sebuah perusahaan ahli-ahli Taurat, untuk meminta 
keadilan. 

{7:13} sekarang Assideans adalah yang pertama di antara 

anak-anak Israel yang dicari damai untuk mereka: 

{7:14} untuk kata mereka, yang adalah seorang pendeta dari 
benih 

Harun datang dengan tentara ini, dan ia akan melakukan kita 
salah. 

{7:15} begitu Ia berfirman kepada mereka, dapatnya, dan 
kepada 

mereka, mengatakan, kami akan mendapatkan kerugian baik 
dari Anda atau 



teman-teman Anda. 

{7:16} dan mereka percaya kepadanya: sangka ia mengambil 
dari 

mereka orang-orang enam puluh, dan membunuh mereka 
dalam satu hari, menurut 

kata-kata yang ia menulis, 

{7:17} daging Kudus Mu mereka mengusir, dan mereka 

darah telah mereka menumpahkan putaran sekitar Yerusalem, 
dan ada 

tidak ada mereka. 

{7:18} Sebab itu ketakutan dan ketakutan kepada mereka jatuh 
pada semua 

orang yang mengatakan, ada baik kebenaran maupun 

kebenaran di dalamnya; karena mereka telah melanggar 
Perjanjian 

dan sumpah yang mereka dibuat. 

{7:19} setelah ini, dihapus Bacchides dari Yerusalem, 

dan bernada tenda nya di Bezeth, dimana ia dikirim dan 
mengambil 

banyak orang-orang yang telah meninggalkan Dia, dan yakin 

orang juga, dan ketika ia telah membunuh mereka, ia 
melemparkan mereka ke dalam 



lubang besar. 

{7:20} kemudian berkomitmen ia negara untuk Alcimus, dan 

pergi bersama dengan dia kuasa untuk membantunya: Jadi 
Bacchides pergi ke 

Raja. 

{7:21} Alcimus tapi berpendapat untuk imam. 

{7:22} dan kepadanya terpaksa semua seperti bermasalah 

orang-orang, yang, setelah mereka telah mendapatkan tanah 
Juda ke mereka 

kekuasaan, yang banyak terluka di Israel. 

{7:23} sekarang ketika Yudas melihat semua kejahatan yang 
Alcimus 

dan perusahaannya telah dilakukan di antara orang Israel, 
bahkan di atas 

bangsa-bangsa, 

{7:24} dia pergi ke seluruh daerah Yudea bulat 

tentang, dan mengambil dendam dari mereka yang telah 
memberontak dari 

Dia, maka mereka durst tidak lebih maju ke negara. 

{7:25} di sisi lain, ketika Alcimus melihat bahwa Yudas 

dan perusahaannya sudah tangan atas, dan tahu bahwa 

ia mampu tidak mematuhi kekuatan mereka, ia kembali ke 



Raja, dan berkata bahwa yang terburuk dari yang dia bisa. 

{7:26} kemudian Raja menyuruh Nicanor, salah satu Nya 
terhormat 

Pangeran, seorang yang telanjang mematikan benci kepada 
orang Israel dengan 

perintah untuk menghancurkan orang-orang. 

{7:27} sehingga Nicanor datang ke Yerusalem dengan kekuatan 
yang besar; 

dan yang telah diutus kepada Yudas dan saudara-saudara tidak 
dapat dipercaya dengan 

kata-kata ramah, berkata: 

{7:28} jangan ada ada pertempuran antara aku dan kamu; Pasti 

dilengkapi dengan beberapa orang, bahwa saya dapat melihat 
Anda dalam damai. 

{7:29} datanglah ia karena itu kepada Yudas, dan mereka 
memberi hormat satu 

lain dapatnya. Sangka musuh bersedia 

mengambil Yudas oleh kekerasan. 

{7:30} yang setelah ia dikenal kepada Yudas, yakni, 

bahwa ia datang kepadanya dengan penipuan, ia adalah sakit 
takut 

Dia, dan akan melihat wajahnya tidak lebih. 



{7:31} Nicanor juga, ketika ia melihat bahwa keputusannya 
adalah 

menemukan, pergi keluar untuk berperang melawan Yudas 
samping 

Capharsalama: 

{7:32} mana ada dibunuh Nicanor di sisi tentang 

lima ribu orang, dan sisanya melarikan diri ke kota Daud. 

{7:33} setelah ini pergi Nicanor sampai Gunung Sion, dan 

tidak keluar dari tempat kudus tertentu para imam dan 

yakin para tua-tua orang, untuk menghormatinya dapatnya, 

dan memberitahukan kepadanya korban bakaran yang 
ditawarkan untuk 

Raja. 

{7:34} tapi ia mulai mengejek mereka, dan tertawa pada 
mereka, dan 

melecehkan mereka memalukan, berfirman dengan bangga, 

{7:35} dan bersumpahlah dalam murka-Nya, mengatakan, 
kecuali Yudas dan 

tuan rumah sekarang diserahkan ke dalam tangan saya, jika 
pernah saya datang 

lagi dalam keselamatan, aku akan membakar rumah ini: dan 
bahwa ia 



keluar dengan kegeraman yang besar. 

{7:36} kemudian imam-imam masuk dan berdiri di hadapan 

mezbah dan Bait, menangis, dan berkata, 

{7:37} engkau, ya Tuhan, engkau memilih rumah ini disebut 

oleh nama-Mu, dan menjadi sebuah rumah doa dan 
permohonan Mu 

Suku: 

{7:38} sebagai pembalasan orang ini dan tuan rumah, dan 
biarkan mereka 

rebah oleh pedang: ingat mereka kotor serta menghujat, dan 
menderita 

mereka tidak untuk melanjutkan lagi. 

{7:39} jadi Nicanor keluar dari Yerusalem, dan bernada nya 

tenda-tenda di Bethhoron, di mana host dari Suriah bertemu 
dengannya. 

{7:40} Yudas tapi berkemah di Adasa dengan tiga ribu 

Laki-laki, dan ada dia berdoa, berkata: 

{7:41} ya Tuhan, ketika mereka yang dikirim dari raja 

orang Asyur menghujat, malaikat-Mu keluar, dan memukul 

seratus sepuaknya dan lima ribu dari mereka. 

{7:42} demikian menghancurkan engkau host ini sebelum kita 
hari ini, 



sisanya tahu bahwa dia mengoyakkan blasphemously 

melawan sanctuary Mu, dan menghakimi engkau dia sesuai 
dengan kehendakNya 

kejahatan. 

{7:43} sehingga hari yang ketiga belas dalam bulan Adar host 

bergabung pertempuran: tapi Nicanor's host malu, dan ia 

pertama kali dirinya dibunuh dalam peperangan. 

{7:44} sekarang ketika Nicanor's host melihat bahwa ia 
dibunuh, 

mereka membuang senjata mereka, dan melarikan diri. 

{7:45} maka mereka mengejar mereka sehari perjalanan, 

dari Adasa kepada Gazera, terdengar alarm setelah mereka 
dengan 

Sangkakala mereka. 
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{7:46} dimana mereka keluar dari semua kota 

Yudea berkeliling, dan menutup mereka. sehingga mereka, 
mengubah 

kembali kepada mereka yang mengejar mereka, semua telah 
dibunuh dengan 

pedang, dan tidak salah satu dari mereka yang tersisa. 



{7:47} setelah itu mereka mengambil rampasan, dan mangsa, 
dan 

memukul kepala Nicanors, dan tangan kanan-Nya, yang ia 

mengulurkan begitu bangga dan membawa mereka pergi, dan 

digantung mereka menuju Yerusalem. 

{7:48} untuk ini menyebabkan orang-orang sangat bersukacita, 
dan mereka 

memelihara hari itu hari kesukaan yang besar. 

{7:49} juga mereka ditahbiskan untuk menyimpan tahunan hari 
ini, 

yang ketiga belas Adar. 

{7:50} dengan demikian tanah Juda pada istirahat setiap saat. 

{8:1} sekarang Yudas belum mendengar tentang Romawi, 
bahwa mereka 

adalah orang-orang Perkasa dan gagah berani, dan seperti akan 
penuh cinta 

menerima semua yang bergabung diri kepada mereka, dan 
membuat 

Liga pergaulan dengan semua yang datang kepada mereka; 

{8:2} dan bahwa mereka adalah orang-orang gagah perkasa 
yang besar. Dikisahkan 

Dia juga dari perang dan tindakan mulia yang mereka lakukan 
mereka 



antara jemaat Galatia, dan bagaimana mereka telah 
menaklukkan mereka, 

dan membawa mereka di bawah upeti; 

{8:3} dan apa yang mereka lakukan di negara Spanyol, 

pemenang dari tambang perak dan emas yang 

sana; 

{8:4} dan bahwa oleh kebijakan dan kesabaran mereka memiliki 

menaklukkan semua tempat, meskipun itu sangat jauh dari 
mereka; 

dan raja-raja yang datang melawan mereka dari 

tepi bagian bumi, sampai mereka telah merasa tak nyaman 
mereka, 

dan mengingat mereka besar menggulingkan, sehingga seluruh 
memberikan 

mereka upeti setiap tahun: 

{8:5} di samping ini, bagaimana mereka telah merasa tak 
sebagai nyaman dalam pertempuran 

Raja Philip, dan Perseus, Citims, dengan orang lain yang 

mengangkat diri terhadap mereka, dan telah mengalahkan 
mereka: 

Bagaimana {8:6} juga Antiochus raja besar Asia, yang 



datang melawan mereka dalam pertempuran, memiliki seratus 
dua puluh 

Gajah, dengan penunggang kuda, dan kereta, dan sangat besar 

tentara, adalah merasa tak nyaman dengan mereka; 

{8:7} dan bagaimana mereka membawanya hidup, dan 
membuat perjanjian yang 

Dia dan seperti yang memerintah setelah dia harus membayar 
upeti yang besar, 

dan memberikan sandera, dan apa yang disepakati, 

{8:8} dan negara India, Media dan Lydia dan 

negara terbaik, yang mereka mengambil dia, dan 

untuk Eumenes raja: 

{8:9} juga bagaimana Grecia telah bertekad untuk 

masuk dan menghancurkan mereka; 

{8:10} dan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang 
daripadanya dikirim 

melawan mereka tertentu Kapten, dan berkelahi dengan 
mereka membunuh 

banyak dari mereka, dan membawa orang istri mereka dan 

anak-anak mereka, dan merampasi mereka, dan menguasai 

tanah mereka, dan ditarik mereka memegang kuat, dan 
membawa 



mereka menjadi hamba-hamba mereka sampai hari ini: 

{8:11} diberitahukanlah kepadanya Selain itu, bagaimana 
mereka hancur dan 

dibawah kekuasaan mereka semua kerajaan dan Kepulauan 

pada setiap saat menolak mereka; 

{8:12} tetapi dengan teman-teman dan seperti diandalkan 
mereka 

mereka memelihara amity: dan bahwa mereka telah 
menaklukkan Kerajaan 

baik jauh dan dekat, bahkan karena semua yang mendengar 
nama mereka 

adalah takut kepada mereka: 

{8:13} juga itu, siapa mereka akan membantu untuk kerajaan, 

mereka memerintah; dan siapa lagi mereka akan, yang mereka 
menggantikan: 

Akhirnya, itu sangat meninggikan: 

{8:14} belum untuk semua ini tidak satupun dari mereka 
mengenakan mahkota atau adalah 

mengenakan ungu, untuk akan diperbesar dengan demikian: 

{8:15} juga bagaimana mereka telah membuat sendiri 

Senat rumah, dimana tiga ratus dua puluh orang duduk di 

Dewan harian, konsultasi selalu untuk orang-orang, ke ujung 



mereka mungkin juga dipesan: 

{8:16} dan bahwa mereka berkomitmen untuk satu 

orang setiap tahun, yang memerintah atas semua negara 
mereka, dan bahwa 

Semua ada taat kepada yang satu, dan bahwa adalah tidak 

iri hati tidak emmulation di antara mereka. 

{8:17} mempertimbangkan hal ini, Yudas memilih 

Eupolemus putra Yohanes, anak Accos, dan Jason 

anak Eleazar, dan mengirimnya ke Roma, untuk membuat Liga 

Amity dan Konfederasi dengan mereka, 

{8:18} dan untuk intreat mereka bahwa mereka akan 
mengambil kuk 

dari mereka; karena mereka melihat bahwa kerajaan Grecia 

Apakah menindas Israel dengan perbudakan. 

{8:19} mereka karena itu pergi ke Roma, yang sangat 

perjalanan besar, dan datang ke Senat, dimana mereka 
berbicara 

dan berkata. 

{8:20} Yudas Makabe dengan saudara-saudara, dan orang-
orang 

orang Yahudi, telah mengirim kami kepada Anda, untuk 
membuat sebuah Konfederasi 



dan damai dengan Anda, dan bahwa kita mungkin terdaftar 
Anda 

militer dan teman-teman. 

{8:21} sehingga hal senang Roma juga. 

{8:22} dan ini adalah salinan surat yang Senat 

menulis kembali lagi dalam tabel kuningan, dan dikirim ke 
Yerusalem, 

yang ada mereka mungkin memiliki mereka peringatan 
perdamaian dan 

Konfederasi: 

{8:23} sukses baik menjadi ke Roma, dan kepada orang-orang 

orang Yahudi, laut dan darat untuk selama-lamanya: pedang 
juga dan 

musuh akan jauh dari mereka, 

{8:24} jika ada datang pertama perang atas Roma atau 

salah satu militer mereka sepanjang semua kekuasaan mereka, 

{8:25} orang-orang Yahudi akan membantu mereka, sebagai 
waktu 

harus ditunjuk, dengan segenap hati mereka: 

{8:26} tidak mereka akan memberikan sesuatu kepada mereka 
yang 



berperang atas mereka, atau membantu mereka dengan 
tuntutan, senjata, 

uang, atau kapal, seperti telah tampak baik kepada orang 
Roma; 

tapi mereka boleh memelihara perjanjian mereka tanpa 
mengambil hal 

oleh karena itu. 

{8:27} dengan cara yang sama juga, jika perang datang 
pertama-tama 

bangsa Yahudi, orang Roma akan membantu mereka dengan 
semua 

hati mereka, menurut sebagai waktu harus ditunjuk mereka: 

{8:28} tidak tuntutan diberikan kepada mereka yang mengambil 

Bagian melawan mereka, atau senjata, atau uang, atau kapal, 
seperti telah 
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tampaknya baik Roma; tetapi mereka akan membuat mereka 

Perjanjian, dan bahwa tanpa penipuan. 

{8:29} menurut artikel ini memang membuat Roma 

perjanjian dengan orang-orang Yahudi. 

{8:30} tetapi jika selanjutnya Partai satu atau yang lain 



akan berpikir untuk bertemu untuk menambah atau 
mengurangi hal apapun, mereka mungkin 

melakukannya pada kesenangan mereka, dan apa pun yang 
mereka akan menambahkan atau 

mengambil kaki harus diratifikasi. 

{8:31} dan menyentuh kejahatan yang melakukan Demetrius 
untuk 

orang Yahudi, kami telah menulis kepadanya, dan berkata, 
mengapa engkau 

membuat kuk Mu berat pada teman-teman dan militer 

Orang-orang Yahudi? 

{8:32} jika oleh karena itu mereka mengeluh lagi melawan 
engkau, 

kita akan melakukannya keadilan, dan berjuang dengan engkau 
oleh laut dan 

tanah. 

{9:1} selanjutnya, Demetrius mendengar Nicanor 

dan tuan rumah terbunuh di dalam pertempuran, Dia 
mengutus Bacchides dan 

Alcimus ke tanah Yudea kedua kalinya, dan dengan 

mereka kekuatan utama tuan rumah: 

{9:2} yang pergi dengan cara yang membawa kepada Galgala, 



dan mendirikan tenda-tenda mereka sebelum Masaloth, yang 
dalam Arbela, 

dan setelah mereka telah memenangkan itu, mereka 
membunuh banyak orang. 

{9:3} juga yang pertama bulan ratus lima puluh dan kedua 

tahun mereka telah berkhemah sebelum Yerusalem: 

{9:4} dari mana mereka dihapus, dan pergi ke Berea, 

dengan dua ribu pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang 
pasukan berjalan kaki. 

{9:5} sekarang Yudas bernada tenda-tenda nya di Eleasa, dan 
tiga 

seribu orang pilihan dengannya: 

{9:6} yang melihat banyak tentara lain untuk dia begitu 

besar sangat ketakutan; dimana banyak disampaikan 

diri keluar dari tuan rumah, bahkan sebagai tempat tinggal 
mereka tidak 

Laki-laki lebih tetapi delapan ratus. 

{9:7} ketika Yudas karena itu melihat bahwa itu host slipt, 

dan bahwa pertempuran ditekan kepadanya, ia adalah sakit 
bermasalah di 

pikiran, dan banyak yang tertekan, untuk bahwa ia tidak punya 
waktu untuk mengumpulkan 



mereka bersama-sama. 

{9:8} demikian kepada mereka yang tetap katanya, biarkan 

Kami muncul dan pergi melawan musuh-musuh kita, jika 
seandainya kami 

mungkin mampu berjuang bersama mereka. 

{9:9} tetapi mereka dehorted dia, berkata, kita tidak pernah 
akan 

dapat: Mari kita sekarang agak menyelamatkan hidup kita, dan 
selanjutnya kita akan 

kembali dengan saudara-saudara kita, dan berperang melawan 
mereka: untuk kami 

tapi beberapa. 

{9:10} kemudian Yudas berkata, Allah melarang bahwa saya 
harus melakukan ini 

hal, dan melarikan diri dari mereka: jika waktu kita akan datang, 
mari kita 

mati manfully untuk saudara-saudara kita, dan marilah kita 
tidak noda kami 

kehormatan. 

{9:11} dengan sejumlah Bacchides dihapus dari 

kemah-kemah mereka, dan berdiri di luar mereka, mereka 
penunggang kuda 

itu terbagi menjadi dua pasukan, dan umban dan pemanah 



akan sebelum tuan rumah dan mereka yang bergerak di Tuti 

itu semua pahlawan. 

{9:12} untuk Bacchides, dia berada di sayap kanan: Jadi 

host mendekat pada dua bagian, dan terdengar sangkakala 
mereka. 

{9:13} mereka juga dari Yudas sisi, bahkan mereka terdengar 
mereka 

sangkakala juga, sehingga bumi berguncang di kebisingan 

pasukan, dan pertempuran lanjutan dari pagi hingga malam 
hari. 

{9:14} sekarang ketika Yudas dianggap yang Bacchides dan 

kekuatan pasukan di sisi kanan, ia mengambil dengan 

Dia semua orang hardy, 

{9:15} yang merasa tak nyaman sayap kanan, dan mengejar 
mereka 

kepada Gunung Azotus. 

{9:16} tetapi ketika mereka sayap kiri melihat bahwa mereka 
yang 

sayap kanan yang merasa tak nyaman, mereka mengikuti 
berdasarkan Yudas dan 

orang-orang yang dengan susah di tumit dari belakang: 

{9:17} dimana ada pertempuran sakit, bahkan sebagai 



banyak telah dibunuh pada bagian kedua. 

{9:18} Yudas juga dibunuh, dan sisa-sisa melarikan diri. 

{9:19} kemudian Yonatan dan Simon mengambil Yudas mereka 

saudara, dan menguburkannya di dalam kubur nenek 
moyangnya di 

Modin. 

{9:20} Selain itu mereka bewailed dia, dan seluruh Israel 
membuat 

Ratapan besar untuknya, dan berkabung berhari-hari, berkata: 

{9:21} Bagaimana orang gagah berani jatuh, yang melepaskan 
Israel! 

{9:22} untuk hal-hal lain yang berkenaan Yudas dan nya 

Perang, dan tindakan mulia yang dilakukannya, dan 
kebesarannya, 

mereka tidak ditulis: karena mereka sangat banyak. 

{9:23} sekarang setelah kematian Yudas orang jahat mulai 

dikemukakan kepala mereka di seluruh daerah Israel, dan ada 

muncul semua seperti tempa kejahatan. 

{9:24} dimasa itu juga ada kelaparan sangat hebat, 

dengan alasan yang negara memberontak, dan pergi bersama 
mereka. 



{9:25} Bacchides kemudian memilih orang-orang jahat, dan 
membuat 

mereka penguasa negara. 

{9:26} dan mereka membuat pertanyaan dan mencari Yudas 

teman-teman, dan membawa mereka kepada Bacchides, yang 
mengambil 

balas dendam dari mereka, dan menggunakan mereka samping. 

{9:27} jadi ada penderitaan besar di Israel, seperti 

seperti itu tidak sejak nabi tidak dilihat 

di antara mereka. 

{9:28} sebab semua Yudas teman datang bersama-sama, dan 

berkata kepada Yonatan, 

{9:29} sejak saudaramu Yudas mati, kami telah tidak ada 
seorangpun seperti 

dia untuk pergi melawan musuh-musuh kita, dan Bacchides, 
dan 

melawan mereka bangsa kita adalah musuh kita. 

{9:30} sekarang karena kita telah memilih engkau hari ini untuk 
menjadi 

kami Pangeran dan Kapten penggantinya, bahwa engkau boleh 
melawan 

Pertempuran kami. 



{9:31} saat Jonathan mengambil pemerintahan kepadanya 

pada waktu itu, dan Bangunlah bukan saudaranya Yudas. 

{9:32} tetapi ketika Bacchides gat pengetahuan daripadanya, ia 

dicari untuk membunuh dia. 
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{9:33} kemudian Yonatan dan Simon saudaranya, dan semua 
yang 

ada bersamanya, dan memahami bahwa, melarikan diri ke 
padang gurun 

Thecoe, dan mendirikan tenda-tenda mereka dengan air kolam 
renang 

Asphar. 

{9:34} yang ketika Bacchides dimengerti, ia datang dekat 

ke Yordania dengan semua host nya pada hari Sabat. 

{9:35} sekarang Jonathan telah mengirim adikku John, Kapten 

rakyat, untuk berdoa teman-temannya Nabathites, bahwa 
mereka 

mungkin pergi bersama mereka kereta mereka, yang jauh. 

{9:36} tetapi anak-anak Jambri datang dari Medaba, 

dan mengambil Yohanes, dan semua yang dia, dan melanjutkan 
perjalanan mereka dengan 

itu. 



{9:37} setelah ini datang kata Yonatan dan Simon nya 

saudara, bahwa anak-anak Jambri membuat perkawinan yang 
hebat, 

dan itu membawa Pengantin dari Nadabatha dengan besar 

Kereta, sebagai putri dari salah satu besar raja-raja 

Chanaan. 

{9:38} karena mereka ingat Yohanes saudara mereka, dan 

naik, dan bersembunyi di bawah rahasia dari 

Gunung: 

{9:39} mana mereka mengangkat mata mereka, dan melihat, 
dan, 

Lihatlah, ada banyak basi dan pengangkutan besar: dan 

mempelai laki-laki datang ke luar, dan teman-teman dan 
saudara-saudara, untuk 

menemui mereka dengan drum, dan instrumen seruling, dan 

banyak senjata. 

{9:40} kemudian Yonatan dan mereka yang mengikutinya 
bangkit 

melawan mereka dari tempat di mana mereka berbaring dalam 
penyergapan, dan 

membuat pembantaian dari mereka dalam, banyak jatuh ke 
bawah 



orang mati dan sisa-sisa melarikan diri ke gunung, dan mereka 
membawa 

Semua rampasan mereka. 

{9:41} dengan demikian itu pernikahan menjadi perkabungan, 
dan 

kebisingan melody mereka menjadi ratapan. 

{9:42} jadi ketika mereka telah dibela sepenuhnya darah 
mereka 

saudara, mereka berbalik lagi untuk rawa Yordania. 

{9:43} sekarang ketika Bacchides mendengar Perjanjian ini, ia 
datang pada 

hari Sabat kepada Bank Yordania dengan kekuatan besar. 

{9:44} kemudian Yonatan berkata kepada perusahaannya, 
marilah kita maju menyerang 

sekarang dan berjuang untuk hidup kita, untuk itu berdiri tidak 
dengan kami untuk 

hari, seperti waktu masa lalu: 

{9:45}, sesungguhnya, pertempuran sebelum kita dan di 
belakang kami, 

dan Air Jordan pada sisi dan sisi, rawa 

demikian juga dan kayu, tidak ada tempat untuk kita untuk 
mengubah ke samping. 



{9:46} lalu berseru kamu sekarang kepada surga, yang kamu 
mungkin 

dibebaskan dari tangan musuh Anda. 

{9:47} dengan itu mereka bergabung pertempuran, dan 
Jonathan 

mengulurkan tangannya memukul Bacchides, tapi ia berubah 

kembali dari padanya. 

{9:48} kemudian Yonatan dan mereka yang mengikutinya 
melompat 

ke Yordan, dan berenang selama kepada bank lain: sangka 

yang lain berlalu tidak Yordan kepada mereka. 

{9:49} jadi ada dibunuh sisi Bacchides' hari itu 

sekitar seribu orang. 

{9:50} sesudahnya kembali Bacchides ke Yerusalem dan 

diperbaiki mengutip yang kuat di Yudea; benteng di Yerikho, 
dan 

Emmaus, dan Bethhoron, dan Betel, dan Thamnatha, 

Pharathoni, dan Taphon, ini apakah ia memperkuat dengan 
tinggi 

dinding, dengan gerbang dan bar. 

{9:51} di dalamnya ia menetapkan garrison, yang mereka 
mungkin 



bekerja kejahatan atas Israel. 

{9:52} dia memperkuatkan juga kota Bethsura, dan Gazera, 

dan menara, dan menempatkan pasukan mereka, dan 
penyediaan 

tuntutan. 

{9:53} Selain itu, dia membawa anak-anak laki-laki kepala di 

negara untuk sandera, dan menempatkan mereka dalam 
menara jam 

Jerusalem yang akan disimpan. 

{9:54} juga di ratus lima puluh dan tahun ketiga, dalam 

bulan yang kedua, Alcimus memerintahkan bahwa dinding 

pelataran dalam tempat kudus harus ditarik ke bawah; Ia 

ditarik juga karya-karya para nabi 

{9:55} dan saat ia mulai menarik turun, bahkan saat itu 

Alcimus terganggu, dan enterprizes nya terhalang: untuk 

mulut dihentikan, dan ia dibawa dengan palsy, sehingga 

Dia tidak lagi dapat berbicara hal, juga memberikan perintah 

tentang rumahnya. 

{9:56} sehingga Alcimus meninggal pada waktu itu dengan 
siksaan hebat. 



{9:57} sekarang ketika Bacchides melihat bahwa Alcimus sudah 
mati, 

Dia kembali kepada raja: dimana tanah Yudea pada 

istirahat dua tahun. 

{9:58} maka semua orang durhaka mengadakan satu sidang, 
berkata: 

Sesungguhnya, Yonatan dan perusahaannya yang nyaman, dan 
diam 

tanpa perawatan: sekarang karena itu kami akan membawa 
Bacchides sini, 

yang akan membawa mereka semua dalam satu malam. 

{9:59} jadi mereka pergi dan berkonsultasi dengan dia. 

{9:60} kemudian dihapus dia, dan datang dengan tentara yang 
besar, dan 

mengirim surat privily kepada pengikutnya di Yudea, bahwa 
mereka harus 

mengambil Jonathan dan orang-orang yang mengikutinya: 
sangka mereka 

bisa tidak, karena mereka nasihat dikenal kepada mereka. 

{9:61} sebab itu mereka mengambil orang-orang negeri ini, 

itu penulis kejahatan itu, sekitar lima puluh orang, dan 

membunuh mereka. 



{9:62} sesudahnya Yonatan dan Simon, dan mereka yang 

yang harus mereka pergi untuk Bethbasi, yang di 

gurun, dan mereka diperbaiki pereputan daripadanya, dan 
membuat 

itu kuat. 

{9:63} yang ketika Bacchides tahu, dia mengumpulkan 

bersama-sama semua nya host, dan mengirim kata kepada 
mereka yang berasal dari 

Judea. 

{9:64} kemudian ia dan mengepung terhadap Bethbasi; dan 

mereka berjuang melawan itu musim yang panjang dan 
membuat mesin 

perang. 

{9:65} Jonathan tetapi meninggalkan saudaranya Simon di kota, 
dan 

pergi sendiri ke negara, dan dengan tertentu 

nomor keluarlah ia. 

{9:66} dan tongkatnya Odonarkes dan saudara-saudara, dan 

anak-anak Phasiron di tenda mereka. 
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{9:67} dan ketika dia mulai memukul mereka, dan datang 



dengan pasukannya, Simon dan perusahaan pergi dari 

kota, dan membakar habis mesin perang, 

{9:68} dan melawan Bacchides, yang 

merasa tak nyaman oleh mereka, dan mereka menulahinya 
sakit: untuk 

nasihat dan travail adalah sia-sia. 

{9:69} sebab itu ia adalah sangat marahlah pada orang jahat 

itu memberinya nasehat untuk datang ke negara, sejauh 

Ia membunuh banyak dari mereka, dan bertujuan untuk 
kembali ke dalam sendiri 

negara. 

{9:70} yang ketika Jonathan telah pengetahuan, ia mengirim 

Duta besar kepadanya untuk akhirnya ia harus membuat 
perdamaian 

dengan dia, dan memberikan mereka para tahanan. 

{9:71} yang ia diterima, dan melakukan nya 

tuntutan, dan bersumpahlah kepadanya bahwa dia tidak akan 
pernah melakukan nya 

membahayakan seumur hidupnya. 

{9:72} ketika itu dia telah dikembalikan kepadanya 

tahanan yang ia mengambil dahulu dari negeri 



Yudea, dia kembali dan pulang ke negerinya, 

tidak datang dia lagi ke perbatasan mereka. 

{9:73} dengan demikian pedang berhenti dari Israel: tetapi 
Yonatan 

tinggal di Machmas, dan mulai untuk mengatur orang; dan ia 

menghancurkan orang-orang durhaka dari Israel. 

{10:1} di dalam keseratus dan sixtieth tahun Alexander, anak 

Antiochus Epiphanes bermarga, pergi dan mengambil 

Ptolemais: untuk orang-orang telah menerima dia, dengan cara 

yang dia memerintah di sana, 

{10:2} sekarang ketika raja Demetrius mendengar daripadanya, 
ia 

berkumpul bersama-sama tuan rumah besar melebihi dan pergi 

melawan dia untuk melawan. 

{10:3} apalagi Demetrius mengirim surat kepada Yonatan 

dengan mencintai kata-kata, sehingga ia memuliakan dirinya. 

{10:4} untuk mengatakan dia, mari kita pertama membuat 
perdamaian dengan dia, 

sebelum dia bergabung dengan Alexander terhadap kami: 

{10:5} Else dia tidak akan mengingat semua kejahatan yang 
telah kami 



dilakukan terhadap dia, dan terhadap saudara-saudara dan 
umatNya. 

{10:6} sebab itu dia memberinya wewenang untuk 
mengumpulkan 

bersama-sama tuan rumah, dan untuk menyediakan senjata, 
bahwa ia mungkin bantuan 

Dia dalam pertempuran: ia memerintahkan juga bahwa para 
sandera yang 

itu di menara harus dikirim kepadanya. 

{10:7} kemudian datang Jonathan ke Yerusalem, dan membaca 

huruf di antara penonton dari semua orang, dan mereka yang 

itu di menara: 

{10:8} yang sangat ketakutan, ketika mereka mendengar bahwa 

Raja telah memberinya wewenang untuk mengumpulkan host. 

{10:9} dimana mereka menara disampaikan mereka 

sandera kepada Yonatan, dan ia membebaskan mereka kepada 
mereka 

orang tua. 

{10:10} melakukan hal ini, Jonathan menetap dirinya di 
Yerusalem, 

dan mulai membangun dan memperbaiki kota. 



{10:11} dan dia memerintahkan para pekerja untuk 
membangun 

dinding dan bukit Sion dan sekitar dengan batu-batu persegi 
untuk 

benteng; dan mereka melakukannya. 

{10:12} kemudian orang asing, yang dalam benteng 

Bacchides yang telah dibangun, hilang lenyap; 

{10:13} rintihan seperti setiap orang meninggalkan tempatnya, 
dan pergi 

ke negaranya sendiri. 

{10:14} hanya pada Bethsura tertentu yang telah 

hukum dan perintah tetap masih meninggalkan: untuk 

itu adalah tempat perlindungan mereka. 

{10:15} sekarang ketika raja Alexander telah mendengar apa 

menjanjikan Demetrius telah dikirim kepada Yonatan: ketika 
juga itu 

diberitahukanlah kepadanya dari pertempuran dan mulia 
bertindak yang dia dan nya 

saudara-saudara telah dilakukan, dan rasa sakit yang mereka 
telah bertahan, 

{10:16} katanya, akan kita temukan orang lain? sekarang 



oleh karena itu, kami akan membuat dia teman kita dan 
Konfederasi. 

{10:17} saat ini ia menulis surat, dan mengirimnya kepadanya 

Menurut kata-kata, berkata: 

{10:18} King Alexander kepada saudaranya, Jonathan sendeth 

Ucapan: 

{10:19} kita telah mendengar tentang engkau, bahwa engkau 
abdi 

kekuatan besar, dan bertemu untuk menjadi teman kami. 

{10:20} mengapa sekarang hari ini kami menahbiskan engkau 
harus 

Imam bangsa Mu, dan disebut teman raja; 

(dan therewithal ia menyuruh dia jubah ungu dan mahkota 

emas:) dan memerlukan kepadamu untuk mengambil bagian 
kita, dan menjaga persahabatan 

dengan kami. 

{10:21} begitu dalam bulan ketujuh ratus dan 

megikuti tahun, pada hari Raya Pondok Daun, Jonathan 
memasukkan 

jubah Suci, dan mengumpulkan pasukan, dan disediakan 

zirah banyak. 

{10:22} yang ketika mendengar Demetrius, ia adalah sangat 



Maaf, dan berkata, 

{10:23} apa yang telah kita lakukan, bahwa Alexander telah 

menghalangi kami dalam membuat amity dengan orang Yahudi 
untuk memperkuat 

dirinya sendiri? 

{10:24} saya juga akan menulis kepada mereka perkataan yang 

dorongan, dan janji mereka martabat dan hadiah, yang saya 

mungkin memiliki bantuan mereka. 

{10:25} ia mengirim kepada mereka oleh karena itu untuk efek 
ini: raja 

Demetrius kepada orang-orang Yahudi sendeth Sapaan: 

{10:26} sedangkan kamu telah memelihara perjanjian dengan 
kami, dan 

terus persahabatan kita, tidak bergabung dengan dirimu 
dengan kami 

musuh, kami telah mendengar Perjanjian ini, dan senang. 

{10:27} mengapa sekarang terus kamu masih setia 

kepada kami, dan kami akan baik balasan Anda untuk hal-hal 
kamu 

lakukan dalam nama kami, 

{10:28} dan akan memberi Anda banyak kekebalan, dan 
memberikan 



Anda hadiah. 

{10:29} dan sekarang saya gratis Anda, dan karena kamu aku 

rilis semua orang Yahudi dari upeti, dan dari kebiasaan 

garam, dan dari mahkota pajak, 
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{10:30} dan dari apa yang appertaineth kepada saya untuk 

menerima untuk bagian ketiga atau benih, dan setengah dari 
buah 

pohon saya mengeluarkannya dari hari ini, sehingga mereka 
akan 

tidak harus diambil dari tanah Yudea, maupun dari tiga 

pemerintah yang ditambahkan thereunto luar negeri 

Samaria dan Galilea, dari hari ini keluar untuk selama-lamanya. 

{10:31} membiarkan Yerusalem juga menjadi kudus dan gratis, 
dengan 

perbatasan daripadanya, baik dari persepuluh dan 
penghormatan. 

{10:32} dan sebagai untuk menara di Yerusalem, saya 

hasil up kekuasaan atas itu, dan memberikan imam besar, 
bahwa ia 

dapat menetapkan di dalamnya orang-orang seperti dia akan 
memilih untuk tetap. 



{10:33} Selain itu saya bebas membebaskan setiap salah satu 

Orang Yahudi, yang membawa tawanan-tawanan dari tanah 
Yudea ke 

setiap bagian dari kerajaan, dan saya akan bahwa semua 
petugas saya mengirimkan 

upeti bahkan dari ternak mereka. 

{10:34} selanjutnya saya akan bahwa semua perayaan, dan 

hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru dan hari-hari Kudus, dan 
tiga 

hari sebelum hari Raya, dan tiga hari selepas perayaan itu akan 

menjadi semua kekebalan dan kebebasan bagi semua orang 
Yahudi di dunia saya. 

{10:35} juga tidak ada orang berhak ikut campur dengan 

atau untuk menganiaya mereka dalam setiap masalah. 

{10:36} saya akan lebih lanjut, yang tidak terdaftar di antara 

Laki-laki sekitar tiga puluh ribu orang Yahudi, pasukan raja 
kepada 

yang membayar akan diberikan, sebagai belongeth untuk 
semua kuasa raja. 

{10:37} dan mereka beberapa akan ditempatkan di raja 

memegang kuat, yang juga beberapa harus ditetapkan atas 
urusan 



Kerajaan, yang kepercayaan: dan saya akan bahwa mereka 

Pengawas dan Gubernur menjadi diri mereka sendiri, dan 
bahwa mereka hidup 

setelah undang-undang mereka sendiri, bahkan sebagai raja 
memerintahkan dalam 

Tanah Yudea. 

{10:38} dan mengenai tiga pemerintah yang 

ditambahkan ke Yudea dari perkampungan Samaria, biarlah 
mereka 

bergabung dengan Yudea, yang mereka harus diperhitungkan 
berada di bawah 

satu tidak terikat untuk mematuhi otoritas lain daripada imam. 

{10:39} Ptolemais, dan tanah yang berkaitan hal tersebut, 

Saya memberikannya sebagai hadiah gratis kepada Kaabah di 
Yerusalem bagi 

diperlukan expences tempat kudus. 

{10:40} selain saya memberikan setiap tahun lima belas ribu 

syikal perak dari Raja account dari tempat 

appertaining. 

{10:41} dan semua overplus, yang para petugas yang 
diperhatikan 

tidak di dalam bekas waktu, dari selanjutnya diberikan 



terhadap karya-karya Bait. 

{10:42} dan di samping ini, lima ribu syikal 

perak yang mereka mengambil dari penggunaan Bait keluar 

account tahun, bahkan hal-hal yang akan 

dirilis, karena mereka appertain kepada para imam yang 
melayani. 

{10:43} dan barangsiapa yang mereka menjadi yang melarikan 
diri kepada Bait 

di Yerusalem, atau berada dalam kebebasan Perjanjian ini, yang 

berhutang kepada raja, atau apapun masalah lain, biarlah 
mereka 

di liberty, dan semua yang mereka miliki di dunia saya. 

{10:44} untuk bangunan juga dan memperbaiki karya 

tempat kudus expences diberikan dari raja 

account. 

{10:45} Ya, dan untuk membangun dinding 

Yerusalem, dan memperkuat daripadanya bulat tentang, 
expences 

diberikan dari account raja, seperti juga untuk 

membangun dinding di Yudea. 

{10:46} sekarang ketika Jonathan dan orang-orang mendengar 
ini 



kata-kata, mereka memberi tidak ada kredit kepada mereka, 
atau menerima mereka, 

karena mereka ingat besar kejahatan yang telah dilakukannya 
dalam 

Israel; karena ia telah menderita mereka sangat sakit. 

{10:47} tetapi dengan Alexander mereka berkenan, 

karena ia adalah orang pertama yang memohon kedamaian 
sejati dengan 

mereka, dan mereka adalah Konfederasi dengan dia selalu. 

{10:48} kemudian mengumpulkan kekuatan king Alexander 
besar, dan 

berkemah di luar Demetrius. 

{10:49} dan setelah dua raja telah bergabung dengan 
pertempuran, 

Demetrius' host melarikan diri: tetapi Alexander diikuti setelah 
dia, dan 

mengalahkan mereka. 

{10:50} dan ia melanjutkan pertempuran sangat sakit sampai 

matahari terbenam: dan hari itu adalah Demetrius dibunuh. 

{10:51} sesudahnya Aleksander juga mengirim Duta besar 
untuk 

Ptolemee raja Mesir dengan pesan untuk efek ini: 



{10:52} seperti aku datang lagi ke dunia saya, dan 

mengatur di takhta leluhur saya, dan telah mendapat 

kekuasaan, dan Demetrius digulingkan, dan pulih kami 

negara; 

{10:53} untuk setelah saya telah bergabung pertempuran 
dengan dia, dia kedua dan 

tuan rumah adalah merasa tak nyaman dengan kita, sehingga 
kita duduk di tahta 

kerajaannya: 

{10:54} sekarang karena itu mari kita membuat Liga amity 

bersama-sama, dan memberi saya sekarang putri Mu untuk 
istri: dan aku akan 

menjadi anakmu dalam hukum, dan akan memberikan 
kepadamu dan yang 

Menurut martabat Mu. 

{10:55} kemudian Ptolemee Raja memberi jawaban, berkata: 

Bahagia menjadi hari dimana engkau telah kembali ke negeri 

moyangmu, dan satest di atas takhta kerajaan mereka. 

{10:56} dan sekarang akan kulakukan kepadamu, seperti 
Kautulis: 

bertemu saya karena itu di Ptolemais, supaya kita lihat satu 

lain; karena aku akan menikah putriku kepadamu menurut 



berahi. 

{10:57} jadi Ptolemee pergi dari Mesir dengan putrinya 

Cleopatra, dan mereka datang kepada Ptolemais ratus 

tahun enam puluh dan kedua: 

{10:58} tempat raja Alexander bertemu dengannya, ia 
memberikan 

kepadanya putrinya Cleopatra, dan merayakan nya 

pernikahan di Ptolemais kemuliaan, sebagai cara 

adalah raja. 

{10:59} sekarang king Alexander telah menulis kepada Yonatan, 

bahwa ia harus datang dan bertemu dengannya. 

{10:60} yang kemudian pergi Dewo ke Ptolemais, 

dimana dia bertemu dengan dua raja, dan memberikan mereka 
dan teman-teman mereka 

perak dan emas dan banyak hadiah, dan mendapat sokongan di 

penglihatan mereka. 

{10:61} pada saat itu fellows tertentu pestilent Israel, 

kehidupan yang jahat, berkumpullah orang melawan dia, untuk 
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menuduhnya: tetapi raja tidak mendengarkan mereka. 

{10:62} ya lebih dari itu, raja memerintahkan untuk mengambil 



dari pakaian, dan pakaian dia ungu: dan mereka melakukannya. 

{10:63} dan ia membuat dia duduk oleh dirinya sendiri, dan 
mengatakan ke dalam 

Pangeran, pergi bersamanya ke tengah-tengah kota, dan 
membuat 

Proklamasi, bahwa tidak ada orang mengeluh terhadapnya 
apapun 

masalah, dan bahwa tidak ada seorangpun kesulitan dia untuk 
apapun 

penyebab. 

{10: 64} sekarang ketika para penuduhnya melihat bahwa ia 
merasa terhormat 

menurut pernyataan, dan berpakaian ungu, mereka 

melarikan diri semua pergi. 

{10:65} Jadi raja penghormatan kepadanya, dan menulis 
kepadanya antara 

teman-temannya kepala, dan membuatnya duke, dan pengikut 
Nya 

kekuasaan. 

{10:66} sesudahnya Jonathan kembali ke Yerusalem dengan 

damai dan sukacita. 

{10:67} selanjutnya di; seratus threescore dan kelima 



tahun datang anak Demetrius Demetrius dari Crete ke 

Tanah nenek moyangnya: 

{10:68} yang ketika king Alexander mendengar mengatakan, ia 
adalah 

tepat Maaf, dan kembali ke Antiokhia. 

{10:69} kemudian Demetrius dibuat Apollonios Gubernur 

dari Celosyria jenderalnya, yang mengumpulkan sejumlah 
besar, 

berkemah di Jamnia dan dikirim kepada Yonatan tinggi 

Imam 

{10:70} engkau sendiri mempunyai dirimu terhadap kami, dan 
aku 

tertawa untuk cemoohan karena engkau, dan mencela: dan 
mengapa Tidakkah 

engkau vaunt kuasamu terhadap kami di pegunungan? 

{10:71} sekarang karena itu, jika engkau trustest di Mu sendiri 

kekuatan, turun kepada kita ke lapangan polos, dan tidak 
membiarkan 

Kami mencoba hal bersama-sama: untuk dengan saya adalah 
kekuatan 

Kota-kota. 



{10:72} Ask dan mengetahui siapa saya, dan sisanya yang 
membawa kami 

Bagian, dan mereka akan memberitahu engkau berjalan tidak 
mampu untuk 

penerbangan di tanah mereka sendiri. 

{10:73} mengapa sekarang engkau tidak akan mampu 
mematuhi 

penunggang kuda dan kuasa yang sangat besar di mana polos, 
adalah tidak 

batu atau batu, atau tempat untuk melarikan diri kepada. 

{10:74} jadi ketika Jonathan mendengar kata-kata 

Apollonios, ia dipindahkan dalam pikirannya, dan memilih 
sepuluh 

seribu orang dia keluar dari Yerusalem, dimana Simon nya 

saudara bertemu dengannya untuk membantunya. 

{10:75} dan dia mendirikan tenda-tenda nya terhadap Joppa: 
tetapi; mereka 

dari Joppa menutup dia keluar dari kota, karena Apollonios 

garnisun ada. 

{10:76} kemudian Jonathan mengepung sepertinya: dimana 
mereka 

Kota membiarkan dia dalam ketakutan: Jadi Jonathan 
memenangkan Joppa. 



{10:77} yang ketika Apollonios mendengar, ia mengambil tiga 

seribu penunggang kuda, dengan sejumlah besar orang 
pasukan berjalan kaki, dan pergi 

untuk Azotus sebagai salah satu yang mengembara, dan 
therewithal menariknya 

bolak-balik ke dataran. karena dia memiliki sejumlah besar 

penunggang kuda, pada siapa ia menaruh kepercayaan. 

{10:78} kemudian Jonathan diikuti setelah dia untuk Azotus, 

dimana pasukan bergabung pertempuran. 

{10:79} Apollonios sekarang telah meninggalkan ribu pasukan 
berkuda di 

penyergapan. 

{10:80} Jonathan dan tahu bahwa ada 

ambushment belakangnya; karena mereka telah dikepung 
dalam 

host, dan melemparkan anak panah pada orang-orang, dari 
pagi sampai petang. 

{10:81} tetapi rakyat berdiri, sebagai Jonathan 

memerintahkan mereka: jadi musuh kuda sudah lelah. 

{10:82} kemudian membawa Simon tuan rumah, dan mengatur 
mereka 



terhadap orang pasukan berjalan kaki, (untuk penunggang kuda 
dihabiskan) yang 

merasa tak nyaman olehnya, dan melarikan diri. 

{10:83} penunggang kuda juga, tersebar di lapangan, 

melarikan diri ke Azotus, dan pergi ke Bethdagon, dewa mereka 

Candi, untuk keselamatan. 

{10:84} tetapi Yonatan membakar pada Azotus, dan kota-kota 

bulat tentang hal itu, dan membawa rampasan mereka; dan 
Kuil 

Dagon, dengan mereka yang sudah melarikan diri ke dalamnya, 
dia dibakar dengan api. 

{10:85} dengan demikian ada dibakar dan dibunuh dengan 
pedang 

amat delapan ribu orang. 

{10:86} dan dari situ Jonathan dihapus tuan rumah, dan 

berkemah terhadap Ascalon, dimana orang-orang kota datang 

keempat, dan bertemu dengannya dengan keras. 

{10:87} setelah ini kembali Jonathan dan tuan rumah kepada 

Jerusalem, memiliki rampasan apapun. 

{10:88} sekarang ketika raja ALexander mendengar hal ini, 

Ia dihormati Jonathan lebih banyak lagi. 



{10:89} dan mengirimnya gesper emas, seperti penggunaan 
menjadi 

diberikan kepada seperti adalah raja darah: ia memberinya juga 

Accaron dengan perbatasan daripadanya dalam kepemilikan. 

{11:1} dan raja Mesir berkumpul bersama besar 

tuan rumah, seperti pasir yang tidur pantai, dan banyak 

kapal, dan pergi melalui penipuan untuk mendapatkan 
Alexander 

Kerajaan, dan bergabung untuk dirinya sendiri. 

{11:2} dimana ia mengambil perjalanan ke Spanyol di 

cara pendamai, sehingga mereka kota yang membuka 
kepadanya 

dan bertemu dengannya: raja Alexander telah memerintahkan 
mereka jadi 

untuk melakukannya, karena ia adalah saudaranya dalam 
hukum. 

{11:3} sekarang sebagai Ptolemee memasuki kota, dia terletak 
di 

setiap satu dari mereka pasukan tentara untuk menyimpannya. 

{11:4} dan ketika ia datang dekat dengan Azotus, mereka 
menunjukkan 

Dia Kuil Dagon yang dibakar, dan Azotus dan 



pinggiran daripadanya yang hancur, dan badan-badan yang 

pemain di luar negeri dan mereka bahwa ia telah dibakar dalam 
pertempuran; 

karena mereka telah membuat tumpukan dari mereka dengan 
cara dimana ia 

harus lulus. 

{11:5} juga mereka mengatakan kepada raja apapun Jonathan 
telah 

dilakukan, dengan maksud yang dia bisa menyalahkan dia: 
tetapi raja mengadakan nya 

perdamaian. 

{11:6} kemudian Jonathan bertemu dengan raja dengan keras 
di 

Joppa, dimana mereka memberi hormat satu sama lain, dan 
diajukan. 
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{11:7} sesudahnya Jonathan, ketika ia pergi dengan 

Raja ke Sungai disebut Eleutherus, kembali lagi ke 

Jerusalem. 

{11:8} raja Ptolemee oleh karena itu, setelah mendapatkan 

kekuasaan dari kota tepi laut kepada Seleukia atas laut 

pantai, nasihat orang fasik dibayangkan menentang Alexander. 



{11:9} dimana Dia mengutus ambasadors raja 

Demetrius, mengatakan, Ayo, mari kita membuat sebuah Liga 
jarak kita, 

dan aku akan mengaruniakan kepadamu putriku siapa 
Alexander telah, dan 

engkau memerintah di kerajaan Bapa Mu: 

{11:10} untuk saya bertobat bahwa saya memberi putriku 
kepadanya untuk 

ia berusaha membunuh saya. 

{11:11} dengan demikian menurut dia fitnah dia, karena ia 
berkeinginan 

Kerajaan-nya. 

{11:12} sebab itu ia mengambil putrinya dari dia, dan 

memberikan dia Demetrius, dan meninggalkan Alexander, 
sehingga mereka 

kebencian dikenal secara terbuka. 

{11:13} Ptolemee kemudian memasuki Antiokhia, dimana ia 

set dua mahkota di kepalanya, mahkota dari Asia, dan 

Mesir. 

{11:14} dalam mean musim adalah raja Alexander di 

Cilicia, karena orang-orang yang diam di bagian-bagian telah 
memberontak 



dari-nya. 

{11:15} tetapi ketika Alexander mendengar ini, ia datang ke 

Perang melawannya: dimana raja Ptolemee melahirkan 

nya tuan rumah, dan bertemu dengannya dengan kekuatan 
perkasa, dan mengirimnya ke 

penerbangan. 

{11:16} sehingga Alexander melarikan diri ke Arabia tidak harus 

membela; tapi Raja Ptolemee telah ditinggikan: 

{11:17} untuk Zabdiel Arab melepas Alexander 

kepala, dan mengirimnya kepada Ptolemee. 

{11:18} raja Ptolemee juga mati pada hari ketiga sesudah, dan 

mereka yang ada di memegang kuat dibunuh satu sama lain. 

{11:19} dengan ini berarti Demetrius memerintah di seratus 

enam puluh dan tujuh tahun. 

{11:20} pada saat yang sama Jonathan berkumpul 

mereka, yang di Yudea untuk mengambil menara itu 

Yerusalem: dan ia membuat banyak mesin perang melawannya. 

{11:21} kemudian datang orang-orang durhaka, yang membenci 
mereka sendiri 

orang-orang, pergi kepada raja dan memberitahunya bahwa 
Jonathan 



mengepung menara, 

{11:22} yang ketika ia mendengar, ia menjadi marah, dan 

segera menghapus, ia datang ke Ptolemais, dan menulis 

kepada Yonatan, sehingga ia tidak harus meletakkan 
pengepungan ke menara, tetapi 

datang dan berbicara dengannya di Ptolemais dengan tergesa-
gesa besar. 

{11:23} namun Jonathan, ketika ia mendengar ini, 

diperintahkan untuk mengepungnya masih: dan dia memilih 
tertentu 

Para tua-tua Israel dan para imam, dan menempatkan dirinya 
dalam bahaya; 

{11:24} dan mengambil perak dan emas, pakaian, dan 
penyelam 

hadiah Selain, dan pergi ke Ptolemais kepada raja 

dimana ia menemukan nikmat di hadapan Allah. 

{11:25} dan meskipun beberapa orang durhaka orang 

telah membuat pengaduan melawan dia, 

{11:26} namun raja memohon belas kasihan kepadanya sebagai 
pendahulunya 

telah dilakukan sebelumnya, dan dipromosikan dirinya di 
hadapan semua nya 



teman-teman, 

{11:27} dan menegaskan dia dalam keimamatan besar, dan 
dalam 

Semua penghormatan bahwa ia sebelumnya, dan memberinya 

keunggulan di antara teman-teman kepala. 

{11:28} kemudian Jonathan diinginkan raja, bahwa ia akan 

membuat Judea bebas dari penghargaan, sebagai juga 
pemerintah tiga, 

dengan perkampungan Samaria; dan ia berjanji tiga 

seratus talenta. 

{11:29} Jadi raja setuju, dan menulis surat kepada 

Jonathan semua hal-hal ini setelah cara ini: 

{11.30} raja Demetrius saudaranya, Jonathan, dan 

kepada bangsa Yahudi, sendeth Sapaan: 

{11:31} kami mengirim di sini salinan surat yang kami 

menulis kepada kami sepupu Lasthenes tentang kamu, bahwa 
kamu 

mungkin melihatnya. 

{11:32} raja Demetrius kepada Nya ayah Lasthenes 

sendeth Sapaan: 

{11:33} kami bertekad untuk berbuat baik kepada orang-orang 



Yahudi yang teman-teman kita, dan menjaga perjanjian dengan 
kami, 

karena mereka akan baik terhadap kita. 

{11:34} Sebab itu kita telah meratifikasi kepada mereka 
perbatasan 

Yudea, dengan tiga pemerintah Apherema dan 

Lydda dan Ramathem, yang ditambahkan kepada Judea dari 

Samaria, dan semua hal-hal yang appertaining kepada mereka: 

untuk semua seperti korban di Yerusalem, bukan 

pembayaran yang diterima raja mereka dahulu tahunan 

keluar dari buah-buahan bumi dan pohon. 

{11:35} dan sebagai untuk hal-hal lain yang milik kita, dari 

persepuluhan dan adat-istiadat yang menyangkut kepada kami, 
seperti juga saltpits, 

dan pajak-pajak mahkota, yang karena kepada kita, kita debit 

mereka dari mereka semua untuk bantuan mereka. 

{11:36} dan tidak ada perjanjian ini dicabut dari ini 

waktu keluar untuk selama-lamanya. 

{11:37} sekarang karena itu melihat bahwa kamu membuat 
tiruan yang ini 

hal-hal, dan membiarkan itu harus disampaikan kepada 
Yonatan, dan menetapkan atas 



Gunung yang Kudus di tempat yang mencolok. 

{11.38} setelah ini, ketika raja Demetrius melihat bahwa tanah 

sebelum dia, dan bahwa ada perlawanan dibuat 

melawan dia, dia menyuruh pergi semua pasukannya, masing-
masing nya 

tempat sendiri, kecuali band tertentu dari orang asing, yang 
sangat ia 

dikumpulkan dari Kepulauan bangsa-bangsa: mengapa semua 

pasukan nenek moyangnya membencinya. 

{11:39} Selain itu ada satu Tryphon, yang telah 

Aleksander bagian sungai, yang melihat bahwa semua host 

bersungut terhadap Demetrius, pergi ke Simalcue Arab. 

yang dibesarkan Antiochus anak muda Alexander, 

{11:40} dan berbaring sakit kepadanya untuk memberikan dia 
ini muda 

Antiokhos, yang dia mungkin menjadi raja menggantikan 
ayahnya: Dia mengatakan 

Dia karena itu semua yang Demetrius telah dilakukan, dan 
bagaimana orangnya 

perang yang pada permusuhan dengan dia, dan ia masih ada 
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panjang musim. 



{11:41} dalam waktu yang berarti Jonathan telah mengirim 
utusan kepada raja 

Demetrius, yang ia akan melemparkan mereka menara dari 

Yerusalem, dan juga dalam benteng: untuk mereka berjuang 

terhadap Israel. 

{11:42} sehingga Demetrius dikirim kepada Yonatan, 
mengatakan, saya akan 

tidak hanya melakukan ini untuk engkau & umatmu, tapi saya 
akan sangat 

menghormati bangsa Mu, engkau dan jika kesempatan 
melayani. 

{11:43} sekarang karena itu hendaklah engkau baik, jika engkau 
mengirim saya 

Laki-laki untuk membantu saya; untuk semua kekuatan saya 
pergi dari padaku. 

{11:44} saat Jonathan mengirimnya tiga ribu 

Laki-laki yang kuat kepada Antiokhia: dan ketika mereka datang 
kepada raja 

Raja adalah sangat senang kedatangan mereka. 

{11:45} tetapi orang-orang kota berkumpul yang 

sendiri bersama-sama ke tengah-tengah kota, ke nomor 

ratus dan dua puluh ribu orang, dan akan memiliki 



membunuh raja. 

{11:46} sebab itu raja melarikan diri ke pengadilan, tetapi 
mereka 

Kota menyimpan bagian kota, dan dimulai untuk melawan. 

{11:47} maka raja disebut kepada orang Yahudi untuk bantuan, 
yang 

datang kepada dia semua sekaligus, dan menyebar sendiri 

melalui kota membunuh hari itu di kota untuk jumlah 

seratus ribu. 

{11:48} juga mereka membakar di kota, dan gat banyak 
rampasan 

hari itu, dan disampaikan raja. 

{11:49} jadi ketika mereka kota melihat bahwa orang Yahudi 
telah 

punya kota sebagai mereka akan, keberanian mereka adalah 
mereda: 

Mengapa mereka membuat permohonan kepada raja, dan 
berseru, 

berkata, 

{11:50} memberikan kami perdamaian, dan membiarkan orang-
orang Yahudi berhenti dari 

menyerang kita dan kota. 



{11:51} dengan itu mereka membuang senjata mereka, dan 

berdamai; dan orang Yahudi terhormat di mata 

Raja, dan di hadapan semua yang ada di wilayah 
kekuasaannya; dan mereka 

kembali ke Yerusalem, memiliki rampasan besar. 

{11:52} Jadi raja Demetrius duduk di atas takhta Nya 

Kerajaan, dan tanah adalah tenang hadapannya. 

{11:53} demikian ia dissembled di semua yang pernah dia 

berbicara, dan terasing dirinya dari Jonathan, tidak 

dihargai ia kepadanya sesuai manfaat yang ia 

menerima dia, tetapi sekarang ia diganggu sangat sakit. 

{11:54} setelah ini kembali Tryphon, dan dengan dia. 

anak muda Antiokhos, yang memerintah, dan dinobatkan. 

{11:55} kemudian tidak mengumpulkan semua orang perang, 

Siapa Demetrius telah menyingkirkan, dan mereka berjuang 
melawan 

Demetrius, yang berpaling dan melarikan diri. 

{11:56} Tryphon Selain itu mengambil gajah, dan memenangkan 

Antiokhia. 

{11:57} saat itu muda Antiochus menulis kepada 



Jonathan, mengatakan, saya mengkonfirmasi engkau di imam 
dan 

mengangkat engkau penguasa atas pemerintah empat, dan 
menjadi salah satu 

teman-teman raja. 

{11:58} saat ia menyuruh dia Piala emas untuk dilayani 

dalam, dan memberinya pergi untuk minum di emas, dan untuk 
mengenakan 

ungu, dan memakai gesper emas. 

{11:59} saudaranya Simon juga ia membuat kapten dari 

tempat disebut tangga Tirus di perbatasan Mesir. 

{11:60} kemudian Yonatan pergi, dan melewati 

Kota-kota melampaui air, dan semua pasukan ke Suriah 
berkumpul 

diri kepadanya untuk membantunya: dan ketika ia datang 
untuk 

Ascalon, mereka kota bertemu dengannya Dewo. 

{11:61} dari mana ia pergi ke Gaza, tetapi mereka Gaza 

menutup dia keluar; oleh karena itu ia mengepung sama 
dengan itu, dan dibakar 

pinggiran daripadanya dengan api, dan merampasi mereka. 



{11:62} sesudahnya, ketika mereka Gaza membuat 
permohonan 

kepada Yonatan, dia berdamai dengan mereka, dan mengambil 
anak-anak 

Laki-laki kepala mereka untuk sandera, dan mengirimnya ke 
Yerusalem, 

dan lewat negara kepada Damaskus. 

{11:63} sekarang ketika Jonathan mendengar bahwa Demetrius' 

Pangeran datang kepada Cades, yang telah ada di Galilea, 

kekuatan besar, pemaknaan untuk menyingkirkannya dari 
negara, 

{11:64} ia pergi menemui mereka, dan meninggalkan Simon 
saudaranya 

di dalam negeri. 

{11:65} kemudian Simon berkemah terhadap Bethsura dan 

berjuang melawan itu musim yang panjang, dan menutupnya: 

{11:66} tapi mereka inginkan berdamai dengan dia, yang 

ia diberikan kepada mereka, dan kemudian menempatkan 
mereka dari situ, dan 

merebut kota, dan mengatur pasukan di dalamnya. 

{11:67} Jonathan dan tuan rumah, mereka berkemah di 

air Gennesar, dari mana betimes di pagi hari 



mereka gat ke dataran Nasor. 

{11:68} dan lihatlah, sejumlah orang asing bertemu mereka di 

dataran, yang, setelah meletakkan pria dalam penyergapan 
untuknya di 

pegunungan, datang sendiri luar dirinya. 

{11:69} jadi ketika mereka yang meletakkan dalam 
penyergapan bangkit dari mereka 

tempat dan bergabung dengan pertempuran, semua yang ada 
sisi Jonathan melarikan diri juga; 

{11:70} bahkan ada itu tidak salah satu dari mereka pergi, 

kecuali Mattathias anak Absalom, dan Yudas anak dari 

Calphi, panglima. 

{11:71} kemudian Jonathan menyewa pakaiannya, dan 
melemparkan bumi 

atas kepalanya, dan berdoa. 

{11:72} sesudah itu berbalik lagi pertempuran, ia menempatkan 
mereka untuk 

penerbangan, dan sehingga mereka lari. 

{11:73} sekarang ketika orangnya sendiri yang sudah melarikan 
diri melihat ini, 

mereka menoleh kepadanya, dan dengannya mengejar mereka 
untuk 



Cades, bahkan kepada kemah-kemah mereka sendiri, dan ada 
mereka berkemah. 

{11:74} sehingga ada dibunuh bangsa-bangsa hari itu tentang 

tiga ribu orang: tetapi Yonatan kembali ke Yerusalem. 

{12:1} sekarang ketika Jonathan melihat waktu itu melayani 
Nya, ia 

memilih beberapa orang, dan mengirimnya ke Roma, 
mengkonfirmasi 

dan memperbaharui persahabatan yang mereka miliki dengan 
mereka. 

{12:2} ia mengirim surat juga untuk Lacedemonia, dan 

tempat lainnya, untuk tujuan yang sama. 
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{12:3} sehingga mereka pergi ke Roma, dan dimasukkan ke 
dalam 

Senat, dan berkata, Jonathan imam, dan orang-orang 

orang Yahudi, mengirimkan kepada Anda, ke ujung kamu harus 
memperbarui 

persahabatan, yang kamu dengan mereka, dan Liga, seperti di 

mantan waktu. 

{12:4} saat Roma memberi mereka Surat-surat kepada 



Gubernur setiap tempat yang mereka harus membawa mereka 
ke dalam 

Tanah Yudea dapatnya. 

{12:5} dan ini adalah salinan dari surat-surat yang ditimbulkan 
Yonatan 

menulis untuk Lacedemonia: 

{12:6} Jonathan imam dan para tua-tua 

bangsa, dan para imam, dan yang lain dari orang Yahudi, 
kepada 

Lacedemonia saudara-saudara mereka mengirim pesan 
pembuka: 

Surat-surat yang dikirim dalam kali ada {12:7} masa lalu kepada 
Onias 

imam dari Darius, yang memerintah kemudian antara kamu, 
untuk 

menandakan bahwa kamu adalah saudara-saudara kita, sebagai 
salinan di sini 

ditanggung menentukan. 

{12:8} saat Onias memohon Duta besar yang 

Dikirim Dewo, dan menerima huruf, dimana 

Deklarasi dibuat league dan persahabatan. 

{12:9} Sebab itu kita juga, meskipun kita perlu tidak satupun 



hal-hal, bahwa kita memiliki kitab suci dari Kitab Suci di tangan 
kami 

untuk menghibur kita, 

{12:10} telah tetap berusaha untuk mengirim kepada Anda 
untuk 

Pembaharuan persaudaraan dan persahabatan, supaya kita 
harus 

menjadi orang asing kepadamu sama sekali: karena ada yang 
panjang 

waktu berlalu sejak kamu dikirim kepada kami. 

{12:11} kami karena itu setiap saat tanpa henti, baik dalam 

kami perayaan-perayaan, dan hari-hari lain nyaman, Ingatkah 
Anda dalam 

korban-korban yang kami tawarkan, dan dalam doa kami, 
sebagai alasan 

adalah, dan seperti sesawi kita berpikir atas saudara-saudara 
kita: 

{12:12} dan kami sangat tepat senang kehormatan Anda. 

{12:13} untuk kita, kita memiliki masalah besar dan 

perang di setiap sisi, orang inipun sebagai raja-raja yang bulat 

tentang kami telah berjuang melawan kita. 

{12:14} sangka kita tidak akan mengganggu kepadamu, 



atau orang lain dari militer dan teman-teman, dalam perang-
perang ini kami: 

{12:15} untuk kami memiliki bantuan dari sorga yang 
succoureth kita, 

Jadi ketika kami dikirim dari musuh-musuh kita, dan musuh-
musuh kita 

dibawa di bawah kaki. 

{12:16} Sebab kami memilih Numenius putra 

Antiokhos, dan Antipater anak Jason, dia menyuruh mereka 

kepada orang Roma, untuk memperbaharui amity yang kita 
miliki dengan mereka, 

dan mantan Liga. 

{12:17} kami perintahkan kepada mereka juga pergi kepadamu, 
dan untuk 

salut dan untuk menyampaikan kepada Anda mengenai surat 
kami 

Pembaharuan persaudaraan kita. 

{12:18} mengapa sekarang kamu akan melakukannya dengan 
baik untuk memberikan kita 

menjawab hal tersebut. 

{12:19} dan ini adalah salinan dari surat-surat yang Oniares 

Dikirim. 



{12:20} Areus raja orang Lacedemonia untuk Onias 

imam, ucapan: 

{12:21} hal ini ditemukan dalam tulisan, yang Lacedemonia dan 

Orang Yahudi adalah saudara-saudara, dan bahwa mereka 
adalah saham Abraham: 

{12:22} sekarang karena itu, karena ini adalah datang ke kami 

pengetahuan, janganlah kamu melakukan baik untuk menulis 
kepada kami dari Anda 

kemakmuran. 

{12:23} kita menulis kembali lagi ke Anda, bahwa ternak 

dan barang-barang kami di, dan kami di yang Anda 's kami 
perintah 

oleh karena itu kami Duta besar untuk membuat laporan 
kepada Anda ini 

bijaksana. 

{12:24} sekarang ketika Jonathan mendengar yang Demebius' 

Pangeran berkumpul untuk berlawan menentangnya dengan 
sejumlah besar 

dari sungai, 

{12:25} dia disingkirkan dari Yerusalem, dan bertemu mereka di 

Tanah Amathis: untuk dia memberi mereka tidak tangguh 
untuk memasuki nya 



negara. 

{12:26} diutusNya pengintai juga kepada kemah-kemah 
mereka, yang datang 

sekali lagi, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka diangkat 
datang atas 

mereka di malam musim. 

{12:27} mengapa begitu cepat sebagai matahari turun, 

Jonathan memerintahkan anak buahnya untuk menonton, dan 
harus di lengan, 

bahwa sepanjang malam mereka mungkin siap untuk melawan: 
juga ia 

mengutus centinels bulat tentang host. 

{12:28} tetapi ketika lawan mendengar bahwa Jonathan dan 

orangnya yang siap untuk berperang, mereka takut dan 
gemetar di 

hati mereka, dan mereka menyalakan api di perkemahan 
mereka. 

{12:29} sangka Jonathan dan perusahaan tidak mengetahuinya 

sampai pagi: untuk mereka melihat lampu menyala. 

{12:30} kemudian Jonathan mengejar mereka, tapi 
mengalahkan 

mereka tidak: untuk mereka yang pergi atas Sungai Eleutherus. 



{12:31}: Jonathan berpaling kepada orang Arab, yang 

dipanggil Zabadeans, dan mengalahkan mereka, dan 
mengambil mereka 

rampasan. 

{12:32} dan menghapus dari situ, ia datang ke Damsyik, dan 

Jadi melewati semua negara, 

{12:33} Simon juga pergi bolak-balik, dan melewati 

negara kepada Ascalon, dan memegang ada berdampingan, 
dari 

dari mana ia menyimpang untuk Yafo dan menang. 

{12:34} karena ia mendengar bahwa mereka akan memberikan 
terus 

kepada mereka yang mengambil bagian Demetrius'; oleh 
karena itu ia menetapkan 

garnisun ada untuk menyimpannya. 

{12:35} setelah ini datang Jonathan rumah lagi, dan memanggil 

Para tua-tua bangsa itu berkumpul, ia berkonsultasi dengan 
mereka 

tentang bangunan yang kuat memegang di Yudea, 

{12:36} dan membuat tembok-tembok Yerusalem yang lebih 
tinggi, dan 



menaikkan sebuah gunung yang besar antara menara dan kota, 
untuk 

terpisah dari kota, bahwa sangat mungkin saja, bahwa laki-laki 

mungkin tidak menjual atau membeli di dalamnya. 

{12:37} saat mereka datang bersama-sama untuk membangun 
kota, 

oleh karena bagian dari dinding ke arah Sungai di Timur 

sisi jatuh, dan mereka yang diperbaiki yang 

disebut Caphenatha. 
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{12:38} Simon juga mengatur Adida di Sephela, dan 
membuatnya 

kuat dengan gates dan bar. 

{12:39} sekarang Tryphon pergi tentang untuk mendapatkan 
kerajaan 

Asia, dan untuk membunuh Antiochus raja, bahwa ia mungkin 
menetapkan 

mahkota kepala-Nya sendiri. 

{12:40} tetapi takut bahwa Jonathan tidak akan 

menderita dia, dan bahwa ia akan bertempur melawan 
dia; oleh karena itu 



Ia mencari cara untuk mengambil Yonatan, sehingga ia bisa 
membunuh 

Dia. Jadi ia dihapus, dan datang ke Bethsan. 

{12:41} kemudian Jonathan keluar untuk bertemu dengannya 
dengan empat puluh 

seribu orang yang memilih untuk pertempuran, dan datang ke 
Bethsan. 

{12:42} sekarang ketika Tryphon melihat Jonathan datang 
dengan sehingga 

besar gaya, ia durst tidak meregangkan tangannya melawan 
dia; 

{12:43} tetapi menerimanya Dewo, dan pujian 

Dia kepada semua teman-temannya, dan memberinya hadiah, 
dan 

memerintahkan orangnya perang untuk sebagai taat kepadanya 
sebagai 

untuk dirinya sendiri. 

{12:44} kepada Yonatan juga dia berkata, mengapa engkau 
engkau 

membawa semua orang ini kepada begitu banyak kesulitan, 
melihat ada tidak ada 

Perang jarak kita? 

{12:45} karena itu mengirim mereka sekarang rumah lagi, dan 



memilih beberapa orang menunggu kepadamu, dan engkau 
datang dengan saya 

ke Ptolemais, sebab aku akan memberikannya kepadamu, dan 
sisanya yang kuat 

memegang dan kekuatan, dan semua yang memiliki biaya: 
sebagai bagi saya, saya 

akan kembali dan berangkat: Inilah penyebab kedatangan saya. 

{12:46} sehingga Jonathan percaya dia melakukan seperti yang 
Dia menyuruhnya, 

dan dikirim dari tuan rumah, yang pergi ke tanah Yudea. 

{12:47} dan dengannya dia dipertahankan tapi tiga ribu 

Laki-laki, yang Dia mengutus dua ribu ke Galilea, dan satu 

seribu pergi bersamanya. 

{12:48} sekarang sebagai Jonathan memasuki Ptolemais, 

mereka dari Ptolemais kamu menutup pintu gerbangnya dan 
mengambil dia, dan semua mereka 

yang datang dengannya mereka membunuh dengan pedang. 

{12:49} kemudian dikirim Tryphon sejumlah orang pasukan 
berjalan kaki dan 

penunggang kuda ke Galilea, dan ke dataran besar, untuk 
menghancurkan 

Jonathan semua perusahaan. 



{12:50} tetapi ketika mereka tahu bahwa Yonatan dan mereka 
yang 

bersama-sama dengan dia ditangkap dan dibunuh, mereka 
mendorong satu 

lain; dan pergi dekat bersama-sama, siap untuk melawan. 

{12:51} mereka karena itu yang mengikuti mereka, 

memahami bahwa mereka sudah siap untuk berjuang untuk 
hidup mereka, 

kembali lagi. 

{12:52} dan mereka semua datang ke tanah Yudea 

dapatnya, dan di sana mereka bewailed Jonathan, dan mereka 
yang 

dengan dia, dan mereka sangat ketakutan; oleh karena itu 
semua 

Israel membuat ratapan besar. 

{12:53} maka semua bangsa yang ada di sekeliling kemudian 

berusaha untuk menghancurkan mereka: untuk kata mereka, 
mereka memiliki Kapten tidak, 

maupun untuk membantu mereka: sekarang karena itu mari 
kita membuat perang atas 

mereka, dan mengambil peringatan mereka dari antara 
manusia. 

{13:1} sekarang ketika Simon mendengar bahwa Tryphon 



mengumpulkan sejumlah besar untuk menyerang tanah Yudea, 

dan menghancurkan 

{13:2} dan melihat bahwa orang-orang di gemetar besar 

dan takut, ia pergi ke Yerusalem, dan orang-orang berkumpul 

bersama-sama, 

{13:3} dan memberi mereka nasihat, mengatakan, kamu sendiri 

tahu apa hal-hal besar saya, dan saudara-saudara, dan ayah 
saya 

rumah, telah dilakukan untuk hukum dan tempat kudus, 
pertempuran 

juga dan masalah yang telah kita lihat. 

{13:4} dengan alasan yang saudara-saudara saya dibunuh untuk 

Keselamatan Israel, dan aku am ditinggalkan sendirian. 

{13:5} sekarang karena itu menjadi jauh dari saya, bahwa saya 
harus 

cadangan nyawanya di setiap saat masalah: karena aku tidak 

lebih baik daripada saudara-saudara saya. 

{13:6} Doubtless aku akan membalas bangsa, dan 

Sanctuary, dan istri kita, dan anak-anak kita: untuk semua 

kafir berkumpul untuk menghancurkan kita sangat keburukan. 



{13:7} sekarang sebagai orang-orang mendengar kata-kata, 
mereka 

Roh dihidupkan kembali. 

{13:8} dan mereka menjawab dengan suara nyaring, berkata, 

Engkau akan pemimpin kami Yudas dan Jonathan Mu 

saudara. 

{13:9} melawan engkau pertempuran kami, dan apapun, 
engkau 

selain kita, yang akan kita lakukan. 

{13:10} jadi ia mengumpulkan semua orang perang, 

dan tergesa-gesa dibuat untuk menyelesaikan tembok 
Yerusalem, dan ia 

dibentengi sekeliling. 

{13:11} juga ia menyuruh Yonatan bin Absolom, dan 

dengan kekuatan besar, untuk Joppa dia: yang mengusir 
mereka yang 

yang di dalamnya tetap ada di dalamnya. 

{13:12} sehingga Tryphon dihapus dari Ptolemaus dengan 

kekuatan besar untuk menyerang tanah Yudea, dan Jonathan 

bersamanya di bangsal. 

{13:13} tetapi Simon bernada tenda nya di Adida, lebih dari 



terhadap dataran. 

{13:14} sekarang ketika Tryphon tahu bahwa Simon telah 
bangkit 

atas bukan saudaranya, Jonathan, dan dimaksudkan untuk 
bergabung dengan pertempuran 

dengan dia, Dia mengutus kepadanya, dan berkata, 

{13:15} sedangkan kami memiliki Jonathan saudaramu dalam 
memegang, itu 

uang yang ia adalah karena kepada raja harta, 

tentang bisnis yang berkomitmen kepada-Nya. 

{13:16} mengapa sekarang mengirim seratus talenta perak, 

dan dua anaknya untuk sandera, yang dia sudah di liberty 

tidak mungkin ia pemberontakan dari kami, dan kami akan 
membiarkan dia pergi. 

{13.17} hereupon Simon, meskipun ia dianggap bahwa mereka 

berfirman kehormatan kepada dia belum mengirim dia uang 
dan 

anak-anak, supaya jangan ia ia harus mendapatkan dirinya 

besar kebencian orang: 

{13:18} yang mungkin berkata, karena saya mengirimnya tidak 

uang dan anak-anak, karena itu adalah Jonathan mati. 

{13:19} ia mengirimkan anak-anak dan seratus 



bakat: sangka Tryphon dissembled tidak akan membiarkan dia 

Jonathan pergi. 
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{13:20} dan setelah ini datang Tryphon untuk menyerang negeri 

dan menghancurkannya, berputar-putar dengan cara yang 
menuntun 

kepada Adora: tetapi Simon dan tuan rumah berbaris 
menentangnya dalam 

setiap tempat, palingkanlah ia pergi. 

{13:21} sekarang orang-orang di menara yang mengirim utusan 

kepada Tryphon, ke ujung bahwa ia harus mempercepat 
kedatangannya 

kepada mereka oleh padang gurun, dan mengirim mereka 
tuntutan. 

{13:22} Sebab itu membuat Tryphon siap seluruh prajurit 
berkudanya 

datang malam itu: tapi tidak turun salju sangat besar, dengan 

alasan yang ia tidak mau datang. Jadi dia pergi, dan datang ke 

negara Galaad. 

{13:23} dan ketika ia datang dekat dengan Bascama ia 
membunuh 

Yonatan, yang telah dikuburkan disana. 



{13:24} sesudahnya Tryphon kembali dan pergi ke dalam 

Tanah sendiri. 

{13:25} kemudian dikirim Simon, dan mengambil tulang-tulang 
Yonatan 

saudaranya, dan menguburkan mereka di Modin, kota nenek 
moyangnya. 

{13:26} dan seluruh Israel membuat ratapan besar baginya, 

dan bewailed dia berhari-hari. 

{13:27} Simon juga dibangun sebuah monumen di atas dalam 
kubur 

ayah dan saudara-saudara, dan mengangkat aloft penglihatan, 

dengan datangnya batu belakang dan dari depan. 

{13:28} juga ia mendirikan tujuh piramida, satu melawan 

lain, untuk bapanya, dan ibunya, dan saudara-saudara empat. 

{13:29} dan dalam hal ini ia membuat perangkat licik, tentang 

yang ia set tiang-tiang yang besar, dan atas tiang itu dia 
membuat semua 

zirah mereka untuk memori abadi, dan perlengkapan 

kapal ukiran, bahwa mereka mungkin melihat dari semua yang 
berlayar pada 

laut. 

{13.30} ini adalah dalam kubur yang dibuat di Modin, 



dan itu berdiri belum sampai hari ini. 

{13:31} sekarang Tryphon kehormatan ditangani muda 

Raja Antiochus, dan membunuhnya. 

{13:32} ia moyangnya dan dinobatkan sebagai dirinya sendiri 

Raja Asia, dan membawa suatu bencana di tanah. 

{13:33} kemudian Simon dibangun memegang kuat di Yudea, 

dan dinding mereka tentang dengan menara-menara tinggi, 
dan besar yang berpagar, 

dan gates, dan Bar, dan diletakkan tuntutan di dalamnya. 

{13:34} Selain itu Simon memilih laki-laki, dan dikirim kepada 
raja 

Demetrius, ke ujung dia harus memberikan tanah imunitas, 

karena semua Tryphon yang melakukan adalah untuk merusak. 

{13:35} kepada siapa raja Demetrius menjawab dan menulis 

Setelah cara ini: 

{13:36} raja Demetrius kepada Simon imam besar, dan 

teman raja, seperti juga kepada para penatua dan bangsa 

Orang Yahudi, sendeth Sapaan: 

{13:37} mahkota emas, dan jubah kain kirmizi, yang kamu 

dikirim kepada kami, kami telah menerima: dan kami siap untuk 
membuat 



stedfast berdamai dengan engkau, ya, dan menulis kepada 
petugas kami, 

untuk mengkonfirmasi kekebalan yang kita telah diberikan. 

{13:38} dan perjanjian apapun yang telah kita buat dengan 

Anda akan berdiri; dan memegang kuat, yang kamu 

Sodom, akan Anda sendiri. 

{13:39} sebagai pengawasan atau kesalahan berkomitmen 
kepada ini 

hari, kita mengampuni, dan mahkota pajak juga, yang kamu 
berutang kami: 

dan jika ada penghargaan lainnya yang dibayar di Yerusalem, 

tidak lebih dibayar. 

{13:40} dan melihat yang bertemu antara Anda berada di kami 

Lapangan, biarkan kemudian mendaftarkan diri, dan 
membiarkan ada damai jarak kita. 

{13:41} dengan demikian kuk bangsa dibawa pergi 

dari Israel di dalam keseratus dan seventieth tahun. 

{13.42} lalu orang Israel mulai menulis mereka 

instrumen dan kontrak, tahun pertama Simon 

imam, Gubernur dan pemimpin Yahudi. 

{13:43} pada zaman Simon berkemah terhadap Gaza dan 



mengepungnya sekelilingnya; Dia juga membuat mesin perang, 
dan 

ditetapkan oleh kota, babak belur sebuah menara tertentu dan 
mengambilnya. 

{13:44} dan mereka yang ada di mesin melompat ke 

Kota; dimana ada keributan besar di kota: 

{13:45} rintihan sebagai orang-orang kota menyewa mereka 

pakaian, dan naik pada dinding dengan istri mereka dan 

anak-anak, dan menangis dengan suara nyaring, pendekataan 
Simon untuk 

memberi mereka ketenangan. 

{13.46} dan mereka berkata, menangani tidak kita menurut 
kami 

kejahatan, tetapi karena rahmat-Mu. 

{13:47} sehingga Simon diredakan ke arah mereka, dan 
berjuang 

tidak ada lagi melawan mereka, tetapi menempatkan mereka 
keluar dari kota, dan 

membersihkan rumah dimana berhala-berhala itu, dan begitu 
memasuki 

ke dalamnya dengan lagu dan syukur. 

{13:48} ya, dia meletakkan semua kenajisan dari itu, dan 
ditempatkan 



orang-orang itu tidak akan mematuhi hukum, dan membuatnya 
lebih kuat 

daripada sebelumnya, dan dibangun di dalamnya dwellingplace 
untuk 

dirinya. 

{13:49} mereka juga dari menara di Yerusalem tetap begitu 

Selat, bahwa mereka bisa tidak keluar, atau pergi ke 

negara, maupun beli atau Jual: sebab itu mereka berada di 
besar 

kesulitan untuk tuntutan, dan sejumlah besar dari mereka 

binasa melalui kelaparan. 

{13:50} berseru mereka Simon, pendekataan kepadanya 

satu dengan mereka: hal yang ia diberikan mereka; dan Kapan 

Ia telah menempatkan mereka dari situ, dia menyucikan 
menara 

dari polusi: 

{13:51} dan memasuki tiga dan kedua puluh hari 

bulan kedua di ratus tujuh puluh dan tahun pertama, dengan 

syukur, dan cabang-cabang pohon-pohon palem, dan kecapi, 

dan ceracap, dan dengan viols, dan lagu-lagu pujian, dan lagu-
lagu: karena 

ada menghancurkan musuh besar dari Israel. 



{13:52} ia ditahbiskan juga bahwa hari itu harus disimpan 

setiap tahun dengan sukacita. Selain itu Bukit Kaabah 

bahwa oleh menara ia dibuat lebih kuat daripada itu, dan 

Ia diam dirinya dengan perusahaan. 

{13:53} ketika Simon melihat bahwa Yohanes adalah anaknya 

Laki-laki, ia membuatnya Kapten semua host; dan ia 

tinggal di Gazera. 
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{14:1} sekarang di ratus enam puluh dan tahun yang kedua 
belas 

Raja Demetrius berkumpul pasukannya, dan masuk ke 

Media untuk mendapatkan dia membantu untuk melawan 
Tryphone. 

{14:2} tapi ketika Arsaces, raja Persia dan Media, 

mendengar bahwa Demetrius dimasukkan dalam perbatasan 
nya, Dia mengutus 

salah satu pembesar untuk membawanya hidup: 

{14:3} yang pergi dan memukul kalah tentara Demetrius, dan 

membawanya, dan membawanya ke Arsaces, dengan siapa ia 
diletakkan 

di bangsal. 



{14:4} untuk tanah Yudea, yang tenang sepanjang masa 

Simon; untuk dia mencari yang baik dari bangsa di bijaksana 
tersebut, 

seperti yang selama-lamanya otoritas dan kehormatan senang 
mereka baik. 

{14:5} dan karena ia terhormat dalam semua kisah nya, 
sehingga dalam hal ini, 

bahwa ia mengambil Joppa untuk sebuah surga, dan membuat 
pintu masuk ke 

Kepulauan laut, 

{14:6} dan diperbesar batas-batas bangsa, dan 

pulih negara, 

{14:7} dan mengumpulkan sejumlah besar orang tawanan, 

dan memiliki kekuasaan Gazera, dan Bethsura, dan 

Menara, dari mana ia mengambil semua kenajisan, tidak adalah 

ada apapun yang menolak dia. 

{14:8} kemudian melakukan mereka sampai mereka tanah 
dalam damai, dan 

bumi memberikan peningkatan nya dan pohon buah mereka. 

{14:9} orang-orang kuno duduk semua di jalan-jalan, 
berkomunikasi 



bersama-sama dari hal-hal yang baik, dan laki-laki muda 
mengenakan mulia 

dan pakaian yang suka berperang. 

{14:10} ia disediakan tuntutan untuk kota-kota, dan terletak di 

mereka segala macam mesiu, sehingga namanya terhormat 

adalah terkenal sampai akhir dunia. 

{14:11} dia membuat perdamaian di tanah, dan bersukacita 
Israel 

dengan sukacita yang besar: 

{14:12} untuk setiap orang yang duduk di bawah pohon anggur 
dan pohon ara, 

dan tidak ada keributan mereka: 

{14:13} tidak ada tersisa di tanah untuk melawan 

melawan mereka: Ya, raja-raja sendiri ditewaskan di 

hari-hari. 

{14:14} Selain itu ia memperkuat semua orang umat-Nya 

yang dibawa rendah: hukum ia mencari; dan setiap 

contemner hukum dan orang jahat dia mengambil. 

{14:15} dia memperindah tempat kudus, dan dikalikan 

kapal Bait Suci. 

{14:16} sekarang ketika itu terdengar di Roma, dan sejauh 



Sparta, Yonatan itu mati, mereka adalah sangat menyesal. 

{14:17} tetapi segera setelah mendengar bahwa saudaranya 
Simon 

dijadikan imam penggantinya, dan memerintah negara ini, dan 

Kota-kota di dalamnya: 

{14:18} mereka menulis kepadanya dalam tabel kuningan, 
untuk memperbaharui 

persahabatan dan Liga yang mereka telah dibuat dengan Yudas 

dan Jonathan saudara-saudara: 

{14:19} yang tulisan-tulisan yang dibaca sebelum 

Jemaat di Yerusalem. 

{14:20} dan ini adalah salinan dari surat-surat yang 

Lacedemonia yang dikirimkan; Raja-raja orang Lacedemonia, 
dengan 

kota, kepada Simon imam dan para tua-tua, dan 

Para imam dan selebihnya dari bangsa Yahudi, saudara-saudara 
kami, 

mengirim pesan pembuka: 

{14:21} Duta yang dikirim kepada orang-orang kami 

bersertifikat kita kemuliaan dan kehormatan: sebab itu kami 

senang kedatangan mereka, 



{14:22} dan mencatatkan hal-hal yang mereka berbicara di 

Dewan Rakyat dengan cara ini; Anak Numenius 

Antiokhos, dan putra Antipater Jason, orang Yahudi' 

Duta besar, datang kepada kita memperbaharui persahabatan 
mereka 

dengan kami. 

{14:23} dan senang orang-orang untuk menghibur orang-orang 

Dewo, dan untuk menempatkan salinan mereka ambassage di 

Catatan publick, ke ujung orang orang Lacedemonia 

mungkin memiliki peringatan daripadanya: selanjutnya kita 
memiliki 

menulis salinan daripadanya kepada Simon imam. 

{14:24} setelah Simon ini dikirim Numenius ke Roma dengan 

perisai besar dari emas seribu pon berat untuk mengkonfirmasi 

Liga dengan mereka. 

{14:25} yang ketika orang-orang mendengar, mereka berkata, 
apa 

Terima kasih akan kami berikan untuk Simon dan anaknya? 

{14:26} untuk dia dan saudara-saudara dan rumah nya 

ayah memiliki mendirikan Israel, dan mengusir dalam 
perjuangan mereka 



musuh dari mereka, dan memastikan kebebasan mereka. 

{14:27} jadi mereka menulis dalam tabel kuningan, yang 

mereka menetapkan atas tiang-tiang di Gunung Sion: dan ini 
adalah salinan 

tulisan; Hari kedelapan belas bulan Elul, dalam 

ratus enam puluh dan tahun yang kedua belas, menjadi tahun 
ketiga 

Simon imam besar, 

{14:28} di Saramel dalam jemaah yang besar dari 

imam, dan orang-orang, dan penguasa-penguasa bangsa, dan 
penatua 

negara, itu hal-hal ini diberitahu kepada kita. 

{14:29} seperti seringkali terjadi perang di 

negara, dimana untuk pemeliharaan tempat kudus mereka, 

dan hukum, Simon anak Mattathias, dari keturunan dari 

Jarib, bersama dengan saudara-saudara, menempatkan diri 
mereka di 

bahaya, dan melawan musuh-musuh negara mereka 

bangsa kehormatan yang besar: 

{14:30} (untuk setelah Jonathan yang, setelah mengumpulkan 
nya 



Bangsa bersama-sama, dan menjadi imam besar, telah 
ditambahkan ke nya 

orang-orang, 

{14:31} musuh-musuh mereka siap untuk menyerang negeri 
mereka, 

bahwa mereka mungkin menghancurkan, dan meletakkan 
tangan di tempat kudus: 

{14:32} saat Simon bangkit, dan berjuang untuk 

bangsa, dan menghabiskan sebagian besar bahan sendiri, dan 
bersenjata 

orang-orang dari bangsa dan memberi mereka upah, 

{14:33} dan mengukuhkan kota Yudea, bersama dengan 

Bethsura, yang tidur atas perbatasan Yudea, mana 

zirah musuh telah sebelumnya; Namun dia pasukan 

orang Yahudi tidak: 

{14:34} apalagi dia memperkuatkan Yafo, yang gersang 
berdasarkan 

laut, dan Gazera, yang bordereth berdasarkan Azotus, mana 

musuh telah tinggal sebelum: tetapi ia menempatkan orang-
orang Yahudi di sana, dan 
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dilengkapi mereka dengan semua hal-hal yang nyaman untuk 
reparasi 

daripadanya.) 

{14:35} orang-orang karena itu bernyanyi kisah Simon, dan 

kepada kemuliaan apa dia berpikir untuk membawa bangsanya, 
membuatnya 

Gubernur dan imam kepala, mereka karena dia telah 
melakukan semua 

Hal ini, dan untuk keadilan dan iman yang ia terus 

bangsa, dan untuk itu dia berusaha dengan segala cara untuk 
meninggikan nya 

orang-orang. 

{14:36} untuk dalam waktu hal-hal yang menjadi makmur di 
tangan-Nya, jadi 

bangsa dibawa keluar dari negara mereka, dan mereka 

juga yang berada di kota Daud di Yerusalem, yang telah 

membuat sebuah menara, yang mereka mengeluarkan, dan 

tercemar semua tentang tempat kudus, dan melakukan banyak 
terluka 

tempat kudus: 

{14:37} tetapi ia ditempatkan Yahudi di dalamnya. dan 
mengukuhkan untuk 



keamanan negara dan kota, dan membangkitkan dinding 

Jerusalem. 

{14:38} raja Demetrius juga menegaskan dirinya dalam tinggi 

keimamatan menurut hal-hal, 

{14.39} dan membuat dia salah satu teman-temannya, dan 
dihormati 

Dia suatu kehormatan besar. 

{14:40} untuk ia mendengar berkata, bahwa orang-orang Roma 
telah disebut 

orang Yahudi teman-teman mereka dan militer, dan saudara-
saudara; dan 

bahwa mereka telah menjamu Duta Simon 

Dewo; 

{14:41} juga bahwa orang-orang Yahudi dan imam-imam yang 
berkenan 

Simon yang harus mereka Gubernur dan imam besar untuk 

pernah, sampai harus muncul seorang nabi yang setia; 

{14.42} Selain itu bahwa ia harus kapten mereka, dan 

harus mengambil alih tempat kudus, untuk mengatur mereka 
selama mereka 

bekerja, dan atas negara, dan atas perlengkapan senjata, dan 
atas 



benteng, bahwa, saya katakan, dia harus mengambil alih 

tempat kudus; 

{14:43} di samping ini, bahwa ia harus ditaati dari setiap 

Laki-laki, dan bahwa semua tulisan di negara harus dilakukan 

dalam nama-Nya, dan bahwa dia harus mengenakan ungu, dan 

memakai emas: 

{14:44} juga bahwa itu harus sah karena tidak satupun 

orang-orang atau imam melanggar salah satu dari hal-hal ini, 
atau menyangkal 

kata-katanya, atau untuk mengumpulkan perakitan negeri 
tanpa 

Dia, atau untuk menjadi diselubungi ungu, atau memakai 
gesper emas; 

{14:45} dan barangsiapa harus melakukan sebaliknya, atau 
istirahat 

setiap hal-hal ini, dia harus dihukum. 

{14.46} Demikianlah ia menyukai semua orang untuk berurusan 
dengan Simon, 

dan untuk melakukan seperti yang telah difirmankan. 

{14:47} kemudian Simon menerima perjanjian ini, dan adalah 
baik 

senang untuk menjadi imam besar, dan kapten dan Gubernur 



Orang-orang Yahudi dan imam, dan untuk mempertahankan 
mereka semua. 

{14:48} sehingga mereka memerintahkan bahwa tulisan ini 
harus 

Letakkan di meja tembaga, dan bahwa mereka harus diatur 
dalam 

Kompas Sanctuary di tempat yang mencolok; 

{14:49} juga bahwa salinan terkait harus dapat diletakkan di 

Departemen Keuangan, untuk akhir yang Simon dan anak-
anaknya mungkin telah 

mereka. 

Anak Selain itu Antiochus {15:1} Demetrius raja 

mengirim surat dari Kepulauan laut kepada Simon imam 

dan Pangeran orang Yahudi, dan kepada semua orang; 

{15:2} isi yang adalah ini: Raja Antiochus 

Simon imam dan Pangeran dari bangsa, dan untuk 

orang Yahudi, ucapan: 

{15:3} seperti laki-laki pestilent tertentu telah dirampas 

Kerajaan nenek moyang kita, dan tujuan saya adalah untuk 
tantangan 

lagi, bahwa aku dapat mengembalikannya kawasan tua dan 
yang 



akhir telah mengumpulkan banyak tentara Asing, 

dan siap kapal perang; 

{15:4} berarti juga menjadi untuk pergi melalui negara, 

bahwa saya bisa dibela dari mereka yang telah hancur, dan 

membuat banyak kota di kerajaan sunyi: 

{15:5} sekarang sehingga saya memastikan kepadamu semua 
persembahanmu 

yang raja-raja sebelum saya diberikan kepadamu, dan apapun 

hadiah selain mereka diberikan. 

{15:6} kuberikan kepadamu meninggalkan juga untuk koin uang 
untuk Mu 

negara dengan Cap sendiri. 

{15:7} dan sebagai mengenai Yerusalem dan tempat kudus, 

Biarkan mereka bebas; dan semua perlengkapan yang engkau 
hast made, dan 

benteng bahwa engkau telah dibangun, dan keepest di 
tanganmu, biarkan 

mereka tetap kepadamu. 

{15:8} dan jika ada menjadi, atau akan, karena raja, 

Biarkan akan diampuni dari waktu ini maju untuk selama-
lamanya. 

{15:9} selanjutnya, ketika kami telah memperoleh kami 



Kerajaan, kami akan menghormati engkau, dan engkau bangsa, 
dan Mu 

Candi, dengan kehormatan yang besar, sehingga kehormatan 
Anda akan 

dikenal di seluruh dunia. 

{15:10} dalam ratus enam puluh dan tahun keempat belas 

pergi Antiochus ke negeri nenek moyangnya: pada saat 

Semua kekuatan datang bersama-sama kepadanya, sehingga 
sedikit yang tersisa 

dengan Tryphon. 

{15:11} Sebab itu dikejar oleh raja Antiochus, ia 

melarikan diri kepada Dora, yang gersang oleh sisi laut: 

{15:12} untuk dia melihat bahwa masalah datang kepadanya 
semua di 

sekali, dan bahwa ia telah meninggalkan Dia. 

{15:13} kemudian berkemah Antiochus terhadap Dora, memiliki 

bersamanya ratus dan dua puluh ribu orang perang, dan 

delapan ribu orang berkuda. 

{15:14} dan ketika ia telah dikepung kota putaran 

tentang, dan bergabung dengan kapal, dekat dengan kota sisi 
laut, ia 

kesal kota lewat darat dan laut, tidak menderita dia untuk 



pergi keluar atau di. 

{15:15} dalam mean musim datang Numenius dan nya 

perusahaan dari Rom, memiliki surat kepada raja-raja dan 

negara; wherein ditulis hal-hal ini: 

{15:16} Lucius, Konsul Romawi raja 

Ptolemee, ucapan: 

{15:17} Duta orang Yahudi, teman-teman kita dan 

militer, datang kepada kita memperbaharui persahabatan tua 
dan 

Liga, sedang dikirim dari Simon imam, dan dari 

orang Yahudi: 
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{15.18} dan mereka membawa perisai emas seribu 

Pound. 

{15:19} kami pikir itu baik karena itu untuk menulis kepada 

Raja-raja dan negara-negara, bahwa mereka harus melakukan 
mereka tidak membahayakan, atau 

melawan mereka, kota-kota mereka, atau negara, atau belum 
membantu mereka 

musuh-musuh mereka. 

{15:20} tampaknya juga baik untuk kita menerima perisai 



mereka. 

{15:21} jika oleh karena itu ada rekan-rekan pestilent apapun, 
yang 

melarikan diri dari negara mereka kepadamu, memberikan 
mereka kepada 

Simon imam besar, yang ia dapat menghukum mereka menurut 

undang-undang mereka sendiri. 

{15:22} menulis hal yang sama ia juga kepada 

Demetrius raja, dan Attalus, Ariarathes, dan Arsaces, 

{15:23} dan untuk semua negara dan Sampsames, dan 

Lacedemonia, dan Myndus Delus, dan Sicyon, 

dan Karia, Samos, dan Pamphylia dan Lycia, dan 

Halicarnassus, dan Rhodus, dan Aradus, dan Cos, dan samping, 

dan Aradus, dan Gortyna, Cnidus dan Siprus, dan 

Cyrene. 

{15:24} dan salinan Perjanjian ini mereka menulis kepada Simon 

imam besar. 

{15:25} Jadi Antiochus raja berkemah terhadap Dora 

hari kedua, menyerang terus-menerus, dan membuat mesin, 

oleh yang berarti ia menutup naik Tryphon, bahwa dia bisa 
tidak 



pergi keluar maupun dalam. 

{15:26} saat itu Simon mengirimnya dua ribu dipilih 

Laki-laki untuk membantunya; juga, perak dan emas, dan 
banyak senjata. 

{15:27} namun dia tidak akan menerima mereka, tetapi 

rem semua perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya 
dengannya sungai, 

dan menjadi aneh kepadanya. 

{15:28} selanjutnya ia dikirim kepadanya Athenobius, salah satu 

teman-temannya, untuk berkomunikasi dengan dia, dan 
berkata, kamu menahan 

Yafo dan Gazera; dengan menara yang ada di Yerusalem, 

yang merupakan kota-kota dunia saya. 

{15:29} perbatasan daripadanya kamu memiliki terbuang, dan 
dilakukan 

Great sakit di tanah, dan mendapat penguasaan banyak tempat 

dalam Kerajaan. 

{15:30} sekarang karena itu memberikan kota-kota yang kamu 

diambil, dan upeti tempat, yang kamu mendapatkan 

kekuasaan tanpa perbatasan Yudea: 

{15:31} atau lain memberi saya bagi mereka lima ratus talenta 



perak; dan untuk apa yang telah kamu lakukan, dan upeti 

Kota-kota, bakat lima ratus lain: jika tidak, kami akan datang 

dan melawan Anda 

{15:32} jadi Athenobius raja teman datang ke 

Yerusalem: dan ketika ia melihat kemuliaan Simon, dan 

lemari piring emas dan perak, dan kehadirannya yang besar, 

ia terkejut dan mengatakan kepadanya raja pesan. 

{15:33} kemudian menjawab Simon, dan kepadanya kami 

tidak mengambil tanah orang lain, maupun holden yang yang 

appertaineth kepada orang lain, tetapi warisan nenek moyang 
kami, 

yang musuh-musuh kita lalim memiliki tertentu 

waktu. 

{15:34} Sebab itu, kami memiliki kesempatan, memegang 

warisan nenek moyang kita. 

{15:35} dan sedangkan engkau demandest Yafo dan Gazera, 

Meskipun mereka lakukan kerugian besar kepada orang-orang 
di negara kita, 

Namun kami akan memberikan kepadamu seratus talenta 
mereka. Hereunto 

Athenobius menjawab dia bukan kata; 



{15:36} Tapi kembali dengan marah kepada raja, dan membuat 

Laporan kepadanya pidato ini, dan kemuliaan 

Simon, dan semua yang dia telah melihat: dimana raja 

melebihi marahlah. 

{15:37} dalam waktu yang berarti melarikan diri Tryphon oleh 
kapal kepada 

Orthosias. 

{15:38} kemudian Raja Cendebeus kapten laut 

pantai, dan memberinya sejumlah orang pasukan berjalan kaki 
dan penunggang kuda, 

{15:39} dan memerintahkan dia untuk menghapus tuan rumah 
menuju 

Judea; juga ia memerintahkan dia untuk membangun Cedron, 
dan untuk 

membentengi gerbang, dan berperang melawan bangsa-
bangsa; tetapi untuk 

Raja sendiri, ia mengejar Tryphon. 

{15:40} sehingga Cendebeus datang ke Jamnia dan mulai 

memprovokasi orang-orang dan menyerang Judea, dan untuk 
mengambil 

orang-orang tawanan, dan membunuh mereka. 

{15:41} ketika ia telah membangun Cedrou, ia menetapkan 



penunggang kuda ada, dan sejumlah orang pasukan berjalan 
kaki, ke ujung yang 

mengeluarkan mereka mungkin membuat outroads 
berdasarkan cara 

Yudea, sebagai raja telah diperintahkan kepadanya. 

{16:1} kemudian datang John dari Gazera, dan mengatakan 
kepada Simon 

nya ayah Cendebeus apa yang telah Anda lakukan. 

{16:2}: Simon disebut dua tertuanya, Yudas 

dan Yohanes, dan ia berkata kepada mereka, aku, dan saudara-
saudara dan saya 

ayah rumah, memiliki pernah sejak masa mudaku sampai hari 
ini 

melawan musuh-musuh Israel; dan hal-hal 

makmur begitu baik di tangan kita, bahwa kita diselamatkan 

Israel seringkali. 

{16:3} tapi sekarang aku tua, dan kamu, oleh kemurahan Tuhan, 
yang 

cukup Umur: menjadi kamu saya dan kakak saya, dan pergi 

dan berjuang untuk bangsa kita, dan bantuan dari surga dengan 

Anda. 

{16:4} sehingga dia memilih luar negeri dua puluh ribu 



Laki-laki perang dengan penunggang kuda, yang maju 
berperang melawan 

Cendebeus, dan beristirahat malam itu di Modin. 

{16:5} dan ketika mereka bangkit pagi dan pergi 

ke dataran, sesungguhnya, besar Perkasa tuan rumah kedua 
orang pasukan berjalan kaki 

dan penunggang kuda datang melawan mereka: sangka ada 

air sungai jarak mereka. 

{16:6} sehingga dia dan orangnya bernada luar mereka: 

dan ketika ia melihat bahwa orang-orang yang takut untuk 
pergi ke 

brook air, ia pergi pertama dirinya sendiri, dan kemudian pria 

melihat dia melewati setelahnya. 

{16:7} yang dilakukan, ia membagi manusia dan mengatur 

penunggang kuda di tengah-tengah orang pasukan berjalan 
kaki: untuk musuh 

penunggang kuda yang sangat banyak. 

{16:8} Kemudian terdengar mereka dengan sangkakala Suci: 

dimana Cendebeus dan penghuni istananya dihukum 
penerbangan, jadi 

yang banyak dari mereka telah dibunuh, dan gat sisa mereka 
untuk 
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penangguhan kuat. 

{16:9} saat itu adalah John Yudas saudara terluka; 

tetapi Yohanes masih mengikuti mereka, sampai ia datang ke 
Cedron, 

Cendebeus yang telah dibangun. 

{16:10} sehingga mereka melarikan diri sampai menara di 
bidang 

Azotus; oleh karena itu ia dibakar dengan api: sehingga ada 

dibunuh mereka sekitar dua ribu orang. Sesudah itu ia 

kembali ke tanah Yudea dalam damai. 

{16:11} juga di dataran Yerikho adalah Ptolemeus 

anak Abubus membuat Kapten, dan ia kelimpahan 

emas dan perak: 

{16:12} karena ia adalah putra imam dalam hukum. 

{16:13} Sebab itu hatinya diangkat, ia dianggap 

mendapatkan negara untuk dirinya sendiri, dan kemudian 
berkonsultasi 

kehormatan melawan Simon dan anaknya untuk 
menghancurkan mereka. 

{16:14} sekarang Simon mengunjungi kota-kota yang ada di 



negara, dan merawat untuk pemesanan baik mereka; 

pada waktu ia turun dirinya ke Yerikho dengan 

anak-anak, Mattathias dan Yudas, dalam ratus enam puluh dan 

tahun ketujuh belas, dalam bulan yang kesebelas, disebut 
Sabat: 

{16:15} mana anak Abubus menerima mereka 

tidak dapat dipercaya menjadi sedikit terus, disebut Docus, 
yang telah 

membangun, membuat mereka pesta besar: sangka dia telah 
menyembunyikan pria 

ada. 

{16:16} jadi ketika Simon dan anaknya telah mabuk sebagian 
besar, 

Ptolemee dan orang-orangnya bangkit, dan mengambil senjata 
mereka, dan 

datang atas Simon ke Perjamuan tempat, dan membunuh dia, 

dan kedua anaknya, dan tertentu para hamba-Nya. 

{16:17} dalam melakukan yang dilakukannya pengkhianatan 
besar, 

dan imbalan kejahatan. 

{16:18} kemudian Ptolemee menulis hal-hal ini, dan dikirim ke 



Raja, bahwa ia harus mengirim dia host untuk membantu dia, 
dan ia 

akan membebaskan dia negara dan kota-kota. 

{16:19} disuruhnya orang lain juga Gazera untuk membunuh 
Yohanes: dan 

kepada tribunes ia mengirim surat untuk datang kepadanya 
bahwa ia 

mungkin memberi mereka perak, dan emas, dan hadiah. 

{16.20} dan lain-lain yang ia dikirim untuk mengambil 
Yerusalem, dan 

Gunung Bait Suci. 

{16:21} sekarang salah satu telah menjalankan apa yang telah 
Gazera dan Yohanes mengatakan 

bahwa ayah dan saudara-saudara telah dibunuh, dan, quoth 
dia, 

Ptolemee telah dikirim untuk membunuh engkau juga. 

{16:22} Perjanjian ini ketika ia mendengar, ia tercengang sakit: 
Jadi 

ia meletakkan tangan pada mereka yang ikut datang untuk 
menghancurkan dia, dan 

membunuh mereka; sebab ia tahu bahwa mereka berusaha 
untuk membuatnya jauhnya. 

{16:23} sebagai mengenai selebihnya Yohanes, dan 



Perang, dan layak perbuatan yang dilakukannya, dan 
pembangunan 

dinding yang dibuatnya, dan perbuatannya, 

{16:24} sesungguhnya, ini ditulis dalam tulisan nya 

keimamatan, dari waktu dia dijadikan imam setelah 

ayah. 

 


