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1 Macabei 

Prima carte a Macabeilor 

{1:1} şi s-a întâmplat, după acel fiu alexandru Filip, 

Macedonean, care a ieşit din ţara Chettiim, a avut 

lovit regele Darius al perşilor şi Mezilor, că el 

a domnit în locul lui, primul peste Grecia, 

{1:2} si facut multe războaie, şi a câştigat multe deţine 
puternice, 

şi împăraţii pământului, a ucis 

{1:3} şi a mers până la marginile pământului, şi a luat 

prada de multe naţiuni, noastre că pământul a fost liniştită 

înaintea lui; după care el a fost înălţat şi inima lui era 

ridicat în sus. 

{1:4} şi el a adunat o serie puternic puternic şi a hotărât 

peste ţări, şi naţiuni, şi regi, care a devenit 

afluenţii de zis. 

{1:5} şi după aceste lucruri el a căzut bolnav, şi percepută 



ca el să moară. 

{1:6} aceea a chemat slujitorii săi, cum ar fi fost 

onorabil, şi a fost adus cu el la lui 

Tineretului, şi despărţit Împărăţiei sale printre ei, în timp ce el a 
fost 

încă în viaţă. 

{1:7} Deci Alexander a domnit twelves ani, şi apoi a murit. 

{1:8} şi slujitorii lui goale regula fiecare unul în locul lui. 

{1:9} şi după moartea sa toate pune coroane la 

ei înşişi; aşa a făcut fiii lor după ei mulţi ani: şi 

rele s-au înmulţit în pământ. 

{1:10} si a venit din ele o rădăcină răi 

Supranumit de Antioh Epifanul, fiul lui Antioh al regelui 

care au fost un ostatic la Roma, şi a domnit în 

sută şi treizeci şi şaptelea an al Regatului 

Grecii. 

{1:11} în acele zile a mers acolo din Israel răi bărbaţi, 

Cine l-a convins multe, spunând, să ne meargă şi să facă o 

Legământul cu păgâni care sunt rotunde despre noi: pentru, 
deoarece 

am plecat de la ei am avut de mult durere. 



{1:12} asa ca acest aparat le-a mulţumit bine. 

{1:13}, apoi unele dintre oameni au fost atât înainte în acest 
document, 

că m-au dus la rege, care i-a permis să facă 

după rânduielile păgânilor: 

{1:14} după care au construit un loc de exerciţiu la 

Ierusalim în funcţie de obiceiurile păgâne: 

{1:15} s-au făcut cei netăiaţi împrejur, şi au părăsit 

legământ Sfânt, şi s-au alăturat unor păgâni, 

şi s-au vândut pentru a face Nazuri. 

{1:16} acum când Regatul a fost stabilit înainte de 

Antioh, el a crezut să domnească peste Egipt că el ar putea 

mai stăpâni două tărâmuri. 

{1:17} de aceea el a intrat în Egipt cu o mare 

multitudinea, cu carele, elefanţi şi călăreţi, şi o 

navy mare, 

{1:18} şi a făcut război împotriva regelui Ptolemee din Egipt: 

dar Ptolemee a fost frică de el, şi a fugit; şi mulţi au fost 

rănit de moarte. 

{1:19} astfel au primit puternice oraşe în ţara Egiptului. 



şi el a luat prada acestora. 

{1:20} şi după ce că Antioh a bătut Egiptul, el 

s-a întors din nou în o sută patruzeci şi treilea an, si a mers 

împotriva lui Israel şi Ierusalim cu o mare multitudine, 

{1:21} şi a intrat cu mândrie în sanctuar, şi a luat 

la altarul de aur şi sfeşnic de lumină, şi toate 

vasele. 

{1:22} și masa pâinile pentru punere înainte, şi turnarea 

vase, şi flacoane. şi cădelniţe de aur, şi perdeaua, 

şi coroana, şi ornamente de aur care au fost înainte de 

Templului, toate care a tras în jos. 

{1:23} a luat, de asemenea, argintul şi aurul, şi 

vase preţioase:, de asemenea, el a luat ascunse comori care a 

găsit. 

{1:24} şi când el a luat toate departe, el a lui 

teren propriu, au făcut un masacru mare, şi vorbeşte foarte 

cu mândrie. 

{1:25}, prin urmare, a existat un mare doliu în Israel, în 

fiecare loc unde erau; 

{1:26} astfel încât plâns prinţi şi bătrânilor, fecioarelor 



iar tinerii erau slabe, şi frumuseţea femeilor 

a fost schimbat. 

{1:27} fiecare mirele preluat de jale, şi ea 

ce şedea în camera de căsătorie a fost întristaţi, 

{1:28} a terenului a fost mutat, de asemenea, pentru locuitorii 

acestora, şi toată casa lui Iacov a fost acoperit cu 

confuzie. 

{1:29} și după doi ani complet expirat regele trimise lui 

şef colector de omagiu adus unto oraşele lui Iuda, care a venit 

la Ierusalim cu o mare multitudine, 

{1:30} şi a vorbit cuvinte paşnică unto ei, dar tot a fost 

înşelăciune: căci atunci când ei l-au dat crezare, el a căzut 

brusc asupra cetăţii, şi l-a lovit foarte în gât, şi 

a distrus mult poporul lui Israel. 

{1:31} şi atunci când el a luat prada oraşului, el 

set pe foc, şi a tras în jos case şi zidurilor 

pe fiecare parte. 

{1:32} dar femeile și copiii au luat captiv, şi 

posedat vitele. 

{1:33} apoi construit ei Cetatea lui David cu o mare 



şi puternic de perete, şi cu turnuri puternici, şi a făcut o 

deţin puternic pentru ei. 

{1:34} şi au pus acolo o naţiune păcătoase, oamenilor răi, 

şi s-au întărit în aceasta. 

{1:35} au stocate, de asemenea, cu armură şi merinde, şi 

Când ei s-au adunat împreună prada de Ierusalim, 

le-au pus acolo sus, şi astfel ei au devenit o capcană în gât: 
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{1:36} pentru că a fost un loc pentru a se află în aşteptare 
împotriva 

Sanctuarul, şi un adversar rău în Israel. 

{1:37} astfel au vărsat sânge nevinovat pe fiecare parte a 

Sanctuarul, şi l-a spurcat: 

{1:38} noastre că locuitorii Ierusalimului au fugit 

din cauza lor: după care orasul a fost făcută o 

locuit de străini, şi a devenit ciudat pentru cei care 

s-au născut în ea; şi copiii ei a părăsit-o. 

{1:39} ei sanctuar a fost pus deşeurilor ca o pustie, ei 

Sărbătorile s-au transformat în doliu, Sabatele ei în 

ocara ei onoare în dispreţ. 



{1:40} cât au fost ei de glorie, a fost deci ei dezonoare 

crescut, şi excelenţa ei a fost transformat în doliu. 

{1:41} în plus regele Antioh a scris lui întreg 

Britanie, că toţi ar trebui să fie o oameni, 

{1:42} si fiecare ar trebui să părăsească legile sale: Deci toate 

păgânii au convenit în conformitate cu porunca regelui. 

{1:43} da, multe asemenea israeliţilor consimţit a lui 

religie, jertfit idolilor, şi pângărit Sabatul. 

{1:44} pentru regele a trimis scrisori de mesagerii lui 

Jerusalem şi cetăţile lui Iuda pe care acestea ar trebui să 
urmeze 

ciudat legile ţării, 

{1:45} și ferească de jertfe arse şi sacrificiu, şi 

oferte de băutură, în templu; şi că acestea ar trebui să profan 

sabbaths şi zile de festival: 

{1:46} si polueaza sanctuar şi poporul Sfînt: 

{1:47} altare, şi de măslini şi capele de idoli, şi 

sacrificiu porc carne şi animale necurate: 

{1:48} că acestea, de asemenea, ar trebui să lase copiilor lor 

împrejur, şi să facă sufletele lor abominabil cu toate 



mod de necurăţia şi profanarea: 

{1:49} la capătul ei s-ar putea uita Legea, şi de a schimba 

toate ordonanţe. 

{1:50} si nu oricine ar face conform 

porunca regelui, a spus el, el ar trebui să moară. 

{1:51} în mod identic a scris el întreaga lui 

Britanie, şi numit supraveghetori peste toţi oamenii, 

comandand oraşele lui Iuda să-şi sacrifice, oras de oras. 

{1:52}, apoi mulţi oameni s-au adunat-le: 

pentru a wit fiecare unul care au părăsit legii; şi aşa au 

relele comise în teren; 

{1:53} și a condus israelitii în locuri secrete, chiar 

oriunde se putea fugi de înlesnire. 

{1:54} acum cincisprezecea zi a lunii Casleu, în 

sute patruzeci şi cincilea an, au înfiinţat urîciunea 

pustiirii pe altarul, şi construit idol altare pe parcursul 

oraşele lui Iuda pe fiecare parte; 

{1:55} şi arse tămâie la uşile caselor lor, şi 

în stradă. 

{1:56} şi când au avut Chitanţierele în bucăţi de 



Legea care a constatat, le-au ars cu foc. 

{1:57} si oricine a fost găsit cu orice carte de 

testament, sau în cazul în care orice angajat să lege, regele 

porunca era, că acestea ar trebui să-l punem la moarte. 

{1:58}, astfel, a făcut-au de autoritatea lor lui Israel 

în fiecare lună, la cât mai multe ca s-au găsit în oraşe. 

{1:59} acum cinci şi XX zi a lunii care 

a făcut sacrificiul pe altarul idol, care a fost pe altar de 

Dumnezeu. 

{1:60} în timp ce în conformitate cu porunca 

au pus la moarte anumite femei, care a cauzat lor 

copiii să fie tăiat împrejur. 

{1:61} și au spânzurat copiii despre grumajii lor, şi 

ghintuit casele lor, şi a ucis-le că a tăiat împrejur 

ei. 

{1:62} dar mulţi din Israel au fost rezolvate complet şi 

confirmat în sine nu a mânca orice lucru necurat. 

{1:63} de aceea mai degrabă de a muri, că acestea nu ar putea 
fi 

întinat cu carne, şi că acestea nu ar putea profan Sfânt 



legământ: atât, atunci ei au murit. 

{1: 64} si a fost foarte mare mânia asupra Israelului. 

{2:1} in acele zile a apărut Matatyah fiul lui Ioan, 

fiul lui Simeon, un preot din fiii lui Joarib, din 

Ierusalim, şi a locuit în nedelcu. 

{2:2} şi a avut cinci fii, Joannan, numit catalin: 

Simon {2:3}; Thassi numit: 

{2:4} Iuda, care a fost numit Maccabeus: 

{2:5} Eleazar, numit Avaran: şi Jonathan, a căror 

numele de familie a fost Apphus. 

{2:6} şi când a văzut hule care au fost 

comise în Iuda şi Ierusalim, 

{2:7} he said, este vai de mine! de aceea s-a născut pentru a 
vedea 

această mizerie poporului meu, şi de cetatea sfântă, şi să mă 
opresc 

acolo, atunci când acesta a fost livrat în mâna de inamic, şi 

Sanctuarul de la mână de straini? 

{2:8} Templul ei a devenit ca un om fara glorie. 

{2:9} ei glorios navele sunt duşi în captivitate, 

nou-născuţi ei sunt ucişi în stradă, ei tineri cu 



sabia de inamic. 

{2:10} ce naţiune nu a avut o parte din Regatul ei 

şi ajuns din prada ei? 

{2:11} toate ornamente ei sunt luate departe; de un drum liber 

femeia e devenit un bondslave. 

{2:12} şi, Iată, Sanctuarul nostru, chiar şi frumuseţea noastră şi 

Slava noastră este pus deşeurilor şi neamurile l-au profanat. 

{2:13} în ce scop, prin urmare, trebuie să trăim mai? 
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{2:14} apoi Matatyah şi fiii lui chirie hainele lor, 

şi pune pe sac, şi plâns foarte inflamat. 

{2:15} în medie în timp ce ofiţerii de rege, cum ar fi 

obligaţi oamenii la revoltă, a venit în oraş nedelcu, la 

Fă-i sacrifice. 

{2:16} şi atunci când mulţi din Israel au venit unto ei, 

Matatyah, de asemenea, şi fiii lui s-au adunat. 

{2:17}, apoi a răspuns regelui ofiţeri, şi a zis 

Matatyah pe acest înţelept, eşti un conducător şi un onorabil 

şi mare om în acest oraş, şi consolidate cu fiii şi 

fraţii: 



{2:18} acum aceea Vino tu primul, şi îndeplinesc 

porunca regelui, ca şi toate popoarele au făcut, 

Da, şi bărbaţii lui Iuda, de asemenea, şi cum ar fi să rămână la 

Ierusalim: Deci vei tu şi casa ta fi în număr de 

prietenii regelui, şi tu şi fiii tăi trebuie să fie 

onorat cu argintul şi aurul, şi mai multe recompense. 

{2:19} Matatyah apoi a răspuns şi a vorbit cu un puternic 

voce, deşi toate Neamurile care sunt sub regele 

stăpânirea să-l asculte şi se încadrează departe fiecare unul de 
la 

religia părinţilor lor, şi da consimţământul său 

porunci: 

{2:20} încă va eu si fiii mei şi fraţii mei umbla în 

Pactul de părinţii noştri. 

{2:21}, Doamne fereşte, că noi ar trebui să va părăsi legii şi 

ordonante. 

{2:22} am nu va asculta cuvintele regelui, să meargă 

la religia noastră, fie la dreapta sau la stânga. 

{2:23} acum când el a avut stânga vorbind acestea cuvinte, 
acolo 

a venit unul dintre evreii înaintea tuturor să-şi sacrifice pe 



Altarul care era la nedelcu, potrivit king's 

porunca. 

{2:24} lucru care când Matatyah văzut, el a fost 

inflameaza cu zel, şi conducerea lui tremurau, nici nu ar putea 
el 

înduri să arate mânia lui conform hotărârii: aceea 

El a fugit, şi -l-a ucis pe altar. 

{2:25}, de asemenea, regele Comisarul, care a obligat 

bărbaţii să-şi sacrifice, el a ucis la acel moment, şi altarul pentru 
el 

tras în jos. 

{2:26} astfel tratate el zel pentru Legea lui Dumnezeu ca ca 

Phinees a zis stanca fiul lui Salom. 

{2:27} Matatyah şi a strigat tot orasul cu o 

cu voce tare, zicând: cine este zelos a legii, şi 

maintaineth Legământului, să-l urmaţi-mă. 

{2:28}, astfel încât el și fiii săi au fugit în munţi, şi stânga 

tot ce au avut vreodată în oraş. 

{2:29} apoi multe care căutat dreptatea şi judecata 

a mers în jos în pustie, să locuiască acolo: 

{2:30} atât ei şi copiii lor, şi soţiile lor; şi 



vitele lor; deoarece afectiuni a crescut inflamat asupra lor. 

{2:31} acum când s-a spus regelui publici, şi 

gazdă, care era la Ierusalim, în Cetatea lui David, că anumite 

oameni, care a rupt regele porunca, s-au dus 

jos în locuri secrete în pustie, 

{2:32} au urmat după ei un număr mare, și 

au surprins-le, au campat împotriva lor, şi 

făcut război împotriva lor în ziua de Sabat. 

{2:33} si au zis: ei, lasa ceea ce voi avea 

până în prezent sunt suficiente; ieşi afară, şi nu conform 

porunca regelui, şi voi trăi. 

{2:34}, dar ei au spus, noi nu va veni mai departe, nici nu va 

facem porunca regelui, pentru profan în ziua Sabatului. 

{2:35} atât, atunci ei le-a dat lupta cu toate viteza. 

{2:36} Mangaietorul ei le-a răspuns nu, nici nu au aruncat 

o piatra de la ei, nici oprit locuri în cazul în care acestea 
stabilesc ascuns; 

{2:37} dar a spus, să ne mor toate în nostru innocency: cer 

şi pământul va depune mărturie pentru noi, că ne-aţi pune la 
moarte 

nedrept. 



{2:38}, astfel încât acestea au crescut până împotriva ei în lupta 
pe 

Sabatul, şi au ucis-le, cu nevestele şi copii lor 

şi vitele lor, la numărul de o mie de oameni. 

{2:39} acum când Matatyah şi prietenii lui înţeles 

din prezenta directivă, au plâns pentru ei chiar în gât. 

{2:40} şi unul dintre ei a spus altuia, dacă facem cu toate ca 

fraţii noştri au făcut, şi nu lupta pentru vieţile noastre şi legile 

împotriva păgânilor, ei vor acum rapid rădăcină noi din 

pământ. 

{2:41} în acel moment, prin urmare, au decretat, zicând: 

Oricine va veni pentru a lupta cu noi în ziua de Sabat 

zi, vom lupta împotriva lui; nici nu vom muri, ca noastre 

fraţi care au fost ucişi im locuri secrete. 

{2:42}, apoi a venit i o companie de 

Assideans care erau vitejii lui Israel, chiar toate cum ar fi 

s-au dedicat voluntar la Legea. 

{2:43}, de asemenea, toţi cei ce au fugit pentru Persecuţia s-a 
alăturat 

au zis ei, şi au fost un sejur la ei. 



{2:44}, astfel încât acestea s-au alăturat forţelor lor, şi a lovit 
păcătoase bărbaţi 

în furia lor, şi oameni răi în mânia lor: ceilalţi 

a fugit în păgâni pentru înlesnire. 

{2:45} apoi Matatyah şi prietenii lui s-au dus despre, 

şi a tras în jos altarele: 

{2:46} si ce copii soever au găsit în cadrul 

coasta din Israel împrejur, cei care au tăiat împrejur 

vitejie. 

{2:47} au exercitat, de asemenea, după cei mândri, şi 

munca a prosperat în mâna lor. 

{2:48} asa ca au recuperat Legea din mâna 

Neamurile, şi din mâna regi, nici nu a suferit ei 

păcătosul Triumf. 

{2:49} acum când timpul a atras aproape că Matatyah 

ar trebui să moară, a zis: fiii lui, căci acum mândrie şi 

mustrare ajuns puterea, şi în momentul de distrugere, şi 

mânia de indignare: 
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{2:50} acum, de aceea, fiii mei, fiţi zelos pentru lege, 



şi da viaţa voastră pentru Pactul de părinţii voştri. 

{2:51} apel aminte ce acte părinţii noştri a făcut în 

timpul lor; asa ca va voi primi o mare onoare şi o 

numele veşnică. 

{2:52} Avraam nu a fost găsit credincios în ispită, 

şi acesta a fost imputată zis pentru dreptate? 

{2:53} Joseph in timp de primejdie sa păstrat 

porunca și a fost făcut domn al Egiptului. 

{2:54} Phinees Tatăl nostru în fiind zelos şi arzătoare 

obţinut legământul o preoţie veşnică. 

{2:55} Isus pentru îndeplinirea cuvântul a fost făcut un 
judecător în 

Israel. 

{2:56} Caleb pentru poartă mărturie înaintea Adunării 

a primit moştenirea a terenului. 

{2:57} David pentru a fi milostiv posedat tronul 

o împărăţie veşnică. 

{2:58} a fost Elias pentru a fi plin de râvnă şi fervent pentru 
Legea 

luat la cer. 

{2:59} anania, Azarias, şi Lee, crezând, au fost 



salvat din flacăra. 

{2:60} Daniel pentru său innocency a fost livrat din 

gura de lei. 

{2:61} şi astfel voi considera de-a lungul tuturor veacurilor, care 

nici unul care pune increderea in el vor fi depăşite. 

{2:62} nu apoi frica cuvintele unui om păcătos: sa 

Gloria se balega si viermi. 

{2:63} la zi el se ridică şi a doua zi el se 

nu a găsit, pentru că el este întors în său praf, şi a lui 

crezut că este de vină pentru nimic. 

{2:64} aceea, fiii mei, fiţi viteaz şi arăta 

voi înşivă bărbaţi în numele legii; pentru de acesta trebuie să 

obține glorie. 

{2:65} şi Iată, ştiu că dumneavoastră fratele Simon este un 

om de sfat, da ureche zis mereu: el trebuie să fie o 

Tatăl vouă. 

{2:66} în ceea ce priveşte Maccabeus de Iuda, el a fost puternic 
şi 

puternică, chiar de la Tinereţe până: lasă-l să fie căpitanul, şi 

lupta lupta a poporului. 



{2:67} ia, de asemenea, voi toti cei care respecta legea, 

şi voi răzbuna greşit poporului tău. 

{2:68} recompensă complet păgâni, şi ia aminte la 

poruncile Legii. 

{2:69} asa ca el le-a binecuvîntat, şi a fost adunat a lui 

părinţii. 

{2:70} si a murit în o sută patruzeci şi şasea ediţie, 

şi fiii săi l-au îngropat în văruite părinţii lui la 

Nedelcu, şi tot Israelul a făcut jale mare pentru el. 

{3:1} apoi fiul lui Iuda, numit Maccabeus, a crescut până în 

locul lui. 

{3:2} şi toţi fraţii lui l-au ajutat, şi aşa a făcut toate acestea 

care a avut loc cu tatăl său, şi au luptat cu veselie 

Bătălia de la Israel. 

{3:3} atât el gat lui mare onoare de oameni, şi a pus pe o 

pieptarul ca un gigant, şi girt lui Ham războinice despre 

El, şi el a făcut bătălii, protejarea gazdă cu sabia. 

{3:4} în actele sale el a fost ca un leu, şi ca un leu tigru 

urlet de prada sa. 

{3:5} pentru a urmat cei răi, şi a încercat-le, 



şi arse până cele care contrariat poporului său. 

{3:6} aceea cei răi de diminuat teama de el, şi 

toţi lucrătorii din faradelegea s-au tulburat, pentru că 
mântuirea 

a prosperat în mână. 

{3:7} el întristat de asemenea mulţi regi, şi a făcut Jacob 
bucuros 

cu actele sale, şi Memorialul lui este binecuvântat pentru 
totdeauna. 

{3:8} mai mult decât atât, el a mers prin oraşele din Iuda, 

distrugerea nelegiuiţi din ele, şi departe de cotitură mânia 

din Israel: 

{3:9} astfel încât el a fost renumit pentru cea mai mare parte a 

pământ, şi el a primit la el cum ar fi fost gata să piară. 

{3:10} apoi Apollonius adunat neamurilor, 

şi o serie mare din Samaria, să lupte împotriva Israelului. 

{3:11} lucru care atunci când Iuda perceput, a mers mai departe 

pentru a satisface-l, şi aşa el l-a lovit și omorât: multe asemenea 

căzut ucişi, dar restul au fugit. 

{3:12} de aceea Iuda a luat prada lor, şi Apollonius' 

sabie de asemenea, şi totodată a luptat toata viata lunga. 



{3:13} acum când Seron, un prinţ al armatei siriene, 

auzit spune că Iuda s-au adunat la el o multitudine şi 

Firma de credincios să meargă cu el la război; 

{3:14} a spus, el va primi-mi un nume şi onora în 

Britanie; pentru voi merge lupta cu Iuda şi le care sunt 

cu el, care dispreţuiesc porunca regelui. 

{3:15}, aşa că l-a făcut pregătit pentru a merge în sus, şi acolo a 
mers 

cu el o serie puternic de nelegiuiţi să-l ajute şi să 

fi răzbunat de copiii lui Israel. 

{3:16} si cand a venit aproape merge până de 

Bethhoron, Iuda a ieşit să-l întâlnesc un mic 

Hobby-uri: 

{3:17} care, când au văzut gazdă vine pentru a răspunde 

ei, a spus lui Iuda, cum vom fi capabili, fiind atât de puţini, 

pentru a lupta împotriva o multitudine atât de mare şi atât de 
puternică, văzându-ne 

sunt gata să leşin cu postul în această zi? 

{3:18} pentru care Iuda a răspuns, este indiferent de greu 

pentru mulţi să fie închis în mâinile câtorva; şi cu 



Dumnezeu din cer este unul toate, pentru a oferi cu o mare 
multitudine, 

sau o companie mica: 

{3:19} pentru victoria din bătălia standeth nu în 

multitudine de o gazdă; dar puterea vine din cer. 
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{3:20} au venit împotriva noastră în multă mândrie şi 
nelegiuirea 

pentru a distruge noi, şi soţiile şi copiii noştri şi să ne strice: 

{3:21}, dar luptăm pentru viaţa noastră şi legile noastre. 

{3:22} de aceea Domnul însuşi va răsturna le 

înainte de chipul nostru: si ca pentru tine, voi nu fi frică de ei. 

{3:23} acum, de îndată ce el a rămas vorbind, el a sărit 

brusc asupra ei, şi astfel Seron şi gazdei sale a fost 

răsturnat înaintea lui. 

{3:24} si le-au exercitat la apusul 

Bethhoron zis simplu, în cazul în care au fost ucişi despre opt 

sute de oameni şi au fugit în ţara de reziduuri 

Filistenii. 

{3:25}, apoi a început frica de Iuda şi fraţii lui, şi 

un peste mare groază, să cadă asupra Naţiunilor rotund 



despre ele: 

{3:26} noastre ca faima sa a ajuns rege, şi toate 

naţiunile vorbit de luptele din Iuda. 

{3:27} acum, când regele Antioh auzit aceste lucruri, el 

era plin de indignare: aceea a trimis şi s-au adunat 

împreună toate forţele din domeniul său, chiar şi o armată 
foarte puternică. 

{3:28} a deschis, de asemenea, lui comori, şi a dat soldaţii săi 

plata pentru un an, comandat-le pentru a fi gata whensoever 

El ar trebui să nevoie de ele. 

{3:29} cu toate acestea, când a văzut că banii lui 

comori nu a reuşit şi că au fost tributes din ţară 

mici, din cauza vrajbă și ciuma, care a avut 

a adus asupra terenului în ţinând departe legile care a avut 

fost din vechime; 

{3:30} temea că el nu ar trebui să fie capabil să suporte 

tarifele de mai, nici să aibă astfel de cadouri pentru a da acest 
lucru 

din belşug aşa cum a făcut înainte: pentru a avut înmulţit mai 
sus 

regi care au fost înainte de el. 



{3:31} aceea, fiind foarte nedumerit în mintea lui, el 

hotărât să meargă în Persia, acolo pentru a lua tributuri de 

ţări, şi a aduna bani. 

{3:32} asa ca el a plecat paraschiv, un nobil, şi unul dintre 

sânge regal, pentru a supraveghea afacerile rege din Râul 

Eufrat până la graniţele Egiptului: 

{3:33} şi pentru a aduce fiul său Antioh, până când a venit 

din nou. 

{3:34} în plus el a emis unto el jumătate a lui 

forţele, şi elefanţi, şi i-a dat taxa de toate lucrurile 

că el ar fi făcut, ca, de asemenea, referitoare la acestea, care a 
locuit 

în Iuda şi Ierusalim: 

{3:35}, la spirit, că el trebuie trimite o armată împotriva lor, 

pentru a distruge şi rădăcină în puterea lui Israel, şi 

ramasita de la Ierusalim, şi să ia departe lor memorial din 

acel loc; 

{3:36} şi că el ar trebui să pună străini în toate lor 

sferturi, şi să împartă terenurile lor de către mulţime. 

{3:37} asa ca regele a luat jumătate din forţele care 



a rămas, şi a plecat la Antiohia, oraşul său regal, 

sute patruzeci şi şaptelea an; şi au trecut râul 

Eufrat, el a trecut prin mari ţări. 

{3:38} apoi paraschiv a ales Ptolemee fiul lui 

Dorymenes, Nicanor si Gorgias, viteji de 

prietenii regelui: 

{3:39} şi cu ei a trimis patruzeci de mii de footmen, 

şi şapte mii de călăreţi, pentru a merge în teren de Iuda, 

şi să o distrugă, ca regele a poruncit. 

{3:40} asa ca au dus mai departe cu toată puterea lor, şi -a 

şi înclinate de Emmaus în ţară şi simplu. 

{3:41} şi comercianţii de ţară, audiere 

faima de ei, a luat argintul şi aurul foarte mult, cu 

publici, şi a venit în lagărul pentru a cumpara copii de 

Israel pentru sclavii: o putere tot din Siria şi a terenurilor de 

Filistenii s-au alăturat ei. 

{3:42} acum când Iuda şi fraţii lui a văzut că 

mizeriile s-au înmulţit, şi că forţele encamp 

ei înşişi în frontierele lor: pentru ştiau cum regele i-a 

având în vedere porunca de a distruge poporul, şi cu totul 



eliminarea acestora; 

{3:43}, au zis unul către altul, să ne restaura 

putrezite avere poporului nostru, şi să ne lupta pentru noastre 

oameni şi sanctuar. 

{3:44}, apoi a fost întâlnirii s-au adunat împreună, care 

Acestea ar putea fi gata de luptă, şi că ei ar putea să se roage, şi 

cere milă şi compasiune. 

{3:45} acum Ierusalim pune nule ca un pustiu, a fost 

nici unul dintre copiii ei, care a intrat în sau în afara: Sanctuarul, 
de asemenea, 

s-a călcat în jos, şi străinilor ţinut apăsat puternic; The 

păgânii au avut lor de locuire în acel loc; iar bucuria a fost 
adoptată 

la Iacov, şi ţeavă cu harpă a încetat. 

{3:46} aceea, israeliţii s-au adunat 

împreună, şi a venit la Maspha, împotriva Ierusalimului; pentru 

în Maspha a fost locul unde s-au rugat odinioară în 

Israel. 

{3:47}, atunci au postit în acea zi, şi a pune pe sac, 

aruncat cenuşă peste capetele lor, şi închiria hainele lor, 

{3:48} și deschide cartea Legii, în care 



păgâne a încercat să picteze chipul imaginile lor. 

{3:49} i-au adus, de asemenea, articole de îmbrăcăminte de 
preoţi, şi 

dintâi roade şi zeciuielile: şi Nazarites au stârnit, 

Cine a realizat zilele lor. 

{3:50} apoi au strigat cu glas tare faţă de cer, 

zicând: ce să facem cu aceste, şi unde vom 

transporta-le departe? 

{3:51} pentru Sanctuarul tău este călcat în picioare şi pângărit, 

şi preoţii tăi sunt întristaţi, şi a adus mici. 

{3:52} si lo, păgânii sunt asamblate împreună împotriva 

noi pentru a ne distruge: ce lucruri îşi imaginează faţă de noi, tu 

ştii. 

{3:53} cât vom fi capabili să stea împotriva lor, cu excepţia 

tu, Dumnezeule, fie ajutorul nostru? 
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{3:54}, apoi au sunat cu trâmbiţele, şi a strigat cu o 

cu voce tare. 

{3:55} şi după acest Iuda hirotonit căpitani peste 

oamenii, chiar căpitani peste mii şi peste sute, 



şi peste cincizeci de ani, si peste zeci. 

{3:56}, dar în ceea ce priveşte cum ar fi fost construirea de case, 
sau a avut 

logodit soţiile, s-au plantat vii sau au fost 

speriati, aceste el a poruncit ca trebuie să revină, fiecare 

om la casa lui, în condiţiile legii. 

{3:57} astfel tabăra eliminate, şi au tăbărât la sud 

marginea Emmaus. 

{3:58} şi Iuda a spus, braţul voi înşivă, şi fie viteaz 

bărbaţi, şi Vezi că voi fi în pregătire împotriva dimineata, 

că voi putea lupta cu aceste naţiuni, care sunt asamblate 

împreună împotriva noastră pentru a distruge noi şi sanctuarul 
nostru: 

{3:59} pentru că este mai bine pentru noi să moară în luptă, 
decât să Iată 

calamităţi ale poporului nostru şi sanctuarul nostru. 

{3:60} cu toate acestea, ca voia lui Dumnezeu este în cer, aşa 

să-l facă. 

{4:1} atunci a luat footmen Gorgias cinci mii, şi o 

mii de călăreţi mai bune, şi eliminat din 

Tabăra de noapte; 



{4:2} la sfârşitul el ar putea grăbi în la tabăra 

Evreii, şi le loveste brusc. Şi oamenii din cetate 

au fost lui ghiduri. 

{4:3} acum când Iuda auzit acestora el însuşi eliminate, 

şi bărbaţi viteji cu el, că el ar putea lovi regelui 

Armata, care a fost la Emaus, 

{4:4} în timp ce încă forţele au fost dispersate la 

tabără. 

{4:5} în sezonul medie a venit Gorgias noaptea în 

tabăra lui Iuda: şi când a găsit nimeni acolo, el a căutat 

ei în munţi: pentru a spus el, aceste colegii să fugă din 

noi 

{4:6} dar cât mai curând ca aceasta a fost ziua, arătat Iuda el 
însuşi în 

Câmpia cu trei mii de oameni, care au avut totuşi 

nici blindaj, nici săbii la mintea lor. 

{4:7} și au văzut lagărul de păgâni, care a fost 

puternic şi bine valorificată şi înconjurat rotunde despre cu 

călăreţi; şi acestea au fost expert de război. 

{4:8}, apoi a spus Iuda la oamenii care erau cu el, frica 



voi nu lor multitudine, nu fiţi frică de asaltul lor. 

{4:9} Amintiţi-vă cum părinţii noştri au fost livrate în 

Marea Roşie, atunci când Faraon le-a urmărit cu o armată. 

{4:10} acum, prin urmare, să ne striga la cer, dacă 

poate Domnul va avea milă de noi, şi 

Amintiţi-vă de legământul de părinţii noştri, şi de a distruge 
acest gazdă 

faţa noastră această zi: 

{4:11} că astfel încât toţi păgânii pot să ştiu că există o 

care delivereth şi saveth Israel. 

{4:12}, apoi straini a ridicat ochii, şi am văzut 

Ei vin peste împotriva ei. 

{4:13} aceea s-au dus din lagăr lupta; dar 

cei ce erau cu Iuda suna trompetele lor. 

{4:14}, astfel încât acestea s-au alăturat luptei, şi păgânii fiind 

inconfortabila a fugit în câmpie. 

{4:15} dar toate hindmost dintre ei au fost ucişi cu 

sabie: pentru le-au exercitat pentru Gazera, şi 

câmpiile din Idumea, şi Azotus şi Jamnia, aşa că nu există 

au fost ucişi de le la trei mii de oameni. 



{4:16} acest lucru făcut, Iuda s-a întors din nou cu său gazdă din 

urmărirea lor, 

{4:17} şi a spus poporului, nu fi lacomi de strica 

în măsura în care există o luptă înainte de noi, 

{4:18} si Gorgias şi gazdei sale sunt aici de noi în 

munte: dar voi sta acum împotriva duşmanilor noştri, şi 

le depăşi, şi după aceea voi pot lua cu îndrăzneală prada. 

{4:19} ca Iuda era încă vorbind acestea cuvinte, acolo 

a apărut o parte dintre ei uita din munte: 

{4:20} care când au perceput că evreii au pus 

lor gazdă să zbor şi au fost de arsură corturi; pentru fum 

care a fost văzut declarat ceea ce a fost făcut: 

{4:21} atunci când, prin urmare, au perceput aceste lucruri, ei 

s-au inflamat frică, şi de a vedea, de asemenea, gazdă de Iuda 
în 

simplu gata de lupta, 

{4:22} au fugit fiecare unul în ţara de străini. 

{4:23} apoi Iuda s-a întors pentru a strica corturi, unde au 

luat mult aur şi argint şi albastru, mătase, şi violet de 

mare şi o bogăţie mare. 



{4:24} după aceasta au dus acasă, şi cântat un cântec de 

Ziua Recunostintei, şi lăudat pe Domnul din ceruri: pentru că 
este 

Bună, pentru că mâncarea de mila lui pentru totdeauna. 

{4:25} astfel Israel a avut o mare eliberare în acea zi. 

{4:26} acum toţi străinii care au scăpat de venit şi 

Adri a spus ceea ce sa întâmplat: 

{4:27} care, când a auzit, a fost confundat şi 

descurajată, deoarece nici aceste lucruri ca el ar fi fost 

făcut lui Israel, nici astfel de lucruri ca regele a poruncit 

l-au ajuns să treacă. 

{4:28} anul viitor, prin urmare, în urma paraschiv s-au adunat 

împreună şase zeci mii bărbaţi gamă de picior, şi cinci 

mii de călăreţi, că el ar putea închina ei. 

{4:29}, aşa că au venit în Idumea, şi au tăbărât corturile lor 

la Bethsura, si Iuda i-a întâmpinat cu zece mii de oameni. 

{4:30} și când a văzut că puternic armată, s-a rugat şi 

spus, binecuvântată eşti tu, O Mântuitorul lui Israel, care potoli 

violenţa de om puternic de mâna lui robul tău 

David, şi i gazdă străini în mâinile de 



Jonathan fiul lui Saul, şi lui armourbearer; 

{4:31} taci această armată în mâna poporului tău Israel, 

şi să fie confundat în puterea lor şi călăreţi: 
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{4:32} face le să fie nici curaj, şi cauza 

îndrăzneală de puterea lor să scadă departe, şi să le cutremur 

distrugerea lor: 

{4:33} i-a aruncat în jos cu sabia de cei ce iubesc 

ta, si lasa toti cei care cunosc numele tău lăuda cu 

Ziua Recunostintei. 

{4:34}, astfel încât ei să se alăture Bătălia; şi acolo au fost ucişi 
de 

gazdă de adri aproximativ cinci mii de oameni, chiar înainte de 
a le 

au fost ei ucişi. 

{4:35} acum când ioana văzut armata sa pune zbor, şi 

bărbăţia lui Iuda soldaţi, şi modul în care acestea au fost gata 

fie pentru a trăieşti sau mori vitejie, el a intrat în Antiohia, şi 

s-au adunat împreună o companie de străini, şi a făcut 

Armata lui mai mare decât a fost, el propusese să vină din nou 
în 



Judea. 

{4:36}, apoi a spus Iuda şi fraţii lui, Iată, noastre 

inamicii sunt inconfortabila: să ne suim la cureţe şi 

dedica sanctuar. 

{4:37} la aceasta toată Oştirea asamblate se 

împreună, şi a crescut în Muntele Sion. 

{4:38} şi când au văzut altar pustiu, şi 

Altarul profanat, şi porţile ars, şi arbuşti în creştere 

în instanţa de judecată ca şi o pădure, sau într-unul din munti, 
da, 

şi preoţi camerele tras în jos; 

{4:39} au inchiriat hainele lor, şi a făcut mare 

jale, şi exprimate cenuşă peste capetele lor, 

{4:40} şi căzut plat la pământ pe feţele lor, 

şi a suflat o alarmă cu trompete, şi a strigat spre 

cer. 

{4:41} apoi Iuda numit oameni pentru a lupta împotriva 

cei care au fost în cetate, până când el a avut curăţit 

sanctuar. 

{4:42} asa ca el a ales preoţi de conversaţie fără prihană, 



cum ar fi avut plăcerea în Legea: 

{4:43} care curăţit sanctuar, şi goale out 

pietre spurcat într-un loc necurat. 

{4:44} și când ca au consultat ce să fac cu 

altarul jertfelor arse, care a fost profanat; 

{4:45} au crezut mai bine să trageţi-l în jos, ca nu cumva ar 
trebui să 

fi o ocară pentru ei, pentru că păgânii au spurcat l: 

de aceea l-au tras în jos, 

{4:46} si adunat pietre în munte de 

Templul într-un loc comod, până când ar trebui să vină o 

Profetul să arate ce ar trebui făcut cu ei. 

{4:47}, atunci ei au luat pietre tot conform legii, 

şi a construit un altar nou în funcţie de fosta; 

{4:48} şi alcătuit de sanctuar, şi lucrurile pe care 

au fost în templu, şi a sfinţit instanţelor. 

{4:49} au făcut, de asemenea, navelor noi sfinte, şi în 

Templului au adus sfeşnicul, şi altarul ars 

oferte, şi tămâie, şi tabelul. 

{4:50} si pe altar au ars tămâie, şi 



lămpile care au fost la Sfeşnic au luminat, ca ei 

s-ar putea da lumina în templu. 

{4:51} în plus au stabilit pâini la masă, şi 

răspândit în voaluri, şi a terminat toate lucrările care au 

a început să facă. 

{4:52} acum pe cele cinci şi XX ziua a noua 

luna, care se numeşte lună Casleu, în sute 

patruzeci şi opt ani, au sculat devreme în dimineaţa, 

{4:53} şi a oferit jertfa conform legii asupra 

nou altarul jertfelor arse, au făcut. 

{4:54}, la ce ora si ce zi păgâni au 

pângărit ea, chiar şi în care a fost acesta dedicat cu cântece, şi 

citherns, şi harpe, şi chimvale. 

{4:55}, atunci tot poporul a căzut de pe feţele lor, 

inchinandu-se şi lăudând pe Dumnezeu din cer, care a dat 

le bună de succes. 

{4:56} şi aşa au continuat dăruire altarului opt 

zile şi oferite de jertfe arse cu bucurie, şi 

Adus ca jertfa de lauda si eliberare. 

{4:57} au, de asemenea, acoperită în prim-planul Templului cu 



coroane de aur, şi cu scuturi; şi porţile şi 

Camerele au reînnoit, şi spânzurat usi asupra lor. 

{4:58} astfel a fost foarte mare veselie printre 

oameni, pentru că ocara neamurilor a fost înmagazinat. 

{4:59} în plus Iuda şi fraţii lui cu tot 

hirotonit congregaţie a Israelului, care zilele 

dăruire altarului ar trebui să fie păstrate în sezonul lor de 

anul de spaţiu de opt zile, de la cele cinci şi 

douăzecea zi a lunii Casleu, cu bucurie şi veselie. 

{4:60} în acel moment, de asemenea, ei au construit sus 
Muntele Sion 

cu ziduri inalte si puternice turnuri rotunde despre, ca nu 
cumva 

Neamurile ar trebui să vină şi călca în jos, aşa cum au făcut 

înainte. 

{4:61} și au stabilit acolo o garnizoană să păstraţi-l, şi 

Bethsura fortificate pentru ao păstra; că oamenii ar putea avea 

o apărare împotriva Idumea. 

{5:1} acum când neamurile rotunde despre auzit că 

Altarul a fost construit şi sanctuarul reînnoit ca inainte, 

nemulţumit-le foarte mult. 



{5:2} aceea au crezut pentru a distruge generarea de 

Iacov, care a fost printre ei, şi pe urmă au început să 

ucide şi distruge oameni. 

{5:3} apoi Iuda a luptat împotriva copiilor lui Esau 

Idumea la Arabattine, pentru că au asediat georgescu: şi el 

le-a dat o mare rasturnare, şi scăzut curajul lor, şi 

a luat prada lor. 

{5:4}, de asemenea, el a amintit prejudiciul a copiilor 

Fasole, care a fost o cursă şi o infracţiune norodului, 

în care acestea se afla în aşteptaţi pentru ei în moduri. 

{5:5} el închis ei, prin urmare, în towers, şi 

Tabăra împotriva lor, şi le-a distrus cu totul, şi 

ars turnuri din acel loc cu foc, şi tot ce au fost 
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în aceasta. 

{5:6} apoi a trecut cu copiii 

Ammon, unde a găsit o putere puternic, şi de mult oamenii, 

cu Timotei căpitanul lor. 

{5:7} asa ca a luptat mai multe bătălii cu ei, până la lungime 

ei au fost inconfortabila înaintea lui; şi el le-a lovit. 



{5:8} şi când el a luat Atanasoaei, cu oraşele 

apartenenţa la aceasta, s-a întors în Judea. 

{5:9} apoi păgâni care au fost la Galaad asamblate 

ei împreună împotriva israeliţii care au fost în lor 

trimestre, pentru a le distruge; dar ei au fugit spre Cetatea de 

Dathema. 

{5:10} şi a trimis scrisori lui Iuda şi fraţii lui, 

păgâni care sunt rotunde despre noi sunt asamblate împreună 

împotriva noastră pentru a ne distruge: 

{5:11} şi ei se pregătesc să vină şi să ia 

Cetatea dimineaţă ne sunt au fugit, Timotei fiind căpitanul 

lor gazdă. 

{5:12} vin acum, prin urmare, şi izbăveşte-ne din lor 

mâini, pentru mulţi dintre noi sunt ucişi: 

{5:13} da, toţi fraţii noştri care au fost în locuri de 

Pantir sunt puse la moarte: soţiile şi copiii lor, de asemenea, 

ei au purtat captivi, şi suportă departe lucrurile lor; 

şi ei au distrus acolo despre un mii de oameni. 

{5:14} în timp ce aceste litere erau încă gata, Iată, acolo 

au venit alte mesagerii din Galileea, cu hainele lor de chirie, 



care a raportat acest înţelept 

{5:15} şi a spus, ei Ptolemaida şi Tirului, şi 

Sidon, şi toate Galileea neamurilor, sunt asamblate 

împreună împotriva noastră pentru a ne consuma. 

{5:16} acum când Iuda şi oamenii auzit acestea 

cuvinte, au adunat o mare adunare împreună, pentru a 

consulta ceea ce trebuie să fac pentru fraţii lor, care au fost în 

probleme şi agresat de ele. 

{5:17}, apoi a spus Iuda lui Simon fratele său, alege 

tine afară de oameni, şi du-te şi dă fraţii tăi care sunt în 

Galileea, pentru am şi Jonathan fratele meu va intra în 

ţară din Galaad. 

{5:18} asa ca el a plecat iosif fiul lui zaharia, şi 

Azarias, Capitani de oameni, cu rÄ mÄ ĹźiĹŁa gazdă 

în Iudeea să-l păstraţi. 

{5:19} Unto care le-a dat porunca, zicând:, ia 

voi taxa de acest oameni, si vad ca voi face nu război 

împotriva păgânilor până în momentul în care am ajuns din 
nou. 

{5:20} acum lui Simon s-au dat trei mii de oameni 



să meargă în Galileea, şi Iuda opt mii oamenilor pentru 

ţara din Galaad. 

{5:21}, apoi a intrat Simon în Galileea, unde a luptat 

multe bătălii cu păgâni, astfel încât păgânii au fost 

inconfortabila de el. 

{5:22} si le-a urmat până la poarta Ptolemaida; 

şi acolo au fost ucişi de păgâni aproximativ trei mii 

oameni, a căror prada a luat. 

{5:23} iar cei care erau din Galileea, şi în Arbattis, 

cu soţiile şi copiii lor, şi tot ce au avut, 

a luat departe cu el, şi le-a adus în Judea cu 

mare bucurie. 

{5:24} Maccabeus Iuda, de asemenea, şi fratele său, Jonathan 

a mers Iordanul, şi au călătorit călătorie de trei zile în 

pustie, 

{5:25} unde s-au întâlnit cu Nabathites, care a venit 

le într-un mod paşnic, şi le-a spus fiecare lucru 

ce sa întâmplat cu fraţii lor din teren Galaad: 

{5:26} şi cum că multe dintre ele au fost închise în 

Bosora, şi Bosor şi Donald, Casphor, marcat, şi 



Carnaim; toate aceste oraşe sunt puternic şi mare: 

{5:27} şi că acestea s-au închis în restul orașelor 

țării din Galaad, şi că împotriva a doua zi ei 

a numit pentru a aduce lor gazdă forturilor, si de a 

Luaţi-le, şi de a distruge-le pe toate într-o zi. 

{5:28} Hereupon Iuda şi gazda sa transformat dintr-o dată de 

modul de pustie zis Bosora; şi când a avut 

El a câştigat oraşul, ucis toţi bărbaţii cu marginea 

sabia, şi a luat toate prada lor, şi ars Cetatea cu foc, 

{5:29} de unde a scos de noapte, şi a mers până la 

El a venit la cetate. 

{5:30} şi devreme în dimineaţa au uitat în sus, şi, 

Iată, a existat o nenumarati oameni poartă scari 

şi alte motoare de război, să ia Cetatea: pentru ei 

au atacat ei. 

{5:31}, prin urmare, atunci când Iuda a văzut că bătălia a fost 

început, şi că strigătul oraşului suit la ceruri, cu 

trompete, şi un sunet excelent, 

{5:32} a zis: sa gazdă, lupta aceasta zi pentru dumneavoastră 

fraţii. 



{5:33}, aşa că a mers mai departe în spatele lor în trei companii, 

Cine suna trompetele lor, şi a strigat cu rugăciune. 

{5:34} apoi gazda Timotei, ştiind că a fost 

Maccabeus, a fugit la el: de aceea el a lovit-le cu o 

mare de sacrificare; pentru ca acolo au fost ucişi de le acea zi 

aproximativ opt mii de oameni. 

{5:35} acest lucru făcut, Iuda deviat la Maspha; şi după 

El a atacat că el a luat şi a ucis toţi bărbaţii 

şi a primit prada acestuia şi şi ars-o cu foc. 

{5:36} de acolo a plecat el, şi a luat Casphon, mihai, 

Bosor, şi în alte oraşe ale ţării din Galaad. 

{5:37}, după aceste lucruri s-au adunat Timotei un alt 

gazdă şi tabăra împotriva Raphon dincolo de pârâu. 

{5:38} asa ca Iuda a trimis oameni la zări gazdă, care a adus 

-i cuvânt, spunând, toate sunt păgâni care fi rotunde despre noi 

asamblate unto ei, chiar şi o gazdă foarte mare. 

{5:39}, el l-a angajat, de asemenea, arabii să îi ajute şi 

ei au tăbărât corturile lor dincolo de pârâu, gata să 

Vino şi lupta împotriva ta. La acest Iuda a plecat pentru a 
satisface 
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ei. 

{5:40} apoi Timotei a zis căpitanii lui gazda, 

Când Iuda şi său gazdă veni lângă pârâu, în cazul în care el trece 

peste primul ni, noi nu va fi capabil să reziste la el; pentru 

El va prevala din răsputeri împotriva noastră: 

{5:41}, dar dacă el este frică, şi tabără dincolo de râu, ne 

se trece peste el, şi -l birui. 

{5:42} acum când Iuda a venit lângă pârâu, el a provocat 

cărturarii poporului să rămână de pârâu: zis cine 

El a dat porunca, zicând: suferi nici un om să rămână în 

tabără, dar lasa toate vin la lupta. 

{5:43}, aşa că a mers primul peste ele, şi toţi oamenii 

după el: apoi toate păgâni, fiind inconfortabila înainte 

El, părăsi pe armele lor, şi a fugit spre Templul care 

a fost la Carnaim. 

{5:44} dar au luat oraşul, şi a ars templul cu 

tot ce au fost acolo. Astfel a fost Carnaim supus, nu 

ei a putut sta mai înainte de Iuda. 

{5:45} apoi Iuda adunat tuturor israeliţilor care 



au fost în ţara de Galaad, la cel zis 

cel mai mare, chiar şi soţiile lor, şi copiii lor, şi lucrurile lor, 

o serie foarte mare, până la sfârşitul ei ar putea veni în ţara 

Iudeii. 

{5:46} acum când au venit unto Ephron, (acest lucru a fost un 

oraş mare în modul în care acestea ar trebui să merg, foarte 
bine fortificate) 

Acestea nu ar putea transforma la acesta, fie pe mâna dreaptă 
sau 

stânga, dar trebuie să are nevoie de trece prin mijlocul de ea. 

{5:47} atunci ei oraşului închide-le afară, şi sa oprit 

te porti cu pietre. 

{5:48} Whereupon Iuda a trimis unto ei în paşnică 

manieră, spunând, să ne trece prin ţara voastră să meargă în 
nostru 

propria ţară şi nimeni nu trebuie să facă orice rănit; vom numai 

traversa pe jos: Mangaietorul nu ar deschide la el. 

{5:49} de aceea Iuda a comandat un manifest pentru a fi 

realizate pe parcursul gazdă, că fiecare om ar trebui să smoală 
lui 

cort în locul unde a fost. 



{5:50} astfel încât soldaţii înclinate, şi au atacat orașul toate 

acea zi şi noapte tot ceea ce, pana la lungimea oraşului a fost 

livrate în mâinile sale: 

{5:51} care apoi a omorât toţi bărbaţii cu marginea 

sabia, şi rased oraşului, şi a luat prada, şi 

a trecut prin oraş peste ceice au fost ucişi. 

{5:52}, după ce aceasta a intrat ei Iordanul în cel mare 

simplu înainte de Bethsan. 

{5:53} şi Iuda adunat cei care a venit 

în spatele, şi îndemnat oamenii tot drumul prin, pana 

au venit în ţara Iudea. 

{5:54} asa ca au mers la Muntele Sion cu bucurie şi 

bucurie, în cazul în care le-au oferit de jertfe arse, deoarece nu 

unul dintre ei au fost ucişi până când ei s-a întors în pace. 

{5:55} acum ce timp ca Iuda şi Ionatan au fost în 

teren Galaad şi Simon fratele său în Galileea înaintea 

Ptolemaida, 

{5:56} iosif fiul lui Yaharia, şi Azarias, căpitani 

de garnizoane, auzit de viteaz actele şi faptele războinice 

care au făcut. 



{5:57} de aceea mi-au spus să ne, de asemenea, ne un nume, 

şi du-te lupta împotriva păgânilor care sunt rotunde despre noi. 

{5:58} asa ca atunci cand le-a dat taxa la garnizoana 

Asta a fost cu ei, s-au dus spre Jamnia. 

{5:59}, apoi a venit Gorgias şi oamenii săi din oraş pentru a 

lupta împotriva lor. 

{5:60} si asa a fost, că Iosif şi Azaras au fost puse 

de zbor, şi a urmărit până la graniţele Iudeii: şi acolo 

au fost ucişi în acea zi a poporului lui Israel despre două 

mii de oameni. 

{5:61} astfel acolo a fost o mare rasturnare printre 

copiii lui Israel, pentru că nu erau ascultător unto 

Iuda şi fraţii lui, dar gândit să acţioneze câteva viteaz. 

{5:62} mai mult decât atât, aceşti oameni au venit nu din 
sămânţa de cei, 

de mână a cărui eliberare s-a dat lui Israel. 

{5:63} dar omul Iuda şi fraţii lui au fost 

foarte mult de renume în vederea tot Israelul, şi de toate 

păgâni, oriunde numele lor a fost auzit; 

{5:64} noastre ca poporul adunat-le: 



cu acclamations vesel. 

{5:65} după aceea a ieşit Iuda cu fraţii săi, şi 

a luptat împotriva copiilor lui Esau în ţara faţă de 

Sud, unde a lovit Hebron, şi oraşele acestora, şi 

tras în jos de Cetatea de ea, şi ars turnuri ale acestora 

jur împrejur. 

{5:66} de acolo el a eliminat pentru a merge în ţara de 

Filistenii, şi a trecut prin Samaria. 

{5:67} în acel timp unor preoţi, dorind să arate lor 

viorel, au fost ucişi în luptă, pentru că au ieşit să lupte 

unadvisedly. 

{5:68} asa ca Iuda s-a Azotus în ţara de 

Filistenii, şi atunci când el a tras în jos lor altare, şi 

ars lor imagini sculptate cu foc, şi rasfatata lor 

Oraşe, s-a întors în ţara Iudea. 

{6:1} despre acel moment regele Antioh călătoresc prin 

mare ţările auzit spune, că Elymais în ţara de 

Persia a fost un oraş foarte renumit pentru bogatiile, argint, şi 

aur; 

{6:2} şi că acolo era în ea un templu foarte bogat, în care 



au fost acoperiri de aur, si pieptari, şi scuturi, care 

Alexandru, fiul lui Filip, Regele Macedoniei, care a domnit 

în primul rând printre grecilor, au plecat de acolo. 

{6:3} aceea el a venit şi a căutat să ia Cetatea, şi 

a strica dar el nu a putut, deoarece acestea oraşului, 

au avut de avertizare 

{6:4} crescut până împotriva lui în luptă: Deci a fugit, şi 

a plecat de acolo cu mare greutate, şi s-a întors la 

Babilon. 

{6:5} mai mult acolo a venit unul care l-a adus vestea 

1 Macabei filme 656 

în Persia, care armate, care a mers împotriva ţara de 

Iudeea, au fost puşi să zbor: 

{6:6} si acel paraschiv, care a mers mai departe primul cu o 
mare 

puterea a fost condus departe de evrei; şi că acestea au fost 

făcut puternic de armuri, şi puterea, şi magazin de prada, 

care au ajuns armatelor, care au avut 

distruse: 

{6:7}, de asemenea, care au tras în jos urâciune, 



care au înfiinţat la altarul din Ierusalim, şi că 

ele au înconjurat despre Sanctuarul cu ziduri înalte, ca 

înainte, şi oraşul său Bethsura. 

{6:8} acum, când regele auzit aceste cuvinte, el a fost 

i-a uimit şi inflamat s-a mutat: după care el îl stabilite 

asupra lui pat, şi a căzut bolnav pentru durere, deoarece nu 
avea 

abătut asupra lui ca el a căutat. 

{6:9} și acolo a continuat mai multe zile: pentru durerea lui a 
fost 

vreodată mai mult, şi -a făcut cont că el ar trebui să 

mor. 

{6:10} aceea el a cerut tuturor prietenilor lui şi a spus 

le, somnul este plecat de la ochii si inima mea 

piere foarte ingrijit. 

{6:11} și m-am gândit cu mine însumi, în ce necaz 

am venit, şi cât de mare un potop de mizerie este, în care 

acum, eu sunt! pentru am fost bogat şi iubit în puterea mea. 

{6:12} dar acum îmi amintesc de relele pe care am facut-o la 

Ierusalim, şi că mi-am luat toate vasele de aur şi argint 

care au fost acolo, şi a trimis să distrugă locuitorii 



Judea fara o cauza. 

{6:13} am percepe, prin urmare, că pentru aceasta cauza 
acestea 

necazurile au venit peste mine, şi, Iată, am pieri prin 

suparare mare într-o ţară străină. 

{6:14} apoi el cerea Filip, unul din prietenii lui, care 

El a făcut domn peste tot domeniul său, 

{6:15} si i-a dat coroana, şi haina lui, şi a lui 

pecete, la sfârşitul el ar trebui să aducă până fiul său Antioh, şi 

hrăneşte-l pentru Împărăţie. 

{6:16} asa ca regele Antioh a murit acolo în o sută patruzeci 

şi nouă ani. 

{6:17} acum când paraschiv ştia că regele a murit, el 

înfiinţat Antioh de fiul său, care a adus prin a fi 

tineri, să domnească în locul lui, iar numele lui a fost numit 
Eupator. 

{6:18} despre acest timp ei care au fost în Turnul taci 

Israeliţii rotunde despre sanctuar, şi a căutat întotdeauna 

lor rănit, şi consolidarea de păgâni. 

{6:19} de aceea Iuda, iniţiat de a distruge-le, 

numit cei împreună pentru a le asedieze. 



{6:20}, astfel încât acestea s-au adunat, şi le-a asediat 

sute şi al cincizecilea an, şi el a făcut mounts pentru shot 

împotriva ei, şi alte motoare. 

{6:21} dar unele dintre ele care au fost asediați luat 

mai departe, la care unii oameni nelegiuiţi lui Israel s-au 
alăturat 

ei înşişi: 

{6:22} au dus la împăratul, şi a spus, cât de mult 

va fi curând vei executa judecata şi răzbuna noastre 

fraţii? 

{6:23} am fost dispus să servească tatălui tău, şi să facă 

ca el ar fi noi, şi să asculte de poruncile lui; 

{6:24} pentru care cauza ele naţiunii noastre asedieze 

turn, şi sunt înstrăinate de la noi: mai mult ca multi dintre noi 
ca 

ei ar putea lumina ei ucis, şi rasfatata moştenirea noastră. 

{6:25} nu au au întins mâna lor împotriva 

noi numai, dar, de asemenea, împotriva frontierele. 

{6:26} şi, Iată, în această zi sunt asedia Turnul 

la Ierusalim, să-l ia: Sanctuarul, de asemenea, şi Bethsura 

au ei întărită. 



{6:27} de aceea daca tu nu le împiedica rapid, 

ei vor face lucruri mai mari decât acestea, nici nu vei tu 

putea să le pronunţe. 

{6:28} acum, când regele auzit acest lucru, el a fost supărat, şi 

adunat toţi prietenii lui, şi căpitanii lui 

Armata, şi cei care au avut taxa de cal. 

{6:29} a venit, de asemenea, a aceluia de celelalte regate, 

şi din Insulele mării, trupe de soldaţi angajat. 

{6:30} astfel încât numărul de armata sa a fost o sută 

footmen mii, şi douăzeci de mii de călăreţi, şi două 

şi treizeci elefanţi exercitate în luptă. 

{6:31} acestea au trecut prin Idumea, şi au tăbărât împotriva 

Bethsura, care au atacat mai multe zile, ceea ce face de 
motoare 

de război; dar ei de Bethsura a ieşit, şi le-a ars 

cu foc, şi a luptat vitejeşte. 

{6:32} la acest Iuda scos din turn, şi 

tăbărât în Bathzacharias, împotriva regelui tabără. 

{6:33}, atunci regele în creştere foarte devreme în marş cu 
înverşunare 

cu gazdei sale spre Bathzacharias, unde armatele sale făcute 



ei gata de luptă, şi părea trompete. 

{6:34} şi la sfârşitul ei ar putea provoca elefanţi 

pentru a lupta, au arătat le sânge strugurilor şi 

mulberries. 

{6:35} în plus acestea împărţite fiare printre 

armatele, şi pentru fiecare elefant au desemnat o mie 

bărbaţi, înarmat cu straturi de mail, şi cu căşti de protecţie din 
alamă pe 

capetele lor; si pe langa acestea, pentru toate dobitoacele au 
fost hirotonit 

cinci sute de călăreţi din cele mai bune. 

{6:36} acestea erau gata la orice ocazie: wheresoever 

fiara a fost, şi păzind fiara a mers, s-au dus 

de asemenea, nici nu s-au la el. 

{6:37} la fiare erau turnuri puternice de 

lemnul, care a acoperit fiecare dintre ele, şi au fost girt rapid 

le cu dispozitivele: au fost, de asemenea, la fiecare două 

şi bărbaţi puternice treizeci, care au luptat peste ei, alături de 

Indian care a condus-l. 

{6:38} în ceea ce priveşte rămăşiţa de călăreţi, le-au stabilit 

pe partea asta şi că la cele două părţi ale gazdă oferindu- 



le semne ce să facă, şi fiind valorificat peste tot în mijlocul 

rândurile. 
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{6:39} acum când soarele strălucea pe scuturile de aur 

şi alamă, Munţii glistered cu aceasta, şi stralucea ca 

lămpi de foc. 

{6:40} asa ca o parte din armata regelui, fiind repartizate la 

munti inalti, iar parte pe văile mai jos, ele 

au mărşăluit în condiţii de siguranţă şi în ordine. 

{6:41} de aceea tot ce am auzit zgomot de lor 

multitudinea şi marş al companiei, şi 

zăngănit de harnaşament, s-au mutat: pentru armata a fost 
foarte 

mare şi puternic. 

{6:42} apoi Iuda şi gazdei sale a atras aproape, şi a intrat 

în luptă, şi acolo au fost ucişi de armata regelui şase 

sute de oameni. 

{6:43} Eleazar, de asemenea, supranumit Savaran, care percepe 

unul dintre fiare, înarmat cu ham regal, a fost mai mare decât 

toate restul, şi presupunând că regele era asupra lui, 



{6:44} s-a pus în pericol, la sfârşitul el ar putea 

livra poporului său, şi -l un nume perpetuu: 

{6:45} aceea a alergat la el cu curaj prin 

mijlocul de lupta, ucigând pe mâna dreaptă şi pe 

stânga, astfel încât acestea au fost împărţite la el pe ambele 
părţi. 

{6:46} care face, el s-a strecurat sub elefant, şi 

împinge-l în, şi omorât: după care elefantul a căzut 

jos asupra lui, şi acolo a murit. 

{6:47} dar restul evreilor văzând tăria 

Regele, şi violenţa de forțele sale, a transformat departe de 

ei. 

{6:48}, atunci armata regelui s-a suit la Ierusalim pentru a 

le îndeplinească, şi regele tăbărât lui corturi împotriva Iudeii, şi 

împotriva Muntele Sion. 

{6:49} dar cu ei care au fost în Bethsura a făcut 

pace: căci au ieşit din oraş, deoarece au avut nr 

merindele acolo să îndure asediu, acesta fiind un an de odihnă 
pentru a 

teren. 

{6:50} asa ca regele a luat Bethsura şi setaţi o garnizoana acolo 



să-l păstraţi. 

{6:51} în ceea ce priveşte sanctuar, a asediat mai multe zile: 

set artilerie acolo cu motoare şi instrumente care să exprime şi 

foc şi pietre, şi piese pentru a arunca darts şi curele. 

{6:52} după care au făcut, de asemenea, motoarele împotriva 
lor 

motoare, şi ei a avut loc bătălia un sezon lung. 

{6:53} dar la ultima, navele lor fiind fără mâncare, 

(pentru care a fost al şaptelea an, şi ei în Iudeea, care au fost 

livrate la neamuri, au mâncat de reziduuri de 

magazin;) 

{6:54} au fost, dar puţini stânga în sanctuar, deoarece 

foametea birui atât de ei, pentru ca au fost fain 

pentru a dispersa ei înşişi, fiecare om la propria plasa. 

{6:55} în acel moment ioana auzit spune, că Filip, care 

Antioh, regele, whiles el a trăit, a numit pentru a aduce 

fiul său Antioh, că el ar putea fi rege, 

{6:56}-a reîntors din Persia şi Mass-Media, şi 

Regele pe gazdă, de asemenea, că a plecat cu el, şi că el a 
căutat să 

ia zis de guvernământ al afacerilor. 



{6:57} aceea s-a dus toate grabă, şi a zis: 

Regele şi căpitanii de gazdă şi companie, ne 

aparitia cariilor zilnic și merindele noastre, dar sunt mici, iar 
locul ne 

stabili Asediul lui este puternic, şi afacerile Regatului se află 

la noi: 

{6:58} acum, prin urmare, să ne fie prieteni cu aceşti oameni, 

şi de a face pace cu ei, şi cu toate naţiunii lor; 

{6:59} și legământ cu ei, pentru ca ei vor trăi după 

legile lor, aşa cum au făcut înainte: pentru că ele sunt, prin 
urmare, 

nemulţumit, şi au făcut toate aceste lucruri, pentru că am 

abolirea dreptului lor. 

{6:60} Deci, prinţii şi regele au conţinut: 

de aceea a trimis unto ei, să facă pace; şi ei 

acceptate ale acestora. 

{6:61}, de asemenea, prinţii şi regele făcut un jurământ zis 

le: după care s-au dus din Cala puternic. 

{6:62} apoi Regele a intrat în muntele Sionului; dar când 

El a văzut puterea de la locul, el a rupt Jurământul lui că el 

a făcut, şi -a dat porunca de a trage în jos perete 



jur împrejur. 

{6:63} apoi a plecat în toate grabă, şi s-a întors 

la Antiohia, unde a găsit de Philip pentru a fi maestru de 

oras: Deci el a luptat împotriva lui, şi a preluat orasul prin forţă. 

{7:1} in sute si unul şi al cincizecilea an Demetrius 

fiul lui Seleucus a plecat la Roma, şi a venit cu 

câţiva oameni pentru un oraş de pe coasta Mării, şi a domnit 
acolo. 

{7:2} şi ca el a intrat în Palatul strămoşilor săi, 

asa ca a fost, că forţele sale a luat Antioh şi paraschiv, la 

Adu-le la el. 

{7:3} de aceea, atunci când a ştiut-o, a spus el, lasă-mă să nu 

a se vedea feţele lor. 

{7:4} astfel încât sa gazdă le-a ucis. Acum când Selena a fost 

Amplasat pe tronul Împărăţiei sale, 

{7:5} acolo a venit unto el toate răi şi nelegiuit 

oamenii lui Israel, cu Alcimus, care a fost dornici să fie ridicată 

preotul, pentru căpitanul lor: 

{7:6} şi au acuzat oamenii regelui, zicând: 

Iuda şi fraţii lui au ucis toţi prietenii tăi, şi a condus 



ne din ţara noastră. 

{7:7} acum, prin urmare, Trimite un om pe care tu trustest, 

şi să-l du-te şi a vedea ce havock, căci El a făcut printre 

noi, în regele pe teren şi să-l pedepsească cu toate 

le care le ajutor. 

{7:8} apoi regele ales Bacchides, un prieten al regelui, 

Cine a condus dincolo de inundaţii, şi a fost un om mare în 

Britanie şi credincios al regelui, 

{7:9} si l-a trimis cu Alcimus că cei răi, care 

El a făcut marele preot, şi a poruncit că el ar trebui să ia 

Răzbunarea fiilor lui Israel. 

{7:10}, aşa că au plecat, şi a venit cu o mare putere 
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în teren din Iudeea, în cazul în care au trimis soli la Iuda 

şi fraţii lui cu paşnică cuvinte de vicleşug. 

{7:11} dar m-au dat nici o atenţie la cuvintele lor; căci au văzut 

că au intrat cu o mare putere. 

{7:12}, apoi asambla acolo la Alcimus şi 

Bacchides o companie de scribi, să solicite justiţiei. 

{7:13} acum Assideans au fost primii între 



copiii lui Israel, care solicită pacea dintre ele: 

{7:14} pentru a spus ei, unul care este un preot din sămânţa de 

Aaron este cu această armată, şi el ne va face nici o neregulă. 

{7:15} Deci el a zis ei, pace, şi jurat lui 

ei, spunând, ne va procura rău nici unul dintre voi, nici 

prietenii tăi. 

{7:16} după care ei îl credeau: Mangaietorul, el a luat de 

ei şaizeci de bărbaţi, şi le-a ucis într-o zi, în funcţie de 

la cuvintele pe care el a scris, 

{7:17} trup Sfinţilor tăi au au aruncat afară, şi lor 

sânge au ei shed rotunde despre Jerusalem, şi a fost 

nici unul să le îngroape. 

{7:18} aceea frica şi spaima de ele a căzut asupra tuturor 

oameni, care a spus, nu există nici adevărul, nici 

dreptatea în ele; pentru ei au rupt legămîntul 

şi jurământ că au făcut. 

{7:19} după aceasta, a scos Bacchides din Ierusalim, 

şi au tăbărât lui corturi în Bezeth, unde a trimis şi au luat 

mulţi oameni care l-a părăsit, şi sigur de 



oamenii, de asemenea, şi atunci când el a ucis-le, el a aruncat-le 
în 

groapă mare. 

{7:20} apoi angajat el țara să Alcimus, şi 

plecat cu el o putere pentru a-l ajuta: asa ca Bacchides-am dus 
la 

Regele. 

{7:21} dar Alcimus susţinut pentru preoţie high. 

{7:22} și zis recurs toate cum ar fi tulburat 

oameni, care, după ce acestea au ajuns teren Iuda în lor 

putere, de mult a durut în Israel. 

{7:23} acum, când Iuda văzut toate rele care Alcimus 

şi compania sa au făcut printre israeliţi, chiar deasupra 

păgâni, 

{7:24} a ieşit în tot ţinutul Iudeii rotund 

despre, şi a luat Răzbunarea dintre ei care au revoltat la 

El, aşa că că ele durst nu mai merge mai departe în ţară. 

{7:25} pe de altă parte, atunci când Alcimus a văzut că Iuda 

şi compania sa au ajuns mâna de sus, şi ştia că 

El nu a fost capabil să respecte forţa lor, el a mers din nou la 

rege, şi a spus toate cel mai rau dintre ei care a putut. 



{7:26}, atunci regele a trimis Nicanor, unul dintre lui onorabil 

prinţi, un om care goale mortale urăsc Israel, cu 

porunca de a distruge poporul. 

{7:27} asa ca diana a ajuns la Ierusalim cu o mare forta; 

şi trimise lui Iuda şi fraţii lui Hamor cu 

cuvinte prietenos, zicând: 

{7:28} să nu fie nici o luptă între mine şi tine; aşa voi face 

vin cu câţiva oameni, că poate te văd în pace. 

{7:29}, prin urmare, a venit Iuda, şi au salutat unul 

un alt pace. Mangaietorul inamicii au fost pregătite să 

ia Iuda prin violenţă. 

{7:30} lucru care, după ce acesta a fost cunoscut pentru a Iuda, 
înfierea, 

că el a venit la el cu înşelăciune, el s-a inflamat se tem de 

El, şi -ar vedea faţa lui nu mai mult. 

{7:31} Nicanor, de asemenea, când a văzut că avocatul său a 
fost 

descoperit, a ieşit să lupte împotriva Iuda alături de 

Capharsalama: 

{7:32} în cazul în care au fost ucişi de Nicanor pe partea despre 

cinci mii de oameni, iar restul au fugit în Cetatea lui David. 



{7:33}, după ce aceasta a mers Nicanor până la Muntele Sion, şi 

a ieşit din Sanctuarul anumite preoţilor şi 

unele dintre bătrânii poporului, să-l salut pace, 

şi să arate el jertfa arsă care a fost oferit pentru 

Regele. 

{7:34} dar el le-a batjocorit, şi râs de ei, şi 

ei abuzat ruşinos, şi a vorbit cu mândrie, 

{7:35} și jurat în mânia lui, spune, cu excepţia cazului în Iuda şi 

lui gazdă acum fi livrate în mâinile mele, dacă vreodată am 
venit 

din nou în siguranţă, I va arde casa asta: si cu care el 

a ieşit într-o furie mare. 

{7:36} apoi preoţii au intrat în, şi stăteau în faţa 

altar şi templu, plângând şi zicând: 

{7:37}, tu, Doamne, alege această casă să fie numit 

de numele tău, şi să fie o casă de rugăciune şi petiţie pentru 
tale 

oameni: 

{7:38} fi răzbunat de acest om si sa gazdă, şi să le 

cădea de sabie: Amintiţi-vă lor hule, şi suferă 

să nu le mai poate continua. 



{7:39} asa ca diana a ieşit din Jerusalem, şi au tăbărât lui 

corturi în Bethhoron, în cazul în care o gazdă din Siria întâlnit cu 
el. 

{7:40} dar Iuda tăbărât în Adasa cu trei mii 

bărbaţi, şi acolo s-a rugat, zicând: 

{7:41}, Doamne, cand erau care a trimis la regele 

Asirienii hulit, îngerul tău a ieşit, şi a lovit 

o sută fourscore şi cinci de mii dintre ei. 

{7:42} chiar si asa vei distruge acest gazdă înainte de noi în 
această zi, 

că restul să ştie că el a vorbit blasfemator 

împotriva Sanctuarul tău, şi tu-l judeca potrivit lui 

răutatea. 

{7:43} asa ca ziua a treisprezecea a lunii Adar gazde 

s-au alăturat luptă: dar Nicanor pe gazdă a fost inconfortabila, 
şi el 

însuşi a fost primul ucis în luptă. 

{7:44} acum când Nicanor pe gazdă a văzut că el a fost ucis, 

au aruncat departe armele lor, şi a fugit. 

{7:45}, apoi au urmat după ei călătorie de o zi, 

de Adasa la Gazera, de sondare o alarmă după ei cu 



trompetele lor. 
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{7:46} după care au ieşit mai departe din toate oraşele 

Iudeea jur împrejur, şi închis-le pentru ca ei, de cotitură 

înapoi la cei ce le-a urmărit, au fost toate ucişi cu 

sabia, şi nu unul dintre ei a fost plecat. 

{7:47} dupa aceea au luat prada, şi pradă, şi 

lovit off vasile cap şi mâna dreaptă, care a 

întins atât cu mândrie, şi le-a adus departe, şi 

spânzurat-le spre Jerusalem. 

{7:48} pentru aceasta cauza, oamenii se bucurau foarte mult, şi 
ei 

ţinut în acea zi de zi de mare bucurie. 

{7:49} mai mult decât atât, au hirotonit pentru a menţine anual 
în această zi, 

fiind al treisprezecelea a Adar. 

{7:50} astfel teren Iuda a fost în repaus o puţin timp. 

{8:1} acum Iuda nu auzise de romani, ca ei 

au fost tare si viteaz, şi cum ar fi ar fi cu dragoste 

tot ce s-au alăturat ei înşişi le accepta, şi face o 

Liga de prietenie cu toate că a venit să le spună. 



{8:2} şi că ei au fost oameni de mare voinici. S-a spus 

El, de asemenea, de războaie şi nobile acte care au făcut 

Printre Galateni, şi cum ei au cucerit 

şi le-a adus în tribut; 

{8:3} şi ceea ce au făcut în ţara de Spania, 

câştigătoare a minelor de argint şi aur, care este 

acolo; 

{8:4} şi că, de politică şi răbdarea lor au 

au cucerit tot locul, cum ar fi fost foarte departe de ei; 

şi regii, de asemenea, că a venit împotriva lor la 

marginile o parte din pământ, pana au avut discomfited ei, 

şi le-a dat o mare răsturnare, astfel încât restul au dat 

le tribut anual: 

{8:5} pe langa acestea, modul în care au avut inconfortabila în 
luptă 

Regele Filip şi Perseu, de Citims, cu altele care 

s-au ridicat împotriva lor, şi le-au depăşit: 

Cum {8:6}, de asemenea, Antioh Marele rege din Asia, care 

a venit împotriva lor în luptă, având o sută douăzeci 

elefanţi, călăreţi, şi carele şi o foarte mare 



Armata, a fost inconfortabila de acestea; 

{8:7} şi cum l-au luat în viaţă şi facut legamant care 

El şi cum ar fi domnit după el ar trebui să plătească un tribut 
mare, 

şi da ostatici, şi ceea ce a fost convenit, 

{8:8} si tara din India, şi Mass-Media şi Lydia şi 

din ţările goodliest, care au luat de la el, şi -a dat 

pentru a regelui Eumenes: 

{8:9} mai mult decât atât cât grecilor au hotărât să 

Vino si distruge-le; 

{8:10} și că acestea, având cunoştinţe ale acestora trimise 

împotriva lor o anumită căpitan, şi lupta cu ei ucis 

mulţi dintre ei şi dus departe captivi soţiile lor şi 

copiii lor, şi le-a stricat, şi a intrat în posesia de 

terenurile lor, şi a tras în jos lor deţine puternice şi a adus 

ei vor fi servitorii lor până la această zi: 

{8:11} l s-a spus el în afară, cum au distrus şi 

Adus sub stapanirea lor, toate celelalte regate şi Insulele 

că în orice moment a rezistat acestora; 

{8:12} dar cu prietenii lor şi cum ar fi invocate le 



ei păstrat amity: şi că acestea au cucerit regate 

atât de departe şi aproape, aşa ca tot ce a auzit de numele lor 

au fost frică de ei: 

{8:13}, de asemenea, că, cine le-ar ajuta un regat, 

cei domnească; si care din nou le-ar, deplasa: 

în cele din urmă, că ei au fost foarte mult înălţat: 

{8:14} încă pentru acest niciunul dintre ei purtau o coroana sau 
a fost 

îmbrăcaţi în purpuriu, să fie amplificat astfel: 

{8:15} mai mult cum au făcut pentru ei înşişi un 

Casa Senatului, în care trei sute douăzeci de bărbaţi stătea în 

Consiliul zilnic, consultarea întotdeauna pentru oameni, până la 
sfârşitul 

Acestea ar putea fi bine comandate: 

{8:16} și că au comis guvernul lor la unul 

om în fiecare an, care a domnit peste toată ţara lor, şi care 

toate au fost ascultători de faptul că unul, şi că a fost nici 

invidie, nici emmulation printre ei. 

{8:17} in considerarea aceste lucruri, Iuda a ales 

Eupolemus fiul lui Ioan, fiul lui Accos, şi Jason 

fiul lui Eleazar, şi le-a trimis la Roma, pentru a face o liga de 



prietenie şi Confederaţiei cu ei, 

{8:18} și să le că ei ar lua jugul sfătuieşte 

la ei; pentru ei au văzut că Împărăţia grecilor 

asupri Israel cu servitute. 

{8:19} s-au dus prin urmare la Roma, care a fost un foarte 

calatorie mare, şi a venit în Senat, în cazul în care se vorbea 

şi a zis. 

{8:20} Maccabeus Iuda cu fraţii lui, şi oamenii 

evreilor, ne-au trimis la voi, pentru a face o confederaţie 

şi pace cu tine, şi că noi ar putea fi înregistrată dumneavoastră 

confederaţii şi prietenii. 

{8:21} pentru care contează mulţumit romani bine. 

{8:22} şi acest lucru este copia Epistola care Senatul 

a scris înapoi din nou în tabelele de alama, şi trimis la Ierusalim, 

care s-ar putea au ei un memorial al păcii şi 

Confederaţie: 

{8:23} bună de succes a romanilor, iar la oameni 

evreilor, maritim si terestru pentru totdeauna: sabia, de 
asemenea, şi 

inamicul se departe de ei, 



{8:24}, în cazul în care vine întâi orice război la romani sau 

oricare dintre Confederaţia lor pe tot parcursul lor stăpânire, 

{8:25} oamenii din evreii se ajuta ei, ca timp 

este numit, cu toată inima lor: 

{8:26} nu se dau orice lucru le care 

facă război asupra lor, sau le ajutor cu merinde, arme, 

bani sau nave, aşa cum a părea bine zis romani; 

dar ei păstrează legămintele lor fără a lua orice lucru 

de aceea. 

{8:27} în acelaşi mod, de asemenea, în cazul în care războiul 
venit prima la 

naţiunea a evreilor, romanii se ajuta cu toate 

inima lor, în funcţie de cât timp sunt numiți ei: 

{8:28} nici merinde se acordă ei care ia 

o parte împotriva lor, sau arme, sau bani sau nave, aşa cum n-
are 

1 Macabei filme 660 

parea bine la romani; dar ei păstrează lor 

pactele, şi că, fără înşelăciune. 

{8:29} în conformitate cu aceste articole romanii au făcut o 

legământ cu oamenii din evrei. 



{8:30} dar dacă în continuare o parte sau alta 

se gândi să se întâlnească pentru a adăuga sau de a diminua 
orice lucru, ele pot 

face acest lucru la plăcerile lor, precum şi orice se adauga sau 

ia departe trebuie să fie ratificat. 

{8:31} şi ca atinge relele că face bulibasa la 

Evreilor, le-am scris la el, spune, de aceea tu 

făcut ţi jugul greu la prietenii noştri şi confederaţii 

Evreii? 

{8:32}, în cazul în care, prin urmare, ei plâng mai mult împotriva 
ta, 

vom face dreptate, şi lupta cu tine, de mare şi de 

teren. 

{9:1} in plus, atunci când Demetrius auzit Nicanor 

şi său gazdă au fost ucişi în luptă, el a trimis Bacchides şi 

Alcimus în ţara din Iudeea a doua oară, şi cu 

le şef puterea sa gazdă: 

{9:2} care au mers mai departe prin modul în care îndeamnă la 
gino, 

şi au tăbărât corturile lor înainte de Masaloth, care este în 
Arbela, 



şi după ei au a câştigat-o, au ucis multe persoane. 

{9:3}, de asemenea, prima lună de sute cincizeci şi al doilea 

an au tăbărît faţa Ierusalimului: 

{9:4} de unde au scos, şi a mers la Berea, 

cu footmen de douăzeci de mii şi două mii de călăreţi. 

{9:5} acum Iuda a tăbărât lui corturi la Eleasa, şi trei 

mii de oameni alese cu el: 

{9:6} care vede o multitudine de alte armata la el Deci 

mare s-au inflamat frică; după care mulţi transmis 

ele însele afară de la gazdă, aşa ca lăcaşul de ei nu 

mai multe dar opt sute de oameni. 

{9:7} cand Iuda, prin urmare, a văzut că lui slipt gazdă, 

şi că lupta apăsat asupra lui, el a fost inflamat tulburi în 

mintea, şi mai mult în dificultate, pentru că el a avut nici un 
moment pentru a aduna 

le împreună. 

Cu toate acestea de {9:8} ei care a rămas, a spus el, să 

ne Scoală-te şi du-te împotriva duşmanilor noştri, dacă cumva 
noi 

poate fi capabil de a lupta cu ei. 

{9:9} dar ei dehorted el, zicând: nu vom fi 



stare: haideţi acum mai degrabă salva vieţile noastre, şi în 
continuare vom 

reveni cu fraţii noştri, şi lupta împotriva lor: pentru că suntem 

dar câteva. 

{9:10} atunci Iuda a zis: Doamne fereşte că ar trebui să fac acest 
lucru 

lucru, şi să fugă departe de ei: dacă fi venit timpul nostru, să ne 

muri bărbăteşte pentru fraţii noştri, şi lasă-ne să nu pata 
noastre 

onoare. 

{9:11} cu care gazda Bacchides scos din 

corturile lor, şi a stat în faţa ei, călăreţii lor 

fiind împărțit în două trupe, şi lor slingers şi arcaşi 

mergi înainte de gazdă şi cei ce au mărşăluit în prefaţă 

au fost toate viteji. 

{9:12} în ceea ce priveşte Bacchides, el a fost în aripa dreaptă: 
atât 

gazdă a atras aproape pe cele două părţi, şi părea trompetele 
lor. 

{9:13} au, de asemenea, al lui Iuda, chiar au sunat lor 

sunet de trompete, de asemenea, astfel încât pământul zguduit 
la zgomotul de 



armatele şi Bătălia a continuat de dimineaţa până seara. 

{9:14} acum când Iuda perceput că Bacchides şi 

puterea armatei sale au fost pe partea dreapta, a luat cu 

el toţi oamenii hardy, 

{9:15} discomfited aripa dreaptă, şi le-a urmărit 

zis Azotus Muntele. 

{9:16}, dar când a aripii stângi vedeau că ei de 

aripa dreapta au fost inconfortabila, au urmat de la Iuda şi 

cei care erau cu el greu la tocuri din spate: 

{9:17} după care a fost o bătălie în gât, aşa ca 

mulţi au fost ucişi pe ambele părţi. 

{9:18} Iuda, de asemenea, a fost ucis, iar ramasita a fugit. 

{9:19} atunci Jonathan şi Simon a avut Iuda lor 

frate, şi l-au îngropat în mormântul lui părinţilor în 

Nedelcu. 

{9:20} în plus acestea bewailed-l, şi tot Israelul a făcut 

jale mare pentru el, şi plâns de multe zile, zicând: 

{9:21} cât omul viteaz căzut, care livrează Israel! 

{9:22} în ceea ce priveşte alte lucruri referitoare la Iuda şi a lui 

războaie, şi faptele nobile care a făcut, şi măreţia lui, 



Acestea nu sunt scrise: căci erau foarte multe. 

{9:23} acum dupa moartea lui Iuda cei răi au început să 

întins capul în tot ţinutul lui Israel, şi 

s-a ridicat tot, cum ar fi forjat nelegiuirea. 

{9:24} în acele zile, de asemenea, exista o foarte mare foamete, 

motiv drept care tara s-au revoltat, şi a plecat cu ei. 

{9:25} apoi Bacchides ales oamenilor răi, şi a făcut 

ei domnilor țării. 

{9:26} și au făcut anchetă şi căutaţi pentru Iuda 

prietenii, şi le-a adus lui Bacchides, care a luat 

răzbunare de ei, şi le-a folosit blastămă. 

{9:27} asa ca acolo a fost o mare suferinţă în Israel, cum ar fi 

drept pentru care nu a fost din momentul în care nu a fost 
văzut de un profet 

Printre ei. 

{9:28} pentru aceasta cauza toate Iuda prietenii s-au adunat, şi 

Jonathan, a zis 

{9:29} de fratele tău Iuda a murit, avem nici un om nu ca 

El să meargă mai departe împotriva noastră duşmani, şi 
Bacchides, şi 

împotriva lor naţiunii noastre, care sunt adversari la noi. 



{9:30} acum, prin urmare, am ales tine această zi să fie 

Prinţul nostru şi căpitan în locul lui, ca să poţi lupta 

luptele noastre. 

{9:31} la aceasta Jonathan a avut guvernare asupra lui 

în acel moment, şi a crescut până în loc de fratele lui Iuda. 

{9:32} dar când gat Bacchides cunoştinţe, el 

a căutat pentru a ucide-l 

Filme 661 1 Macabei 

{9:33} atunci Jonathan, şi fratele său Simon, şi tot ceea ce 

au fost cu el, perceperea, a fugit în pustie de 

Thecoe, şi au tăbărât corturile lor de apa din piscina 

Asphar. 

{9:34} care când Bacchides înţeles, el a venit lângă 

Iordania cu toate gazdei sale în ziua de Sabat. 

{9:35} acum Jonathan trimisese lui fratele Ioan, un căpitan 

de oameni, să se roage prietenii lui Nabathites, care le 

s-ar putea lăsa cu ei transportul lor, care a fost de mult. 

{9:36} dar copii Jambri a venit din Medaba, 

şi a luat John, şi tot ce a avut, şi a mers drumul lor cu 

acesta. 



{9:37}, după ce aceasta a venit word la Jonathan şi Simon lui 

frate, că copiii de Jambri a făcut o căsătorie mare, 

şi au fost aduce mireasa de la Nadabatha cu o mare 

tren, ca fiind fiica unuia dintre prinţii mare de 

Chanaan. 

{9:38}, prin urmare, au adus aminte de Ioan, fratele lor, şi 

a crescut şi s-au ascuns sub sub acoperire de 

munte: 

{9:39} în cazul în care ele au ridicat ochii, şi uitat, şi, 

Iată, acolo a fost mult zgomot si transport mare: şi 

mirele a venit înapoi, şi prietenii şi fraţii, pentru a 

le îndeplinească cu tobe si instrumente de voiajor, şi 

multe arme. 

{9:40} atunci Jonathan şi cei ce erau cu el s-au ridicat 

împotriva lor la locul unde acestea se afla în ambuscadă, şi 

a făcut o sacrificare de ei în acest fel, cât mai multe a căzut jos 

mort, şi rămăşiţă a fugit în munte, şi -au luat 

toate prada lor. 

{9:41} a fost astfel de căsătorie transformat în doliu, şi 

zgomotul lor melodie în jale. 



{9:42} asa ca atunci cand au avut răzbunat complet sângele lor 

frate, au apelat din nou la mlaştină a Iordaniei. 

{9:43} acum când Bacchides auzit prezentului contract, el a 
venit 

ziua de Sabat până la malurile Jordan cu o mare putere. 

{9:44} atunci Jonathan spune că societatea sa, să ne suim 

acum şi lupta pentru vieţile noastre, pentru că standeth nu cu 
noi 

zi, la fel ca în timpul trecut: 

{9:45} pentru, Iată, Bătălia este înainte de noi şi în spatele 
nostru, 

şi apa lui Jordan pe partea asta și acea parte, mlaştină 

de asemenea şi lemn, nici nu este există loc pentru noi de a 
transforma deoparte. 

{9:46} de aceea plâng voi acum până la cer, că să fiţi 

livrate din mâna duşmanilor tăi. 

{9:47} cu care s-au alăturat luptă, şi Jonathan 

întins mâna pentru a lovi Bacchides, dar el a refuzat 

înapoi la el. 

{9:48} atunci Jonathan şi cei ce erau cu el sărit 

în Iordania, şi inotat peste la alta banca: Mangaietorul 



alte trecut Iordanul nu le. 

{9:49} deci nu au fost ucişi de Bacchides' partea acea zi 

aproximativ o mie de oameni. 

{9:50} după aceea s-a întors pe Bacchides la Ierusalim şi 

reparat citează puternic în Iudeea; fort în Jericho, şi 

Emaus, şi Bethhoron, şi Betel, şi Thamnatha, 

Pharathoni, şi Taphon, acestea a făcut el consolida cu cea mai 
mare 

zidurile, porţile şi baruri. 

{9:51} și în ele a stabilit o garnizoana, care s-ar putea 

lucru răutate asupra Israelului. 

{9:52} a fortificat, de asemenea, oraşul Bethsura, şi Gazera, 

şi turn, precum şi forţele puse în ei, şi furnizarea de 

merinde. 

{9:53} în afară de aceasta, el a luat fiii oamenilor şef 

Tara de ostatici, şi le-a pus în Turnul de la 

Ierusalim pentru a fi păstrate. 

{9:54} mai mult în o sută cincizeci şi al treilea an, în 

a doua lună, Alcimus a poruncit că peretele 

Curtea interioară a sanctuarului ar trebui să fie tras în jos; El 



tras în jos, de asemenea, lucrările de profeţi 

{9:55} şi cum a început pentru a trage în jos, chiar şi la acel 
moment 

a fost afectat de Alcimus, şi lui enterprizes a impiedicat: sa 

gura a fost oprit, iar el a fost luat cu o paralizie, astfel încât 

El nu mai putea vorbi orice lucru, nici da ordine 

referitoare la casa lui. 

{9:56} asa ca Alcimus a murit în acel moment cu mare chin. 

{9:57} acum când Bacchides vazut ca Alcimus a fost mort, 

s-a întors la rege: după care terenul din Iudeea a fost în 

restul de doi ani. 

{9:58}, atunci toti barbatii ungodly a avut loc un Consiliu, 
zicând: 

Iată, Jonathan şi compania sa sunt la uşurinţa şi locui 

fără îngrijire: acum, de aceea noi va aduce Bacchides încoace, 

care trebuie să le ia toate într-o noapte. 

{9:59} asa ca au dus de au consultat cu el. 

{9:60} apoi eliminat el, şi a venit cu o serie mare, şi 

trimis scrisori privily aderenţii săi în Iudeea, că acestea ar trebui 
să 

ia Jonathan şi cei care erau cu el: Mangaietorul ei 



nu ar putea, pentru că sfatul lor a fost cunoscută de ele. 

{9:61} aceea au luat de oameni din ţară, 

care au fost autori de necaz că, despre cincizeci de persoane, şi 

le-a ucis. 

{9:62} de după aceea, şi Simon, şi ei că 

erau cu el, le-am mers la Bethbasi, care este în 

pustie, şi au reparat dezintegrări acestora, şi a făcut 

este puternic. 

{9:63} lucru care atunci când Bacchides ştiut, el s-au adunat 

împreună toate său gazdă, şi a trimis cuvânt la ele care au fost 
de 

Judea. 

{9:64}, apoi a mers el şi asediat împotriva Bethbasi; şi 

ei au luptat împotriva ei un sezon lung şi face motoare de 

război. 

{9:65} dar de plecat fratele său Simon în oraş, şi 

a mers mai departe el însuşi în ţară, şi cu un anumit 

numărul a mers mai departe. 

{9:66} și el bătut Odonarkes şi fraţii săi, şi 

copii de Phasiron în cortul lor. 
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{9:67} şi când el a început să le lovesc, şi a venit 

cu forţele sale, Simon şi compania sa a ieşit din 

oraşul, şi arde motoarele de război, 

{9:68} și a luptat împotriva Bacchides, care a fost 

inconfortabila de ei, şi au afectat-l în gât: sa 

avocat şi durerile nasterii a fost în zadar. 

{9:69} aceea era foarte mîniat la oamenilor răi 

care i-a dat sfatul să vină în ţară, măsura în care 

El a ucis mulţi dintre ei, şi propusese să se întoarcă în propriul 
său 

tara. 

{9:70} drept când Jonathan a cunoştinţelor, a trimis 

ambasadori ai zis la sfârşitul el ar trebui să facă pace 

cu el, şi dă-le prizonieri. 

{9:71} lucru care a acceptat, şi a făcut potrivit lui 

cererile şi jurat zis că el n-ar face el 

afecta toate zilele vieţii sale. 

{9:72}, atunci când, prin urmare, el a restaurat la el 

prizonieri pe care el a luat odinioară din ţara 



Iudeii, sa întors şi a mers pe drumul său în propriul teren, 

nici nu a venit mai în frontierele. 

{9:73} astfel sabia a încetat din Israel: dar Jonathan 

a locuit la Machmas, şi a început să guverneze poporul; şi el 

distrus oamenilor nelegiuiţi din Israel. 

{10:1} in sute si sixtieth an Alexandru, fiul 

de Antioh Epifanul supranumit, a crescut şi a luat 

Ptolemaida: pentru oameni a avut l-au primit, prin mijloace 

drept care a domnit acolo, 

{10:2} acum când regele Demetrius auzit acestuia, el 

s-au adunat împreună o gazdă nespus de mare, şi a mers mai 
departe 

împotriva lui pentru a lupta. 

{10:3} în plus Demetrius a trimis scrisori lui Jonathan 

cu iubitor de cuvinte, asa ca-l-a amplificat. 

Primul {10:4} pentru să ne-a spus el, a face pace cu el, 

înainte el intra cu Alexander împotriva noastră: 

{10:5} Else el va aminti de toate relele pe care le avem 

face împotriva lui şi împotriva fraţilor săi şi a poporului său. 

{10:6} aceea el i-a dat autoritatea de a aduna 



împreună o gazdă, şi să furnizeze arme, că el ar putea ajutor 

El în luptă: a poruncit, de asemenea, că ostatici care 

au fost în Turnul ar trebui să fie livrate-l. 

{10:7}, apoi a venit Jonathan la Ierusalim, şi citit 

litere în audienţă a tuturor oamenilor, şi dintre ei care 

au fost în Turnul: 

{10:8} care s-au inflamat frică, atunci când au auzit că 

Regele l-a dat autoritatea să adune o gazdă. 

{10:9} după care acestea turnului livrate lor 

ostatici lui Jonathan, şi a predat ei zis lor 

părinţii. 

{10:10} acest lucru făcut, Jonathan s-a stabilit de el însuşi în 
Ierusalim, 

si a inceput sa construi şi repara oraşului. 

{10:11} a poruncit muncitorilor pentru a construi 

pereţi şi Muntele Sion şi aproximativ cu pietre pătrat pentru 

fortificatie; şi au făcut acest lucru. 

{10:12} apoi străini, care au fost în cetăţi 

Bacchides care a construit, fugit; 

{10:13} noastre ca fiecare om lăsat locul lui, şi a mers 



în propria ţară. 

{10:14} numai la Bethsura unii dintre cei care au avut 

părăsit legea şi poruncile au rămas încă: pentru 

a fost locul de refugiu. 

{10:15} acum când regele Alexander auzisem ce 

promite Demetrius a trimis lui Jonathan: atunci când, de 
asemenea, se 

s-a spus el luptele şi nobil care acţionează el şi a lui 

Fraţii au făcut, şi de durerile care le-au îndurat, 

{10:16} a spus el, trebuie să găsim astfel un alt barbat? acum 

prin urmare, vom face-i prietenul nostru şi Confederaţiei. 

{10:17} acest lucru el a scris o scrisoare şi l-a trimis la el, 

în conformitate cu aceste cuvinte, zicând: 

{10:18} King Alexander la fratele său, Jonathan urască 

salut: 

{10:19} am auzit de la tine, că tu eşti un om de 

mare putere, şi să îndeplinească pentru a fi prietenul nostru. 

{10:20} de aceea acum în această zi, vom dispune de tine 
pentru a fi 

preot poporului tău, şi să fie numit prieten regelui; 

(şi therewithal el l-a trimis un halat purpuriu şi o coroană de 



aur:) şi nevoie de tine pentru a lua partea noastră, şi să 
păstreze prietenia 

cu noi. 

{10:21} în a șaptea lună a sute şi 

şaizecea an, la Sărbătoarea Corturilor, Jonathan pus 

haina sfântă, adunat forţe, şi cu condiţia 

mult blindaj. 

{10:22} drept pentru care atunci când Demetrius auzit, el a fost 
foarte 

Ne pare rau, şi a zis: 

{10:23} ceea ce am făcut, că Alexandru a 

ne-a împiedicat în a face prietenie cu evreii pentru a consolida 

el însuşi? 

{10:24}, de asemenea, va scriu cuvintele ei de 

încurajare, şi promisiunea ei demnităţile şi cadouri, care le-am 

pot avea ajutor. 

{10:25} a trimis unto ei, prin urmare, în acest sens: regele 

Demetrius poporul Iudeilor urască salut: 

{10:26} întrucât voi au păstrat legăminte cu noi, şi 

a continuat în prietenia noastră, nu voi înşivă cu aderarea 
noastră 



duşmani, am auzit aici, şi sunt bucuros. 

{10:27} de aceea acum continua voi încă să fie credincios 

pentru noi, şi ne va recompensă bine te pentru lucrurile pe care 
voi 

face în numele nostru, 

{10:28} va acorda multe imunităţile şi da 

vă recompense. 

{10:29} si acum face gratuit, şi de dragul tău am 

eliberarea tuturor evreilor, omagii, şi de obiceiurile 

sare, şi din taxele de coroana, 
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{10:30} şi din ceea ce appertaineth mine pentru a 

primi pentru a treia parte sau sămânţa şi jumătate de fructe 

de copaci, am elibera din această zi mai departe, astfel încât 
acestea se 

nu se ia de teren din Iudeea, nici de cele trei 

guvernele care se adaugă thereunto din ţară 

Samaria și Galileea, la această zi mai departe pentru totdeauna. 

{10:31} Ierusalim să fie, de asemenea, Sfânt şi gratuit, cu 

borduri, atât de la zecimi şi omagii. 

{10:32} și în ceea ce priveşte Turnul care este în Ierusalim, am 



randament până autoritatea peste el, şi dă marele preot, că el 

poate stabili într-o astfel de oameni ca el alege să-l păstraţi. 

{10:33} în plus am liber pune în libertate fiecare dintre 

Evreii, care au fost efectuate captivi din teren din Iudeea în 

orice parte din Regatul meu, şi voi că misiunea de toţi ofiţerii 
meu 

omagii chiar de vitele lor. 

{10:34} în plus care va toate sărbătorile, şi 

Sabate, si noua luni, si zile solemne, şi trei 

zile înainte de sărbătoarea, şi trei zile după sărbătoarea se 

fi-toate imunitatea şi libertatea pentru toţi evreii în domeniul 
meu. 

{10:35}, de asemenea, nici un om nu are autoritatea să se 
amestece cu 

sau să molesteze orice de pe ei în orice problemă. 

{10:36} am în continuare, care se înscrie printre 

King's forţele bărbaţi aproximativ treizeci de mii de evrei, zis 

care plata se acordă, după cum se cuvine la toate forţele 
regelui. 

{10:37} şi dintre acestea unele sunt plasate în regelui 

deţine puternice, dintre care, de asemenea, unele se fixează 
peste afacerile 



a Regatului, care sunt de încredere: şi voi că lor 

supraveghetori şi guvernatorii fie ei înşişi, şi că ei trăiesc 

după propriile legi, chiar ca regele a poruncit în 

teren din Iudeea. 

{10:38} și privind cele trei guverne, care sunt 

adăugat la Judea din Samaria, să fie 

s-au alăturat cu Iudeii, că ei pot fi socotit a fi în conformitate cu 

unul, nici obligat să asculte de altă autoritate decât marele 
preot. 

{10:39} în ceea ce priveşte Ptolemaida, precum şi terenurile 
aferente acestora, 

Am da ca un cadou gratuit la sanctuarul de la Ierusalim pentru 

cheltuieli necesare ale sanctuarului. 

{10:40} în plus dau fiecare an cincisprezece mii 

de sicli de argint din conturile regelui din locuri 

aparţinătoare. 

{10:41} şi toate surplus, care ofiţeri de platit 

nu în ca în timp fostul, de acum înainte se acordă 

faţă de lucrările din templu. 

{10:42} si pe langa acestea, cinci mii de sicli de 

argint, care au dus la utilizări ale Templului din 



conturile an de an, chiar şi aceste lucruri trebuie să fie 

eliberat, deoarece acestea appertain la preoti care slujesc. 

{10:43} şi oricine fie că fugi la templu 

la Ierusalim, sau să fie în termen de libertăţile din prezenta 
directivă, fiind 

îndatorate la împăratul, sau pentru orice altă problemă, să le fie 

la libertate, şi tot ce au în domeniul meu. 

{10:44} pentru constructii, de asemenea, şi repararea lucrarilor 

sanctuarului expences se acordă de la rege 

conturi. 

{10:45} da, şi pentru construirea de ziduri de 

Ierusalim, şi Fortificarea acestuia rotunde despre expences 

se acordă din conturile regelui, ca, de asemenea, pentru 

construirea unor ziduri în Iudeea. 

{10:46} acum când Jonathan şi oameni auzit acestea 

cuvinte, le-a dat nici un credit la ei, nici primite de acestea, 

pentru că au adus aminte de mare rău, că el a făcut în 

Israel; pentru el le-a afectat foarte inflamat. 

{10:47} dar cu Alexander au fost plăcerea, 

pentru că el a fost primul care a rugat de adevărata pace cu 



ei, şi ei s-au confederat cu el mereu. 

{10:48} apoi s-au adunat king Alexander mare forţele, şi 

au tăbărât peste împotriva Demetrius. 

{10:49} și după ce doi regi s-a alăturat luptei, 

Demetrius' gazdă a fugit: dar Alexander urmată după el, şi 

predominat împotriva lor. 

{10:50} și a continuat lupta foarte în gât până la 

soarele a mers în jos: şi în acea zi a fost Demetrius ucis. 

{10:51} după aceea Alexander trimis ambasadori 

Ptolemee rege al Egiptului cu un mesaj în acest sens: 

{10:52} Forasmuch ca am venit din nou la domeniul meu, şi 

sunt stabilite tronul meu supernove, şi au ajuns 

stăpânirea şi Dimitrie răsturnat, şi recuperate noastre 

ţară; 

{10:53} pentru la urma am au aderat lupta cu el, atât el şi 

lui gazdă a fost inconfortabila de noi, aşa că vom sta în tron 

Împărăţiei sale: 

{10:54} acum, prin urmare, să facem o liga de prietenie 

împreună, şi dă-mi acum fiica ta de nevastă: şi voi 

fi fiul tău în lege, şi va da atât tine şi ei ca 



în funcţie de demnitatea ta. 

{10:55} Ptolemee apoi Regele a dat răspunsul, zicând: 

Fi fericit zi în care tu reveni în ţara de 

părinţii tăi, şi satest în tronul Regatului lor. 

{10:56} şi acum va face pentru tine, ca tu ai scris: 

intalnim de aceea la Ptolemaida, care le pot vedea unul 

altul; pentru va se căsătorească cu fiica mea la tine în 
conformitate cu 

dorinta ta. 

{10:57}, astfel încât Ptolemee a ieşit din Egipt, cu fiica sa 

Cleopatra, şi au ajuns la Ptolemaida în sute 

şaptezeci şi al doilea an: 

{10:58} unde regele alexandru l-a dat 

zis fiicei sale Cleopatra, şi ea a sărbătorit 

Căsătoria la Ptolemaida cu mare slavă, ca mod de 

Kings este. 

{10:59} acum regele Alexandru a scris lui Jonathan, 

că el ar trebui să vin şi să-l întâlnească. 

{10:60} care a mers pe urmă onorabil la Ptolemaida, 

în cazul în care a întâlnit doi regi, şi a dat-le si lor 



argint şi aur, şi multe cadouri, şi găsit favoarea în 

vederea lor. 

{10:61} în acel timp anumite semenii pestilent lui Israel, 

oameni de o viaţă rău, ei înşişi asamblate împotriva lui, pentru 
a 
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-l acuza: dar regele nu le-ar auzi. 

{10:62} da mai mult decât atât, împăratul a poruncit să ia 

off hainele, şi să-l îmbrace în purpuriu: şi au făcut acest lucru. 

{10:63} și a făcut-l stai de el însuşi, şi a declarat într-lui 

prinţi, du-te cu el în mijlocul oraşului, şi face 

proclamarea, că nici un om nu se plâng împotriva acestuia a 
oricărei 

chestiune, şi că nici un om nu-l probleme pentru nici un fel de 

cauza. 

{10:64} acum când acuzatorii lui a văzut că el a fost onorat 

Potrivit proclamarea, şi îmbrăcat în purpură, acestea 

toate fugit. 

{10:65} asa ca regele l-a onorat, și a scris el printre 

prietenii lui şef, şi l-a făcut o duce, şi părtaş al lui 

Dominion. 



{10:66} de după aceea s-a întors la Ierusalim cu 

pace şi bucurie. 

{10:67} plus în; sute şaptezeci şi cincilea 

an a fost Demetrius fiul lui Dimitrie din Creta în 

teren de părinţii săi: 

{10:68} drept pentru care atunci cand regele Alexander auzit 
spune, el a fost 

Chiar imi pare rau, şi returnate în Antiohia. 

{10:69} apoi Demetrius făcut Apollonius guvernatorul 

de Celosyria său general, care au adunat o mare serie, 

și au tăbărît la Jamnia, şi trimis la Jonathan mare 

preot, spunând: 

{10:70}, tu singur liftest până pe tine însuţi împotriva noastră, 
iar eu sunt 

râs pentru dispreţul de dragul tău, şi reproşat: şi de ce dost 

tu lăuda ta putere împotriva noastră în munţi? 

{10:71} acum Deci, dacă tu trustest în ta proprii 

puterea, ajuns până la noi în câmpul de câmpie, şi acolo să 

ne încerca problema împreună: pentru mine este puterea 

oraşe. 

{10:72} intreba si afla cine sunt eu, iar restul care ia noastre 



parte, şi ei se spune tine ca piciorul nu se putea să 

zbor în ţara lor. 

{10:73} de aceea acum să nu fiţi capabil să respecte 

călăreţi şi o atât de mare putere în câmpie, unde nu este nici 

Piatra nici flint, nici locul să fugă până la. 

{10:74} asa ca atunci cand Jonathan auzit aceste cuvinte ale 

Apollonius, el a fost mutat în mintea lui, şi alegerea zece 

mii de oameni el a ieşit din Ierusalim, în cazul în care Simon lui 

fratele întâlnit cu el pentru a-l ajuta. 

{10:75} şi a tăbărât lui corturi împotriva Joppa: dar; ei 

de Joppa închide-l afară din oraş, deoarece Apollonius a avut o 

garnizoana acolo. 

{10:76} atunci Jonathan asediat ei: după care ei 

oraşului lasă-l să pentru frica: şi astfel, Jonathan a câştigat 
Joppa. 

{10:77} drept când Apollonius auzit, el a luat trei 

mii de călăreţi, cu o serie mare de footmen, şi a plecat 

Azotus ca unul care a călătorit, şi therewithal a atras şi el 

mai departe în Câmpia. pentru că el a avut un număr mare de 

călăreți, în care el a pus încrederea lui. 



{10:78} apoi de urmat după el pentru a Azotus, 

în cazul în care armatele s-au alăturat Bătălia. 

{10:79} acum Apollonius a plecat de o mie de călăreți în 

ambuscadă. 

{10:80} şi de ştiut că a existat o 

ambushment în urma lui; pentru acestea au înconjurat în lui 

gazdă, şi exprimate darts la oameni, de dimineaţa până seara. 

{10:81} dar oamenii stăteau încă, şi Jonathan a avut 

le-a poruncit: şi aşa duşmani caii au obosit. 

{10:82}, apoi scos Simon gazdei sale, şi setaţi-le 

împotriva footmen, (pentru călăreţi s-au petrecut) care 

au fost inconfortabila de el, şi a fugit. 

{10:83} călăreţi, de asemenea, împrăștiate în domeniu, 

a fugit în Azotus, şi a intrat în Bethdagon, idolul lor 

Templul, pentru siguranţă. 

{10:84} dar de dat foc pe Azotus, şi oraşele 

rotunde despre ea, şi a luat prada lor; şi Templul lui 

Dagon, cu cei ce au fugit în ea, el a ars cu foc. 

{10:85} astfel s-au ars şi ucişi cu sabia 

Ei bine aproape opt mii de oameni. 



{10:86} și de acolo Jonathan eliminat gazdei sale, şi 

Tabăra împotriva Ascalon, unde oamenii din oraş au venit 

mai departe, si l-a întâlnit cu mare pompă. 

{10:87}, după ce aceasta a revenit Jonathan şi său gazdă: 

Ierusalim, având orice prada. 

{10:88} acum, când regele ALexander auzit aceste lucruri, 

El a onorat Jonathan încă mai multe. 

{10:89} si l-a trimis o cataramă de aur, ca utilizarea este de a fi 

date cum ar fi sunt de sânge regelui: el i-a dat, de asemenea, 

Accaron cu borduri în posesia. 

{11:1} și rege al Egiptului au adunat o mare 

gazdă, cum ar fi nisip, care zace pe malul mării, şi multe 

nave, şi a plecat prin înşelăciune pentru a obţine lui Alexandru 

Britanie, şi să se alăture it pentru cont propriu. 

{11:2} după care el a luat călătoriei sale în Spania în 

manieră paşnică, astfel încât acestea orașelor deschis la el, 

şi l-am cunoscut: pentru regele Alexander a avut le-a poruncit 
atât 

pentru a face, deoarece el a fost fratele său în drept. 

{11:3} acum ca Ptolemee a intrat în oraşe, el a pus 



fiecare dintre ele o garnizoană de soldaţi să-l păstraţi. 

{11:4} şi când a venit aproape de Azotus, au arătat 

El Templul Dagon, care a fost ars, şi Azotus şi 

suburbiile acesteia care au fost distruse, și a organismelor care 

au fost exprimate în străinătate şi ei ca el a ars în luptă; 

căci au făcut grămezi de ele prin modul în care el 

ar trebui să treacă. 

{11:5}, de asemenea, au spus regelui un fel a avut Jonathan 

făcut, cu scopul de a putea da vina pe el: dar regele a avut loc 
lui 

pace. 

{11:6} atunci Jonathan s-a întâlnit cu regele cu mare pompă la 

Joppa, unde au salutat unul pe altul, şi depuse. 
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{11:7} după aceea Jonathan, a mers cu 

rege al râului numit Eleutherus, s-a întors din nou la 

Ierusalimul. 

{11:8} regele Ptolemee prin urmare, au ajuns 

stăpânire a oraşelor de la mare la Seleucia, la mare 

coasta, imaginat sfaturile răi împotriva Alexander. 



{11:9} după care a trimis ambasadori la rege 

Demetrius, zicând: Vino, să ne facă o liga între noi, 

şi îţi va da fiica mea, care a Alexandru, şi 

tu vei împărăţi în Împărăţia tatălui tău: 

{11:10} pentru pocăiţi-vă că I-am dat fiica mea la el, pentru 

El a căutat pentru a ucide-mă. 

{11:11} astfel a făcut el calomnia lui, deoarece el a fost dornici 

Împărăţiei sale. 

{11:12} de aceea el a luat fiica din el, şi 

a dat ei pentru Demetrius, şi au părăsit Alexander, astfel încât 
lor 

ura a fost cunoscut în mod deschis. 

{11:13} Ptolemee apoi a intrat în Antiohia, unde el 

set două coroane pe capul lui, cununa din Asia, şi a 

Egipt. 

{11:14} în medie a fost regele alexandru în sezon 

Cilicia, deoarece cei care locuiau în părțile au revoltat 

la el. 

{11:15} dar când Alexander auzit de acest lucru, el a venit la 

Războiul împotriva lui: după care au adus regelui Ptolemee 



lui gazdă, şi l-a întâlnit cu o putere puternic, şi pune-l 

zbor. 

{11:16} astfel încât Alexandru a fugit în Saudită acolo pentru a fi 

apărat; dar regele Ptolemee a fost înălţat: 

{11:17} pentru preda arab a decolat lui Alexandru 

cap, şi l-a trimis la Ptolemee. 

{11:18} Ptolemee regele a murit, de asemenea, a treia zi după, 
şi 

care au fost în magazii puternice erau ucişi unul de altul. 

{11:19} prin acest mijloc Demetrius a domnit în sute 

şaizeci şi şaptelea an. 

{11:20} în acelaşi timp Jonathan s-au adunat împreună 

cei ce au fost în Iudeea să ia Turnul, care a fost în 

Ierusalim: şi el a făcut multe motoare de război împotriva sa. 

{11:21}, apoi a venit persoane nelegiuite, care ura lor 

oameni, dus la împăratul, şi i-a spus că Jonathan 

asediat Turnul, 

{11:22} care când a auzit, el a fost supărat, şi 

imediat eliminarea, el a venit la Ptolemaida, şi a scris 

lui Jonathan, că el ar trebui să stabilească asediu la Turnul, dar 



vin şi vorbesc cu el la Ptolemaida în mare grabă. 

{11:23} Jonathan cu toate acestea, când a auzit acest lucru, 

a poruncit să asedieze-o încă: şi el a ales unele dintre 

bătrânii lui Israel şi preoţii, şi pune în pericol; 

{11:24} şi a luat argintul şi aurul, şi haine, şi scafandri 

prezintă în afară, şi a mers la Ptolemaida împăratului, 

în cazul în care el a găsit favoarea în ochii lui. 

{11:25} şi totuşi anumite oamenilor nelegiuiţi poporului 

au făcut plângeri împotriva lui, 

{11:26} dar Regele l-a rugat ca predecesorii săi 

a făcut înainte, şi -l-a promovat în văzul tuturor lui 

prietenii, 

{11:27} si l-a confirmat în mare preot şi în 

toate onorurile că el a avut înainte, şi i-a dat 

preeminenţa printre prietenii lui şef. 

{11:28} atunci Jonathan regele, că el ar fi de dorit 

face Judea liber de tribut, ca, de asemenea, cele trei guverne, 

cu ţara Samariei; şi el a promis el trei 

sute de talente. 

{11:29}, aşa că împăratul a consimţit şi a scris scrisori la 



Jonathan a tuturor acestor lucruri după acest mod: 

{11:30} regele Demetrius zis fratele său, Jonathan, şi 

zis naţiunii iudeilor, urască salut: 

{11:31} vom trimite aici o copie a scrisorii care ne 

a scris la vărul nostru Lasthenes cu privire la tine, care l-aţi 

s-ar putea vedea. 

{11:32} regele Demetrius zis lui tata Lasthenes 

urască salut: 

{11:33} am sunt determinate pentru a face bine oamenilor din 

Evreii, care sunt prietenii noştri, şi să păstreze legăminte cu noi, 

din cauza lor bunăvoinţă faţă de noi. 

{11:34} aceea ne au ratificat le frontierele 

Iudeii, cu cele trei guverne de Apherema şi 

Lydda și Ramathem, care sunt adăugate la Judea la 

ţară din Samaria, şi toate lucrurile aparţinătoare unto ei, 

pentru toate ca sacrificiu în Ierusalim, în loc de 

plăţi care regele a primit dintre ele odinioară anual 

din roadele pământului şi de copaci. 

{11:35} și în ceea ce priveşte alte lucruri care fac parte din noi, 
de 



zecimi şi vamale referitoare la noi, ca, de asemenea, saltpits, 

şi impozite coroanei, care sunt datorate pentru noi, noi de 
descărcare de gestiune 

ele de le tot pentru ameliorarea lor. 

{11:36} si nimic din prezenta directivă să fie revocat din această 

timp mai departe pentru totdeauna. 

{11:37} acum vedea prin urmare că faci o copie a acestor 

lucruri, şi să fie emis unto Jonathan şi stabilit pe 

Muntele cel Sfânt într-un loc vizibil. 

{11:38} după aceasta, când regele Demetrius văzut că terenurile 

a fost linişte înaintea lui, şi că a fost făcută nici o rezistenţă 

împotriva lui, el a trimis departe toate forţele sale, fiecare unul 
a lui 

locul propriu, cu excepţia anumitor trupe de străini, care a avut 

s-au adunat la Insulele păgâni: de aceea toate 

forţele de părinţii lui urât-l. 

{11:39} în plus a fost o trifon, care au fost 

din partea lui Alexandru anterior, care, văzând că toate gazdă 

murmură împotriva Demetrius, a mers la Simalcue arab 

care a adus Antioh fiul Alexandru, 

{11:40} si pune inflamat la el pentru a livra el acest tânăr 



Antioh, care ar putea împărăţi în locul tatălui său: el a spus 

El, prin urmare, toate că Dimitrie a făcut, şi cum oamenii lui 

de război au fost in dusmanie cu el, şi acolo a rămas o 

1 Macabei pagina 666 

sezon lung. 

{11:41} în timp Jonathan trimis la împăratul 

Demetrius, că el ar exprimate de cei de la Turnul din 

Ierusalim, şi, de asemenea, în cetăţi: pentru ei au luptat 

împotriva Israelului. 

{11:42} Demetrius trimis lui Jonathan, zicând: eu va 

nu numai face acest lucru pentru tine şi poporul tău, dar vor fi 
foarte mult 

Cinsteşte pe tine şi ţi naţiunii, în cazul în care posibilitatea de a 
servi. 

{11:43} acum, prin urmare, să faci bine, dacă tu a trimite eu 

oameni pentru a ajuta-ma; pentru toate forţele mele sunt 
plecat de la mine. 

{11:44} la aceasta Jonathan l-a trimis trei mii 

puternic la Antiohia oamenii: şi atunci când au venit la împărat, 

Regele a fost foarte bucuros de venirea lor. 

{11:45} dar ei care au fost de oraş s-au adunat 



ei înşişi împreună în mijlocul oraşului, la numărul 

de o sută douăzeci de mii de oameni, şi ar trebui 

ucis regele. 

{11:46} aceea regele a fugit în Curtea, dar ele 

din oraş păstrat pasaje din oraş, şi a început să lupte. 

{11:47}, atunci regele numit la evrei pentru ajutorul, care 

a venit la el dintr-o dată, şi dispersarea ei înşişi 

prin oras ucis acea zi in oras la numărul de un 

sute de mii. 

{11:48}, de asemenea, au dat foc oraşului, şi gat prada multe 

în acea zi, şi livrate regelui. 

{11:49} asa ca atunci cand a oraşului vedeau că evreii au avut 

luat oraş cum ar face, curajul lor a fost redusă: 

de aceea au făcut rugăciune la rege, şi a strigat, 

zicând: 

{11:50} ne acorde pace, si lasa evreii încetează la 

atacarea ne şi oraş. 

{11:51} cu care au aruncat departe armele lor, şi 

făcut pace; iar evreii au fost onorat în vederea 

rege, şi în ochii lui tot ce au fost în domeniul său; şi ei 



s-a întors la Ierusalim, având mare prada. 

{11:52} asa ca regele Demetrius şedea pe scaunul de domnie al 
lui 

Britanie, iar terenul a fost liniştită dinaintea lui. 

{11:53} dar el dissembled în tot ceea ce vreodată el 

vorbea, şi însuşi înstrăinat de Jonathan, nici 

El recompensat-l în funcţie de beneficiile pe care a avut 

primit de la el, dar l-a tulburat foarte inflamat. 

{11:54}, după ce aceasta a revenit trifon, şi cu el 

copil Antioh, care a domnit, și a fost încoronat. 

{11:55} apoi s-au adunat la el toţi bărbaţii de război, 

Cine Demetrius a înmagazinat, şi ei au luptat împotriva 

Dimitrie, care a întors spatele şi a fugit. 

{11:56} în plus trifon a luat elefanţi, şi a câştigat 

Antiohia. 

{11:57} în acel moment tineri Antioh a scris: 

Jonathan, spunând, confirm ca tine în preoţie înaltă, şi 

ţi numi domnitor peste patru guverne, şi să fie una 

ale regelui. 

{11:58} la aceasta el l-a trimis navele de aur pentru a fi servit 



în, şi i-a dat concediu să bea în aur, şi să fie îmbrăcat în 

violet, şi să poarte o cataramă de aur. 

{11:59} fratele său Simon, de asemenea, el a făcut căpitan la 

locul numit scara a Tirului până la graniţele Egiptului. 

{11:60} atunci Jonathan a ieşit, şi a trecut prin 

Oraşe dincolo de apă şi toate forţele siriene s-au adunat 

ei înşişi la el pentru a-l ajuta: şi când a venit la 

Ascalon, au oraşului întâlnit-l onorabil. 

{11:61} de unde a plecat în Gaza, dar acestea din Gaza 

închide-l; de aceea a asediat ei, şi ars 

suburbiile acesteia cu foc, şi le-a stricat. 

{11:62} după aceea, când acestea din Gaza face rugăciune 

Jonathan, el a făcut pace cu ei, şi a luat fiii 

de oamenii lor şef de ostatici, şi le-a trimis la Ierusalim, 

şi a trecut prin ţara unto Damasc. 

{11:63} acum când Jonathan auzit că Demetrius' 

prinţii au ajuns la Cades, care este în Galileea, cu o 

mare putere, iniţiat pentru a-l elimina din ţară, 

{11:64} el a mers să le îndeplinească, şi a plecat Simon fratele 
său 



în ţară. 

{11:65} apoi Simon tabăra împotriva Bethsura şi 

a luptat împotriva sa un sezon lung, si taci-l: 

{11:66} dar au dorit a avea pace cu el, care 

El le-a acordat, şi apoi le scot de acolo, şi 

a preluat orasul, şi a stabilit o garnizoană în ea. 

{11:67} în ceea ce priveşte Jonathan şi oştirea lui, au tăbărât la 

apa de Gennesar, de unde devreme în dimineaţa 

au gat le la Câmpia Nasor. 

{11:68} şi, Iată, gazda din straini întâlnit în 

simplu, care, au pus oamenii în ambuscadă pentru el în 

Munţii, au venit singuri împotriva lui. 

{11:69} asa ca atunci cand cei ce se afla în ambuscadă a crescut 
din lor 

locuri şi s-au alăturat luptei, toate care au fost de partea lui 
Jonathan a fugit; 

{11:70} aşa ca acolo nu a fost unul dintre ei a plecat, 

cu excepţia Matatyah fiul lui Absalom, şi Iuda fiul de 

Calphi, Capitani de gazdă. 

{11:71} apoi de inchiriat hainele, şi turnat Pamant 

la capul, şi prayed. 



{11:72} după aceea revenind din nou la luptă, el le-a pus 

zbor, şi so ei a fugit. 

{11:73} acum când oamenii lui, care au fugit văzut acest lucru, 

au apelat din nou la el, şi cu el a urmărit să 

Adryana, chiar până la corturile lor proprii, şi au campat. 

{11:74}, deci au fost ucişi de păgâni acea zi despre 

trei mii de oameni: dar Jonathan s-a întors la Ierusalim. 

{12:1} acum când Jonathan văzut acel moment serveşte-l, el 

ales unor bărbaţi, şi le-a trimis la Roma, a confirma 

şi reînnoi prietenia care aveau cu ei. 

{12:2} a trimis scrisori au lacedemonieni, şi 

alte locuri, în acelaşi scop. 
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{12:3} astfel încât acestea a mers la Roma, şi a intrat în 

Senatului, şi a spus, Jonathan marele preot, şi oamenii din 

Evreii, ne-a trimis la voi, la sfârşitul voi ar trebui să reînnoiască 

prietenie, care voi avea cu ei şi Liga, ca şi în 

fostul timp. 

{12:4} la aceasta romanilor le-a dat scrisorile lui 

guvernatorii din fiecare loc în care acestea ar trebui să aducă în 



teren Iudeea pace. 

{12:5} iar acest lucru este copia litere care Jonathan 

a scris lacedemonieni: 

{12:6} Jonathan marele preot, şi bătrânii 

naţiune, şi preoţii, şi alte evreilor, zis 

Lacedemonieni fraţii lor trimite felicitare: 

{12:7} acolo au fost scrisori trimise în ori trecut lui vieru 

Marele Preot din Darius, care apoi a domnit între voi, la 

însemna că voi sunteţi fraţii noştri, ca copie aici 

subscrise specifica. 

{12:8}, moment în care, Florian rugat Ambasadorul care 

a fost trimis onorabil, şi a primit scrisori, în care 

Declaraţia a fost făcută de Liga si prietenie. 

{12:9} prin urmare putem, de asemenea, deşi avem nevoie de 
nici una dintre aceste 

lucruri, că avem cărţi sfinte din Scriptură în mâinile noastre 

confort-noi, 

{12:10} au încercat totuşi să trimite la voi pentru 

reînnoire de Frăţie şi prietenie, ca nu cumva ar trebui să ne 

devenit cu totul străini vouă: pentru că există un lung 



timpul trecut de când aţi trimis la noi. 

{12:11} am, prin urmare, în orice moment, fără încetare, atât în 

noastre sărbători, şi în alte zile convenabil, amintiţi-vă în 

sacrificiile care le oferim, iar în rugăciunile noastre, ca motiv 

este, şi cum se lasă să se gândească la fraţii noştri: 

{12:12} si ne bucuram chiar de onoare dvs. 

{12:13} în ceea ce pentru noi înşine, am avut mari necazuri şi 

războaie pe fiecare parte, forsomuch ca regii care sunt rotunde 

despre noi au luptat împotriva noastră. 

{12:14} Mangaietorul noi nu ar fi supărătoare vouă, 

nici altora confederaţii şi prieteni, în aceste războaie noastre: 

{12:15} pentru avem ajutor din cer care ne, succoureth 

asa ca am sunt livrate de la duşmanii noştri, şi duşmanii noştri 

sunt aduse în picioare. 

{12:16} pentru aceasta cauza am ales Numenius fiul lui 

Antioh şi Antipater el fiul lui Jason, şi le-a trimis 

la romani, să-şi reînnoiască amity pe care am avut cu ei, 

şi fostul league. 

{12:17} am le-a poruncit, de asemenea, pentru a merge la voi, şi 
la 



salut şi să vă oferim noastre scrisori cu privire la 

reînnoire de fraternitate noastre. 

{12:18} de aceea acum voi se face bine pentru a ne oferi un 

raspunde la acesta. 

{12:19} iar acest lucru este copia litere care Oniares 

trimis. 

{12:20} Areus regele de lacedemonieni pentru simona 

Marele Preot, salut: 

{12:21} este găsit în scris, că lacedemonieni și 

Evreii sunt fraţi, şi că acestea sunt de stoc lui Avraam: 

{12:22} acum, prin urmare, din moment ce acest lucru este de 
vină noastre 

cunoştinţe, ye se face bine să scrie pentru noi a ta 

prosperitate. 

{12:23} vom scrie înapoi din nou la tine, că vă vite 

şi bunurile noastre pe, şi noastre pe sunt dumneavoastră pe 
putem comanda 

prin urmare nostru ambasadorii să facă vouă raport pe 
marginea acestui 

înţelept. 

{12:24} acum când Jonathan auzit că Demebius' 



prinţii au intrat în lupta împotriva lui cu o serie mare de 

decât înainte, 

{12:25} a eliminat din Ierusalim, şi întâlnit în 

teren de Amathis: pentru el le-a dat nici un răgaz să introduceţi 
lui 

tara. 

{12:26} a trimis spioni au zis corturile lor, care au venit 

din nou, şi i-a spus că ei au fost numiţi să vină asupra 

ei în sezonul de noapte. 

{12:27} de aceea atât de curând soarele a fost în jos, 

Jonathan a comandat oamenilor săi să urmăriţi şi să fie în braţe, 

care toate noapte lungă ei ar putea fi gata de lupta:, de 
asemenea, el 

trimis centinels rotunde despre gazdă. 

{12:28} dar când adversarii auzit că Jonathan şi 

oamenii lui au fost gata de luptă, se temeau si tremurau în 

inimile lor, şi au aprins focuri în tabăra lor. 

{12:29} Mangaietorul Jonathan şi compania sa ştiut că nu 

pana dimineata: căci vedeau luminile de ardere. 

{12:30} atunci Jonathan urmărit după ei, dar a preluat 

ele nu: pentru ei s-au plecat peste Râul Eleutherus. 



{12:31} de aceea a apelat la arabi, care 

s-au numit Zabadeans, şi le-a lovit, şi a luat lor 

prada. 

{12:32} si scoate de acolo, el a venit la Damasc, şi 

Deci a trecut prin toată ţara, 

{12:33} Simon, de asemenea, a mers mai departe, şi a trecut 
prin 

ţara la Ascalon, şi deţine acolo învecinat, la 

unde a deviat de la Joppa, şi a câştigat-o. 

{12:34} pentru auzise că acestea ar emite Cala 

le care au avut parte de Demetrius'; de aceea el a stabilit un 

garnizoana acolo să-l păstraţi. 

{12:35}, după ce aceasta a venit Jonathan acasă din nou, şi de 
asteptare 

bătrânii poporului împreună, el a consultat cu ei 

despre construirea puternic deţine în Iudeea, 

{12:36} și zidurile Ierusalimului mai mare, şi 

ridicând un munte mare între Turnul şi oraş, pentru a 

se separa de oraş, că aşa ar putea fi singur, ca barbatii 

s-ar putea vinde nici cumpara în ea. 



{12:37} la acest lucru au venit împreună pentru a construi 
oraşul, 

forasmuch ca parte a peretelui spre pârâu, la est 

parte a căzut, şi au reparat ceea ce a fost 

numit Caphenatha. 
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{12:38} Simon au înfiinţat beatrice în Sephela, şi a făcut-o 

puternic cu porţi şi baruri. 

{12:39} acum trifon a mers cale de a obţine Regatului 

Asia, şi să-l omoare Antioh regele, că el ar putea stabili 

Coroana pe capul lui propriu. 

{12:40} dar el a fost teamă că Jonathan nu ar 

sufera el, şi că el ar lupta împotriva lui; de aceea 

El a căutat un modul cum să ia Jonathan, că el ar putea ucide 

-l. Aşa că a eliminat, şi a venit la Bethsan. 

{12:41} atunci Jonathan a ieşit să-l întâlnesc patruzeci 

mii bărbaţi ales pentru a lupta, şi a venit la Bethsan. 

{12:42} acum când trifon văzut Jonathan a venit cu astfel 

mare o forta, el durst nu întinde mâna împotriva lui; 

{12:43} dar l-au primit onorabil, şi lăudat 



-l la toţi prietenii lui, şi i-a dat daruri, şi 

a comandat oamenilor săi de război să fie ca ascultător unto el, 
ca 

pentru el însuşi. 

{12:44} lui Jonathan, de asemenea, a spus el, ce ai tu 

Adus acestui popor la necaz aşa de mare, văzând este nici o 

război între noi? 

{12:45}, prin urmare, trimite-le acasa acum din nou, şi 

alege câţiva oameni să aştepte pe tine, şi tu vii cu mine 

la Ptolemaida, căci îi va da ţi, şi restul de puternic 

deţine şi forţele, şi tot ce au costuri: ceea ce pentru mine, am 

va reveni şi pleacă: pentru acest lucru este cauza de venirea 
mea. 

{12:46} asa ca Jonathan crede el a făcut ca el bade-l, 

şi -a trimis departe gazdei sale, care a intrat în teren din Iudeea. 

{12:47} şi cu el însuşi a păstrat dar trei mii 

bărbaţi, dintre care a trimis două mii în Galilea, şi unul 

mia mers cu el. 

{12:48} acum, de îndată ce Jonathan a intrat în Ptolemaida, 

ei de Ptolemaida închide porţile şi a luat-l, şi toate le 

care a venit cu l-au ucis cu sabia. 



{12:49} apoi trimis trifon o serie de footmen şi 

călăreţi în Galilea, şi în Câmpia mare, pentru a distruge 

Compania lui Jonathan. 

{12:50} dar când ei ştiau că Jonathan şi ei că 

erau cu el au fost luate şi ucis, au încurajat unul 

altul; şi a plecat aproape împreună, pregătiţi să lupte. 

{12:51} ei, prin urmare, care au urmat asupra lor, 

percepe că erau gata să lupte pentru viaţa lor, 

întors din nou. 

{12:52} după care toate acestea a intrat în teren din Iudeea 

pace, şi au bewailed Jonathan, şi le care 

erau cu el, si ei s-au inflamat frică; de aceea toate 

Israelul a făcut mare jale. 

{12:53}, atunci toate popoarele care au fost rotunde despre 
atunci 

a căutat să le distrugă: pentru a spus acestea, nu au nici un 
căpitan, 

nici pentru a le ajuta: acum, prin urmare, să ne facă război 
asupra 

ei, şi să ia departe lor memorial din mijlocul oamenilor. 

{13:1} acum când Simon auzit că a avut trifon 



s-au adunat împreună o serie de mare pentru a invada terenuri 
din Iudeea, 

si distruge-l, 

{13:2} şi am văzut că oamenii a fost în mare tremurând 

si frica, sa dus la Ierusalim, şi s-au adunat oamenii 

împreună, 

{13:3} şi le-a dat îndemnul, spunând, voi înşivă 

ştiu ce lucruri mari, şi fraţii mei şi tatăl meu 

Casa, au făcut pentru legile şi sanctuarul, luptele 

de asemenea, şi necazurile pe care le-am văzut. 

{13:4} de motivul pentru care toate fraţii mei sunt ucişi pentru 

De dragul lui Israel, şi am lăsat în pace. 

{13:5} acum, prin urmare, fi departe de mine, că eu ar trebui să 

schimb al meu propria viaţă în orice timp de necaz: pentru că 
eu sunt nici un 

mai bine decât fraţii mei. 

Doubtless {13:6} voi răzbuna naţiunii mele, şi 

Sanctuarul, şi soţiile noastre şi copiilor noştri: pentru toate 

păgâni sunt s-au adunat pentru a distruge noi foarte răutate. 

{13:7} acum, de îndată ce poporul a auzit aceste cuvinte, lor 

spiritul reînviat. 



{13:8} si ei au răspuns cu glas tare, zicând: 

Vei fi liderul nostru în loc de Iuda şi Jonathan tale 

fratele. 

{13:9} lupta tu, luptele noastre, şi nici un fel, tu 

poruncit-ne, că vom face. 

{13:10} atât apoi a adunat toţi bărbaţii de război, 

şi face grabă să termine zidurile Ierusalimului, şi el 

fortificate jur împrejur. 

{13:11}, de asemenea, el a trimis fiul lui arteni, Jonathan şi 

cu el o mare putere, la Joppa: care scoaterea ei care 

au fost în ea, acesta a rămas acolo. 

{13:12} asa ca trifon scos de Ptolemaus cu o 

mare putere să invadeze ţara Iudea, şi Jonathan a fost 

cu el în secţie. 

{13:13} dar Simon tăbărât lui corturi la beatrice, peste 

împotriva Câmpia. 

{13:14} acum când trifon ştia că Simon a fost crescut 

sus în loc de fratele său, Jonathan, şi a însemnat să se alăture 
Bătălia 

cu el, a trimis mesageri la el, zicând: 



{13:15} întrucât avem Jonathan fratele tău în deţine, aceasta 

este pentru banii pe care el este din cauza la comoara regelui, 

referitoare la activitatea de care s-a comis la el. 

{13:16} de aceea acum trimite talentele de o sută de argint, 

şi doi dintre fiii săi de ostatici, care când este în libertate 

El nu poate revolta la noi, si ne va lasa el merge. 

{13:17} Hereupon Simon, deşi el a perceput că ei 

a vicleşug zis el încă a trimis banii şi 

copii, ca nu cumva cumva el trebuie procura pentru el 

mare ura poporului: 

{13:18} care ar putea fi spus, pentru că l-au trimis nu 

bani şi copii, prin urmare este Jonathan mort. 

{13:19} asa ca el le-a trimis copii si sute 

talente: Mangaietorul trifon dissembled nici nu ar lasa de el 

Jonathan merge. 
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{13:20} şi după aceasta a venit trifon pentru a invada terenul, 

si distrugem, merge rotund Apropo care îndeamnă 

la Adora: dar Simon şi oştirea lui în marş împotriva lui în 

fiecare loc, oriunde el a plecat. 



{13:21} acum cei ce au fost în Turnul a trimis soli 

zis trifon, până la sfârşitul că el ar trebui să grăbesc venirea lui 

le de pustie, şi trimite-le mâncare. 

{13:22} aceea trifon făcut gata toate călăreţi lui 

să vină în acea noapte: dar a căzut o foarte mare de zăpadă, 
prin 

Motivul pentru care el a venit nu. Aşa că a plecat, şi a intrat în 

ţara din Galaad. 

{13:23} şi când a venit aproape de Bascama el a ucis 

Jonathan, care a fost îngropat acolo. 

{13:24} după aceea trifon s-a întors şi a mers într-lui 

teren propriu. 

{13:25}, apoi trimis Simon, şi a luat oasele lui Jonathan 

fratele său, şi le-a îngropat în nedelcu, oraşul a părinţilor săi. 

{13:26} şi tot Israelul a făcut jale mare pentru el, 

şi bewailed-l multe zile. 

{13:27} Simon, de asemenea, construit un monument de pe 
mormântul 

Tatăl şi fraţii săi, şi a ridicat-l sus la vedere, 

cu piatră cioplite în spatele şi înainte. 



{13:28} mai mult decât atât, el a creat şapte piramide, una 
împotriva 

altul, pentru tatăl său, şi mama sa şi fraţii lui patru. 

{13:29} și în acestea a făcut dispozitive viclean, despre 

care a seta mare piloni, şi pe stâlpii a făcut toate 

armura lor pentru un perpetuu de memorie şi de armura 

navele sculptate, că ar putea fi văzut de toate că navighează pe 

mare. 

{13:30} este mormântul care a făcut-o la nedelcu, 

şi standeth încă la această zi. 

{13:31} acum trifon vicleşug tratate cu tineri 

Regele Antioh şi omorât. 

{13:32} a domnit în locul lui şi încoronat 

rege din Asia, şi a adus o mare nenorocire asupra terenului. 

{13:33} apoi Simon construit puternic deţine în Iudeea, 

şi împrejmuită zidurile ei despre cu turnuri de mare, şi mare, 

porti, şi baruri şi adunat merinde acolo. 

{13:34} în plus Simon ales bărbaţi, şi trimis la rege 

Demetrius, până la sfârşitul el ar trebui să dea terenul o 
imunitate, 

deoarece toate că trifon a făcut a fost să strice. 



{13:35} care regele Demetrius a răspuns şi a scris 

după acest mod: 

{13:36} regele Demetrius zis Simon marele preot, şi 

prieten al regilor, ca au zis bătrânilor şi naţiune de 

Evreii, urască salut: 

{13:37} coroana de aur şi haină stacojie, care voi 

trimis la noi, am primit: şi noi suntem gata să facă o 

tari pace cu tine, da, şi să scrie pentru Ofiţerii noştri, 

pentru a confirma imunităţile pe care le-au acordat. 

{13:38} si un fel de legămintele pe care le-am făcut cu 

vor sta; şi deţine puternice, care voi avea 

construit, trebuie să fie proprii. 

{13:39}, pentru supraveghere sau vina s-a zis acest lucru 

zi, ne iartă, şi taxa de coroana, care voi ne datorez: 

şi dacă au existat nici alte tribut plătit din Ierusalim, aceasta se 

nu mai plătește. 

{13:40} si uite cine sunt faceţi cunoştinţă între voi să fie în 
nostru 

teren, lasa apoi fi înscrişi şi să nu fie pace între noi. 

{13:41} astfel jugul păgânilor a fost luat 



din Israel la sută şi împlinească an. 

{13:42}, atunci poporul lui Israel a început să scrie lor 

instrumente şi contracte, în primul an de Simon 

Marele Preot, guvernatorul şi lider al evreilor. 

{13:43} în acele zile Simon tabăra împotriva Gaza şi 

asediat rotunde despre; El a făcut, de asemenea, un motor de 
război, şi 

Setaţi-l de city, afectat de un anumit turn şi a luat-o. 

{13:44} şi cei ce erau în motorul sărit în 

oraş; după care a fost un mare vacarm în oraş: 

{13:45} noastre ca oamenii din oras inchiria lor 

haine, şi a urcat pe pereţii cu soţiile lor şi 

copii, şi a strigat cu glas tare, implorând Simon a 

să le acorde pace. 

{13:46} şi au zis: nu ne conform noastre 

răutate, ci după mila ta. 

{13:47} asa ca Simon a fost potolit faţă de ei, şi s-au luptat 

nu mai mult împotriva lor, dar le-a pus afară din oraş, şi 

curăţit casele în care idolii au fost, şi astfel a intrat 

în ea cu melodii şi mulţumire. 



{13:48} da, el a pus necurăţia toate din ea, şi plasat 

astfel de oameni ca ar ţine Legea, şi a făcut mai puternică 

decât a fost înainte, şi a construit acolo o dwellingplace pentru 

el însuşi. 

{13:49} au, de asemenea, de la Turnul din Ierusalim au fost 
păstrate atât 

Strâmtoarea, că acestea ar putea ieşi nici du-te în 

ţară, nici cumpăra nici Vindem: de aceea ei au fost în mare 

primejdie din lipsă de mâncare, şi un număr mare dintre aceștia 

au pierit prin foamete. 

{13:50}, apoi, a strigat-au lui Simon, implorând să fie 

una cu ei: lucru care el le sunt acordate; şi când 

El a avut-le scot de acolo, el a curăţit Turnul 

la poluare: 

{13:51} și a intrat în ea trei şi XX ziua 

a doua lună în o sută şaptezeci şi primul an, cu 

Ziua Recunostintei, şi ramuri de palmieri şi cu harpe, 

şi chimvale, şi cu viols, imnuri şi cântece: pentru că 

a fost distrus un inamic mare din Israel. 

{13:52} a hirotonit, de asemenea, că acea zi ar trebui să fie 
păstrate 



în fiecare an cu bucurie. Mai mult decât atât Dealul Templului 

a fost de Turnul a făcut mai puternică decât a fost, şi 

acolo el a locuit însuşi cu compania sa. 

{13:53} și când Simon văzut că Ioan fiul lui a fost un 

Omul viteaz, el a făcut el Capitan de toate gazdele; şi el 

a locuit în Gazera. 
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{14:1} acum în o sută şaptezeci şi al doisprezecelea an 

Regele Demetrius adunat forţele sale, şi a intrat în 

Mass-media pentru a-l ajuta sa lupte impotriva marinela. 

{14:2} dar când Arsaces, rege al Persiei şi Mass-Media, 

auzit că Dimitrie a fost introdus în interiorul graniţelor sale, a 
trimis 

unul dintre prinţii lui să-l ia în viaţă: 

{14:3} care au trecut şi bătut gazda Dimitrie, şi 

l-a luat, şi i-au adus la Arsaces, de către cine a fost pus 

în secţie. 

{14:4} în ceea ce priveşte terenurile din Iudeea, care a fost 
liniştită în toate zilele 

de Simon; pentru el a căutat binele naţiunii sale în asemenea 
înţelept, 



ca totdeauna sa autoritate şi onoare încântaţi le bine. 

{14:5} şi ca el a fost onorabil în toate actele sale, atât în acest 
sens, 

că a luat Joppa pentru un paradis, şi a făcut o intrare la 

Insulele mării, 

{14:6} şi extinsă limitele de neam, şi 

recuperat țara, 

{14:7} și adunat un număr mare de captivi, 

şi a avut domnia Gazera, şi Bethsura, şi 

Turnul, din care el a luat toate uncleaness, nici nu a fost 

orice care a refuzat să-l. 

{14:8}, apoi, a făcut-le până la sol lor în pace, şi 

Pământul a dat ei creşte, şi copacii din domeniul lor de fructe. 

{14:9} oamenii vechi aşezat tot în stradă, comuniune 

împreună de lucruri bune, iar tinerii pun pe glorios 

şi îmbrăcăminte războinice. 

{14:10} a furnizat mâncare pentru oraşele, şi a stabilit în 

le tot felul de muniţii, astfel încât numele său onorabil 

a fost renumită până la sfârşitul lumii. 

{14:11} a făcut pace în teren, şi Israel s-a bucurat 



cu mare bucurie: 

{14:12} pentru fiecare om aşezat sub lui de viţă de vie şi 
smochinul lui, 

şi nu era nimeni care să le destrăma: 

{14:13} nu a fost acolo orice stânga în teren pentru a lupta 

împotriva lor: da, împăraţii înşişi s-au răsturnat în 

aceste zile. 

{14:14} în plus el a întărit toţi cei din poporul său 

care au fost aduse scăzut: Legea a cautat; şi fiecare 

contemner de drept şi răi persoana el a ndep rtat. 

{14:15} a impodobita sanctuarului şi multiplicate 

vasele Templului. 

{14:16} acum când acesta s-a auzit la Roma, şi, pe cât 

Sparta, că Jonathan a murit, au fost foarte rau. 

{14:17}, dar, de îndată ce au auzit că fratele său Simon 

a fost făcut mare preot în locul lui, şi a condus ţara, şi 

Oraşe în aceasta: 

{14:18} au scris la el în tabelele din alama, să reînnoiască 

prietenie şi Liga care au făcut cu Iuda 

şi Jonathan fraţilor săi: 



{14:19} care scrieri au fost citite înainte de 

Adunarea de la Ierusalim. 

{14:20} şi acest lucru este copia litere care 

Lacedemonieni trimis; Conducătorilor de lacedemonieni, cu 

oraş, zis Simon marele preot, şi bătrânii, şi 

preoţii, şi reziduuri de oameni evrei, fraţii noştri, 

Trimite Felicitare: 

{14:21} ambasadori care au fost trimise poporul nostru 

certificate noi de glorie şi onoare: de aceea am fost 

bucuros de venirea lor, 

{14:22} şi a înregistrat lucrurile care le-a vorbit la 

Consiliul de oameni în acest mod; Fiul Numenius 

Antioh şi Antipater fiul lui Jason, evreii' 

ambasadori, ajuns la noi să reînnoiască prietenie au avut 

cu noi. 

{14:23} şi este mulţumit de oameni pentru a distra oamenii 

onorabil, şi de a pune o copie a ambassage lor în 

publick records, până la sfârşitul poporului de lacedemonieni 

ar putea avea un memorial ale acestora: mai mult avem 

scris o copie acesteia zis Simon marele preot. 



{14:24} după acest Simon trimise Numenius la Roma cu o 

scut mare de aur de o mie de lire greutate pentru a confirma 

Liga cu ei. 

{14:25} drept când oamenii auzit, mi-au spus ce 

Multumesc am acordă Simon și fiii lui? 

{14:26} pentru el şi fraţii lui şi casei sale 

Tatăl au stabilit Israel, şi alungat în lupta lor 

inamicii de la ei, şi a confirmat libertatea lor. 

{14:27} atât apoi au scris-o în tabelele din alama, care 

ei au stabilit pe piloni în Muntele Sion: şi aceasta este o copie a 

scris; Optsprezecelea zi din luna Elul, în 

sute şase zeci şi al doisprezecelea an, fiind al treilea an de 

Simon preot, 

{14:28} la Saramel în adunare mare de 

preoţii, oameni şi conducători ai naţiunii, şi bătrânii 

țara, au fost aceste lucruri notificate noi. 

{14:29} Forasmuch ca deseori au fost războaie în 

ţară, în care pentru întreţinerea lor sanctuarului, 

şi Legea, Simon fiul lui Matatyah, din urmaşii de 

Jarib, împreună cu fraţii săi, se pune în 



pericol, şi rezistente la duşmani ai naţiunii lor a făcut lor 

naţiune mare onoare: 

{14:30} (de după acea Jonathan, au adunat lui 

naţiune împreună, şi fost lor preot, a fost adăugat pentru a lui 

oameni, 

{14:31} lor duşmani pregătit să invadeze ţara lor, 

că s-ar putea distruge-l, şi pune mâinile pe altar: 

{14:32} când Simon sculat, şi s-au luptat sa 

naţiune, şi a petrecut o mare parte din propria sa substanta, si 
armate 

bărbaţi viteji de neam şi le-a dat salariile, 

{14:33} si fortificate oraşe din Iudeea, împreună cu 

Bethsura, care zace la frontierele din Iudeea, în cazul în care 

armura de duşmani a fost înainte; dar el a stabilit o garnizoana 

de evrei acolo: 

{14:34} în plus el a întărit Joppa, care zace asupra 

mare, şi Gazera, care bordereth la Azotus, în cazul în care 

inamicii au locuit înainte: dar el a pus evreii de acolo, şi 
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mobilat-le cu toate lucrurile convenabil pentru reparatii 



««««acestora.) 

{14:35} oamenii au cântat, prin urmare, actele de Simon, şi 

zis slava ce el a crezut că pentru a aduce naţiunea lui, l-au facut 

Guvernatorul lor şi preotul şef, deoarece el a făcut toate 

aceste lucruri, şi pentru Justiţie şi credinţa pe care el a ţinut să 

neam, şi pentru că el a încercat prin toate mijloacele să înălţa 
lui 

oamenii. 

{14:36} pentru in timp lucrurile prosperat în mâinile sale, atât 

că păgânii au fost scoase din ţara lor, şi ei 

de asemenea, care au fost în Cetatea lui David din Ierusalim, 
care a avut 

s-au făcut un turn, din care acestea eliberat, şi 

poluate totul despre Sanctuarul, şi a făcut mult rău 

Sfânta: 

{14:37}, dar el a plasat evrei în aceasta. şi pentru fortificate 

siguranţă de ţara şi oraşul, şi a ridicat zidurile 

Ierusalimul. 

{14:38} regele Demetrius-l confirmă în mare 

preoţia în funcţie de aceste lucruri, 

{14:39} si l-a făcut unul din prietenii lui, şi onorat 



el cu mare onoare. 

{14:40} pentru a auzit spune, că romanii au numit 

Evreii lor şi confederaţii şi fraţii; şi 

că au avut divertisment ambasadorii Simon 

onorabil; 

{14:41}, de asemenea, că evreii şi preoţii au fost plăcerea 

Simon că ar trebui să fie guvernator şi preot pentru lor 

vreodată, până când ar trebui să apară un credincios de profet; 

{14:42} în plus că el ar trebui să fie căpitanul lor, şi 

ar trebui să se ocupa de sanctuar, să setaţi-le peste lor 

de lucrări, şi peste ţară, şi peste armura, şi peste 

cetati, că, am spus, el ar trebui să se ocupa de 

sanctuar; 

{14:43} alături de acest lucru, că el ar trebui să fie ascultat de 
fiecare 

om, şi că toate scrierile în ţară trebuie să se 

în numele lui, şi că el ar trebui să fie îmbrăcat în purpuriu, şi 

poarta de aur: 

{14:44}, de asemenea, că acesta ar trebui să fie legală pentru 
nici unul dintre 



oameni sau preoţi să rupă oricare dintre aceste lucruri, sau să 
dezminţi 

cuvintele lui, sau să adune o adunare în ţară, fără 

El, sau să fie îmbrăcaţi în purpuriu, sau de a purta o cataramă 
de aur; 

{14:45} si oricine ar trebui să fac altfel, sau de a sparge 

orice dintre aceste lucruri, el ar trebui să fie pedepsit. 

{14:46} astfel l-a placut tuturor oamenilor să se ocupe de 
Simon, 

şi să facă aşa cum a fost spus. 

{14:47} apoi Simon acceptate din prezenta directivă, şi a fost 
bine 

placerea de a fi preot, şi căpitanul şi guvernator al 

Evrei şi preoţii, şi de a apăra-le pe toate. 

{14:48}, astfel încât acestea a poruncit ca această scriere să fie 

pune în tabelele din alamă, şi că acestea ar trebui să se 
constituie în cadrul 

Busola de Sanctuarul într-un loc vizibil; 

{14:49}, de asemenea, că copiile acestuia ar trebui adoptate în 

trezorerie, la sfârşitul care ar putea avea Simon şi fiii lui 

ei. 

{15:1} in plus Antioh fiul lui Demetrius regele 



trimis scrisori din Insulele Marii lui Simon preotul 

şi Prinţul evreilor şi tuturor oamenilor; 

{15:2} conţinutul care au fost acestea: regele Antiochus 

Simon preot şi Prinţul de neam, şi să 

oameni de evrei, salut: 

{15:3} Forasmuch ca pestilent oameni au uzurpat 

Regatul de părinţii noştri, şi scopul meu este de a provocare 

din nou, că am poate restaura la moșia vechi, şi la 

sfârşitul au adunat o multitudine de soldați străini, 

şi pregătit de nave de război; 

{15:4} intelesul meu fiind, de asemenea, pentru a merge prin 
tara, 

că eu pot fi răzbunat de cei ce au distrus-o, şi 

a făcut multe oraşe în Regatul pustiu: 

{15:5} acum, prin urmare, confirm ţie toate ofrandele 

care regii înainte de mine acordat tine, şi nici un fel 

Cadouri pe langa le-a acordat. 

{15:6} I-ţi da concediu, de asemenea, sa inventeze bani pentru 
tale 

ţară, cu ştampila tău. 

{15:7} și în ce priveşte Ierusalim şi sanctuarul, 



să fie liber; şi toate armura pe care ai făcut, şi 

cetati că tu m-ai construit, şi keepest în mâinile tale, să 

le rămâne ţie. 

{15:8} şi dacă ceva fie, sau este, datorită regelui, 

să-l fi iertat-te de această dată mai departe pentru totdeauna. 

{15:9} plus, atunci când am obtinut noastre 

Britanie, am onoarea ţi, şi naţiunii tale, şi tău 

templu, cu mare onoare, astfel încât să fie onoarea ta 

cunoscut în întreaga lume. 

{15:10} în o sută şaptezeci şi anul XIV 

intrat în ţara părinţilor săi Antioh: moment în care 

toate forţele s-au adunat la el, astfel încât puţini au rămas 

cu trifon. 

{15:11}, aceea fiind urmărit de regele Antioh, el 

au fugit la Dora, care zace de partea de mare: 

{15:12} pentru a văzut că necazurile au venit asupra lui toate la 

o dată, şi că forţele sale l-a părăsit. 

{15:13} apoi tabăra Antioh împotriva Dora, având 

cu el o sută douăzeci de mii de oameni de război, şi 

opt mii de călăreţi. 



{15:14} şi când el a înconjurat oraşul rotund 

navele despre, şi s-au alăturat, aproape de oraşul de pe malul 
marii, el 

contrariat oraş terestru și maritim, nici nu a suferit el la orice 

Du-te afară sau în. 

{15:15} în medie a venit sezonul Numenius şi a lui 

Compania din Roma, având litere la regii şi 

ţări; unde au fost scrise aceste lucruri: 

{15:16} Lucius, consul al romanilor la împăratul 

Ptolemee, salut: 

{15:17} ambasadorilor evrei, prietenii noştri şi 

Confederaţii, ajuns la noi să reînnoiască vechea prietenie şi 

Liga, fiind trimis la Simon marele preot, şi de la 

oamenii evreilor: 
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{15:18} și au adus un scut de aur de o mie 

Liră. 

{15:19} am crezut că bun, prin urmare, să scrie 

regi şi ţări, că ei ar putea face nici un rău, nici 

lupta împotriva ei, lor oraşe sau ţări, nici încă ajutor lor 



duşmani împotriva lor. 

{15:20} se părea, de asemenea, bun pentru noi să primim scut 
de 

ei. 

{15:21}, în cazul în care, prin urmare, nu exista nici semenii 
pestilent, care 

au fugit din ţara lor de la voi, dă-le la 

Simon preot, că el poate pedepsi conform 

propria lege. 

{15:22} aceleaşi lucruri a scris el, de asemenea, până la 

Demetrius regelui, şi Attalus, Ariarathes, şi Arsaces, 

{15:23} şi în toate ţările şi să Sampsames, şi 

lacedemonieni, şi Delus, Myndus şi Sicyon, 

şi Caria, și Samos, şi Pamphylia, şi Lycia, şi 

Halicarnassus, şi Rhodus, şi Aradus, şi Cos, şi secundare, 

şi Aradus, şi Gortyna, şi Cnidus, şi Cipru, şi 

Cyrene. 

{15:24} şi copia aici au scris lui Simon 

Marele Preot. 

{15:25} asa ca Antioh regele tabăra împotriva Dora 

a doua zi, a atacat în permanenţă, şi de a face motoare, 



de ceea ce înseamnă el taci trifon, că el ar putea nici 

Du-te afară, nici în. 

{15:26} în acel moment Simon l-a trimis două mii ales 

oameni pentru a ajuta-l; de asemenea, de argint şi aur, şi mult 
blindaj. 

{15:27} cu toate acestea el nu ar primi ei, dar 

toate pactele pe care o făcuse cu el de frână înainte, 

şi a devenit ciudat la el. 

{15:28} în plus el a trimis la el Athenobius, unul dintre 

prietenii săi, pentru a comunei cu el, şi spun, voi reține 

Joppa şi Gazera; cu turn, care este în Ierusalim, 

care sunt oraşele din domeniul meu. 

{15:29} frontierele acestora voi au pierdut, şi făcut 

mare rănit în teren, şi a luat stapanirea multe locuri 

în Împărăţia mea. 

{15:30} acum livra, prin urmare, oraşele care aveţi 

luate, și titluri de locuri, drept pentru care voi au ajuns 

stăpânirea fără frontiere Iudeii: 

{15:31} sau altceva, da-mi le talentele de cinci sute de 

argint; şi pentru rău că voi aţi făcut, şi omagii 



dintre oraşe, alte cinci sute de talente: dacă nu, vom veni 

şi lupta împotriva ta 

{15:32} asa ca Athenobius regelui prieten a venit la 

Ierusalim: şi când a văzut slava lui Simon, şi 

dulap de placa de aur şi argint, şi participarea sa mare, 

El a fost uimit, şi i-a spus regelui mesajul. 

{15:33}, apoi a răspuns Simon, şi a zis, am 

au nici luate teren alţi bărbaţi, nici holden care care 

appertaineth altora, dar moştenirea părinţilor noştri, 

care duşmanii noştri au avut nedrept în posesia unui anumit 

timp. 

{15:34} aceea, având posibilitatea, deţinem 

moştenirea părinţilor noştri. 

{15:35} și întrucât tu demandest Joppa şi Gazera, 

chiar dacă au făcut un mare rău poporului în ţara noastră, 

încă ne ţi voi da o sută talente pentru ei. Hereunto 

Athenobius i-a răspuns nici un cuvânt; 

{15:36} dar s-a întors într-o furie a regelui, şi a făcut 

raport la el aceste discursuri, şi slavei lui 

Simon, şi tot ce văzuse: după care a fost regele 



depăşirea mîniat. 

{15:37} în timp a fugit trifon vaporul lui 

Orthosias. 

{15:38} apoi Regele face Cendebeus căpitan de mare 

coasta, şi i-a dat o serie de footmen şi călăreţi, 

{15:39} şi a poruncit să-l eliminaţi gazdei sale faţă de 

Iudeea; de asemenea, el a poruncit să-l construiască Cedron, şi 
să 

fortifica porţile, şi la război împotriva poporului; dar şi pentru 

Regele însuşi, el a urmărit trifon. 

{15:40} asa ca Cendebeus a venit la Jamnia şi a început să 

provoca oamenilor şi să invadeze Judea, şi să ia 

prizonieri de oameni, şi ucide-le. 

{15:41} şi atunci când el a construit Cedrou, el a stabilit 

călăreţi acolo, şi o serie de footmen, până la sfârşitul care 

eliberarea afară ei ar putea face outroads la moduri de a 

Iudeii, ca regele a poruncit el. 

{16:1} apoi a venit ioan la Gazera, şi -a spus Simon 

lui tata ce a făcut Cendebeus. 

{16:2} aceea Simon numit cei doi fii mai în vârstă, Iuda 



şi Ioan, şi a spus unto ei, eu, şi fraţii mei, şi -mi 

Tatăl lui casa, au vreodată din tinereţea mea la această zi 

a luptat împotriva duşmanilor lui Israel; şi lucrurile au 

atât de bine a prosperat în mâinile noastre, care ne-au livrat 

Israel deseori. 

{16:3} dar acum sunt vechi, si voi, de mila lui Dumnezeu, sunt 
de 

o vârstă suficiente: voi fi în loc de mine şi fratele meu, şi du-te 

şi lupta pentru naţiunii noastre, şi ajutorul din cer fie cu 

ai. 

{16:4} asa ca el a ales din ţară douăzeci de mii 

oamenii de război cu călăreţi, care au ieşit împotriva 

Cendebeus, şi odihnit în acea noapte la nedelcu. 

{16:5} și când ca au crescut în dimineaţa, şi a plecat 

în câmpie, Iată, o mare puternic găzdui atât de footmen 

şi călăreţi a venit împotriva lor: Mangaietorul a existat o 

apa pârâului între ele. 

{16:6} astfel încât el și oamenii lui au tăbărât peste împotriva ei: 

şi când a văzut că oamenii au fost frică să meargă 

izvor de apă, el a mers primul peste el însuşi, şi apoi oamenii 



văzîndu-l trecut prin după el. 

{16:7} că gata, a împărţit oamenii lui, şi setaţi 

călăreţi în mijlocul footmen: pentru duşmani 

călăreți au fost foarte multe. 

{16:8} apoi au sunat cu trompete sfinte: 

după care Cendebeus şi gazdei sale au fost puse la zbor, astfel 
încât 

că mulţi dintre ei au fost ucişi, şi rămăşiţă gat le-a 
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puternic hold. 

{16:9} la acel moment a fost fratele lui Iuda ioan rănit; 

Dar Ioan a urmat încă după ei, până când a venit Cedron, 

care a construit Cendebeus. 

{16:10} asa ca au fugit chiar pana la turnuri în domeniile 

Azotus; de aceea el a ars-o cu foc: astfel încât au fost 

ucis de ei aproximativ două mii de oameni. După aceea el 

s-a întors în ţara Iudea, în pace. 

{16:11} mai mult decât atât în Câmpia Jericho a fost lui 

fiul lui Abubus desemnat căpitan, şi el a avut abundenţa de 

aur şi argint: 



{16:12} pentru era fiu de preot din lege. 

{16:13} aceea inima lui fiind ridicat, el a crezut că a 

ia ţara la el însuşi, şi pe urmă consultat 

Hamor împotriva Simon şi fiii lui pentru a le distruge. 

{16:14} acum Simon a fost vizita oraşele care au fost în 

în ţară, şi grija pentru bun prin care se dispune de ele; 

la care dată când el a venit însuşi la Ierihon cu lui 

Fii, Matatyah şi Iuda, în o sută şaptezeci şi 

anul XVII, în luna unsprezecea, numit Simon: 

{16:15} în cazul în care fiul lui Abubus le primesc 

Hamor în stai un pic, numit teodor, care a avut 

construit, le-a făcut un mare banchet: Mangaietorul a avut 
ascuns bărbaţi 

acolo. 

{16:16} asa ca atunci cand Simon şi fiii lui au avut beat în mare 
măsură, 

Ptolemee şi oamenii lui s-au ridicat, şi a luat armele lor, şi 

a venit la Simon în banchete locul, şi omorât, 

şi cei doi fii ai săi, şi unele dintre slujitorii săi. 

{16:17} în a face care a comis o mare trădare, 

şi răul rasplatit pentru totdeauna. 



{16:18} Ptolemee apoi a scris aceste lucruri, şi trimis la 

Regele, că el trebuie trimite-i o gazdă pentru a ajuta-l, şi el 

ar emite el ţări şi oraşe. 

{16:19} a trimis alţii, de asemenea, Gazera să-l omoare John: şi 

la Tribune a trimis scrisori să vină la el, că el 

ar putea da-le de argint, şi aur şi recompense. 

{16:20} şi alţii a trimis să ia Ierusalim, şi 

Muntele Templului. 

{16:21} acum unul a alerga înainte să Gazera şi -a spus ioan 

că tatăl său şi pe fraţii au fost ucişi, şi, quoth el, 

Ptolemee m-a trimis să te omoare, de asemenea. 

{16:22} din prezenta directivă, atunci când a auzit, a fost 
inflamat uimit: Deci 

El a pus mâinile pe ele care au venit pentru a distruge-l, şi 

ucis-le; pentru el ştia că ei au încercat să-l facă departe. 

{16:23} în ceea ce priveşte restul de acte de John, şi a lui 

războaie şi demnă faptele care a făcut, şi construirea 

peretii pe care el a făcut, şi faptele lui, 

{16:24}: Iată, acestea sunt scrise în Cronicile sale 

preoţia, din momentul în care a fost numit preot după lui 



Tatăl. 

 


