
APOKRYFY 

2 ND KING JAMES Bible 1611. kniha MAKABEJSKÁ 

www.Scriptural-Truth.com 

2. kniha Makabejská 

Druhá kniha. kniha Makabejská 

{1:1} bratří, Židé, kteří se v Jeruzalémě a v 

zemi Judea, přání: bratří, Židé, kteří jsou 

v celém Egyptě zdraví a mír: 

{1:2} Bůh, být laskavý k vám a pamatujte, jeho 

smlouvy, které uzavřel s Abrahama, Izáka a Jákoba, jeho 

věrní služebníci; 

{1:3} a dá vám všechny srdce, aby mu sloužili a chcete-li jeho 

Wille, s dobrou odvahou a ochotných mysli; 

{1:4} a otevřete svá srdce v jeho právu a 

přikázání a pošleme vám mír, 

{1:5} a slyšet své modlitby a být s tebou, a 

Nikdy tě neopustím v čase soužení. 

{1:6} a teď jsme se zde modlit za vás. 

{1:7} kolik, když Demetrius vládl v stovku 

šedesát a devátém roce, Napsali jsme Židé vám v 



konec problémů, která přišla na nás v těchto letech od 

čas, který Jason a jeho firma se vzbouřili od svatého 

pozemky a království, 

{1:8} a spálil verandě a prolil nevinnou krev: 

pak jsme se modlil k Pánu a bylo slyšet; nabídli jsme 

také obětuje a jemné mouky, zapálil lampy a nastavte 

dále bochníky. 

{1:9} a teď vidět, že vy držet slavnost stánků v 

měsíc Casleu. 

{1:10} v těch sto osmdesát a osmý rok, 

osoby, které byly v Jeruzalémě a v Judeji a Radě, 

a Jidáše, poslal pozdrav a zdraví unto Aristobulova, král 

Ptolemeus' mistr, který byl akcií pomazané 

kněží a k Židům, které byly v Egyptě: 

{1:11} jako Bůh vysvobodil nás z velké 

nebezpečím, Děkujeme mu vysoce, jako byly v boji proti 

král. 

{1:12} pro vyhnal je to, že bojovali v rámci svatého 

město. 

{1:13} pro kdy byl vůdce přijít do Persie a 



armáda s ním, že překonatelné, byl zabit v 

chrám Nanea podvodem si Nanea kněží. 

{1:14} pro Antiochus, jako by si ji chce vzít 

přišel do místa a jeho přátel, kteří byli s ním, aby 

dostávat peníze ve jménu věno. 

{1:15} které když kněží Nanea vyrazil, 

a vstoupil s malou družinou na kompasu 

chrámu zavřeli do chrámu nejdříve Antiochus 

Pojďte dál: 

{1:16} a otevření zasvěceni dveře střechy, hodili 

kameny jako blesky a srazil kapitána, 

rozsekal je na kusy, srazil z jejich hlavy a je 

na ty, které byly bez. 

{1:17} požehnaný být našeho Boha ve všech věcech, který jest 

dodané se bezbožného. 

{1:18} proto že jsme teď zamýšlel držet 

čištění chrámu na pět a dvacátého 

den v měsíci Casleu, jsme si mysleli, že nutnou k osvědčení, 

ty jejich, že vy také zjišovat, jako svátek 

stánků a oheň, který se nám kdy dal 



Neemias nabízené oběti, a to poté, co že by měl vybudoval 

chrám a oltář. 

{1:19} pro kdy naši otcové byli vedeni do Persie, 

kněží, kteří byli oddaní vzplanulo oltáře 

potajmu a ukryl ji v dutých místo jámy bez vody, 

kde vydrželo to jisti, tak, že místo bylo známo všem 

muži. 

{1:20} teď po mnoha letech, kdy to zalíbilo se Bohu, 

Neemias, odeslané z Perského krále, poslal z 

příští generace těch kněží, kteří ho ukryl do ohně: ale když 

Řekli nám, že žádný oheň, ale tlusté vody; 

{1:21} pak přikázal, že je k tomu to a do výše 

přinést a když oběti byly položeny na Neemias 

velel kněží na posypání dřevo a věci 

podle následně s vodou. 

{1:22} když důvodem bylo, a že přišel čas 

slunce svítilo, který výše byl schovaný v oblaku, tam byl 

velký oheň vzplanul, tak, aby každý člověk divil. 

{1:23} a kněží se modlitba a oběť 

byla náročná, já říkám, jak kněží, tak i všechny ostatní, 



Jonathan začátek a zbytek odpovědi thereunto, jako 

Neemias udělal. 

{1:24} a modlitba byla po tímto způsobem; Ó Pane, 

Pán Bůh, Stvořitel všech věcí, kdo umění strach a silný, 

a spravedlivý a milosrdný a jediný a milostivý králi, 

{1:25} pouze dárce všech věcí, jen jediný, 

všemohoucí a věčnosti, ty to deliverest Izrael ze všech 

potíže, vybrat otců a posvěť je: 

{1:26} zobrazí oběť pro Lygii celá Izraeli, 

a zachovat tvé vlastní část a posvětil jej. 

{1:27} shromáždit ty dohromady, které jsou roztroušeny od nás, 

doručujte je, které slouží mezi pohany, podívejte se na ně 

To jsou v opovržení a nenáviděl a dejte vědět pohan 

že jsi náš Bůh. 

{1:28} je, které utlačuje nás potrestat a s hrdostí se nám 

špatně. 

{1:29} rostlin Lygii opět v tvém svatém místě, jako Mojžíš 

přijíti. 

{1:30} a kněží zpívají žalmy díkůvzdání. 

{1:31} teď když oběť byla spotřebována, Neemias 



velel vodu, která byla ponechána na vyleje na velké 

kameny. 

{1:32} když to bylo hotovo, bylo vzplanul plamen: 

ale byla využívána světla, která se leskla od oltáře. 

{1:33} takže když tato záležitost byla známa, bylo mi řečeno 

král Persie, že v místě, kde kněží, které byly 

odveden ukryli do ohně, vody a že se objevily 
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Neemias se s nimi očištěna oběti. 

{1:34} pak král, McMurdovým místo, bylo za svaté, 

poté, co on se snažil věc. 

{1:35} a král vzal mnoho dárků a propůjčil 

na ty, kterým by uspokojit. 

{1:36} a Neemias nazývá tuto věc Naphthar, která je 

tolik, jako kupříkladu čištění: ale mnoho mužů to Nefi. 

{2:1} je také nalezený v záznamech, že Jeremy 

Prorok přikázal jim, že byly brány v 

oheň, jako to jest znamenají: 

{2:2} a jak to prorok, že jim 

zákon, platí jim nezapomínat přikázání 



Pán, a že by neměl chybovat v jejich myslích, když se 

Viz obrázky ze stříbra a zlata, s jejich ozdoby. 

{2:3} a s dalšími takové projevy pobízel ho, 

že zákon nesmí odchýlit od jejich srdce. 

{2:4} it byl také obsažen v stejné pro psaní, že 

Prorok, řekl Bůh, přikázal tabernacle 

a jít s ním, jak on šel zpátky do 

Hora, kde Mojžíš vyšplhal nahoru a viděl dědictví 

Bůh. 

{2:5} a když tam přišel Jeremy, zjistil, že dutý 

jeskyně, kde položil, svatostánku a Archa, a 

kadidlový oltář a tak zastavil dveře. 

{2:6} a někteří z těch, kteří za ním přišli k označení 

cestě, ale nenašli ho. 

{2:7} který když Jeremy vnímána, obviňoval, 

říká, co se týče tohoto místa, musí neznámý až do doby 

že Bůh shromáždit jeho lidé znovu dohromady a je přijímat 

k milosrdenství. 

{2:8} se Shewem Lord jim tyto věci a 

sláva Páně se objeví a cloud také, jak to bylo 



zvala za Mojžíše, a jako když Solomon potřeby, které 

místo může čestně posvětil. 

{2:9} it byl také prohlásil, že on je moudré nabídl 

obětovat, obětavost a dokončení chrámu. 

{2,10} a jako když Mojžíš se modlil k Pánu, oheň 

sestoupil z nebe a spotřebované oběti: i 

tak také modlil se Šalomoun, a oheň sestoupil z 

nebe a zápalné oběti. 

{2:11} a Mojžíš řekl, protože oběť za hřích nebyl 

k jídlu, byla spotřebována. 

{2:12} tak Solomon držel těch osm dní. 

{2:13} ve spisech byly hlášeny také stejné věci 

a komentáře Neemias; a jak on založení 

Knihovna shromáždili činy králů a 

proroci a Davida, a epištoly králů 

o svaté dary. 

{2:14} stejným způsobem také Jidáš shromáždili všechny 

ty věci, které byly ztraceny z důvodu války jsme měli, a 

zůstanou s námi, 

{2:15} protož míti, potřebují-li něco pošlu 



Přines je vám. 

{2:16} zatímco jsme pak se chystají oslavit 

čištění, psali jsme vám, a Vy se dobře, 

Pokud budete udržovat ve stejných dnech. 

{2:17} doufáme také, že Bůh, který všechny jeho doručení 

lidé a dal jim dědictví a království, a 

kněžství a svatyně, 

{2:18}, jak slíbil, že v zákoně, bude brzy mít slitování 

na nás a shromáždit nás dohromady z každé země, pod 

nebesa do Svaté místo: protože on vysvobodil nás z 

velké starosti a kterýž čištěná místa. 

{2:19} jako Juda Makabejský, a jeho 

bratří a čištění velkého chrámu a 

věnování od oltáře, 

{2:20} a války proti Antiochovi Makabejští, a 

Eupator jeho syn, 

{2:21} a podepíše manifest která přišla z nebe 

k těm, které samy o sobě choval statečně na jejich počest 

pro judaismus: tak, aby je ale málo, že překonal 

celá země a pronásledovaných barbarské zástupy, 



{2:22} a zpět znovu do chrámu proslulý vše 

světě a osvobodil město a potvrdil zákony které 

šli dolů, pán je laskavý jim s 

všechny laskavost: 

{2:23} všechny tyto věci, já říkám, vyhlášených Jason z 

Kyrény v pěti knihách, jsme bude zkouška zkrátit v jednom 

hlasitost. 

{2:24} pro zvažování nekonečné číslo a 

potíže, které najdou tuto touhu podívat se do 

vyprávění příběhu, pro různé věci, 

{2:25} jsme byli opatrní, že ti, kteří budou číst může 

máte radost a že ti, kteří si přejí potvrdit 

paměť může mít klid, a že všechny do čí ruce 

je mít zisk. 

{2:26} je tedy pro nás, které se na nás to 

bolestivé práce zkracuje, to nebylo snadné, ale v rázu 

potu a sledování; 

{2:27} i když není žádné snadné mu, že se prepareth 

banket a kdo se snaží ve prospěch ostatních: ještě pro 

rozkoš z mnoha budeme provádět rádi toto velké bolesti; 



{2:28} přenechat autor přesné zpracování každého 

konkrétní a dělnických dodržovat pravidla 

zkrácení. 

{2:29} pro musí starat jako stavitel nového domu 

pro celý dům; ale ten, kdo undertaketh na to, 

a vymalovat, musí hledat vhodné věci pro zdobí 

této smlouvy: i tak myslím, že je s námi. 

{2:30} stát na všech místech, a všechno na 

velké, a být zvědavý, údaje, patřil k prvním 

autor předlohy: 

{2:31}, ale k použití stručnost a vyhnout se mnoho Laborace z 

práce, je mají být udělena mu, že bude 
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zkrácené. 

{2:32} zde pak můžeme začít příběh: pouze přidávání 

tedy mnoho na to, co jest bylo řečeno, že je to pošetilé 

Co udělat dlouhou prologu a krátký příběh 

sama o sobě. 

{3:1} nyní při svaté město bylo osídleno se všemi 

mír a zákony byly vedeny velmi dobře, z důvodu 



zbožnost Onias nejvyšší kněz a jeho nenávist 

špatnosti, 

{3:2} it stalo se, že dokonce i králové, sami se 

Ctím místo a zvětšete chrám s jejich nejlepším 

dárky; 

{3:3} protečou že Seleukos Asie z jeho vlastní příjmy 

holé veškeré náklady náležející službě oběti. 

{3:4} ale jeden Simon kmene Benjamin, který byl 

jmenován guvernérem chrámu, vypadl s nejvyšším knězem 

o poruchu ve městě. 

{3:5} a když nedokázal překonat Onias, on gat ho 

k Apollonius syn Thraseas, který pak byl guvernérem 

Celosyria a Phenice, 

{3:6} a řekl mu, že ministerstvo financí v Jeruzalémě byl plný 

z nekonečné sumy peněz aby množství jejich 

bohatství, které netýkají na účet oběti, 

byl bezpočet, a že to bylo možné, aby do všech 

krále za ruku. 

{3:7} teď když Apollonius přišel ke králi a 

Zvala ho peněz, čehož mu bylo řečeno, král 



vybral z Heliodorus jeho pokladník a poslal ho s 

přikázání, aby mu foresaid peníze. 

{3:8} tak neprodleně Heliodorus vzal jeho cesty; v části 

Barva na návštěvě města Celosyria a Phenice, ale 

skutečně plnit účel králova. 

{3:9} a když přišel do Jeruzaléma a byl 

zdvořile přijat nejvyššího kněze města, řekl 

mu co inteligence byl uveden peněz a prohlásil 

Proč přišel a zeptal se, když tyto věci jsou tak skutečně. 

{3:10} pak nejvyšší kněz mu řekl, že byl takový 

peníze pro úlevu, vdovy a sirotky 

děti: 

{3:11} a že některé z nich patří Hircanus syn 

Tobias, muž důstojně a ne jako zlý 

Simon měl špatně: součet všech bylo čtyři 

sto talentů stříbra a dvě stě zlata: 

{3:12} a že to bylo zcela nemožné, aby tyto 

křivdy by mělo být provedeno k nim, které spáchal, aby 

Svatost místa a majestát a nedotknutelná 

posvátnost chrámu, ctí nad celým světem. 



{3:13} ale Heliodorus, protože king's 

přikázání mu řekl, že v nějaké wise musí být 

přinesl do královské pokladny. 

{3:14} tak na den, který se jmenoval vstoupil do 

Objednejte tuto záležitost: pročež nebylo žádné malé utrpení 

v průběhu celé město. 

{3:15} ale kněží, prostrating sami před 

oltář v jejich kněží rouch, zvané až k nebi na 

mu, že se zákon o věci vzhledem k on pořád, že 

měla by bezpečně být zachována pro takové jako spáchal 

je nutno udržovat. 

{3:16} pak kdož by měl vypadal nejvyššího kněze do tváře, 

To by zraněný jeho srdce: pro jeho tvář a 

Změna jeho barvy prohlásil vnitřní utrpení jeho 

mysl. 

{3:17} pro muže byl tak obklíčili strachem a 

Horor z těla, že zjevně jim to vypadalo 

na něm jaký smutek měl nyní ve svém srdci. 

{3:18} ostatní běželi flockovacích ze svých domů na 

Obecné prosbě, protože místo bylo jako přijít 



do pohrdání. 

{3:19} a ženy, girt s pytloviny pod jejich 

prsa, přetékaly v ulicích a Panny, které byly 

uchovávány v běžel k bráně a na zdi, a 

jiní se podíval z okna. 

{3:20} a všechny své ruce k obloze, 

prosbu. 

{3:21} a pak to by politoval muže vidět padající 

nižší množství všeho druhu a strachu z vysokých 

kněz v takové utrpení. 

{3:22} poté vyzván všemohoucí pán udržet 

co spáchal důvěry bezpečný a jistý pro ty, které 

je spáchali. 

{3:23} nicméně Heliodorus, který byl popraven 

nařídil. 

{3:24} nyní jako on tam prezentoval s jeho 

hlídat o ministerstvo financí, pán duchů a princ 

veškeré moci, způsobila velké zjevení aby všechno, co 

předpokládá, že přijít s ním byli udiveni moc 

Boha a omdlel a byly bolest strach. 



{3:25} se tam objevil jim koně s 

hrozné jezdec na něm a ozdobena velmi spravedlivé 

Krycí a on běžel zuřivě a udeřil v Heliodorus s 

jeho tlapy a zdálo se, že on, který seděl na koni 

měl kompletní postroj zlata. 

{3:26} Kromě toho další dva mladí muži se před 

ním, v síle, vynikající v kráse a nejvíce pohledný v 

oblečení, kteří stáli při něm po obou stranách; a zbičován mu 

neustále a dal mu mnoho bolestivé pruhy. 

{3:27} a Heliodorus náhle klesl k zemi, a 

byl obklíčili s velkou tmou: ale ony byly s 

mu ho vzal a dal ho do nosítka. 

{3:28} tak mu, že v poslední době přišel s velkým vlakem a 

s jeho stráž do uvedeného ministerstva financí budou 
prováděny, 

je schopen pomoci sám s jeho zbraní: a 

zjevně uznaly Boží moc. 

{3:29} rukou Boha byl svržen a položit 

němý, bez naděje na život. 

{3:30} ale oni chválili Pána, který se jako zázrakem 



ctí své místo: chrám; což trochu výše 
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byl plný strachu a problémy, když všemohoucí pán 

se objevil, byl naplněn radostí a veselím. 

{3:31} pak straightways některé Heliodorus' přátel 

modlil se Onias, že zavolá na nejvyšším 

Udělte mu jeho život, který ležel připraven vzdát se ducha. 

{3:32} tak high priest, podezření, jinak by měl král 

strůjce, že se přihodilo nějaké zrady 

Heliodorus Židy, nabídl oběť pro zdraví 

Ten muž. 

{3:33} dnes jako nejvyšší kněz dělal smír, 

se objevil stejný mladíci ve stejném oblečení a 

stál vedle Heliodorus, říká, dát Onias velekněz 

Velké díky, protečou pro jeho dobro pán jest udělena 

tě život: 

{3:34} a viděl, že ty jsi byl bičován od 

nebe, oznamuji všem lidem mocnou sílu Boha. A 

když mluvili tato slova, se objevily už. 

{3:35} tak Heliodorus, poté, co nabízel oběť k 



Lord a vyrobené velké sliby jemu uložené jeho 

život a zasalutoval Onias, vrátil se svým zástupem králi. 

{3:36} pak vypověděl, že všem lidem díla velkých 

Bůh, který viděl svýma očima. 

{3:37} a kdy Heliodorus krále, který by mohl být fit 

Muž k odeslání ještě znovu do Jeruzaléma, řekl, 

{3:38} když jsi nepřítel nebo zrádce, pošlete ho tam, 

a ty budeš dostávat ho dobře zbičován, pokud uteče s 

jeho život: pro v tomto místě, není pochyb; je tu speciální 

Boží moc. 

{3:39} pro ten, kdo přebývá v nebi jest jeho oko na to 

místo a defendeth; a on beateth a ničí je 

to přijde na to. 

{3:40} a věci, které se týkají Heliodorus a 

vedení pokladny, padl na takovéhle. 

{4:1} Tento Simon teď, z nichž jsme mluvil výše, s 

byl zrádce, peníze a jeho země, pomlouvají 

Onias, jako by mu ha děsila Heliodorus, a byl pracovník 

z těchto zel. 

{4:2} je tedy byl odvážný, volat mu zrádce, který měl 



si zasloužil dobře z města a řízení vlastního národa, a 

byl tak horlivý, zákonů. 

{4:3} ale když jejich nenávisti šel tak daleko, že jedním z 

Simon je frakce vraždy byly spáchány, 

{4:4} Onias vidí nebezpečí tohoto tvrzení, a že 

Apollonius, jako guvernér Celosyria a Phenice, 

zuřivost a zvýšit si Simon zloby, 

{4:5} šel ke králi, rozcházet se v názorech být obžalobou jeho 

krajané, ale hledá dobro všech, a to jak hromadnou a 

soukromé: 

{4:6}, protože viděl, že to bylo nemožné, aby stát 

i nadále měli klid, a Simon opustit svou hloupost, pokud 

Král vypadal thereunto. 

{4:7}, ale po smrti Seleukos, když Antiochus, 

nazývané Makabejští, vzal království, Jason bratr 

Onias ztížené underhand se nejvyšší kněz, 

{4:8} perspektivní unto krále o přímluvu tři 

sto a šedesát talentů stříbra a jiného 

příjmy osmdesát talentů: 

{4:9} vedle, že slíbil, že přiřazení sto a 



dalších padesát, pokud by mohl mít licenci ho nahoru místo pro 

cvičení a školení mládeže v módy 

pohan a psát je Jeruzaléma s názvem 

Antiochians. 

{4:10} který když udělil král, a on měl 

dostal do ruky pravidla neprodleně přinesl své vlastní 

národ Greekish módy. 

{4:11} a královská privilegia udělená zvláštní přízně 

Židům prostředky Johna otce Eupolemus, 

Kdo šel velvyslance do Říma na amity a pomoc, vzal 

pryč; a pokládání vlády, které byly 

podle zákona, přinesl nové zvyky proti 

zákon: 

{4:12} pro postavil rádi místo cvičení pod 

samotná věž a přinesl hlavní mladých mužů pod jeho 

poddanství a udělal z nich nosit klobouk. 

{4:13} nyní takový byl výška řecké módy, a 

zvýšení pohanským způsobům, prostřednictvím překročení 

profaneness Jason, že bezbožní ubožák a žádné vysoké 

kněz; 



{4:14} že kněží už asi nebude sloužit více 

na oltář, ale nedbaje chrámu a zanedbává 

obětuje, Pospíšil být účastni protiprávní 

příspěvek na místě cvičení, po zápase Discus 

nazval je zpět; 

{4:15} není nastavení vyznamenání svých otců, ale 

Sláva Grecians líbí nejlépe ze všech. 

{4:16} důvod podepsaní bolavé kalamita přišla na ně: 

měli, aby se jejich nepřátele a avengers, jehož 

vlastní sledovali, tak vážně a kterému se 

toužil být jako ve všech věcech. 

{4:17} pro to není lehká věc udělat svévolně proti 

Boží zákony: ale čas následující prohlásí tyto 

věci. 

{4:18} nyní, když hru, která byla použita každou víru rok 

byl držen v Týru, král byla přítomna, 

{4:19} Tato nehezká Jason poslal zvláštní posly 

z Jeruzaléma, kteří byli Antiochians, nenaučil 

sto drachem stříbra na oběť Hercules, 

který i nositelé jejich myšlenka není schopna propůjčit 



po oběti protože to nebylo pohodlné, ale bude 

vyhrazeno pro jiné poplatky. 

{4:20} tyto peníze pak, v ohledu odesílatele, byl 

jmenován do Herkulova oběť; ale proto, že nositeli 

této smlouvy byl zaměstnán na výrobu gallies. 

{4:21} nyní kdy budou Apollonius syn Menestheus byl 

Poslal do Egypta pro korunovaci krále Ptolemeus 

Philometor, Antiochos, porozumět mu, aby se dobře 

ovlivněn do jeho záležitostí, k dispozici pro svou vlastní 
bezpečnost: 
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načež přišel do Joppe a odtud do Jeruzaléma: 

{4:22} kde byl čestně obdržel Jasona, a 

města a přivezli s pochodeň a pokud se 

Skvělá rozsochaté: a tak později šel s jeho hostitele: 

Phenice. 

{4:23} tři roky později náš Jasoň Menelaos, 

výše uvedené Simon bratr, nést peníze až král, 

a dát mu v mysli některých nezbytných záležitostí. 

{4:24}, ale byl přinesen k přítomnosti krále, 



Když měl zvětšené mu za nádherný vzhled 

jeho moc, dostal kněžství pro sebe, nabízí více než 

Jason by tři sta talentů stříbra. 

{4:25} tak přišel s králem mandát, přináší 

nic hodné vysokých kněží, ale s zuřivost 

krutý tyran a vztek divoké zvíře. 

{4:26} potom Jason, který podkopal jeho vlastní bratr, 

znehodnoceny jiným, byl nucen uprchnout do 

země amonitů. 

{4:27} tak Menelaos dostal knížectví: ale jako 

peníze, které mu slíbil, že až do krále, vzal si nic dobrého 

objednat, byť to vyžadoval Sostratis vládcem hradu: 

{4:28} pro mu náležela shromáždění 

celní. Proč byli oba říkali před králem. 

{4:29} teď Menelaos nechal svého bratra Lýsimachos v jeho 

něho v kněžství; a levé bedny Sostratus, který byl 

guvernér Cyprians. 

{4:30}, zatímco ty věci byli v tom, že od hleznového kloubu 

a zaprskala povstání, protože oni dostali 

Královské konkubíny, zvané Antiochus. 



{4:31} pak přišel král ve všech spěchu uklidnit záležitosti, 

opuštění Andronicu, muž v úřadu, pro jeho zástupce. 

{4:32} teď Menelaos, za předpokladu, že se dostal 

vhodnou dobu, ukradl určitých plavidel zlata z 

chrám a dal některé z nich Andronicus a někteří mu 

prodaného do Týru a kolem města. 

{4:33} které když Onias věděli, zástavy, káral 

mu a stáhl se do svatyně v Daphne, která 

leží do Antiochie. 

{4:34} protož Menelaos, rozebírání Andronicu, 

modlil se, aby se Onias do jeho rukou. Kdo je 

přesvědčit, thereunto, a přichází do Onias v klamu, dal 

mu pravou ruku s přísahy; a i když mu byly podezřelé 

jím ještě přesvědčit, že mu přijde z 

útočiště: koho neprodleně Drž hubu bez ohledu na 

spravedlnost. 

{4:35} pro které způsobují nejen Židé, ale mnozí 

i jiných národů, velké rozhořčení a mnoho 

truchlil za nespravedlivou vraždu muže. 

{4:36} a když král byl znovu od 



umístí o Kilíkie, Židé, kteří byli ve městě, a 

Některé z Řeků, které nenáviděl skutečnost, si stěžovali 

protože Onias byl zabit bez udání důvodu. 

{4:37} Proto Antiochos byl srdečně líto, a 

zmírnit a plakal, protože střízlivý a skromné 

chování o něm, že byl mrtvý. 

{4:38} a vratké s hněvem, neprodleně si vzal 

Andronicus purpurový a nájemného z jeho oblečení a 

vede ho přes celé město k tomto místě 

tam, kde již spáchal bezbožnosti proti Onias, zabil 

ten prokletý vraha. Tak ho pán odměnil jeho 

trest, jak by si zasloužila. 

{4:39} nyní kdy mnoho sacrileges bylo spácháno v 

město tím Lýsimachos se souhlasem Menelaos, a 

ovoce jeho nádheře prostíral v zahraničí, množství 
shromážděných 

společně proti Lýsimachos, mnoho plavidel o sobě 

zlato se již unést. 

{4:40} načež obyčejných lidí roste a je 

plný vzteku, Lýsimachos ozbrojený asi tři tisíce 



muži a začal nejprve nabídnout násilí; jedna byla Auranus 

vůdce, muž daleko pryč letech a nic méně v pošetilosti. 

{4:41} jsou pak vidět pokus Lýsimachos, některé 

z nich chytil kameny, některé kluby, jiní s hrstí 

prach, který následoval po ruce, obsazení je všechny 
dohromady na 

Lýsimachos a ty, které na ně. 

{4:42} tak mnoho z nich se zranil a některé jsou 

udeřil do země a všechny z nich jsou nuceni uprchnout: ale 

Co se týče churchrobber, sám, mu zabili vedle 

Ministerstvo financí. 

{4:43} o těchto věcech tedy bylo obvinění 

Menelaos opře. 

{4:44} teď když král přišel do Týru, tři muži, 

poslali do senátu hájil příčina před ním: 

{4:45} ale Menelaos, byl nyní odsouzen, slíbil 

Ptolemee syn Dorymenes mu dát moc peněz, pokud 

on by uklidnit král k němu. 

{4:46} whereupon Ptolemee s králem do stranou 

Některé galerie, jak to bylo na vzduchu, přinesl ho, aby se 



Další mysli: 

{4:47} praktikuje, že propustil Menelaos z 

obvinění, kteří bez ohledu byl příčinou toho všeho 

neplechu: a ty nebožáky, kteří, kdyby řekli jejich 

Příčina, ano, před Skythové, by byly posuzovány 

nevinný, je odsoudil k smrti. 

{4:48} tak oni, které následovaly záležitost pro město, a 

pro lidi a u plavidel o svaté to brzy trpí 

nespravedlivý trest. 

{4:49}, pročež i oni z Týru, přestěhoval s nenávistí 

to zlý skutek, přiměl je, aby čestně pohřben. 

{4:50} a tak prostřednictvím chtivost z nich, 

byly moci Menelaos zůstávala stále v úřadu, 

zvýšení v zášti a velké zrady vůči občanům. 

{5:1} zhruba ve stejnou dobu Antiochus připravil jeho druhá 

výpravu do Egypta: 

{5:2} a pak se to stalo, že se po městě, pro 

prostor téměř o čtyřicet dní, bylo vidět jezdci 

běh ve vzduchu, sukno zlatých a vyzbrojeného kopí, 

jako skupina vojáků, 
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{5:3} a vojáků jezdců v poli, vzniku a 

spuštěn jeden proti druhému, třesoucíma se štíty, a 

velké štiky a kresba meče a odlévání 

šipky a třpytícím se zlatými ornamenty, a ze všeho 

Seřadí položky. 

{5:4}, pročež každý člověk modlil, že zjevení 

by se mohlo dobře. 

{5:5} teď když byl příliš umíněná falešná zpráva, jako 

Když Antiochos byl mrtvý, Jason Odved přinejmenším 

tisíce lidí a náhle se útok na město; 

a ony byly na zdi dát zpět, a 

město nakonec přijata, Menelaos uprchl do hradu: 

{5,6}, ale Jason pobili své vlastní občany, bez milosti, ne 

vzhledem k tomu, že se dostat v den jejich vlastního národa 

by být nešťastný den pro něj; ale myslet, že 

byli jeho nepřátelé a nikoliv jeho krajané, kterého on 

dobyli. 

{5:7} Howbeit pro to získal ne knížectví, 

ale na poslední přijaté hanba za odměnu jeho zrady, 



a prchal znovu do země amonitů. 

{5:8} nakonec tedy měl nešťastný návrat, 

byl obviněn před Arety král Arabové, 

prchají z města do města, sleduje ze všech lidí, nenáviděli jako 

Forsaker zákony, a že ve ohavnost jako 

Otevřete nepřítele své země a krajané, byl svržen 

do Egypta. 

{5:9} tak ten, který řídil mnoho z jejich země 

zahynul v cizí zemi, do důchodu k Lacedemonians, 

a že tam najít pomoc z důvodu jeho příbuzní: 

{5:10} a který měl mnoho nepohřbených vyhánět neměl žádné 

truchlit pro ho, ani žádné slavnostní pohřeb vůbec, ani 

sepulkrálních se jeho otci. 

{5:11} teď, když to, že bylo provedeno přišel do králova 

auto, myslel si že se vzbouřil Judeje: načež 

odstranění z Egypta v zuřivé mysli, vzal město 

zbraně, 

{5:12} a přikázal jeho muži války není nazbyt, tak 

Jak se setkali, a zabít jako vzrostly na domy. 

{5:13} tak tam zabíjel tvorby mladých a starých, 



pryč z mužů, žen a dětí, zabití panen a 

kojence. 

{5:14} a tam byly zničeny během tří 

celé dny, osmdesát tisíc, podepsaní čtyřicet tisíc 

byl zabit v konfliktu; a ne méně než zabit. 

{5:15} ještě nebyl obsah s tím, ale za to, že 

jít do chrámu Nejsvětější z celého světa. Menelaos, 

Tento zrádce k zákonům a do jeho vlastní země, je jeho 

Průvodce: 

{5:16} a svaté nádoby znečištěné ruce, 

a s vulgární rukama bourají věci, které byly 

ostatní Králové věnované augmentace a slávu a 

čest místa, dal je pryč. 

{5:17} a oddalovala byl Antiochos v mysli, že on 

není za to, že Pán byl naštvaný na nějakou dobu 

hříchy z nich, které sídlil v městě a proto jeho očí byl 

není na místě. 

{5:18} pro neměl mají byla důvodu čitelnosti dříve v mnoha 

hříchy, tento muž, když přišel, byl neprodleně 

zbičované a dát zpět z jeho drzost, jako Heliodorus 



byl, kterého Seleukos Král poslal zobrazíte ministerstvo financí. 

{5:19} nicméně Bůh nevybrali lidi pro 

na místě, ale o to místo daleko lidové saké. 

{5:20} a tudíž místo, sama o sobě, že byl účastníka 

s nimi protivenství, která se národu stalo udělal 

následně komunikovat v dávky zaslaná od Pána: 

a jak to byl opuštěný v hněvu Všemohoucího, tak 

opět velký pán spárovány, byla zřízena se všemi 

sláva. 

{5:21} takže když Antiochus přenášeli z chrámu 

tisíc a osm set talentu, odešel ve všech spěchu 

až do Antiochie, pomyšlení na jeho hrdost k zemi 

splavná a moře ucházející pěšky: taková byla 

povýšenost jeho mysli. 

{5:22} a odešel guvernéři trápit národ: v 

Jeruzalém, Philip, pro svou zemi a frygický modus a 

vychování barbarštější než on, které ho tam; 

{5:23} a na Garizim, Andronicus; a kromě toho, 

Menelaos, kdo horší než všechny ostatní holé těžká ruka 

za občany mají škodlivý mysl proti jeho 



krajané Židy. 

{5:24} poslal také ten odporný vůdce Apollonius 

s armádou dva a dvacet tisíc, velí mu 

zabít všechny ty, které byly v nejlepších letech a prodávat 

ženy a mladší řazení: 

{5:25} kdo přichází do Jeruzaléma a předstírat, že mír, 

nechati až svatý den odpočinku, když se vezme 

Židé držet svatý den, rozkázal svým mužům, aby paže 

samy o sobě. 

{5:26} a proto zabil ty, které byli pryč, aby 

oslavy sabatu a běh přes město s 

zbraní zabil Velké zástupy. 

{5:27}, ale Juda Makabejský s devíti dalšími uživateli, nebo 

thereabout, stáhl se do divočiny a žil 

v horách po způsobu bestie, s jeho 

Společnost, kdo krmil na byliny průběžně, jinak by měly být 

účastni znečištění. 

{6:1} nedlouho poté poslal král starý muž z 

Athens donutit Židé odchýlit se od právních předpisů jejich 

otcové a ne žít po Boží zákony: 



{6:2} a znečišťují také chrám v Jeruzalémě a 

Nazvěme to chrám Jupitera Znedlouho; a že v Garizim, 

Jupiteru obránce cizích lidí jak jim přát 

bydleli v místě. 

6:3 {} příchod v tomuto nešvaru zabolelo a 

těžké lidem: 

{6:4} pro chrám byl plný nepokojů a užívá si tím 

Pohané, kteří lelkoval s nevěstek a musel udělat s 

ženy v okruhu svatých míst a kromě toho 

že věci, které nebyly legální. 
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6:5 {} oltář byl také naplněn světské věci, které 

zákon forbiddeth. 

Nebyla to legální pro muže udržet sabbath ani {6:6} 

dní nebo starověké půsty, nebo vyznávat sám vůbec být Žid. 

{6:7} a v den narození krále každý měsíc se 

byly přineseny hořká omezení k jídlu obětí; a 

Když byl rychle Bacchus, Židé byli 

nucen jít do průvodu Bacchus, nesoucí ivy. 

{6:8} navíc tam vyšel dekret sousedovi 



měst pohan, návrh Ptolemee, proti 

Židé, že by měly dodržovat stejné módy a být 

účastni jejich oběti: 

{6:9} a kdo nebude odpovídat sami na 

vychování pohanů by měl dát k smrti. Pak může 

muž viděl současné bídy. 

{6:10} protože existovalo přinesl dvě ženy, kteří měli 

obřezaný své děti; koho kdy měli otevřeně vedl 

kolo o městě, odevzdáním na svá prsa, holky jsou 

uvrhnutí jich střemhlav ze zdi. 

{6:11} a další, které měl běžet společně do jeskyně poblíž 

tím jak udržet v sobotní den tajně, byl objeven 

Philip, vše lehlo dohromady, protože udělali 

svědomí, aby si pomohli sami pro čest nejvíce 

posvátný den. 

{6:12} teď ty, kteří čtou tuto knihu, prosím, že 

Nebuďte proto nedoporučuje pro tyto kalamity, ale, že považují 
za 

Tyto tresty rozcházet se v názorech být pro ničení, ale 

disciplinární trest našeho národa. 



{6:13} je token jeho skvělé dobroty, když 

zlí lidě nejsou utrpěl nějaké dlouhou dobu, ale neprodleně 

potrestán. 

{6:14} pro ne jako u jiných národů, kterým pán 

trpělivě forbeareth potrestat, dokud se přijdou 

plnost své hříchy, on tak dealeth s námi, 

{6:15} jinak to, že přijde do výšky hříchu, 

poté si měl vzít pomstu z nás. 

{6:16} a proto se nikdy withdraweth jeho milosrdenství 

od nás: a i když on potrestat s nepřízní osudu, přesto snad on 

nikdy neopustí svůj lid. 

{6:17}, ale aby se to, že jsme na používaný pro upozornění: 

nás. A teď se dostáváme k deklarování hmoty v 

pár slov. 

{6:18} Eleazar, jeden z hlavních písařů, letitý muž, 

a také dobře znevýhodněných tvář, byla omezena na 

otevřít ústa a jíst vepřové maso. 

{6:19} ale on, jste si vybrali raději zemřít slavně, než do 

živě se obarví se taková ohavnost, plivat, a 

přišel sám od sebe na mučení, 



{6:20} narážkách přijde, že jsou odhodláni společně 

vystupovat proti takové věci, jako nejsou oprávněné pro lásku 

život ochutnají. 

{6:21} ale kteříž pečoval o té zlé hostina, 

pro starý známý měli s mužem, s ním 

stranou prosily, aby maso z jeho ustanovení, 

jako například byl oprávněn použít a jako kdyby ho snědla 

masa z oběti pod velením krále; 

{6:22}, že přitom může být dodány od smrti, 

a staré přátelství s nimi přízní. 

{6:23} ale začal uvažovat diskrétně, a jak se 

jeho věku a excelence jeho dávných let a 

čest jeho šedivé hlavy, němž se přijde a jeho nejvíce 

poctivý vzdělávání od dítěte, nebo spíše svatého zákona 

a daný od Boha: tedy odpověděl, a 

dýchla straightways poslat ho do hrobu. 

{6:24} pro Dicku není naší doby, řekl v nějaké moudré 

přetvařovat, přičemž mnoho mladých lidí si myslet, že 

Eleazar, osmdesát let staré a deset, byl teď pryč 

k zvláštní náboženství; 



{6:25} a tak se přes Důl pokrytectví a touha 

žít trochu času a o chviličku déle, by měly být klamán 

Podle mě a já si skvrna na mé stáří a to 

ohavné. 

{6:26} pro pro současné době by měla být 

dodáno od trestu muži: ještě bych neměl 

útěk do rukou všemohoucí, ani živá, ani mrtvá. 

{6:27} protož nyní statečně změnu tohoto života, budou 

Shewem sám takové jedno jako můj věk requireth, 

{6:28} a nechat pozoruhodný příklad, jako být mladý 

zemřít dobrovolně a odvážně ctihodný a 

Svaté právo. A když řekl tato slova, ihned 

odešel do trápení: 

{6:29} se, která ho mění nesli dobré vůle 

mu trochu dříve, než nenávist, protože foresaid projevy 

pokračoval, jak si mysleli, ze zoufalé mysli. 

{6:30}, ale když byl připraven zemřít s pruhy, on 

zasténal a řekl: to je dobře patrný Hospodinu, který jest 

svatému poznání, že zatímco já možná bylo dodáno 

od smrti jsem teď snášet bolest bolesti v těle tím, že 



biti: ale v duši jsem spokojen trpět tyto věci, 

protože jsem se ho bojí. 

{6:31} a tedy tento muž zemřel, takže jeho smrt pro 

Příklad noblesní odvahou a památník ctnosti, ne 

pouze: mladí muži, ale k jeho národ. 

{7:1} stalo se také, že sedm bratří s jejich 

matka byla přijata a nucen král proti 

zákon podle chuti maso prasat a byli mučeni s 

metly a biče. 

{7:2} ale jeden z nich že mluvil nejprve tím, co řekl 

wouldest ty zeptat nebo se dozvědět z nás? jsme připraveni na 
smrt, spíše 

než aby porušoval zákony našich otců. 

{7:3} a pak král, ve vzteku, přikázal pánve 

a hrnce, které mají být provedeny horké: 

{7:4} které neprodleně zahřívá, přikázal 

vyříznout jazyk mu že mluvil první a odříznout 

nejvyšší části jeho těla, zbytek jeho bratří a jeho 

matka při pohledu. 

{7:5} teď když on byl tedy zmrzačen ve všech jeho členů, 
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přikázal mu neříká ještě uvést do ohně, 

a Fritovací pánev: a jak bylo par pan 

pro dobré místo rozptýlené že pobízel navzájem s 

matka zemře statečně, říká tedy, 

{7:6} the Pán Bůh hledí na nás a po pravdě řečeno jest 

pohodlí v nás, jako Mojžíš v jeho písni, který byl svědkem 

jejich tváře, prohlásil, že, a on musí být útěchu v 

jeho služebníci. 

{7:7} tak při první byl mrtvý po tomto čísle, se 

přinesl druhý aby mu výsměšný akcie: a kdy 

měli stáhl kůži hlavy s vlasy, jsou 

zeptal se ho, vadnutí mastigoforové, než budeš potrestán 

v průběhu každého člena tvého těla? 

{7:8}, ale odpověděl v jeho vlastním jazyce a řekla: 

Protož také obdržel další trápení v pořadí, jako 

bývalého udělala. 

{7:9} a když byl v poslední vydechnutí, řekl, ty jako 

fury takest nás z tohoto současného života, ale král 

svět se pozvednout nás, kteří zemřeli pro jeho zákony, až do 



věčný život. 

{7:10} po něm proběhl třetí výsměšný UK: 

a když mu bylo požadováno, on svůj jazyk a že 

právo, pevně se držte ruce statečně. 

{7:11} a řekl odvážně, tyto jsem měl z nebe; 

a jeho zákony, pohrdám a od něj doufám 

přijímat je znovu. 

{7:12} praktikuje, že král a ti, kteří byli s 

mu, divili se na mladého muže odvahu, za to on 

nic za to bolesti. 

{7:13} teď když tento muž byl mrtvý také, trápí 

a stejným způsobem pozměněny čtvrtý. 

{7:14} a tak když byl připraven zemřít řekl tak je to 

Dobrá, dal k smrti mužů, Hledat naději od Boha 

Chcete-li být vzbudil znovu jím: a ty nebudeš mít ne 

vzkříšení k životu. 

{7:15} Afterward také přinesl pátý a pozměnění 

ním. 

{7:16} pak on podíval ke králi a řekl: jsi 

moc nad lidmi, jsi pomíjivé, ty děláš co ty 



vadnutí; ale nemyslím, že náš národ je opustil Boha; 

{7:17} ale zůstaňte chvíli a hle, jeho velkou sílu, 

jak on se trápí, tobě a tvému semeni. 

{7:18} po něm také přinesli šesté, který je 

připraven zemřít řekl, nesmí být oklamán bez příčiny: pro My 

trpí tyto věci pro sebe, že zhřešil proti naší 

Bůh: proto úžasné věci se nám. 

{7:19} ale myslím, že ne ty, které takest v ruce usilovat 

proti Bohu že ty unikneš nepotrestána. 

{7:20}, ale matka byla úžasná, a 

hoden čestnou paměti: pro když viděla, že její sedm 

synové zabit v prostoru jednoho dne, ona jej s holou 

Dobré odvahu, kvůli naději, že měla v Pánu. 

{7:21} Ano, ona pobízel každého jednoho z nich ve své vlastní 

jazyk, plný odvážných duchů; a za stálého míchání do ní 

zženštilý myšlenky s mužný žaludku, řekla: 

je, 

{7:22} nemohu říct, jak jste přišel do mého lůna: i 

ani ti dech, ani život, ani to byl já, která vznikla 

Členové každého jednoho z vás. 



{7:23} ale nepochybně Stvořitel světa, který 

tvořily generace člověka a zjistil, začátek 

ze všech věcí, bude také jeho milosrdenství vám dech a 

život znovu, jako vy dnes považovat ani sami sebe za jeho 

zákony Boží. 

{7:24} teď Antiochus, myslí, že se pohrdal, a 

podezření, že se vyčítavě řeči, zatímco nejmladší 

byl ještě naživu, není pouze nabádat ho slovy, ale také 

ujistil ho s kletbami, že on by ho jak bohatý 

a šťastný člověk, pokud by zase od zákonů jeho 

otcové; a že i on by ho za svého přítele, a 

důvěřujete mu záležitosti. 

{7:25} ale když mladý muž by v žádném případě naslouchat 

mu král zavolal své matce a pobízel ji 

ona by radu mladíka zachránit jeho život. 

{7:26}, a když mu jí nabádali s mnoha slovy, 

ta mu slíbila, že jí radu svého syna. 

{7:27}, ale ona sama uklonil směrem k němu, směje 

krutý tyran opovržení, mluvil v jejím jazyce země na tomto 

způsobem; Ó můj syn, smiluj se nad mi, že tě porodila devět 



měsíce v mém lůně a ti dala takové tři roky, a 

krmí tě a vychoval tě až do tohoto věku, a 

snášet problémy vzdělávání. 

{7:28} prosím tebe, můj synu, podívejte na nebe a 

země a vše, co je v něm a zvážit, že Bůh stvořil 

je věcí, které nebyly; a tak bylo lidstvo 

podobně. 

{7:29} strach ne tento mučitele, ale je hodna tvého 

bratří, se tvá smrt, který může se zobrazit tě znovu v 

milosrdenství se tvé bratry. 

{7:30} whiles ještě mluvila tato slova, 

mladý muž řekl, ye pro koho čekat? Nebude poslouchat 

King's přikázání: ale bude poslouchat přikázání 

zákon, který byl dán Mojžíšovi našim otcům. 

{7:31} a ty, který jsi byl autorem všech neplechu 

proti Židům nebudeš uniknout do rukou Boha. 

{7:32} protože trpíme, protože naše hříchy. 

{7:33} a když se na nás zlobit živým Bohem 

něco pro naši disciplinární trest a korekce, ještě musí být 

na jednom znovu s jeho sluhy. 



{7:34} ale ty O bezbožné člověka a všechny ostatní většiny 

zkažená, nesmí být pozdvihl bez příčiny, ani nadutých s 

nejisté naděje, zvedal ruku proti služebníkům 

Bůh: 

{7:35} pro ty neměla ještě unikl rozsudek 

Všemohoucí Bůh, který vidí všechny věci. 

{7:36} pro našich bratří, kteří nyní utrpěli krátké 

bolest, jsou mrtvý pod Boží smlouvy věčného života: ale 
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ty, díky Božímu, budeš dostávat jen 

trest za tvou pýchu. 

{7:37} ale já, jako moji bratři, obětovat své tělo a život 

pro zákonů našich otců, prose Boha, že on by 

urychleně být milosrdný k našeho národa; a že jsi 

trápení a pohromy abys přiznat, že on sám je Bůh; 

{7:38} a to ve mě a moji bratři hněv 

Může všemohoucí, který je právem přivedl na náš národ, 

zastavit. 

{7:39} než král "ve vzteku, podal mu horší 

než ostatní a vzal ji bolestně, že on byl terčem posměchu. 



7:40 {} tento muž zemřel neposkvrněné, a položil svou celou 
důvěru 

v Pánu. 

{7:41} Poslední ze všech po synové matka zemřela. 

{7:42} ať je to dost teď hovořit o 

modlářské hostiny a extrémní mučení. 

{8:1} pak Juda Makabejský a ti, kteří byli s 

mu, potajmu šel do města a volal jejich kinsfolks 

společně a trvalo jim jako například pokračoval v 

Židovství a shromáždil asi šest tisíc mužů. 

{8:2} a volali k Hospodinu, který vypadal by 

na lidi, že byla pošlapána všech; a také škoda 

chrám znesvěcováno bezbožných lidí; 

{8:3} a že by měl soucit na město, 

bolest znetvořil a je připraven i s vozovkou; 

a slyšet krev, která plakala mu: 

{8:4} a nezapomeňte wicked porážku neškodné 

Kojenci a rouhání proti jeho jméno; 

a že by ukáži svou nenávist proti zlé. 

{8:5} teď když Maccabeus svou společnost o něm, 



vzdoroval nemohl být pohany: pro hněv 

Pán byl proměnil milosrdenství. 

{8:6} je tedy přišel na nepřipravené a shořely měst 

a měst a dostal se do jeho rukou nejvíce líbilo 

místa a překonal a dal na útěk není malý počet 

jeho nepřátelé. 

{8:7}, ale speciálně využil ho v noci pro 

takové pokusy zasvěceni, praktikuje, že plody jeho svatosti 

byl rozšířen všude. 

{8:8} tak když Philip viděl, že tento muž zvýšila jen málo 

a v malé míře, a že věci prosperovala s ním stále víc a 

více on psal ke Ptolemeus, guvernér Celosyria 

a Phenice, výnos více pomoci na Královské záležitosti. 

{8:9} poté neprodleně volba Nicanor syn 

Patrokla, jeden z jeho nejlepší přátelé, on byl poslán s ne 

méně než dvacet tisíc ze všech národů pod ním, kořen 

z celé generace Židů; a s ním se 

se připojil také Gorgias kapitána, který v otázkách války měl 

skvělý zážitek. 

{8:10} tak Nicanor se zavázala učinit tolik peněz z 



v zajetí Židů, jak by měla uhradit poplatek ze dvou 

tisíc talentů, které král měl zaplatit Římanům. 

{8:11} pročež okamžitě poslal do měst na 

na pobřeží moře, hlásají prodej v zajetí Židů, a 

slibují, že by měli mít osmdesát a deset těl 

pro jeden talent nečekal pomsty, která byla 

Sledujte ho od Všemohoucího Boha. 

{8:12} teď, když byl slovo přivedli k Jidáše 

Nicanor přijede, a on sdílel k těm, které byly 

s ním, že armáda je na dosah ruky 

{8:13} těm, kteří byli bázliví a nedůvěřoval spravedlnost 

Bože, uprchl a dopravena sebe pryč. 

{8:14} ostatní prodal vše, co odešli, a přitom 

Věřím, že vám Pán jejich prodávané bezbožní poskytování 

Nicanor dříve, než se setkali společně: 

{8:15} a ne-li pro jejich vlastní dobro, pro ještě 

potvrzuje, že udělal s jejich otcové a pro své svaté 

a slavná jména, jimiž se jim říkalo. 

{8:16} tak Maccabeus svolal své muže až 

počet šesti tisíc a nabádal, aby se 



postižených hrůzou nepřítele, ani strach veliký 

velké množství pohany, kteří přišli neoprávněně proti nim; 

ale bojovat statečně, 

{8:17} a nastavit před očima zranění, že 

nespravedlivě udělal svaté místo a kruté zacházení 

města, podepsaní udělali výsměch, a také 

odběr od vlády svých předků: 

{8:18} pro oni, řekl, důvěra v jejich zbraně a 

smělost; ale naše důvěra v Všemohoucího kdo v 

Beck lze přetypovat i těm, kteří přijdou proti nám, a 

také celý svět. 

{8:19}, vylíčil jim: co pomáhá 

nalezl jejich předků, a jak byly dodány, 

Když pod Sinacherib sto osmdesát a pět 

tisíc zahynuli. 

{8:20} a řekl jim o bitvě, která měli v 

Babylon s Galatským, jak přišli, ale osm 

tisíc ve všech do svého podnikání, čtyři tisíce 

Makedonci a že Makedonci jsou zmateni, 

osm tisíc zničil sto dvacet 



tisíc kvůli pomoci, že mají z nebe, a 

tak získal velkou kořist. 

{8:21} tak když on dělal jim tučně s těmito 

slova a je připraven zemřít pro zákon a zemi, on 

jeho armádu rozdělit na čtyři části; 

{8:22} a spojených s ním jeho vlastní bratři, vedoucí 

každé kapely, vtipem Simon a Josefa a Jonathan, 

dávat každý jednu patnáct stovek mužů. 

{8:23} také jmenoval Eleazar číst svaté knihy: 

a když dal jim tímto heslem, pomocí 

Bůh; sám vede první kapela, 

{8:24} a za pomoci všemohoucí zabíjeli nad 

devět tisíc svých nepřátel a zraněno a zmrzačeno 

větší části si Nicanor hostit a tak dát vše k letu; 

{8:25} a vzal své peníze, které chtěl koupit, a 

pronásledovali daleko: ale chybí čas vrátili: 
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{8:26} bylo den před sabat, a 

Proto by již sledují je. 

{8:27} tak když se sešli jejich brnění, 



a rozmazlovat své nepřátele, oni se zaměstnávali o 

sabbath, získávání vyšší než chválu a díky 

Pane, jenž je uchovala až do toho dne, který byl 

začátek milosrdenství destilace na ně. 

{8:28} a po sabatu, když dali část 

hlušina zmrzačené a vdovy a sirotky, 

reziduí rozdělili mezi sebe a jejich zaměstnanců. 

{8:29} kdy to bylo provedeno, a oni udělali 

společné prosby, že věřím, že vám milosrdný pán 

být odsouhlasena s jeho sluhy na věky. 

{8:30} kromě těch, které byly s Timotheus a 

Bacchides, který bojoval proti nim, zabíjeli nad 

dvacet tisíc a velmi snadno zhulil a silné drží, 

a rozdělena mezi sebou mnoho víc kazí a 

zmrzačený, sirotky, vdovy, ano a seniory, rovná 

v kořist sami se sebou. 

{8:31} a kdy nasbírali jejich brnění 

společně položili je vše pečlivě v pohodlné 

místa a zbytek kořisti, kterou vám 

Jeruzalém. 



{8:32} zabíjeli i Philarches, tato zlá osoba, 

Kdo byl s Timotheus a bouřili Židé mnoho 

způsoby. 

{8:33} dále od doby, kdy drželi pastva pro 

vítězství v jejich zemi, spálené Callisthenes, který měl 

oheň na svaté brány, kteří uprchli do malého domu. 

a tak získal odměnu setkání pro své špatnosti. 

{8:34} co se týče té nejvíce nehezká Nicanor, kteří měli 

přinesl tisíce obchodníků koupit Židy, 

{8:35} byl díky pomoci pán přinesl dolů 

jimi, z nichž udělal alespoň účet; a odkládali 

jeho nádherné oblečení a vybíjení jeho společnost, na kterou 
narazil 

jako uprchlík sluha prostřednictvím midland až do Antiochie 

s velkou hanbu, že byl zničen jeho hostitele. 

{8:36} tak on, který na sebe vzal k nápravě na 

Římané jejich hold prostřednictvím zajatce v Jeruzalémě, řekl 

v zahraničí, že Židé měli Boha bojovat za ně, a 

proto nemohou být zraněn, protože sledovali 

zákony, které jim dal. 



{9:1} o té době přišel Antiochus s zneuctění bodů 

země, Persie 

{9:2} pro vstoupil města zvané Persepolis, a 

šel vyloupit chrámu a po městě; 

načež velké běží bránit se s 

jejich zbraně, dát je k letu; a tak se stalo, že 

Antiochos se dal na útěk obyvatel vrátila 

s hanbou. 

{9:3} teď když přišel do Ecbatane, byl přinesen novinky 

mu, co se stalo Nicanor a Timotheus. 

{9:4} pak otok s hněvem. Myslel si, aby pomstil 

na Židy blamáží udělal se mu ti 

se mu uprchnout. Proto on velel jeho chariotman na 

bez přestání, a vyšle na cestu, 

soud Boží teď za ním. Protože mluvil 

hrdě v takové, že on by přišel do Jeruzaléma a 

aby bylo společné zahrabou místem Židů. 

{9:5} ale the Pán všemohoucí, Bůh Izraele, srazil 

mu s nevyléčitelnou a neviditelný mor: nebo jakmile on 

mluvil tato slova, bolesti střev, která byla 



remediless přišel na něj, bolavé muka vnitřní 

části a součásti; 

{9:6} a že nejvíce spravedlivě: protože on mučil ostatní 

Pánské střeva s mnoha a cizí utrpení. 

{9:7} Howbeit on nic vůbec nepřestal od jeho chvástání, 

ale přesto byl naplněn hrdostí, dýchá oheň ve své zuřivosti 

proti Židům a velí k haste cesta: ale 

stalo se, že spadl z jeho vůz, nesl 

násilně; tak, že mají bolavý podzim, všichni členové jeho 

tělo se mnohem zarmoutili. 

{9:8} a tím se o něco výše si myslel, že by 

příkaz vlny na moři, (tak byl mimo 

stav člověka) a zváží vysoké hory 

rovnováhu, byl nyní přetypovat na zemi a nesl v 

horselitter, pozorná zpět ke všem manifestu moc 

Bůh. 

{9:9} tak, aby červy vylézali z těla tohoto 

zlý muž a whiles žil ve smutku a bolesti, jeho 

maso odpadly, a nečistoty jeho pach byl škodlivej 

do jeho armády. 



{9:10} a muž, který myslel trochu výše by mohl 

dosáhnout hvězdy nebe, nikdo nevydrží nést 

pro jeho nesnesitelný smrad. 

{9:11} zde proto, že trápily, začal opustit 

jeho velkou hrdost a přijít k poznání sebe 

metlou Boží, jeho bolest, zvyšuje každým okamžikem. 

{9:12} a když on sám nemůže řídit své vlastní 

vůně, řekl tato slova, to je setkání podléhá 

Bůh, a že člověk je smrtelný, že hrdě 

sám, kdyby byl Bůh. 

{9:13} tato zlá osoba slíbil také k Pánu, 

Kdo teď už by měl slitování ho tak, že 

{9:14} že svaté město (k němuž bude v 

spěchu položit i se zemí a to 

společné buryingplace,) postavil by na svobodě: 

{9:15} a jako dojemné Židy, kteří měli 

není hoden tolik být pohřben, ale být vržen s 

jejich děti k sežrání život a zvěř, 

on by jim všichni rovni občané Athén: 

{9:16} a svatý chrám, který dříve, než on byl miláčkem, 



on by Zdobíme dobré dary a obnovit všechny svaté 

úhradu plavidla s mnohem více a z jeho vlastní příjmy 

poplatky, patřící k oběti: 

{9:17} Ano, a že také stal Žid, sám, 

projít celý svět, který byl osídlen a deklarovat 

Boží moc. 

{9:18}, ale pro všechny to neustane, jeho bolesti: pro 

jen Boží soud byl přichází na něj: tedy 
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zoufalý z jeho zdraví, a napsal k Židům dopis 

záruky, obsahující form prosbě, po 

tímto způsobem: 

{9:19} Antiochus, král a guvernér, dobré Židům 

jeho občané wisheth mnoho radosti, zdraví a prosperity: 

{9:20}, je-li vy i vaše děti daří dobře a své záležitosti 

spokojenost, velmi skvěle vzdávám díky Bohu, 

s mou naději v nebi. 

{9:21} Pokud jde o mě, byla jsem slabá, protože jinak bych si 

Vzpomněl si laskavě své cti a dobré vůle vrácení bodů 

Persie, a byla přijata s těžké choroby myslel jsem 



to nezbytné pro péči o společné bezpečnosti všech: 

{9:22} není nedůvěry moje zdraví, ale s velkou nadějí 

Chcete-li uniknout této nemoci. 

{9:23}, ale vzhledem k tomu, že i můj otec, v kolik hodin 

vedl armádu do zemí s vysokým. jmenován 

nástupce, 

{9:24} na konec, pokud nějaká věc vypadla v rozporu s 

očekávání, nebo -li nějaké poselství přinesli, byli 

bolestné, že půdy, věděl, ke komu stát byl 

vlevo, nemusí se trápí: 

{9:25}, vzhledem k tomu, jak že knížata, které jsou 

borderers a sousedy k mé království čekat na 

příležitosti a čekat, co bude událost. Mám 

jmenoval svého syna Antiocha králi, kterého často páchány 

a pochvalu: mnozí z vás, když jsem šel do 

vysoká provincie; komu jsem napsal jako followeth: 

{9:26} tedy modlit a požádat, abyste si zapamatovali, 

výhody, které jsem provedl, jste obecně a speciální, 

a že každý člověk bude stále věrný mě a mého syna. 

{9:27}, protože já jsem přesvědčen, že mu pochopení mé mysli 



bude příznivě a vlídně podřídit své touhy. 

{9:28} tak vraha a blasphemer, který prodělal 

nejvíce bolestně, jak on prosil ostatní muži, takže, zemřel on 

nešťastná smrt v cizí zemi, v horách. 

{9:29} a Filipa, který byl vychován s ním, nesl 

odtud jeho tělo, který také bát syna Antiocha 

do Egypta, aby Ptolemeus Philometor. 

{10:1} nyní Maccabeus a jeho společnost, pán 

vedl je, obnovit chrám a město: 

{10:2} ale oltáře, které pohany postavili v 

otevření ulice a také kaple, vytáhli. 

{10:3} a s očistit chrám udělali další 

oltář a nápadnou kameny vzali oheň, a 

nabídnuta oběť po dvou letech a všechny stanovené kadidla, a 

světla a shewbread. 

{10:4} když to bylo vykonáno, spadly rovnou dolů, a 

Věřím, že vám pán, že by mohly přijít už do takové 

problémy; ale pokud už zhřešili proti němu, že on 

sám by trestám se milosrdenství a že 

nemusí být odevzdanou rouhačské a barbarské 



národy. 

{10:5} nyní na týž den, cizinci 

znesvěcováno chrámu, ve stejný den, kdy byla vyčištěna 

opět, že i pět a dvacáté den téhož měsíce, 

což je Casleu. 

{10:6} a drželi osm dní s radostí, jako v 

Svátek stánků, že to není dlouho, než 

oni drželi svátek stánků, když jako oni 

zabloudil v horách a doupata jako zvěř. 

{10:7} proto mají holé větve a spravedlivé větvemi, a 

i palmy a zpíval žalmy mu, které jim dal 

dobrý úspěch při čištění jeho místo. 

{10:8} jsou také vysvěcen dne a 

vyhláška, že každý rok ty dny je nutno uchovávat 

celý národ Židů. 

{10:9} a to byl konec Antiochus, zvané 

Makabejští. 

{10:10} nyní vyhlašujeme činy Antiochus 

Eupator, který byl synem tohoto hříšného člověka, 
shromažďování 



krátce pohrom, válek. 

{10:11} tak když přišel ke koruně, postavil jeden 

Lysias nad záležitostí jeho říši a stal se jeho 

hlavní guvernérem Celosyria a Phenice. 

{10:12} pro Ptolemeus, které se říkalo Macron, výběr 

spíše k tomu spravedlnost k Židům za křivdu, která se 

udělalo se jim snažila pokračovat v míru s 

je. 

{10:13} načež obviněn z králova přátel 

před Eupator a nazývá zrádce na každé slovo, protože on 

opustil Kypr, který Philometor spáchal mu: 

a odešel k Antiochus Makabejští a když viděl, že 

byl v čestné místo, byl tak znechucený, že on 

otrávil sám a zemřel. 

{10:14} ale když Gorgias byl guvernérem blokování, on 

žoldáků a krmí válku neustále s Židy: 

{10:15} a therewithall Idumeans, dostala 

do jejich rukou nejvíce líbilo drží, držel Židé 

obsazena a ty, kteří byli vyhnáni z příjmu 

Jeruzalém, šli asi živit válkou. 



{10:16} pak oni, provedené s Maccabeus 

prosby a ošlapkovi Boha, který by byl jejich 

Pomocník; a tak běžel s násilím na silnou blokování 

z Idumeans, 

{10:17} a napadení je silně, vyhráli 

drží a držely mimo vše, bojoval na stěně a zabil 

vše, co se dostal do svých rukou a zabil ne méně než dvacet 

tisíc. 

{10:18} a protože některé, kteří byli méně než devět 

tisíc, byly společně utekli do dvou velmi silných hradů, 

mají všechny druhy věcí, které jsou vhodné k udržení obléhání, 

{10:19} Maccabeus opustil Simon a Josefa a Zaccheus 

také a ty, kteří byli s ním, kteří byli natolik, aby 

obléhat je, a odešel sám až do těch míst, která 

více potřeboval jeho pomoc. 

{10:20} teď byli to se Simonem, veden s 

žádostivost, přesvědčily o peníze prostřednictvím 
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ty, které byly v zámku a sedmdesát tisíc 

drachem a nechat některé z nich uniknout. 



{10:21}, ale když bylo řečeno, Maccabeus co bylo provedeno, 

on svolal radu lidi a obvinil 

ti muži, které prodávali bratrům za peníze, a 

Nastavte své nepřátele zdarma k boji proti nim. 

{10:22} tak zabil ty, které byly nalezeny zrádci, a 

okamžitě si vzal dva hrady. 

{10:23} a mají dobrý úspěch s jeho zbraní ve všech 

věci si vzal v ruce, zabil v dvou drží více než 

dvacet tisíc. 

{10:24} nyní Timotheus, kterého Židé měli překonat 

dříve, kdy shromáždil velké množství zahraničních 

síly a koně z Asie není málo, přišel jako by mu 

by se židovstvo silou zbraní. 

{10:25}, ale když se blížil, které byly s 

Maccabeus obracejí se modlit k Bohu, a 

sypané země na hlavu jejich a opásal jejich hřbety s 

pytloviny, 

{10:26} a spadla na úpatí oltář, a 

Věřím, že k nám byl milosrdný k nim a být nepřítel 

jejich nepřátelé a ohromně jejich protivníci, jako 



zákon oznamuje. 

{10:27} tak po modlitbě vzali zbraně, a 

pokračoval dále město: a když se blížili blízko k 

jejich nepřátelé, drželi se samy o sobě. 

{10:28} teď právě vyšlo slunce, nastoupili oba 

společně; na jedné straně mají spolu s jejich ctností jejich 

útočiště také Hospodinu za slib jejich úspěch a 

vítězství: na druhou stranu, aby jejich vztek vůdce jejich bitvy, 

{10:29} ale když bitva voskované silný, se objevily 

Unto nepřátele z nebe pět pohledný mužů na 

koně, uzdy zlata, a dva z nich vedl Židy, 

{10:30} a vzal Maccabeus mezi nimi a 

na každé straně zbraně a držel ho, bezpečné, ale výstřel 

šipky a blesky proti nepřátelům: tak, aby se 

zahanben s slepoty a má spoustu potíží, byly 

zabil. 

{10:31} a tam byli takový komorník dvacet tisíc 

a pět set a šest set jezdců. 

{10:32} jako Timotea, sám, uprchl do velmi 

silně fixující, zvané Gawra, kde Chereas byl guvernérem. 



{10:33}, ale ony byly s Maccabeus obléhali 

proti pevnosti odvážně čtyři dny. 

{10:34} a že byly uvnitř, věřil sílu 

místa, rouhali nesmírně a pronesl wicked 

slova. 

{10:35} Nicméně na pátý den prvních dvacet 

mladí muži Maccabeus' společnosti, zánět s hněvem 

z důvodu rouhání, napadl zdi mužný, a 

divoký statečně zabil všechno, co se potkali zároveň. 

{10:36} další podobně vzestupně za sebou, že chvíle 

byl obchod s nimi, které byly uvnitř, spálené věže, 

a Podpal ohně spálit rouhačů naživu; a další 

se otevřel brány a po obdržení ve zbývající části 

armáda, vzal město, 

{10:37} a zabil Timotea, který byl schovaný v určité 

PIT a Chereas jeho bratr, s Apollophanes. 

{10:38} když to bylo hotovo, oni chválili pána s 

žalmy a díkůvzdání, který udělal tak skvělé věci 

Izrael a dal jim vítězství. 

{11:1} nedlouho poté, Lysias královský ochránce a 



bratranec, který také řídil záležitosti, vzal bolavé nelibosti 

pro věci, které byly provedeny. 

{11:2} a kdy shromáždil asi čtyřka 

tisíc s jezdci, přišel proti Židům, 

myšlení, aby se město osídlení z pohanů, 

{11:3} a, aby se zisk z chrámu, od druhé 

kaplích pohany a nastavit vysoké kněžství na prodej 

Každý rok: 

{11:4} není vůbec vzhledem moc Boha, ale želírovacího 

až s jeho deseti tisíce pěšáků a jeho tisíce 

jezdci a jeho osmdesát slonů. 

{11:5}, tak se dostal do Judeje a blížili k Bethsura, 

což bylo silné město, ale daleko od Jeruzaléma 

bolest obléhali jemu pět honů a on. 

{11:6}, teď když to byl slyšel Maccabeus 

že on byl obléhán, blokování, oni a všichni lidé s 

nářek a slzy věřím, že Pán, který by posílal 

dobrý anděl dodat Izrael. 

{11:7} pak Maccabeus, sám v první řadě se zbraní, 

druhé, které samy o sobě by Vorváň napomínajíce 



spolu s ním na pomoc své bratry: takže se jelo zpět 

společně se ochotná mysl. 

{11:8} a jak byly v Jeruzalémě, se objevily 

před nimi na koni v bílém oblečení, jeho třes 

brnění ze zlata. 

{11:9}, pak oni chválili milosrdný Bůh všechny dohromady, 

a srdce, praktikuje, že nebyli připraveny pouze do výše 

boj s muži, ale s nejkrutější zvěř a prorazit 

skrz zdi ze železa. 

{11:10} tak kráčeli vpřed ve své zbroji, 

s pomocníka z nebe: pán byl milosrdný 

jim: 

{11:11} a dávat příplatek a na jejich nepřátele jako 

lvi, zabíjeli jedenáct tisíc pěšáků a šestnáct 

stovek jezdců a všechny ostatní na útěk. 

{11:12} mnozí z nich také zraněn utekl 

Nahý; a Lysias, sám je ostudné, ustoupilo a tak 

utekl. 

{11:13}, jak on byl muž porozumění, odlévání 

sebe jak ztráta měl a vzhledem k tomu, že 



Židům nelze překonat, protože Všemohoucího Boha 

pomohl jim, poslal k nim, 

{11:14} a přesvědčil je, aby se dohodly na všechny rozumné 

podmínky a slíbil, že on by přesvědčit krále 
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že musí mít potřeby být přítelem k nim. 

{11:15} pak Maccabeus svolil ke všemu Lysias 

žádoucí, pozor společného dobra; a vůbec 

Maccabeus napsal: Lysias o Židy, král 

IZ. 

{11:16} byly dopisy psáno Židů z 

Lysias za tímto účelem: Lysias k lidem Židů 

sendeth pozdrav: 

{11:17} John a Bára, kteří byli posláni od vás, 

vysvobodil mě petici upsal a stanovit, že žádost 

výkon jejich obsahu. 

{11:18} proto jaké věci libovolně bylo setkání se 

králi, vyhlásil jsem jim, a jest 

poskytnuta tak, jak by mohlo být. 

{11:19} a pokud, pak vás udrží sami loajální k 



stát, dále také se snaží být prostředkem vašeho 

Dobré. 

{11:20} ale údajů, které jsem dal jak na objednání 

Tyto a další, která přišla ode mne, rozmlouvat s 

Vy. 

{11:21} jízdné ye dobře. Sto a osm a čtyřicátých 

rok, všichni čtyři a dvacátého dne měsíce Dioscorinthius. 

{11:22} teď králova dopisu obsahuje tato slova: 

Král Antiochos až do jeho bratr Lysias sendeth pozdrav: 

{11:23}, protože náš otec je přeložen k bohům, naši 

bude je, že v naší říši žijí tiše, že každý 

jeden se mohou zúčastnit na své vlastní záležitosti. 

{11:24} chápeme také, že Židé by nebylo 

souhlas k našemu Otci pro třeba dovést až do zvyk 

Pohané, ale spíše udržet svůj vlastní způsob jeho 

Living: pro které způsobují vyžadují od nás, že jsme 

by neměl trpět jim žít po své vlastní zákony. 

{11:25} pročež naše mysl je, že tento národ musí být v 

odpočinek a jsme odhodláni je obnovit svůj chrám, 

že mohou žít podle svých 



předkové. 

{11:26} ty budeš dělat dobře proto vyslat k nim, 

a poskytnout jim mír, že když jsou certifikované z našeho 

Nevadí, mohou být dobré pohodlí a někdy jít vesele 

o své vlastní záležitosti. 

{11:27} a dopis krále unto národa 

Židům byl po tímto způsobem: král Antiochus sendeth 

s pozdravem Rada a zbytek Židů: 

{11:28} Pokud ye dařit dobře, máme pro naše přání; jsme také v 

dobré zdraví. 

{11:29} Menelaos prohlásil, nám, že vaše touha 

Chcete-li vrátit domů a řídit své vlastní podnikání: 

{11:30} pročež které odjede mají bezpečné 

vést až do třicátého dne Xanthicus s bezpečností. 

{11:31} a Židé používají jejich vlastní druh masa 

a zákony, jako předtím. a žádný z nich žádným způsobem 
způsobů 

musí být obtěžován pro věci nevědomosti. 

{11:32} Poslal jsem také Menelaos, že on může utěšit 

Vy. 



{11:33} jízdné ye dobře. V těch sto čtyřicet a osmá 

rok a patnáctého dne měsíce Xanthicus. 

{11:34} Římané také poslal jim dopis 

obsahující tato slova: Quintus Memmius a Titus 

Manlius, velvyslanci Římanů, pošlete pozdrav: 

lidé Židů. 

{11:35} vůbec Lysias králův bratranec jest 

je pravda, s nimi jsme také potěšeni dobře. 

{11:36} ale dotýkat takové věci, jako byli 

jen král, poté, co jste radil jejich, poslat jeden 

ihned že můžeme prohlásit jako to je výhodné pro vás: 

neboť teď půjdeme do Antiochie. 

{11:37} tedy poslat nějaký s rychlostí, že jsme možná 

Víte, co je vaše mysl. 

{11:38} sbohem. Tato sto a osm a čtyřicátých 

rok, patnáctého dne měsíce Xanthicus. 

{12:1} Pokud tyto smlouvy nebyly provedeny, Lysias šel 

ke králi a Židé byli o jejich chovu. 

{12:2} ale governours několika místech, 

Timotheus a Apollónios syn Genneus, také 



Hieronymus a Demophon a vedle nich Nicanor 

guvernér Kypru, nedopustil, aby byly zticha a 

žít v míru. 

12:3 {} muži Joppa také udělal bezbožného činu: 

Oni se modlili Židé, kteří mezi nimi jít s jejich 

ženy a děti do člunů, které měli připravené, 

jako by jim chtěl ublíží. 

{12:4} kteří přijali to podle společného 

Vyhláška města, jako přejí žít v míru, a 

podezření na nic: ale když ony zmizely zpět do 

Hluboký utopili se ne méně než dvě stě jich. 

{12:5} když Jidáš slyšeli o této krutosti udělat sám proti sobě 

krajané, poručil těm, které byly s ním 

Připravte je. 

{12:6} a volání na Boha spravedlivého soudce, on 

zbraň proti těm vrahům jeho bratří a spálil 

ještě v noci a čluny na oheň a ty, kteří prchali před 

tam zabil. 

{12:7} a když město bylo Drž hubu, odešel 

dozadu, jako by se vrátil k vykořenění všech jim 



městem Joppa. 

{12:8}, ale když uslyšel, že Jamnites byli smýšlející 

k podobným způsobem činili Židů, kteří žili mezi nimi, 

{12:9} přišel na Jamnites také v noci a nastavte 

požár na haven a námořnictvo, aby světlo ohně 

byl viděn v Jeruzalémě honů dvě stě čtyřicet pryč. 

{12:10} teď, když byli pryč odtud devět 

honů v jejich cestě k Timotea, ne méně než 

pět tisíc mužů na nohy a pět set jezdců 

Arabové po něm. 
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{12:11} načež byla velmi bolavé bitva; Ale 

Jidášově strany pomocí Boží dostal vítězství; tak, aby 

Nomades z Arábie, překonat, věřím, že vám Jidáše 

mír, slíbil mu dobytek i potěšení 

jeho jinak. 

{12:12} pak Jidáš, opravdu myslí, že by byly 

v mnoha věcí, ziskové jim udělil mír: načež 

Potřásli si rukama a tak odešli do jejich stanů. 

{12:13} odešel také o tom, aby most do určité 



silné city, které byl oplocený o stěny, a 

obývaný lidmi z různých zemí; a jméno jeho 

byl Caspis. 

{12:14}, ale ony byly v ní dát takovou důvěru 

síla stěn a zajištění potravin, že se 

chovala se hrubě k nim, které byly s 

Jidáši, Balkónový, rouhání a pronášet taková slova jako 

byli se nemluví. 

{12:15} Proč Jidáš se svou družinou, vyzval 

velký pán na světě, který bez beranidel a motory 

válka svrhl dolů Jericho v době Joshua, dal 

zuřivý útok proti zdi, 

{12:16} a vzal město podle Boží vůle a 

nevýslovné porážek, praktikuje, že jezero dva honů 

široká poblíž sousedící thereunto, plné, naplnění byl viděn 

teče krev. 

{12:17}, pak se odchýlila od odtud sedm set 

a padesát honů a přišel do Characa k Židům, 

se nazývají Tubieni. 

{12:18}, ale co se týče Timotea, našli ho v 



místa: pro dříve, než ho zlikvidovali jakýkoliv majetek, odešel 

odtud která opustila velmi silná vojenská posádka v určité 

hold. 

{12:19} však Dositheus a Sosipater, kteří byli z 

Maccabeus' kapitáni, vyšli a zabil ty, které 

Timotheus zanechal v pevnosti nad deset tisíc mužů. 

{12:20} a Maccabeus pohybovala jeho armádu kapel, a 

nastavení je nad pásem a šel proti Timotea, kdo 

už o něm sto a dvacet tisíc mužů nohy, 

a dva tisíce pět set jezdců. 

{12:21} teď když Timotheus měli znalosti o Jidášově 

přišel, poslal, ženy a děti a další 

zavazadlo až do pevnosti zvané Carnion: pro město bylo 

těžké obléhat a nelehké Poďtež, z důvodu 

straitness ze všech míst. 

{12:22} ale když Jidáš jeho první skupina přišla na dohled, 

nepřátelé jsou stižena strach a hrůzu skrze 

vystupují z něj, kdo vidí všechno, uprchl amain, jeden 

do takto, další tímto způsobem, tak jako to byly 

často bolí vlastních mužů a zraněný s body 



jejich meče. 

{12:23} Jidáš byl také velice pobožný v pronásledování, 

zabít ty zlý nebožáky bajonety, z nichž zabil asi třicet 

tisíc mužů. 

{12:24} navíc Timotheus, sám padl do rukou 

Dositheus a Sosipater, kterého mu věřím, že vám s mnohem 

řemeslo ho nechat jít se svým životem, protože on měl mnoho 

Židé rodiče a bratři některých z nich, kteří, pokud 

Dejte ho k smrti, by neměly být posuzovány. 

{12:25} takže když jim ujistil s mnoha slov 

že on by obnovit aniž by ublížil, podle 

dohoda, nechali ho jít pro ukládání svých bratří. 

{12:26} pak Maccabeus pochodoval Carnion, a 

k chrámu Atargatis a zabil pět a dvacet 

tisíc osob. 

{12:27} a poté, co měl dát k letu a zničil 

požádat, Jidáš místního hostitele k Ephron, silné city, 

ve kterém Lysias abode a velké množství potápěčů 

národů a mladých silných mužů stále stěny, a 

obhajoval mocně: ve kterém byl také velké ustanovení 



motorů a šipky. 

{12:28} ale když Jidáš a jeho společnost jako 

Všemohoucí Bůh, který s jeho mocí breaketh síla 

jeho nepřátelé, městu a zabil dvacet a pět 

tisíc z nich, které byly uvnitř, 

{12:29} odtud odešli do Scythopolis, která 

leží šest set honů z Jeruzaléma, 

{12:30} ale když Židy, kteří tam vypovídali 

že Scythopolitans láskyplně s nimi, a 

prosil je laskavě v době jejich protivenství. 

{12:31} dali jim díky, s přáním, aby se 

příjemný stále k nim: a tak přišli do Jeruzaléma, 

slavnost týdnů se blíží. 

{12:32} a po hostině, zvané Letnice, šli 

dále proti Gorgias guvernér edómské, 

{12:33} kdo came ven s ním tři tisíce mužů z nohy 

a čtyři sta jezdců. 

{12:34} a to se stalo, že v jejich boji proti sobě 

jen málo z Židů byli pobiti. 

{12:35} v jaký čas Dositheus, jeden si Bacenor 



Společnost, který byl na koni a silný muž, byl 

stále na Gorgias a uchytává kabátu vytáhl ho 

platnost; a když on by za to, že nadával muž na světě, 

jezdec Thracia přichází ho srazil z jeho 

rameno, aby Gorgias uprchl k Marisa. 

12:36 {} teď když to byl Gorgias měl 

dlouho, bojovali a byli unavení, Jidáš volal k Hospodinu, 

že by ukázal sám být jejich pomocník a vůdce 

Bitva. 

{12:37} a s tím začal v jeho vlastním jazyce, a 

zpívané žalmy s mocným hlasem a znenadání řítí po 

Muži Gorgias', dal je na útěk. 

12:38 {} tak Jidáš shromáždil své vojsko a přišli do města 

z bílý latex a když přišel sedmý den, čištěná 

sami, jak je zvykem bylo a dodržoval sabat 

stejné místo. 

{12:39} a na den následující, jak bylo použití 

Jidáš a jeho společnost přišel, aby se jejich těla 

to byli pobiti a pohřbít je s jejich příbuzní v jejich 

otcové hroby. 
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12:40 {} nyní pod kabáty každého jednoho, který byl zabit 

zjistili, že věci zasvěcen idoly Jamnites, 

Židy což je zakázáno zákonem. Pak všichni muži 

viděl, že to bylo příčinou, pročež byli pobiti. 

{12:41} všichni muži tedy chválili Pána, spravedlivých 

Soudce, který otevřel věci, které byly schovali, 

{12:42} Betook sami k modlitbě a ošlapkovi 

mu, že se dopustil hříchu by se daly zcela mimo 

vzpomínka. Kromě toho že vznešené Judas pobízel lidi 

aby se od hříchu, forsomuch, jak oni viděli před 

jejich oči věci, které se stalo, za hříchy těch 

to byli pobiti. 

{12:43} a kdy udělal setkání v celém 

Společnost se součtem dvou tisíc drachem stříbra, 

on poslal do Jeruzaléma, aby nabídnout hřích v něm dělá, nabízí 

velmi dobře a upřímně, v který byl s ohledem 

vzkříšení: 

{12:44} nebo kdyby nebyl doufal, že oni, zavražděných 

měl znovu, bylo zbytečné a marné 



modlit se za mrtvé. 

{12:45} a také v tom, že si všiml, že tam byl velký 

prospěch podle pro ty, kteří zemřeli Boží, byl to svatý a 

dobrý nápad. Načež udělal odsouhlasení pro 

jsou mrtví, které by mohly být dodány od hříchu. 

{13:1} v těch sto čtyřicet a devátý rok bylo řečeno 

Jidáš, který Antiochos Eupator se blíží s velký 

moc do Judska, 

{13:2} a s ním Lysias jeho ochránce a vládce jeho 

záležitosti, mají jednu z nich Grecian síla komorníky, 

sto a deset tisíc a jezdci pět tisíc 

a tři sta a sloni dva a dvacet a tři 

Set vozů vyzbrojeni háčky. 

Menelaos {13:3} také připojil sám s nimi a 

velké přetvářky povzbudil Antiochus, nikoli pro 

Ochrana země, ale protože si myslel, že 

byl jmenován guvernérem. 

{13:4}, ale král králů přestěhoval Antiochus' mysl 

proti tomuto zlý ubožák a Lysias informoval krále 

Tento muž byl příčinou všech neplechu, tak, že král 



přikázal přivést ho k Berea a dát mu 

smrt, jako způsob je v daném místě. 

13:5 {} teď tam byl v tom místě věž padesáti loket 

vysoká, měla plné popela a to kolo nástroje, který na 

všech stran viset dolů do popela. 

{13:6} a každý, kdo byl odsouzen svatokrádeže, nebo 

Další těžký zločin spáchali, dělali všichni muži 

strčila si ho až do smrti. 

{13:7} taková smrt tohoto hříšného člověka na smrt, se to stalo 

nemají tolik jako pohřeb v zemi. a že většina 

právem: 

{13:8} pro neboť již spáchal mnoho hříchů 

o oltář, jehož oheň a popel jsou svaté, získal 

jeho smrt v popelu. 

13:9 {} teď král s barbarské a povýšený 

Chcete udělat pro Židy, mnohem horší, než tomu bylo v jeho 

otec je čas. 

{13:10} které věci když Jidáš, on 

velel množství na noc Lord a 

den, že pokud někdy jindy, teď také pomůže 



je, že v místě, aby se z jejich práva, z jejich 

země a od chrámu Svaté: 

{13:11}, a že by netrpěl lidu, který měl 

i teď byl ale trochu osvěžení, v podrobení 

rouhačské národy. 

{13:12} takže když všichni udělali to dohromady, a 

Věřím, že vám milosrdný Lord s pláčem a půstu, a 

ploché na zemi ležet tři dny dlouhé, Jidáš, s 

nabádal, velel, měly by být v připravenost. 

{13:13} a Jidáš, jsou od sebe se staršími, 

určeno, než králova hostitel by měl vstoupit do Judska, 

a získejte město, jíti a zkuste záležitost v boji tím, 

pomoc od Pána. 

{13:14} takže když spáchal na Tvůrce 

na světě a pobízel své vojáky bojovat statečně, a to i 

až do smrti, zákony, chrám, město, zemi, 

a Commonwealthu, tábořil v Modin: 

{13:15} a s heslem jim dána, 

bylo o něm, vítězství je z Boha; s nejvíce valiant 

a volbou mladí muži vešel do králova stanu 



v noci a zabil v kempu asi čtyři tisíce mužů, a 

neskákal slonů, se vším, co na něho. 

{13:16} a konečně naplnili tábor se strachem a 

vřava a odešel s dobrých úspěchů. 

{13:17} důvodem bylo v rozbřesku, protože 

Ochrana Pána mu pomohla. 

{13:18} teď když král vzal chuť 

mužnost Židů, odešel asi vzít chyty tím, 

politika, 

{13:19} a pochodoval směrem k Bethsura, který byl 

silně fixující Židů: ale dal na útěk, selhal, a 

ztráty ze svých mužů: 

{13:20} pro Jidáše podkoního těm, kdo se v ní 

takové věci, jako jsou nezbytné. 

{13:21}, ale Rhodocus, který byl v Židů hostitele, 

zveřejněny tajemství nepřátelům; Proto byl 

vyhledal, a když ho diváci dostali, dali mu do 

vězení. 

{13:22} král zachází s nimi v Bethsum 

podruhé, dala mu ruku, vzal si jejich je, odešel, bojovali 



s Jidáš byl překonán; 

{13:23} Heardův že Filip, který zůstal nad věcí 

Antiochie, byl zoufale sklonil, zahanben, intreated 

Židé, napsanou sám a přísahal na všech rovných podmínek, 

s nimi souhlasí a nabídl oběť, poctěn 

chrám a laskavě se zabýval místem, 

{13:24} a akceptuji i z Maccabeus, mu 

hlavní guvernéra od Ptolemais až do Gerrhenians; 

{13:25} přišel do Ptolemais: lidé tam byli zarmoucen 
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pro smlouvy; neboť oni zaútočili, a to proto, že by 

aby jejich smlouvy neplatné: 

{13:26} Lysias přistoupil k soudnou, řekl jako 

mnohem jako by mohla být v obraně na příčinu přesvědčil, 

zklidněném, vyrobený jim dobře postižených, vrátil do 
Antiochie. 

Tak to šlo dotýká příchod krále a odjíždí. 

14:1 {} po třech letech byl Jidáš informován, že 

Démétrios syn. Seleukos, kteří vstoupili útočiště 

z Tripolisu s obrovskou mocí a námořnictvo, 



{14:2} vzal v zemi a zabil Antiochus, a 

Lysias svého ochránce. 

Teď jeden Alcimus {14:3}, který byl nejvyšší kněz, a 

svatyni poskvrnil sám úmyslně v dobách jejich mísili 

s pohany, viděl, že v žádném případě mohl zachránit 

on sám, ani žádný další přístup k svaté oltáři, 

{14:4} přišel král Démétrios v těch sto a jeden 

a padesátého roku, prezentaci mu koruny ze zlata a 

Palm a také z větví, které byly použity slavnostně v 

chrám: a tak ten den držel svůj mír. 

{14:5} Howbeit dostala příležitost k jeho dalšímu 

pošetilé enterprize a byl povolán do radu od 

Demetrie a zeptal se, jak Židé stáli postižených, a 

Co má, odpověděl thereunto: 

{14:6} u Židů, kterou nazval Assideans, jehož 

Kapitán je Juda Makabejský, vyživují válka a jsou buřičské, 

a nedovolím, aby zbytek být v klidu. 

{14:7} je tedy já, jsou zbaveni z mých předků 

čest, myslím tím vysokých kněží, jsem teď pojď blíž: 



První {14:8}, vpravdě pro nepředstíraný péči, kterou nemám 
věcí 

vztahující se ke králi; a za druhé, i na to hodlám 

Dobrý můj vlastní krajany: pro náš národ je v 

žádné malé utrpení prostřednictvím unadvised jednání jich 

aforersaid. 

{14:9} proč, Ó králi, když víš, všechny tyto 

věci, buďte opatrní na zemi a náš národ, který je 

stisknutí na každé straně, v závislosti milost, že jsi 

snadno shewest všech. 

{14:10} tak dlouho, jako Jidáš Lamanitů, není možné že 

stát by měl být zticha. 

{14:11} to sotva přišla řeč na mu, ale ostatní 

jsem králův přátelé, speciálně nastavena proti Jidáš, 

Další kadidlo Demetrius. 

{14:12} a neprodleně volat Nicanor, který byl 

mistr slony a aby mu guvernér 

Judea, on byl poslán zpět, 

{14:13} velí mu zabít Jidáš a bodový 

ty, kteří byli s ním a aby Alcimus velekněz 



z velkého chrámu. 

{14:14} pak pohana, který uprchl z Judeje od 

Jidáši, přišel k Nicanor hejna, myšlení škody a 

pohrom ot Židé se jejich blahobyt. 

{14:15} teď když Židé Slyšel si Nicanor příchodu, 

a že pohany byli proti nim, uvrhli zemi 

na jejich hlavy a vyrobený prosbě mu to bylo 

založena svůj lid na věky, a který vždy helpeth jeho 

část s projevem jeho přítomnosti. 

{14:16} tak na přikázání kapitán se 

straightways z odtud a přistoupil k 

je v městě Dessau. 

14:17 {} teď Simon, Judas' bratr, se připojil k bitvě 

s Nicanor, ale byl poněkud rozpačitě až 

náhlé ticho svých nepřátel. 

{14:18} nicméně Nicanor, slyšení mužnosti 

z nich, které byly s Jidáš a courageousness, 

musel bojovat za svou vlast, durst nezkusit záležitost 

mečem. 

{14:19} pročež poslal Posidonius a Theodotus, 



a Mattathias, aby se mír. 

{14:20} takže když vzal dlouhý advisement 

a kapitán udělal množství 

s nimi seznámil, a zdálo se, že všechny byly 

jeden nevadí, svolil ke smlouvám, 

{14:21} a jmenován den scházejí v tím, 

samy o sobě: den přišel, a když stolice byly stanoveny pro 

jeden z nich, 

{14:22} Ludas umístěny ozbrojených mužů v pohodlné 

místa, aby některé zrady by měla být náhle vykonávané 

nepřátelé: tak udělali mírovou konferenci. 

14:23 {} nyní Nicanor usídlily se v Jeruzalémě a to bez 

bolí, ale poslal pryč lidi, že vátky mu. 

{14:24} a on nebude mít dobrovolně Jidáš z jeho 

pohled: protože miluje člověka z jeho srdce 

{14:25} modlil se mu také vzít ženu a plodit 

děti: tak on ženatý, byl klid a zúčastnilo tohoto života. 

{14:26}, ale Alcimus, vnímání lásky, který byl 

betwixt nich a s ohledem závazky, které byly 

vyrobeno, přišel Demetrius a řekl mu, že byl Nicanor 



není dobře ovlivněny směrem ke státu; za to byl vysvěcen 

Jidáš, zrádce jeho říši, králův nástupce. 

{14:27} pak král, ve vzteku a provokoval s 

obvinění z nejvíce hříšného člověka, napsal na Nicanor, 

signalizující, že on byl mnohem nespokojen s smluv, 

a velí mu, že on by měl posílat Maccabeus 

vězeň ve všech spěchu k Antiochii. 

{14:28} když tohoto přišel k Nicanor sluch, byl 

mnoho zmatl sám v sobě a vzal ji bolestně, že 

by měl zrušit články, jež byly dohodnuty, 

člověk je v žádné poruchy. 

{14:29}, ale proto, že nebylo žádné jednání proti 

Král, sledoval, jak jeho čas k dosažení tuto věc zásadami. 

{14:30}, když Maccabeus viděl, že 

Nicanor začal být nevychovaný jemu, a že on prosil 

mu hruběji než byl zvyklý, vnímání tyto 

nikoliv z dobrého nevzešlo kyselé chování, shromáždil 
dohromady není 

několik svých mužů a sám stáhl z Nicanor. 

{14:31} ale druhou, vědomí, že zejména 



Strana 691 2. kniha Makabejská 

předejít Judas' politiky, přišel do velikého a Svatý 

chrám, a přikázal kněžím, které nabízely jejich 

obvyklé oběti, dodat mu muž. 

{14:32} a kdy oni přísahal, že nemohli určit, 

kde byl muž, kterého hledal, 

{14:33} se natáhl pravou ruku směrem 

chrám a učinil přísahu v tímto způsobem: Pokud nebude 

mě vysvobodí Jidáše jako vězeň, já pokládám tento chrám Boží 

i s podlahou a já se rozkládají oltář, a 

postavit významný chrámový unto Bacchus. 

{14:34} za chvíli odešel. Pak kněží 

zvedl ruce k nebi a ne že 

byl někdy obránce svého národa, že tímto způsobem; 

{14:35} ty, Bože, ze všech věcí, kteří už potřebují 

nic, byl potěšen, že chrám tvé osídlení 

by měl být mezi námi: 

{14:36} proto, Ó Svatý Pane veškeré svatosti, necháme 

Tento dům někdy neposkvrněná, který v poslední době byla 
vyčištěna, a 



Zastavte každý nespravedlivé ústa. 

{14:37} nyní byl tam obvinil unto Nicanor jeden rodinný, 

jeden z bratrů z Jeruzaléma, milovník jeho krajané, 

a muž velmi dobrou zprávu, který za jeho dobrotu byl 

nazýván otcem Židů. 

{14:38} pro v dřívějších dobách, kdy se mísily není 

sami s pohany, že byl obviněn z 

Judaismus a směle Vorváň jeho tělo a život se všemi 

vehemency pro náboženství Židů. 

{14:39} tak Nicanor, ochoten prohlásit nenávist, že 

holé unto Židů, poslal nad pět set mužů z války 

si ho: 

{14:40} pro myslel tím, že ho k tomu Židé 

hodně to bolelo. 

{14:41} teď když množství trvalo by 

věž a násilně přerušeno do vnějších dveří a popřál 

ten oheň by měla být uvedena vypálit, protože on je připraven 
k 

o každé straně padl na jeho meč; 

{14:42} volba spíše na smrt statečně, než přijde 



do rukou zlý, zneužívané jinak než 

beseemed jeho urozený původ: 

{14:43}, ale chybí jeho tah přes spěchu, 

velké množství také řítí do dveří, běžel odvážně až do 

zdi a vrhl se statečně mezi 

nejsilnější z nich. 

{14:44} ale oni rychle dát zpět a prostor je 

vyrobeno, spadl do středu neplatné místo. 

{14:45} však došlo, ale do posledního dechu bojovat 

mu, že zánět s hněvem, vstal a třebaže jeho 

krev vytryskla z jako chrliče vody a jeho rány byly 

bolestné, přesto běžel středem zástupu; a 

stojí na strmé skále, 

{14:46} když jako jeho krev byla teď úplně pryč, on 

vypíchnul jeho střeva a vzít je v obou rukou, 

jim na davu a volání na Pána z 

život a duch ho znovu ty obnovit, tak zemřel. 

{15:1}, ale Nicanor, že Jidáš a jeho společnost 

byli v pevnostem o Samaří, bez 

nebezpečí pro jim obeplouvalo sobotní den. 



{15:2} však Židé, kteří byli nuceni jít 

s ním řekl, O zničení není tak krutě a barbarously, ale 

Dej tu čest na tento den, kterýž mu, že vidí všechny věci, 

poctil svatosti nad všechny ostatní dny. 

{15:3} pak nejvíce nehezká ubožák požadoval, pokud 

tam bylo Mighty v nebi, který velel 

sobotní den uchovávány. 

{15:4} a když řekli, že je v nebi na živobytí 

Pane a mocný, kdo velel sedmý den být 

vede: 

{15:5} pak řekl druhý, a já jsem také mocný na 

země a příkaz vzít zbraně a učinit královský 

podnikání. Přesto získal rozcházet se v názorech mít jeho zlá 
vůle udělat. 

{15:6} tak Nicanor v hrdosti a povýšenost 

ROZHODNUTY vytvořit hromadnou památník vítězství nad 

Jidáš a byli s ním. 

{15:7} ale Maccabeus měl ujišťuješ důvěru že 

Pán by mu pomohl: 

{15:8}, pročež on pobízel svého lidu se nebáti 



přichází z pohanských proti nim, ale pamatovat 

pomoci, která v dávných dobách, které se jim dostalo z nebe, 

a nyní očekává vítězství a pomoc, která by měla přijít 

jim od Všemohoucího. 

{15:9} a tak uklidňující mimo zákon a 

proroci a přitom jejich uvedení v mysli bitev, 

Oni vyhráli, než udělal je veselejší. 

{15:10} a když ho probudili svou mysl, dal 

jim jejich obvinění, pozorná je therewithall lež 

pohan, a porušení přísahy. 

{15:11} tak ozbrojen kterékoliv z nich, ne tolik 

s obranné štíty a kopí stejně jako pohodlné a 

dobrá slova: a kromě toho, řekl jim sen hodný 

věřit, jako by to bylo opravdu, což taky není 

je trochu radujte. 

{15:12} a to byl jeho vizi: že Onias, kteří měli 

nejvyšší kněz, ctnostný a dobrý člověk, reverende v 

konverzace, jemný v stavu, dobře mluví, a 

vykonávána od dítěte ve všech bodech ctnosti, drží se jeho 

ruce se modlil za celé tělo Židů. 



{15:13} tím byl hotov, v podobných způsobem tam objevil muž 

šedé vlasy, a překročení slavné, kdo je 

nádherné a vynikající Veličenstvo. 

{15:14} pak Onias odpověděl: řekl, je to milovník 

bratří, kteří se modlí mnoho lidí a pro 

svaté město, totiž, Jeremias prorok Boží. 

{15:15} whereupon Jeremias se držte pravou ruku 

dal se Jidáš meč zlata a dávat to mluvil tak, 

{15:16} přijmout tento svatý meč, dar od Boha, s 

což ty budeš zranění protivníků. 

{15:17} tedy je dobře utěšoval slovy 
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Jidáši, které byly velmi dobré a až jim nevyšel 

statečnost a povzbuzení srdcí mladých lidí, jejich 

Určuje rozteč Tábor, ale odvážně nastavit na 

je a statečně pokusit věc konfliktem, protože 

město a svatyně a chrámu byly v nebezpečí. 

{15:18} za péči, kterou jim vzali za své manželky, a 

jejich děti, jejich bratří a lidi, byl v nejméně účtu 

s sebou: největší a hlavní obava byla, ale 



svatý chrám. 

{15:19} i ony byly ve městě nepobrali nejméně 

péče, lámal hlavu konflikt v zahraničí. 

{15:20} a teď, když vše co by mělo být 

proces a nepřátelé byli už nešli a armáda 

byl nastaven v pole a bestie, vhodně umístěny a 

jezdci v křídla, 

{15:21} Maccabeus viděl příchod množství, 

a potápěči přípravy zbroje a prchlivosti 

zvířata, natáhl své ruce k obloze, a 

vyzvala Lord, která dělá divy, když ví, že 

vítězství přichází zbraní, ale i jako to učiním dobré 

ho, on dává ji jako jsou hodni: 

{15:22} je tedy v jeho modlitbě, řekl po tímto způsobem; 

Ó Bože, ty poslat tvé angel v čase Ezekias 

Král Judeje a zabít v hostitelském Sinacheribem 

sto osmdesát a pět tisíc: 

{15:23} protož nyní Ó Bože nebes, posílejte 

dobrý anděl před nás strach a děs 

{15:24} a díky síle tvé paže ti ukáže 



postižených hrůzou, která přijdou proti Tvé Svaté lidi, aby 

rouhat. A tak skončil. 

{15:25} pak Nicanor a ti, kteří byli s ním přišlo 

vpřed se trubky a písně. 

{15:26} ale Jidáš a jeho společnost, došlo 

nepřátelé se vyvolání a modlitby. 

{15:27} tak, aby boj s rukama a modlit se 

Bohu se jejich srdce, oni zabil ne méně než třicet a 

pět tisíc mužů: pro prostřednictvím podoba Boha se 

byli velmi potěšeni. 

{15:28} když bitva skončila, vraceli znovu 

s radostí věděli, že Nicanor leží mrtvá v jeho postroj. 

{15:29} a pak udělali velký křik a hluk, 

Chvála všemohoucímu v jejich vlastním jazyce. 

{15:30} a Jidáš, který byl kdy hlavní obránce z 

občané v těle i mysli a kdo pokračoval jeho 

láska ke svým krajanům celý svůj život, přikázal, aby 

Vyjměte si Nicanor hlavu a ruku s ramene, 

a přivést je do Jeruzaléma. 

{15:31} tak když tam byl a nazval je jeho 



národ dohromady a kněží před oltářem, poslal 

pro ně, které byly věže, 

{15:32} a zvala je hnusná Nicanor hlavou a 

ruka té blasphemer, který se pyšní chlubí měl 

natáhla se proti chrámu Svaté Všemohoucího. 

{15:33} a kdy on měl vyříznout jazyk tohoto 

bezbožné Nicanor, přikázal, že by měli dát do 

kusy drůbež a zavěsit za odměnu jeho 

šílenství před chrám. 

{15:34} tak každý člověk chválil směrem k nebi 

slavný pane, řekl, požehnaný být ten, kterýž držel jeho vlastní 

místo neposkvrněné. 

{15:35} oběsil i hlavu si Nicanor na věži, 

evidentní a manifestu znamení všech pomoci Pána. 

{15:36} a vysvěcen s společné vyhlášky v 

žádný případ nechat ten den projít bez vážnosti, ale pro 

oslavu třicátého dne dvanáctého měsíce, které v 

Syrská jazyk se nazývá Adar, den před 'Mardocheus 

den. 

{15:37} tak šel s Nicanor: a od té doby 



dále Židé měli město v jejich moci. A zde se 

Skoncoval jsem s. 

{15:38} a je-li jsem udělal dobře a jak je montáž 

příběh, to je to, co jsem si přál: ale je-li slenderly a zle, 

To je to, co jsem mohl dosáhnout až k. 

{15:39} pro jak je to škodlivé pití vína nebo vody sám; 

a jak víno se mísila s vodou je příjemná a naplnili 

chuť: i tak projev jemně zarámované naplnili uši 

jim, že číst příběh. A tady bude konec 
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