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2 Maccabees 

Teine raamat Makkabite valitsusaeg 

{1:1} vennad, Jeruusalemmas ja juudid 

maa Juudamaal, lemmikute vendadele, juudid, mis on 

kogu Egiptuse tervist ja rahu: 

{1:2} Jumal olgu teile armuline ja mäletan oma 

mida ta tehtud Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi, tema 

truu teenistujate; 

{1:3} ja teile kõik mis süda teda, ja teha oma 

näidatakse, on julge ja valmis lähtuvalt; 

{1:4} ja avada oma südamed tema õigust ja 

käske, ja saadame teile rahu, 

{1:5} teie palveid kuulda ja olla ühes sinuga, ja 

kunagi Hülga sa aega vaeva. 

{1:6} ja nüüd me siin siiralt teile. 

{1:7} mida ajal, sest Demetrius valitses sada 

kuuskümmend ja üheksas aasta, me juudid kirjutas teile, et 



probleeme, mis tuli meile aasta otsa 

Jason ja tema ettevõte mässas Püha: aeg 

maa ja Ühendkuningriik, 

{1:8} Kõrvetatud veranda ja valatud süütute veri: 

siis palvetasin Issandale, ja kuulati; pakkusime 

ka ohverdusi ja peen jahu, valgustatud laternate ja seada 

edasi pätsid. 

{1:9} ja nüüd näen, et te hoida tabernacles ja pidu 

kuu Casleu. 

{1:10} aastal sada fourscore ja kaheksanda aasta, on 

inimesed, kes olid Jeruusalemmas ja Juuda ja nõukogu 

ja Juudas, saatis tervituse ja tervise juurde Aristobulus, 
kuningas 

Ptolemeus' kapten, kes on võitud varude oli 

preestrid, ja juutidega, kes olid Egiptuses: 

{1:11} nii, et Jumal on andnud meile: suur 

ohtudest, me Täname teda väga, olnud võitluses 

kuningas. 

{1:12} sest ta ajasime nad välja et võidelnud jooksul Püha 

City. 



{1,13} kohta kui juht oli tuled Persia, ning 

sõjavägi temaga, kes tundus võitmatu, nad olid tapetud ning 

Temple of Nanea Nanea's preestrid pettusega. 

{1:14} jaoks Taanieli, nii nagu ta oleks abielluda, 

koht ja tema sõbrad, pidid temaga, 

saada raha nimel kaasavaraks. 

{1:15} mis kui preestrid Nanea oli toodud, 

ja ta oli väike ettevõte sõlmis kompass 

templisse, nad kinni templisse niipea kui Taanieli 

tehti tulevad: 

{1:16} ja katuse käimla ukse avamisega, nad viskasid 

Kivikirvestest nagu kivid, ning lükkas kapten, 

hewed tükid, päästeti välja oma pead ja heita nad 

neile, kes olid ilma. 

{1:17} õnnistatud olla kõiges, meie Jumal, kes on 

esitatud üles ennast morjendada. 

{1:18} Seega arvestades, et me nüüd hädavajalikke hoida 

viie ja kahekümnenda templi puhastamine 

päev kuu Casleu, me arvasime vajalikud tõendamiseks, 

te sellest, mida te ka hoida, kui pidu on 



tabernacles, ning tulekahju, mis oli andnud meile kui 

Neemias pakutakse ohverdama, et ta oli builded ning 

tempel ja altar. 

{1:19} jaoks, kuna meie isad olid viis Persia, on 

preestrid, kes olid siis vaga võttis altari tulekahju 

privily, ja peitis seda kaevu ilma veeta, tühi koht 

neid peetakse see kindel, et koht oli teadmata kõigile 

mehed. 

{1:20} nüüd, pärast paljude aastate jooksul, kuna see meel 
Jumal, 

Neemias, kuningas Persia, saatmist ei saada selle 

tulevaste põlvede preestrid, mis oli peitnud tulekahju: aga kui 

nad ütlesid, et nad leidsid, et ei tule välja paks vesi; 

{1:21} siis käskis ta üles koostama, ja 

See; ja kui on ohvreid olid ette, Neemias 

Puista puit ja asju preestrid käskis 

nähtud seejärel veega. 

{1:22} kui seda tehti ja saabus aeg, mis on 

päike paistis, mis eespool oli peitis pilve, seal oli ka 

suur tulekahju süttis, nii, et iga mees imestasin. 



{1:23} ja preestrid palve ajal ohverdada 

kasutas, ma ütlen, nii preestrite kui ning ülejäänud 

Jonathan alguses ja vastates thereunto, kui ülejäänud 

Neemias tegi. 

{1:24} ja palve oli niiviisi; Issand, 

Issand Jumal, loojale, kes kardavad ja tugev, 

ja õige ja armuline, ja ainult ja armuline kuningas, 

{1:25} kõik asjad ainult tööandja, vaid lihtsalt, 

kõikvõimas ja igavene, sa mis Iisrael kõigist deliverest 

vaeva, ja oled valida isad ja pühitseda neid: 

{1:26} saada su kogu rahva Iisraeli, ohverdama 

Sinu oma osa säilitada ja seda pühitseda. 

{1:27} koguda need kokku mis on laiali 

neid, mis teenivad seas pagan, vaatan neid täita 

mis on põlatud abhorred ja let paganate teada 

et sina oled meie Jumal. 

{1:28} karistada neid, mis suruvad meile ja uhkusega teha meile 

vale. 

{1:29} taime su rahva jälle su Püha paik nagu Mooses 

on rääkinud. 



{1:30} ja preestrid laulnud thanksgiving Taaveti laulud. 

{1:31} nüüd Millal ohverdada tarbiti, Neemias 

käskis jäi linna suur valada vesi 

kivid. 

{1:32} kui seda tehti, tehti süttis leek: 

kuid see oli tarbitud shined Levoča valgus. 

{1:33} nii, et kui see küsimus oli teada, see öeldi et 

kuningas Persia, et koht, kus preestrid olid 

lenda oli peitnud tule, vee ja mis ilmus 
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Neemias oli puhastatud ohverdusi nendega. 

{1:34} siis kuningas, inclosing koht, näha Püha, 

pärast seda, kui ta oli proovinud asja. 

{1:35} ja kuningas võttis palju kingitusi ning andsid 

selle kohta, et need, keda ta gratify. 

{1:36} ja Neemias nimega Naphthar, mis on see asi 

nii palju, et näiteks puhastamine: kuid paljud mehed nimetavad 
Nefi. 

{2:1} on leitud ka dokumentides, et Jeremy on 

prohvet käskis neid, et viidi ära võtta 



Tule, sest see on sellele: 

{2:2} ja kuidas see prohvet, ta on andnud neile on 

seadus, tuleb maksta neil ei unusta käske ning 

Issand, ja et nad ei rikkunud oma mõtetes, kui nad 

Vaata pilte hõbe ja kuld, nende kaunistustega. 

{2:3} ja muude selliste sõnavõtud exhorted ta, 

et seadus mitte kõrvale kalduda oma südame. 

{2:4} see oli esitatud ka kirjalikult on sama, mis on 

prohvet, Jumala, hoiatas käskis pühamu 

ja minna koos temaga, kui ta edasi läks ark on 

mägi, kus Mooses ronis üles, ja nägin kultuuripärand 

Jumal. 

{2:5} ja kui Jeremy oli sinnapoole, leidis ta on õõnes 

koobas, kus ta pani pühamu ja ark, ning 

viiruk, altar ja nii lõpetas ukse. 

{2:6} ja need, mis järgnesid talle tuli märkimiseks 

teed, kuid nad ei suutnud seda leida. 

{2:7} mis Jeremy tajuda, ta süüdistas neid, 

öelda, nagu see koht võib teadmata ajani 

et Jumal koguda tema inimesed uuesti kokku ja neid vastu võtta 



juurde halastust. 

{2:8} siis peab Lord näitan neid neid asju ja 

Issanda kiituseks tuleb märkida, ja pilve ka, nagu see oli 

osutanud all Mooses, ja kuna Saalomoni soovitud, mis on 

koht võib auväärselt pühitsetud. 

{2:9} see tunnistati ka, et ta on tark pakkuda ka 

pühendumist ja viimistlus templisse ohverdama. 

{2:10} ja kuna Mooses palvetanud Issanda tuli juurde 

tuli taevast alla ja tarbitud ohverdusi: isegi 

nii ka palvetasime Saalomoni ja tulekahju tuli tagasi 

taevas, ning ära burnt pakkumisi. 

{2:11} ja Mooses ütles, sest patt pakkuda ei olnud. 

söömiseks, seda tarbiti. 

{2:12} nii Saalomoni hoida nende kaheksa päeva. 

{2:13 samu asju ka teatati kirjutised 

ja kommentaarid Neemias; ja kuidas ta asutamisest on 

Raamatukogu kogunesid kuningad, toimingud ja 

prohvetite ja David ja kirjad kuningad 

seoses Püha kingitused. 

{2:14} samal viisil ka Juudas kogunesid kõik 



need asjad, mis meil oli, sõja tõttu kaotsi ja 

nad jäävad meiega, 

{2:15} mispärast kui te on vaja, saata mõned 

tõmbad neid teile. 

{2:16} me siis on umbes, et tähistada selle 

puhastamine, oleme kirjutanud teile ja te teete hästi, 

kui te hoida sama päeva. 

{2:17} loodame ka, et Jumal, mis on esitatud kõik tema 

inimesi ja andis neile on pärand ja kuningriiki, ja 

preesterluse ja varjupaika, 

{2:18} nagu ta lubatud seaduses, peagi on armu 

pärast meid, ja koguda meid kokku iga maa kokku 

taeva Püha paika: sest ta on tarnitud meie välja 

suured mured ja on puhastatud koht. 

{2:19} nüüd kui Juudas Maccabeus ja tema 

vennad ja great temple, puhastamist ja 

altar, pühendumus 

{2:20} ja vastu Taanieli Epiphanes, sõjad ja 

Eupator tema poeg, 

{2:21} ja manifest allkirjastab mis tuli taevast 



need, kes käitusid ise manfully oma au juurde 

Judaism jaoks: nii, et on vaid mõned neist, nad lahendasid selle 

kogu riigis ja kihutas barbaarse rahvast, 

{2:22} ja tagasi uuesti tempel tuntud all on 

maailma üle, vabastas linna ja nõustuda seadused mis 

ei kavatse alla, Jumal on armuline neile koos 

Kõik kasuks: 

{2:23} seda kõike, ma ütlen, deklareerimist, Jason 

Cyrene viis raamatut, me näidatakse määramine ühes 
kiireloomuliste 

Köide. 

{2:24} arvata ääretult palju ja 

raskused, mida nad leiavad, et soov uurida selle 

jutustused, lugu, asja, erinevatel 

{2:25} oleme ettevaatlik, võivad nad, mis loeb 

on rõõm, ja need, kes soovivad pühenduda 

mälu võib olla lihtne ja et kõiki arvesse kelle annab selle 

on võib-olla kasumi. 

{2:26} Seega meile see meile tehtud 

valus töö-ja abridging, ei olnud lihtne, kuid küsimus 



higi ja vaadates; 

{2:27} isegi siis, kui ei ole lihtne tema juurde, et prepareth on 
saanud 

Peoruumid ja otsib teiste kasu: veel on 

Paljud pleasuring me nad võtavad hea meelega selle suured 
valud; 

{2:28} jättes autorile täpne käitlemise iga 

eriti ja labouring järgivad eeskirju on 

lühivormis. 

{2:29} jaoks uue maja kapten ehitaja peab hoolikalt 

kogu majas; kuid see, et undertaketh 

ja värvi see, peate otsima parajad asjad selle ehtimine 

sellest: nõnda arvan, et see on siin. 

{2:30} igas punktis seista ja asju üle minna 

suur, ja olla uudishimulik üksikasjades, belongeth esimese 

Loo Autor: 

{2:31} aga et kasutage lühidus ja vältida palju labouring 

töö, ei anta talle, mis teeb ka 
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lühendatud. 

{2:32} siin siis järgneb lugu: just 



Seega palju sellele, mida on mainitud, et see on ka rumal 

asi pikk proloog ja lühike lugu 

ise. 

{3:1} nüüd kui Püha linna asustasid kõik 

rahu ja seaduste hoiti väga hästi, arvestades selle 

godliness Onias ülempreester ja tema viha 

kurjus, 

{3:2} see sündis, et isegi kuningad ei 

koht täita ja suurendada oma parimat temple 

kingitused; 

{3:3} Insomuch et Aasia Seleucus oma tulude 

tühi kõik kulud, mis kuuluvad teenuse ohverdusi. 

{3:4}, kuid üks Simon Benjamin, kes oli hõim 

tehtud kuberner templi, kukkus läbi ülempreester 

umbes häire linna. 

{3:5} ja kuna ta ei suutnud ületada Onias, ta gat teda 

Apollonios Thraseas poeg, kes siis oli kuberner 

Celosyria ja Phenice, 

{3:6} ja ütlesin talle, et riigikassa Jeruusalemmas oli täis 

lõpmatu rahasummade, et suur hulk nende 



rikkused, mida ei hõlma ohverdusi kontole, 

oli lugematu, ja et see oli võimalik, et kõiki arvesse 

kuninga käsi. 

{3:7} nüüd kui Apollonius kuningas tuli ja oli 

andnud talle raha, millest ta oli rääkinud, kuningas 

Heliodorus tema varahoidja välja valis ja saatis ta koos on 

käsk tuua ta foresaid raha. 

{3:8} nii viivitamata Heliodorus võttis oma reisi; alusel on 

värvi külastavad linna Celosyria ja Phenice, kuid 

tõepoolest täita kuninga eesmärk. 

{3:9} ja kui ta oli jõudnud Jeruusalemma ja oli 

viisakalt saanud linna ülempreester, ütles 

teda mis luure oli antud raha ja deklareeritud 

mispärast ta tuli ja küsis, kas need asjad olid nii tõepoolest. 

{3:10} siis ülempreester ütlesin talle, et oli selline 

raha, sest leskede ja isata haigevoodis 

lapsed: 

{3:11} ja et mõned on kuulus Hircanus poeg 

Tobias, väga väärikalt, mitte aga mis kuri mees 

Simon oli valesti informeeritud: summa millest kõigis oli neli 



silver ja Gold 200 sada andeid: 

{3:12} ja et see oli üldse selline 

kaebused tuleks teha neile, et oli võtnud selle 

kohanimi ja majesteetti ja puutumatu pühadus 

pühadus templi ees üle kogu maailma. 

{3:13} aga Heliodorus, sest kuninga 

andnud talle ütles, et iga tark tuleb käsk 

toodud kuninga oma. 

{3:14} nii päeval, ta nimetanud ta kantud 

mõista seda küsimust: mispärast ei ole väike piin 

kogu kogu linna. 

{3:15} aga preestrid, prostrating ennast enne selle 

altar nende preestrid investeeringud nimega taevasse pärast 

talle, et ta pöörata asju käsitlevate õigusaktide hoida, mis 

nad ohutult, tuleb säilitada selline nagu oli võtnud 

nende hoidmist. 

{3:16} siis kes iganes vaatasin ülempreester näo, 

See on haavata tema süda: tema pale ette ja 

värvi muutmine deklareeritud oma sisese piin 

meeles. 



{3:17} sest mees oli nii compassed, hirmu ja 

horror keha, et näidata neile, mida ma otsisin 

talle, mida ta oli nüüd oma südames kurbus. 

{3:18} teised jooksis flokeerimisega välja oma maja, et selle 

Üldine härda palve esitamisel, sest koht oli nagu tulema 

arvesse põlgust. 

{3:19} ja naised, girt kotiriie all koos oma 

rinnad, tänavatel ja neitsid, mis olid läbi mõeldud 

hoida jooksis, mõned väravad ja mõned seinad, ja 

teised aknad välja vaadanud. 

{3:20} ja kõik, kellel käed taeva poole 

härda palve esitamisel. 

{3:21} siis see on säälittävä näha kukub mees 

alla suur hulk kõikvõimalikke ja suur hirm 

preester on sellises agoonias. 

{3:22} nad seejärel kutsus Kõigeväeline Issand hoida 

mis neile usalduse turvaline ja kindel toime asjad 

oli võtnud neid. 

{3:23} siiski Heliodorus täita seda, mis on 

otsustatud. 



{3:24} nüüd, kui ta oli seal praegune end oma 

valvur riigikassa, isand kanged ja prints 

Kõik võimu, põhjustas suur ilmutusest, nii et kõik, mis 

eeldatavalt tulevad teda olid üllatunud võimu 

Jumala, ja minestas ning oli haige kardab. 

{3:25} tundus neile hobune koos on 

kohutav rider talle, ja kaunistatud väga õiglane 

tagamine, ja ta jooksis raevukalt ja päästeti Heliodorus koos 

tema esijalgade, ja tundus et ta, et istusid hobune 

oli täielik rakmed kulda. 

{3:26} Lisaks ilmunud kaks noort meest 

teda, märkimisväärse tugevuse, Ilu, hea ja nägus 

rõivad, kes oli tema mõlemal pool; ja scourged teda 

pidevalt, ja andis talle palju haige triibud. 

{3:27} ja Heliodorus kukkus äkki juurde pinnasesse ja 

oli compassed pimedusest: aga need, kes olid 

teda võttis ta ja pani ta pesakond. 

{3:28} seega teda, viimasel ajal kaasas head rongi ja 

kõik tema valvur arvesse nimetatud riigikassa, need läbi viia, 

ei saa aidata ise oma relvad: ja 



ilmselgelt nad tunnistada Jumala vägi. 

{3:29} ta Jumala käsi oli taevast alla, ja näha 

sõnatu ilma igasuguse lootuse elu. 

{3:30}, kuid nad kiitsid Issandat, et imekombel oli 

täita oma koht: templisse; mis natuke eespool 
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oli hirm ja häda, kui Kõigeväeline Issand 

ilmus, oli täis rõõmu ja rõõm. 

{3:31} siis straightways teatud Heliodorus' grupid 

palvetasin Onias, mis ta oleks kõige kõrge- 

anda talle oma elu, kes näevad valmis anda hinge. 

{3:32} nii kõrge preester, muidu kuningas tuleks kahtlustada 

misconceive, et mõned reetmine oli tehtud 

Heliodorus juutide poolt pakutud ohverdada tervisele 

mees. 

{3:33} nüüd nagu ülempreester oli tegemist lepituse, 

sama noormeest riietus samamoodi ilmus ja 

seisis kõrval Heliodorus, öeldes: Anna Onias ülempreester 

suur aitäh, insomuch nagu tema pärast Issand on andnud 

sind elu: 



{3:34} ja nägi, et sa oled scourged 

taevas, teatavaks kõik mehed Jumala võimu. Ja 

kui nad olid öelnud need sõnad, nad ilmusid enam. 

{3:35} nii Heliodorus, kui ta oli pakkunud ohverdama juurde 

Lord ja tehtud suur lubadusi tema juurde, mis oli kirjutatud 
tema 

elu ja saluted Onias tagasi koos oma King. 

{3:36} siis tunnistas ta kõik mehed suur teoste 

Jumal, mida ta oli näinud oma silmaga. 

{3:37} ja millal kuningas Heliodorus, kes võib olla sobivad 

mees tuleb saata veel kord Jeruusalemma, ta ütles, 

{3:38} kui sa oled vaenlase või reetur, saada teda sinnapoole 

ja võta vastu talle ka scourged, kui ta põgeneda 

tema elu: jaoks selles kohas, ei ole kahtlust; on ka especial 

Jumala vägi. 

{3:39} jaoks tema, et ela midagi taevas on oma silmaga seda 

koht ja defendeth; ja ta beateth ja destroyeth neid 

et tulla haiget see. 

{3:40} ja kohta Heliodorus, ning 

hoides riigikassa, langes välja selline. 



{4:1} see Simon nüüd, kellest me rääkisin eespool, võttes 

olnud reetur, raha ja oma maa slandered 

Onias, justkui ta ha hirmunud Heliodorus, ja töötaja 

need kurja. 

{4:2} Seega oli ta julge teda kutsuda reetur, mis oli 

väärib ka linna ja pakutud oma rahvas ja 

oli nii kirglik õigusaktide. 

{4:3} aga kui viha läks nii kaugele, et üks 

Simon's fraktsioon mõrvad toime pandi, 

{4:4} Onias näha ohtu selle väite ja mis 

Apollonius, nagu oleks Celosyria ja Phenice, 

tegin raev ja suurendada Simon's tigedust, 

{4:5} läks ta süüdistaja tema olevat kuningas 

kaasmaalased, kuid keda publick kõigile, nii hea ja 

erasektori: 

{4:6}, sest ta nägi, et ei ole võimalik et riik 

peaks jätkuma vaikust ja Simon lahkuda oma rumalus, kui selle 

kuningas ei vaata thereunto. 

{4:7} pärast surma Seleucus, kuid kui Taanieli, 

nn Epiphanes võttis kuningriiki, Jason vend 



Onias raskenenud underhand olevat ülempreester, 

{4:8} Perspektiivikad poolt eestkostmine kolme kuninga juurde 

sada ja kuuskümmend andeid hõbedat ja teise 

tulu kaheksakümmend andeid: 

{4:9} kõrval seda, ta lubas määramiseks on sada ja 

veel, kui ta oleks litsentsi pani üles koht 

kasutavad, ja moe noorte väljaõpe 

Pagan, ja kirjutada neid Jeruusalemm nimega 

Antiochians. 

{4:10} mis, kui kuningas andis ja ta oli 

pääses käe reegel tõi viivitamata tema enda 

rahvas Greekish mood. 

{4:11} ja royal krediidiasutusele antud eriline kasuks 

John Eupolemus, isa vahenditega juutide 

kes läks suursaadik Rooma amity ja abi, ta võttis 

ära; ja mahapanemine valitsustele, kes olid 

õiguses, ta tõi välja uue tolli vastu ning 

õigus: 

{4:12} jaoks ehitas ta hea meelega koht vastavalt selle 

torn ise ja tõi vastutav noormeest all 



allutamine, ja tegi neist Kandke mütsi. 

{4:13} nüüd selline oli Kreeka moe, kõrgus ja 

heathenish viisid läbi ületamine võib suurendada 

Jason, et kole viletsake ja ei profaneness 

preester; 

{4:14} et preestrid oli julgust olla rohkem 

altar, kuid despising tempel, ja tähelepanuta ning 

ohverdusi, et maadevahetuse protsessi osalistele süüdistuse 
ebaseaduslikus kiirendas 

pärast mängu kettaheites asemel kasutada, lapsehooldustasu 

helistasin neile edasi; 

{4:15} ei kehtestataks Effe oma isade, kuid 

meeltmööda auks on Grecians kõige parem. 

{4:16} põhjusega, millest valus õnnetus tuli neile: 

sest neil oli neid vaenlasi ja Kostajat, kelle 

kohandatud nad järgida nii siiralt ja kelle poole nad 

soovisid olla nagu kõiges. 

{4:17} see ei ole kerge asi, mida teha kurjalt vastu ning 

seaduste Jumal: aga aeg järgmine loeb need 

asju. 



{4:18} nüüd kui mäng, mis oli kasutada iga usu aastal 

kell Tyrus, et kohal kuningas, peeti 

{4:19} ebaarmulik Jason saatis eriline kullerid 

Jeruusalemm, kes olid läbi kolm Antiochians: 

silver Hercules, jätta kõrvale sada drachms 

mis isegi kandja selle arvatavasti ei Mahuta annetama 

pärast ohverdada, sest ei olnud mugav, kuid tuleb 

mõeldud telliseid. 

{4:20} see raha siis saatja osas oli 

määratud Hercules' ohver; kuid kuna kandja 

töötas gallies tegemisel. 

{4:21} nüüd kui Apollonios Menestheus poeg oli 

läkitanud Egiptuse kuningas Ptolemeus kroonimine 

Philometor, Taanieli, mõista teda mitte hästi 

mõjutatud tema enese ette enda ohutuse: 
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misjärel ta tuli Jeruusalemma Joppe ja sealt: 

{4:22} kui ta oli saanud auväärselt Jason, ja 

linna ja toodi sisse tõrvik põlevate ja koos 

suur bassein: ja nii hiljem läks koos tema juurde 



Phenice. 

{4:23} kolm aastat hiljem saatis Jason Menelaus, kui 

eespool nimetatud Simon vend kannab raha sai kuningas, 

ja pani ta meelt teatud vajalik asjaoludest. 

{4:24} aga ta tuuakse kuningas, esinemine 

Kuna ta oli suurendatud talle hiilgav ilmumine 

tema võim sai preesterluse ise pakub rohkem kui 

Jason poolt kolmsada andeid hõbedat. 

{4:25} nii, et ta oli king's volituste, tuues 

midagi väärt kõrge preesterkond, kellel raev on 

julm türann ja raev on metslane. 

{4:26} siis Jason, kes oli kahjustanud oma venna, 

vähenes teise, olin sunnitud põgenema arvesse 

riik on Ammonites. 

{4:27} et Menelaus sai vürstkonna: aga kui on 

raha, mis ta oli lubanud sai kuningas, võttis ta pole hea 

mõista seda, kuigi Sostratis lossi valitseja seda vajavad: 

{4:28} jaoks tema juurde appertained kogumine ning 

tolli. Mispärast nad olid nii nimetatakse, kuninga. 

{4:29} nüüd Menelaus lahkus tema vend Lysimachus oma 



asemel preesterluse; ja Sostratus vasakule salved, kes oli 

kuberner on Cyprians. 

{4:30} need asjad olid tehes, nad kanna 

ja Mallos ülestõus, sest neile anti 

kuninga kõrvalnaine, nimetatakse Taanieli. 

{4:31} siis tulid kõik kiirustades kuningas appease küsimustes, 

jättes Andronikos, asutus, mees tema asetäitja. 

{4:32} nüüd Menelaus, kui eeldada, et ta oli saanud on 

mugav ajal varastas nende laevade kulda välja ning 

tempel, ja mõned neist Andronikos ja mõned ta andis 

müüdud Tyrus ja ümberringi linnad. 

{4:33} mis kui Onias teadis käendaja, ta reproved 

teda, ja loobus ise pühamu juures Daphne, mis 

suund Antiochia. 

{4:34} mispärast Menelaus, võttes Andronikos peale, 

palvetasin, teda saada Onias käed; kes on 

thereunto veenis ja tulemas Onias pettus, andis 

teda tema parem käsi vande; ja kuigi ta kahtlustatakse 

veel veenis ta teda tulevad esile et 

pühakoda: kellele viivitamata ta vait, arvestamata 



Euroopa. 

{4:35} mis tekitada mitte ainult juutide, vaid paljud 

oli ka teiste rahvaste suurt pahameelt ja olid palju 

kurvaks mees alusetu tapmises. 

{4:36} ja kui kuningas oli lähevad uuesti alates selle 

kohti umbes Cilicia, linna, olid juudid ja 

teatud kreeklased, mis abhorred seda ka, kurtis 

sest Onias tapeti ilma põhjuseta. 

{4:37} seega Taanieli oli südamest kahju, ja 

kolis kahju ja nutsid kaine ja tagasihoidlik 

käitumine talle, mis oli surnud. 

{4:38} ja olles koos viha süttis, ta kohe võttis 

Andronikos tema lilla ja üüri välja oma riideid ja 

mis viib teda läbi terve linna juurde et kus 

kui ta oli võtnud vastu Onias lugupidamatus, tapsid 

ta neetud mõrvar. Seega Issand premeeris oma 

karistuse, kuna ta oli selle ära teeninud. 

{4:39} nüüd Kuna paljudel sacrileges oli toime pandud 

linna poolt Lysimachus Menelaus, nõusolekul ja 

puuvilja levis välismaal, paljude kogutud 



ise koos vastu Lysimachus, paljud laevad 

kuld on juba läbi minema. 

{4:40} mille järel tõuseb ja on tavalised inimesed 

täis raevu, Lysimachus relvastatud umbes kolm tuhat 

mehed, ja hakkas kõigepealt pakkuda vägivalda; üks Auranus on 

liider, mees kaugele läinud aastaid ja mitte Ümbruskonnas 
rumalus. 

{4:41} nad siis näeme katse Lysimachus, mõned 

püütud neid kive, mõned klubid, teised võttes peotäit 

tolmu, mis oli järgmise käepärast, need kõik kokku valatud 

Lysimachus, ja need, mis neile seatud. 

{4:42} seega paljud neist nad haavata ja mõned nad 

saavutada kohapeal ja nad kõik nad sunnitud põgenema: kuid 

nagu churchrobber ise, teda nad tapsid kõrval on 

riigikassa. 

{4:43} nendes küsimustes seepärast oli süüdistuse 

ette Menelaus vastu. 

{4:44} nüüd kui kuningas tuli Tyrus, kolm meest et 

saadetud Senati end enne teda põhjus: 

{4:45} aga Menelaus, olles nüüd süüdi, lubas 



Ptolemee talle palju raha, kui Dorymenes poeg 

ta oleks kuningas suunas teda rahustama. 

{Jh.4:46} whereupon Ptolemee kuningas kõrvale arvesse võttes 
on 

teatud Galerii, nagu ta oli, et võtta õhu tõi ta olevat 

teise vaim: 

{4:47} nii, et ta lõpetatud Menelaus alates selle 

süüdistused, kes põhjustab kõik olenemata oli selle 

paha: ja need vaesed mehed, kes, kui nad saaksid oma 

sest, jah, enne Sküüdid, tuleks on tunnistatud 

süütu, neid ta mõisteti surma. 

{4:48} mitteseotud tegureid, mis järgnes linna, teema ja 

inimesed ja saksa laevad kiiresti kannatasid 

ebaõiglane karistus. 

{4:49} mispärast isegi need Tyrus, ajada vihkamise 

et kuri tegu tekitatud auväärselt matta. 

{4:50} ja saamahimu neid läbi nii et 

olid võimu Menelaus jäi endiselt asutuse 

suurendamine tigedust ja on kodanikele suur reetur. 

{5:1}, umbes samal ajal Taanieli valmis tema teine 



Voyage arvesse Egiptus: 

{5:2} ja siis see juhtus, et läbi linna, 

ruumi peaaegu nelikümmend päeva, seal olid näinud ratsanikku 

õhus, rätikusse gold ja relvastatud odad, töötab 

nagu sõdurid, bänd 
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{5:3} ja väed ratsanikku massiivi, mis tekib ja 

jookseb suhtes ümber, kilbid, värisemine ja 

palju haugi, joonis mõõgad ja valu 

noolemängu ja kuldsed kaunistused ja rakmete kõik seal särava 
etenduse 

kehvasti. 

{5:4} iga mees palvetas, et mispärast see ilmutusest 

võib lülitada hea. 

{5:5} nüüd mil oli tulnud vale kuulujutuga, nagu 

Kuigi Taanieli olnud surnud, Jason võttis vähemalt ühe 

tuhat meest, ja äkki tehtavate kallaletung linna; 

ja need, kes olid pärast pannakse tagasi, seinad ja 

linna pikalt võetud, Menelaus põgenes lossi: 

{5:6} aga Jason tapsid oma kodanikele, ilma halastust, ei 



võttes arvesse, et saada neid oma rahva päev 

oleks kõige õnnetumad päeva aga mõtlemine nad 

tema vaenlased ning ei ta iga, kellele ta 

vallutanud. 

{5:7} Howbeit kõik selle eest ta ei saanud mitte Vürstiriik, 

kuid viimase vastuvõetud häbi oma riigireetmine tasu eest 

ja põgenes uuesti riiki, kus on Ammonites. 

{5:8} lõpuks seepärast ta oli õnnetu tagasi, 

süüdistati enne Aretas araablased, kuningas 

põgenevad linnast, püüda kõik mehed, kui vihkas on 

Forsaker seaduste ja käsitletavate hävituse kui ka 

Avage vaenlane oma riigi ja kaasmaalaste, ta oli ajanud 

Egiptusesse. 

{5:9} seega ta, mis oli ajendatud paljud oma riigist välja 

hävinud on kummaline maa minekut Lacedemonians, 

ja mõtlesin seal succour tõttu oma hõimule leidmiseks: 

{5.10} ja see oli valatud välja palju matmata ei olekski 

kurvad ega mis tahes piduliku matustel üldse, ega 

isad tema haua. 

{5:11} nüüd kui see, et tehti tuli kuninga 



auto, ta arvas, et Juuda oli tülgastav: kusjuures 

raevukas meeles eemaldamist Egiptusest välja, võttis ta linna 
poolt 

kehtivate relvade, 

{5:12} ja käskis tema mehed sõda mitte sellised varuosad 

kui nad kohtusid ja pärast majad läksid nagu tappa. 

{5:13} seega seal oli tapmise vanadele, tegemisel 

meeste, naiste ja laste, ära slaying neitsid ja 

imikutel. 

{5:14} ja seal hävisid jooksul kolm 

kogu päeva, fourscore tuhat, millest nelikümmend tuhat 

olid tapetud konfliktis; ja mitte vähem kui tapetakse. 

{5:15} veel polnud ta seda sisu, kuid eeldatavalt 

lähevad Püha tempel kogu maailmas; Menelaus, 

See reetur seaduste ja oma riiki, on tema 

juhend: 

{5:16} ja võttes Saksa laevade saastunud kätega, 

ja koos epäpyhää käte vahelt asju, mis olid 

poolt teistele kuningatele pühendatud suurendamise ja au ja 

au koht, ta andis neile ära. 



{5:17} ja nii ülbed Taanieli oli meeles, et ta 

kaalunud, et Issand oli vihane pisut aega ning 

nende patud, et elasime linna, ja seega oma silmaga oli 

ei pärast kohas. 

{5:18} jaoks olid nad ei olnud varem pakitud paljud 

patud, see mees, kui ta oli tulnud, oli kohe olnud 

scourged ja panna tagasi oma eeldusest, nagu Heliodorus 

oli, kelle Seleucus kuningas saatis riigikassa kuvamiseks. 

{5:19} siiski Jumal ei valinud rahva 

koha 's sake, kuid koht palju people's sake. 

{5:20} ja seega koht, mis oli partaker 

nendega ebaõnne, mis juhtus, et rahvas ei 

hiljem teatavad Issandalt saadetud hüvitise. 

ja kui oli hüljatud kõikvõimas, viha nii 

uuesti, olles vastavusse viidud suur isand loomisest koos kõigi 

au. 

{5:21} kui Taanieli on viinud välja temple on 

tuhat ja kaheksasada andeid, ta kõrvale kõik kiirustades 

juurde Antiochia, tema uhked, et saame maa weening 

laevatatav, ja jalgsi vastuvõetav meri: selline oli ka 



haughtiness meelt. 

{5:22} ja ta lahkus rõhuma rahvas hääleõiguslike: kell 

Jeruusalemm, Philip, oma riigi a Früügia ja jaoks 

kui ta rohkem barbaarse kombeid, mis pani 

{5:23} ja Garizim, Andronikos; ja Pealegi, 

Menelaus, kes on hullem kui kõik ülejäänud paljaste raske käsi 

kodanikud, üle võttes pahatahtliku meeles tema vastu 

kaasmaalased juudid. 

{5:24} ta saatis ka see vastik eestvedajat Apollonius 

armee kaks ja kakskümmend tuhat, kamandav teda 

tappa kõik need, mis olid nende parim vanus ja müüa on 

naiste ja nooremate sortimine: 

{5:25...} kes tulevad Jeruusalemma ja teeskleb rahu, 

tegin kannatasid kuni Püha päev, hingamispäev, tehes selle 

Juutide Püha pidamine, ta käskis tema mehed arm 

ise. 

{5:26...} ja nii ta tappis kõik need, mis olid läinud ning 

tähistame hingamispäeva ja voolab läbi linna 

relvade tapsid suurt rahvast. 

{5:27...}, kuid Juudas Maccabeus üheksa teistega, või 



thereabout, tühistas ise kõrbe ja elas 

mägedes väldanud metsloomad, tema 

firma, kes toita maitsetaimed pidevalt, muidu peaks neid 

maadevahetuse protsessi osalistele süüdistuse reostuse. 

{6:1}, mitte kaua pärast seda kuningas saatis vana mees 

Juudid mitte järgida seadusi sundida Ateena oma 

Isad, ja mitte elada pärast seaduste Jumal: 

{6:2} ja saastavad ka tempel Jeruusalemmas, ja et 

nimetaksin temple Jupiter Olympius; ja mis Garizim, 

Jupiter Defender võõrastega, kui nad ei soovi, et 

elasime kohas. 

{6:3} tulemine on see paha oli valus ja 

raske inimestele: 

{6:4} tempel oli täis massirahutuste ja revelling poolt 

Paganad, kes dallied hoorad ja oli 

naiste püha kohti ja lisaks circuit 

mis toonud asju, mis ei olnud seaduslik. 
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{6:5} altar oli ka täis labane asju, mis 

õiguse forbiddeth. 



{6:6} ei olnud Halal mees hoida sabbath 

päeva või vana fasts või väidab end olevat üldse juut. 

{6:7} ja kuninga sünnist iga kuu päeval nad 

toodi mõru piirangu süüa ohverdusi; ja 

kui kiire Bacchus, peeti, et juudid 

sunnitud minema rongkäik Bacchus, kes luuderohi. 

{6:8} Lisaks seal läks seadluse naaber 

Pagan, Ptolemee, soovitus poolt linnad vastu 

Juudid, et nad peaks järgima sama moe ja 

maadevahetuse protsessi osalistele süüdistuse oma ohvreid: 

{6:9} ja kes ei vasta ise kuni selle 

paganate kombeid olukorra surma. Seejärel võib 

mees näinud kohal viletsust. 

{6:10} olid toonud kaks naist, kes oli 

lõigata nende lapsed; kellele Millal avalikult nad tõi 

ümmargune, linna, võõrandada oma rinnad babes nad 

Enamus neid ülepeakaela seina. 

{6:11} ja teised, mis oli kokku joosta koobaste lähedal 

poolt, hoida sabbath day salaja, olid 

Philip, kõik põletati koos, sest nad on 



südametunnistus end ise aidata kõige au 

Püha päev. 

{6:12} nüüd ma palun need, kes lugeda seda raamatut, et nad 

ei ei soovitata neid õnnetusi, kuid et nad kohtunik 

Need karistused olla hävitamiseks, kuid on 

meie rahva chastening. 

{6:13 see on tema suur headus märgiks kui 

kuri tegijad on tekkinud mis tahes pikka aega, kuid viivitamata 

karistada. 

{6:14} jaoks mitte koos teiste rahvastega, kelle Issand 

kannatlikult forbeareth karistada, kuni nad on jõudnud selle 

täius oma patud nii dealeth ta meiega, 

{6:15} muidu et on tulnud patu, kõrgus 

pärast seda ta peaks meile appi. 

{6:16} ja seetõttu ta kunagi withdraweth tema halastust 

meilt: ja küll ta karistada ebaõnn, kuid eks ta 

kunagi hülgavad oma rahva. 

{6:17} aga olgu see meie juures rääkinud hoiatuse juurde tuleb 

meile. Ja nüüd me tulla asja kuulutab 

paar sõna. 



{6:18} Eleazar, üks peamine kirjatundjad vanuses mees, 

ja on ka soodsates pale oli sunnitud 

sigade süüa on koondamine ning tema suu lahti. 

{6:19} kuid ta pigem surra hiilgavalt, kui-valides 

värvitud elada sellise jõledus, sülitasid ta edasi- ja 

tuli omal soovil piin, 

{6:20} nagu see behoved tuleku, mis on otsustav, et 

paista selliseid asju, kuna ei ole õiguspärane, armastus 

elu maitsta. 

{6:21} aga nemad et kuri pidu tasuta 

vana tuttav neil oli mees, võta teda 

kõrvale, besought talle tuua liha oma sätte 

Näiteks oli seaduslik teda kasutada, ja kui ta ei söö 

liha võetud ohverdada ja käskis kuningas; 

{6:22} et seejuures ta võib pakkuda surma, 

ja vana sõprus neid leida kasuks. 

{6:23}, kuid ta hakkas kaaluma diskreetselt ja nagu sai 

vanust ja tema vana aastat, härra suursaadik ja 

Hall peas au keeristuules oli tulla ja oma kõige 

aus haridus laps või pigem Püha õigusega tehtud 



ja Jumala poolt antud: seepärast ta vastas, ja 

pärandas need straightways saata talle hauda. 

{6:24} iga mõistlik ta, ütles puhul ei becometh meie ajastu 

dissemble, mille puhul sobilik võiks arvata, et 

Eleazar, on fourscore aastat vanad ja ten, olid nüüd läinud 

kummaline religiooni; 

{6:25} ja nii nad läbi kaevanduse silmakirjalikkus ja soov 

elada veidi aega ja praegu enam, peaks petnud 

minu poolt, ja ma saan minu vanaduse ja oleks plekk 

vastik. 

{6:26} jaoks kuigi praegusel ajal ma peaks olema 

meeste karistuse kätte: veel ma ei tohiks 

põgeneda kõikvõimas, ei elus ega surnud käsi. 

{6:27} mispärast nüüd, manfully muutuvad selles elus, 
näidatakse 

Näitan ennast nagu üks minu vana requireth, 

{6:28} ja jäetakse hea näide näiteks olla noor 

vabatahtlikult ja julgelt sureb on austatud ja 

Saksa seadused. Ja kui ta oli öelnud need sõnad, kohe 

ta läks piin: 



{6:29} need, mis viis ta muutuvad nad paljaste hea tahte 

enesega veidi enne viha, sest foresaid kõned 

asus, kuivõrd, meeleheitel meelt. 

{6:30} aga kui ta oli valmis surema triibud, ta 

groaned ja ütles Issandale, mis on ilmselgelt on selle 

Püha teadmisi, mida ma võib-olla on esitanud 

surmast, ma nüüd kannatama valus valud kehas olles 

pekstud: kuid hingelt olen ka sisu kannatavad need asjad 

sest kardan teda. 

{6:31} ja seega see mees suri, jättes oma surma puhul on 

Näide noble julgust ja mälestusmärk alusel, ei 

ainult juurde noormeest, kuid kõik oma rahva juurde. 

{7:1} sündis ka, et seitse vennad koos oma 

ema oli võtnud ja toimetajate vastu kuningas ning 

et maitse sigade liha on ja olid piinatakse 

probleemide ja piitsad. 

{7:2}, kuid üks neist mis rääkis kõigepealt ütles seega, mida 

wouldest sa küsida või teada meist? oleme valmis surema 
pigem 

kui et rikuvad meie isade seadusi. 



{7:3} siis kuningas, raev, olles käskis pannid 

ja Basseinitehnika tuleb kuum: 

{7:4} mis viivitamata kuumutada, ta käskis 

lõigatud keele teda mis rääkis Esiteks ja katkestas selle 

täiel määral osa tema keha, tema vennad ja tema ülejäänud 

ema vaadates. 

{7:5} nüüd kui ta oli seega sandistunud kõigi oma liikmete 
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ta käskis teda on veel elus tõi tule, 

ja pannile praetud: ning auru üle olnud 

Hea ruumi laiali, nende exhorted üksteisele 

ema sureb manfully, öeldes, seega 

{7:6} the Issand Jumal teda pärast meid, ja tegelikult on 

mugav, kui tema laulu, mis et Mooses 

oma nägu, deklareeritud, öeldes: ja ta trööstida 

oma sulased. 

{7:7} kui esimene oli surnud pärast seda numbrit nad 

tõi teine teha talle pilkav laos: ja Millal 

nad oli tõmmatakse välja oma pead, juuste, naha nad 

palusin teda, tahad sa süüa, enne kui sa karistada 



kogu iga liige siis keha? 

{7:8} aga ta vastas tema oma keeles, ja ütles: ei. 

Mispärast ta ka sai järgmise piin, et, kui on 

endine tegi. 

{7:9} ja kui ta oli viimane ohe, ta ütles: sa oled nagu 

raev takest meile välja praeguse elu, kuid kuningas on 

maailma tõstab meid üles, kes surnud seaduste, juurde 

igavene elu. 

{7:10} pärast teda oli kolmas tehtud pilkav varu: 

ja kui ta oli vaja, ta pani oma keele ja mis 

õige varsti, hoides edasi oma käed manfully. 

{7:11} ja julgelt, ütles need mul oli taevast; 

ja seaduste ma põlgavad ja teda ma loodan, et 

saa neid uuesti. 

{7:12} nii et kuningas, ja need, kes olid 

teda imetlesid noormehe julgust, et ta 

midagi lugeda valud. 

{7:13 nüüd kui see mees oli surnud, nad piinaksid 

ja moonutatud neljas samal viisil. 

{7:14} kui ta oli valmis surema ta ütles nii, see on 



head mehed, otsida lootus Jumala surma pandi 

tuleb uuesti üles tõsta, tema poolt: mis sulle, sa pead ei ole 

ülestõusmine elule. 

{7:15} Afterward nad tõi viies ka ja moonutatud 

teda. 

{7:16} siis vaatas ta kuninga juurde ja ütles, sina oled 

võimsus üle mehed, sina oled corruptible, sa teed mida sa 

tuua; kuid ei usu, et meie rahvas on hüljatud Jumalast; 

{7:17} aga samas kinni ja Vaata tema suur jõud 

kuidas ta piina, sinu ja sinu seemne. 

{7:18} pärast teda ka toodi kuuenda, kes on 

surra ütlesin, petnud pole ilma põhjuseta: me 

on need asjad endale, võttes vastu pattu teinud meie 

Jumal: seetõttu imekaunis asju on teinud meile. 

{7:19} aga ei arva sina, mida takest käes, püüdma 

Jumala vastu, et sa pead põgeneda karistamata. 

{7:20...} aga ema oli imekaunis, ja 

Austatud mälu väärt: sest kui ta nägi oma seitse 

ühe päeva jooksul tapetud poega ta paljaste see koos a 

julge, sest et ta oli Issand. 



{7:21} jah, ta exhorted ning nende kodumaal 

keel, täidetud julge piiritust; ja tema 

womanish mõtted mehine maoga, ta ütles 

neid, 

{7:22} ma ei saa öelda, kuidas te tulid mu emakas: i 

Kumbki sulle hinge ega elu, ei see oli I, mis moodustas 

liikmete teist; 

{7:23} aga kahtlemata looja maailmas, kes 

moodustatud põlvkonna mees ja sai alguse 

kõik asjad, tema oma halastuse annab teile hinge ja 

elu uuesti, kui te praegu arvesse ei oma selves, tema 

seaduste pärast. 

{7:24} nüüd Taanieli, mõtlemine ise põlatud ja 

arvata, et see on reproachful kõne, kuigi noorim 

oli veel elus, ei ole ainult õhutada tema sõnu, vaid ka 

tagada talle vande, et ta teeks talle nii rikkaliku 

ja õnnelik inimene, kui ta oleks omakorda oma seadusi 

isad; ja et ka ta võtaks teda oma sõbrale ja 

Usalda teda asjade. 

{7:25...}, kuid kuna noormees oleks mingil juhul kuulda 



talle: kuningas kutsus oma ema ja talle, et exhorted 

ta oleks kaitsja noormees päästa tema elu. 

{7:26} ja kui ta oli exhorted teda palju sõnu, 

Ta lubas talle, et ta oleks kaitsja tema poeg. 

{7:27...}, kuid ta ise kummardavad suunas talle naerdes ning 

julm türann põlgus, rääkis oma riigi keeles see 

viisil; O minu poeg on kahju mu, kes sind üheksa 

kuu mu emakas, ja andis sulle selline kolm aastat ja 

kosutust sind ja sind üles kasvanud juurde selles vanuses ja 

kannatasin haridus mured. 

{7:28} ma palun sind, mu poeg, Vaata taeva korral ja 

maa ja kõik, mis on seal, ja et Jumal lõi 

neid asju, mis polnud; ja nii tehti inimkonna 

samuti. 

{7:29} karta ei ole selle piinaja, kuid, on väärt sinu 

vennad, võtke oma surma, mis võivad saada sulle uuesti 

koos oma vendade halastust. 

{7:30} pesalt ta veel rääkis need sõnad, mille 

noormees ütles, kellele oodata teie jaoks? Ma ei allu ning 

kuninga käsk: aga ma järgime käsku 



me isadele Moosese poolt antud seadus. 

{7:31...} ja sa, et oled olnud kõik paha Autor 

Heebrealastele, vastu pead põgeneda Jumala käes. 

{7:32} puhul kannatavad, sest meie patud. 

{7:33...} ja kuigi elu Lord olla vihane, siin on 

vähe eest meie chastening ja korrigeerimiseks, kuid ta on 

üks uuesti oma sulased. 

{7:34} aga sa, Oh inimene uskmatuteks, ja kõik muud kõige 

Wicked, olema mitte põhjuseta tõstsin ega paisutatud üles koos 

ebakindel lootused, tõstis oma käe vastu ja teenistujate 

Jumal: 

{7:35} sest sa oled pääsenud veel otsust 

Almighty Jumal, kes nägi, Linased kõik asjad. 

{7:36} meie vennad, kes nüüd on kannatas lühike 

valu, on surnud Jumala pakti ellu: kuid 
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läbi otsuse Jumal, võta vastu vaid 

karistuse su uhkust. 

{7:37} aga ma, mu vennad, nagu pakuvad oma keha ja elu 

Meie isade Jumal, et ta oleks beseeching puhul 



kiiresti halastav meie maale; ja et sul poolt 

piinades ja nuhtlused pühaks tunnistama, et tema üksi on 
Jumal; 

{7:38} ja selle mind ja mu vennad viha ning 

Almighty, mis tuuakse õigustatult rahva, võib 

enam. 

{7:39} kui kuningas "on raev, andis talle veel hullem 

Kui kõik ülejäänud, ja võttis ta rängalt, et ta oli pilkasid. 

{7:40} nii, et see mees suri rüvetamata ja pane kogu usaldama 

Lord. 

{7:41} viimase kõik pärast pojad ema suri. 

{7:42} olgu see piisavalt mis ma nüüd ütlesin kohta 

idolatrous peol ja äärmise piinata. 

{8:1} siis Juudas Maccabeus, ja need, kes olid 

tema privily läks linna ja kutsus oma kinsfolks 

koos, ja võttis nende nagu näiteks jätkas selle 

Juutide religioon, ja kokku umbes kuus tuhat meest. 

{8:2} ja nad Issandat, et ta näeks 

inimeste peale, mis oli sõtkutud alla ja ka kahju 

temple teotatud kole mehed; 



{8:3} ja et ta oleks on kaastunne pärast linna, 

valus rikutud ja valmis teha isegi maapinnaga; 

ja hüüdis talle: vere 

{8:4} ja mäletan kuri tapmine kahjutu 

imikud ja blasphemies vastu suunatud tema nimi; 

ja et ta oleks näitan oma viha vastu kuri. 

{8:5} nüüd kui Maccabeus oli temast, tema firma 

ta võib mitte withstood Pagan: viha eest 

Issand oli muutunud halastust. 

{8:6} seega ta tuli ootamatult ja põlenud linnades üles 

ja linnad, ja sain tema kätte kõige commodious 

kohti, ja võitnud ja pane lend ei ole mõned 

tema vaenlased. 

{8:7} aga spetsiaalselt võttis ta ära öö 

selline käimla katsed, nii et looda puu 

levis igas paigas. 

{8:8} kui Philip nägin, et see mees kasvas vähe 

ja vähe, ja et asjad prospered teda ikka rohkem ja 

rohkem, kirjutas ta juurde Ptolemeus, Celosyria president 

ja Phenice, et saada rohkem abi kuninga asjadele. 



{8:9} viivitamata valides Nicanor poeg 

Patroclus, üks tema erilist sõbrad, ta saatis teda nr 

vähem kui kahekümne tuhande kõigi rahvaste tema tüvi 

läbi terve põlvkond juudid; ja temaga ta 

liidetud ka Gorgias kapten, kes sõja asjus oli 

suurepärane kogemus. 

{8:10} nii Nicanor võttis nii palju raha 

suletud juudid, nagu tuleks ettenähtud kahe austust 

tuhat talenti, mis kuningas oli Roomlastele maksma. 

{8:11} Mispärast kohe saatis ta linna peale 

müük suletud turul juudid kuulutavad mererannal ja 

lootust, et tal on fourscore-ja kümme 

üks talent, ei oodanud kättemaksu, mis oli 

Kõigeväeline Jumal talle tulenevad. 

{8:12} nüüd Millal sõna toodi juurde Juudas, 

Nicanor tuleb ja ta oli kohta edasi neile, kes olid 

koos temaga, et armee oli käes, 

{8:13} need, mis olid hirmunud ja mitteusaldusväärsena 
Euroopa 

Jumal, põgenes ja toimetatud ise ära. 



{8:14} teised müüdud kõik, mis nad olid lahkunud, ja withal 

besought Issand tarnima need kurjad müüdud 

Nicanor koos kohtusid enne: 

{8:15} ja kui mitte enda pärast, veel on 

lepingud, mis ta oli teinud oma isade, ja tema Püha 

ja kuulsusrikas nime pärast, millega nad olid kutsutud. 

{8:16} nii Maccabeus nimega tema mehed kokku juurde on 

arv kuus tuhat, ja nad ei exhorted 

kannatanud koos vaenlane ega karta, suur terror 

hulk pagan, kes tuli valesti vastu; 

kuid võidelda manfully, 

{8:17} ning määrata nende silme kahju et nad 

ebaõiglaselt teinud püha koht ja julm käsitlemisele 

linna, millest nad tegid narrimine, ja ka selle 

võtmise ära valitsus nende esivanemad: 

{8:18} jaoks nad, ütles ta, usalda oma relvad ja 

julgus; Meie usaldus on kõikvõimas, kuid kes on 

Beck võib taevast alla nii neid, mis tulevad meie vastu, ja 

ka kogu maailmas. 

{8:19...}, ta meenutas neile millist abi 



nende esivanemate leidnud ja kuidas üleandmise, 

Kui Sennacherib on sada all fourscore ja viis 

tuhat hävinud. 

{8:20...} ja ta ütles neile lahing, mis nad olid 

Babylon Galaatlastele, kuidas nad tulid aga kaheksa 

kõik neli tuhat Töötegemisele tuhat eurot 

Makedoonlasi, ja mis on ymmδllδni makedoonlasi 

kaheksa tuhat hävitatud sada ja kakskümmend 

tuhat tõttu abi, et nad olid taevast, ja 

nii sai suur saak. 

{8:21} seega kuna ta tegi neile julge nende 

sõnad ja valmis surema seaduse ja riigi, ta 

tema sõjavägi jagatud neljaks osaks; 

{8:22} ja iseendaga oma vennad, juhid 

iga sagedusala wit Simon, Joseph ja Jonathan, 

annab iga üks viisteist paarisaja mehe. 

{8:23} ta ametisse ka Eleazar Püha raamatut lugeda: 

ja kui ta oli andnud neile seda positiivset, abi 

Jumal; ise viib esimene bänd 

{8:24} ja eespool tappa kõikvõimas aidata 



üheksa tuhat oma vaenlasi ja haavata ja sandistunud 

kõige osaliselt Nicanor's vastuvõtva, ja siis panna kõik lennu; 

{8:25...} ja võttis oma raha, mis oli ostuhuvi, ja 

konnad kaugele: kuid puudub aeg nad tagasi: 
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{8:26...} see oli päev enne hingamispäeva, ja 

Seetõttu nad enam järgib neid. 

{8:27...} kui nad on kogunud oma raudrüü koos, 

ja rikutud nende vaenlased nad hõivatud ise kohta 

hingamispäeva, saades üle kiitust ja tänu selle 

Issand, kes oli päästis nad juurde samal päeval, mis oli selle 

alguses destilleerimise neile armu. 

{8:28...} ja pärast hingamispäeva, kui nad olid andnud osa 

rikneb sandistanud, ja leskede ja orbude, on 

jääkide nad ise ja nende teenistujate vahel jagatud. 

{8:29} kui seda tehti, ja nad on 

ühise härda palve esitamisel, nad besought armuline Issand 

võimalik ühitada oma igavesti. 

{8.30} peale nende, mis olid Timotheus ja 

Bacchides, kes võitlesid nende vastu, nad tapsid eespool 



kakskümmend tuhat ja väga lihtsalt sai kõrge ja tugev trümmid, 

jagada omavahel palju rohkem rikneb ja tehakse 

selle sandistanud, orbude, lesed, jah, ja vanuses samuti, equal 

aastal rikneb iseendaga. 

{8:31...} ja kuna nad on kogunud oma raudrüü 

koos nad nähtud neid kõik hoolikalt mugav 

kohad ja nad tõid rikneb jäänuk 

Jeruusalemm. 

{8:32} tappa ka Philarches, et kuri inimene 

kes oli Timotheus ja oli pahane juudid, paljud 

võimalusi. 

{8:33...} peale kui neid hoida pidu 

võidu oma riigis nad põlenud Callisthenes, mis oli 

põlema pärast Püha väravad, kes olid põgenenud väike maja; 

nii et ta sai auhinna kohtuda oma wickedness. 

{8:34} nagu see viimane ebaarmulik Nicanor, kes oli 

tuhat kaupmehed osta juudid, tõi 

{8:35...} ta oli läbi langetas Issand abi 

kellest ta tegi vähemalt konto; ja 

Tema hiilgav rõivad ja tema firma, ta tuli tühjenemine 



nagu lenduvad teenistuja kaudu juurde Antioch midland 

millel on väga suur dishonour, et tema peremees hävis. 

{8:36} Seega ta, et võttis ta teha, hea, et selle 

Roomlased oma austust abil vangid Jeruusalemmas, ütles 

välismaal, et juutide Jumal, võidelda ja 

seega nad ei saanud haiget, sest need on 

seadused, mis ta andis neile. 

{9:1} umbes sel ajal kaasas Taanieli dishonour välja 

Pärsia riigi 

{9:2}, sest ta oli asus linnas nimega Persepolis, ja 

läks umbes, et röövida templist, ja linna; 

kusjuures palju töötab kaitsta end 

nende relvade paneb lennu; ja nii juhtuski, et 

Taanieli ära lennu elanike tagasi 

ja häbi. 

{9:3} nüüd kui ta tuli Ecbatane, toodi Uudised 

teda toimunut Nicanor ja Timotheus. 

{9:4} siis turse viha. ta arvas, et kätte maksta 

pärast juudid on häbi teinud temale need, mis 

teinud ta põgenema. Seetõttu käskis ta oma chariotman, et 



lakkamatult ning saata reisi, on 

nüüd pärast teda Jumala kohtu. Ta oli rääkinud 

uhkelt on selline, et ta oleks tulnud Jeruusalemma ja 

oleks üldist matmine kohta juudid. 

{9:5} aga the Lord kõikvõimas, Jumal Isreal, smote 

teda ravimatu ja nähtamatu katk: või niipea, kui ta 

oli öelnud need sõnad, kõht valu, mis oli 

remediless tuli ja valus piinadele sisemine 

osad; 

{9:6} ja selle Viimane õigustatult: sest ta oli nemad muud 

meeste kõht palju ja kummaline piinadele. 

{9:7} Howbeit ta midagi üldse lõpetanud: tema praalimine, 

kuid ikka oli täis uhkust, hingata välja tulekahju tema raev 

Juudid ja juhtimise kiirustades ja reisi vastu: aga 

sündis, et ta langes maha oma vankris, läbi 

ägedalt; nii, et valus kukkumine, võttes kõik tema liikmed 

keha oli palju piinles. 

{9:8} ja seega ta et natuke eespool arvasin ta võiks 

käsk mere lained (nii uhke oli ta kaugemale ning 

inimese seisund) ja kaalutakse kõrged mäed on 



Kokkuvõttes oli nüüd kohapeal valatud ja läbi on 

horselitter, shewing edasi kõik manifest võimu juurde 

Jumal. 

{9:9} nii, et see keha kerkima ussid 

inimene ja pesalt elas ta kurbust ja valu, tema 

liha langes ära ja filthiness tema lõhn oli lehkavat 

kõik oma armee. 

{9:10} ja mees, et mõtlesin vähe eespool ta võiks 

jõudnud tähte taevas, keegi suutnud taluda läbi 

oma talumatu lõhn. 

{9:11} siin seega vaevavad, ta hakkas lahkuma 

välja tema väga uhke ja ennast teatavaks 

Jumal, oma valu suureneb iga hetk nuhtlusega. 

{9:12} ja kuna ta ise ei jää tema enda 

lõhn, ta oli öelnud need sõnad, see on vastavad kehtivad juurde 

Jumal ja et mees, kes on surelik ei tohiks uhkelt mõelda 

ise oleks ta Jumal. 

{9:13} see kuri inimene lubanud ka Issanda juurde 

kes nüüd enam sooviksite halasta talle nii öelda 

{9:14} et Püha linna (ning kuhu ta läheb, 



kiirustades näha isegi maapinnaga, ja see on 

ühise buryingplace) ta paneks vabalt: 

{9:15} ja liigutav juudid, kelle ta oli kasutusele võetud 

koos purskas ei vääri, et matta, vaid tuleb 

-kana-ja metsloomadest, söödud saavad laste 

ta teeks need kõik võrdub Ateena kodanikud: 

{9:16} ja Püha templi, mis enne, kui ta oli rikutud, 

ta oleks kena kingitused Kaunistage ja taastada kõik Püha 

palju rohkem ja oma tulu katmiseks 

ohverdusi kuuluvad maksud: 

{9:17} Jah, ja et ka ta saaks ise, juut 

ja läbi kogu maailmas, mis oli asustatud, ning teatavad 

Jumala vägi. 

{9:18}, kuid kõik see ei lõpeks tema valud: jaoks on 

lihtsalt Jumala kohtu oli jõudnud ta: seega 
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Meeleheitel ja tema tervis, ta kirjutas juutidele täht 

lepingud, mis sisaldab härda palve esitamisel, vormi pärast 

Sel viisil: 

{9:19} Taanieli, kuningas ja kuberner, hea juutide 



oma kodanike wisheth palju rõõmu, tervist ja heaolu: 

{9:20}, kui te ja teie lapsed hinda hästi, ja oma 

Teie rahulolu, ma tänan väga suur Jumal, 

Minu lootus on taevas. 

{9:21} mis puudutab mind, ma olin nõrk, muidu oleksin 

meenus lahkelt oma au ja head tahet tagasi läbi 

Persia, ja arvesse raske haigusega, arvasin, et 

See kõik ühiseid ohutusnõudeid hooldamiseks vajalikku: 

{9:22} ei distrusting minu tervisele, kuid millel suur lootus 

põgeneda see haigus. 

{9:23} aga arvestades, et isegi minu isa, mis kell 

kõrge maade juhtis ta armee. tööle saanud 

järglane 

{9:24} lõpuni, kui midagi langesid välja vastupidi 

ootus, või kui toodi mis tahes sõnumeid, mis olid 

tekitamine, nad, maa, teades, et kellele riik oli 

lahkunud, ei pruugi olla rahutu: 

{9:25} uuesti, võttes arvesse, kuidas et printsid, mis on 

borderers ja naabrite juurde minu Kuningriigi oodata 

võimalusi, ja mis on sündmus. Mul on 



ametisse mu poeg Taanieli kuningas, kellele ma sageli toime 

ja tunnustada paljudele teist, kui ma läksin ka 

kõrge provintsid; kellele ma olen kirjutanud, nagu followeth: 

{9:26} seetõttu ma palvetan ja palun seda meeles pidada, et 

kasu, mis ma olen teinud teile üldiselt ja eriliste, 

ja iga mees saab ikka truu, mulle ja mu poeg. 

{9:27} olen veendunud, et ta minu meelest mõistmine 

soodsalt ja lahkelt toovad oma soove. 

{9:28} seega mõrvar ja blasphemer põdenud 

Viimane rängalt, kui ta entreated meest, nii suri ta on 

õnnetu surm võõral maal mägedes. 

{9:29} ja Philip, mis toodi sisse temaga, läbi 

ära oma keha, kes samuti kartes Taanieli poeg läks 

Egiptusesse Ptolemeus Philometor. 

{10:1} nüüd Maccabeus ja tema ettevõte, Issand 

juhendada neid, tagasi templisse ja linn: 

{10:2}, kuid altarid, mis Pagan ehitas selle 

Avage street ja ka kabelid, need lammutati. 

{10:3} ja võttes puhastada templisse nad tegin teise 

altar ja nad võtsid tule välja neile silmatorkav kivid ja 



pakutud kaks aastat pärast ohverdada ja toodud viiruk, ja 

valguse ja shewbread. 

{10:4} kui see oli tehtud, see langes korter maha, ja 

Issand, mida nad võivad tulla rohkem selline besought 

mured; Aga kui nad pattu enam vastu, et ta 

ise chasten neid halastusest, ja et nad 

seksuaalsel sättumusel jumalavallatu ja barbaarse 

Rahvaste Organisatsiooni. 

{10:5} nüüd samal päeval mis võõrad 

teotatud templid, samal päeval tehti puhastada 

uuesti, isegi viie ja kahekümnenda sama kuu, päev 

mis on Casleu. 

{10:6} ja neid hoida kaheksa päeva koos rõõm, kui 

pidu tabernacles, meenutades, et varsti eespool 

nende valduses olnud tabernacles, kui nad nagu pidu 

käis mägedes ja Urge nagu metsloomad. 

{10:7} seega nad paljaste oksad ja õiglase oksad ja 

ka palmid ja laulis Psalmid temale andis neile 

hea edu tema puhastamine. 

{10:8} nad ordineeritud ka ühise seadusega ja 



määrus, et igal aastal neil päevil tuleb arvesse võtta et 

juudid on kogu rahva. 

{10:9} ja Taanieli, nimetatakse seda lõpuni 

Epiphanes. 

{10:10} nüüd me tunnistab Taanieli teod 

Eupator, kes oli see kuri mees, kogudes 

Lühidalt katastroofe sõjad. 

{10:11} nii, et kui ta oli jõudnud kroon, ta pani üks 

Lysias asjade suhtes oma valdustes üle ja ta oma 

vastutav kuberner Celosyria ja Phenice. 

{10:12} jaoks Ptolemeus, mida kutsuti keeles pikkusmärgiga, 
valides 

pigem panna juutidele oli vale 

tehtud neile püüdnud jätkata rahu 

neid. 

{10:13 mille järel süüdistati kuninga grupid 

enne Eupator, ja kutsus reetur iga sõna, sest ta 

lahkus Küpros, mis Philometor rikkunud talle: 

ja Taanieli Epiphanes ja nähes, et ta lahkunud 

Austatud koht oli, ta oli nii julge, et ta 



mürgitatud ise ja suri. 

{10:14} aga kui Gorgias oli kuberner trümmides ta 

renditud sõdurid ja tarvita sõda pidevalt juudid: 

{10:15} ja therewithall Idumeans, võttes saanud 

nende kätes kõige commodious on, peetakse juutide 

hõivatud ja saavad need, kes olid pagendatud 

Jeruusalemm, nad läksid umbes sõda toitma. 

{10:16} siis nad koos Maccabeus tehtud 

härda palve esitamisel ja besought Jumalat, et ta oleks oma 

abistaja; ja nii nad jooksis tugev ootelepanekute vägivalla 

Idumeans, ning 

{10:17} ja rünnata tugevalt, nad võitsid selle 

hoiab, ja hoida eemale kõik, mis edenevad korral seina ja tapsid 

Kõik, mis kukkus oma käed ja hukkus vähemalt kakskümmend 

tuhat. 

{10:18...} ja kuna kindel, kes olid vähemalt üheksas liikmesriigis 

tuhat, olid põgenenud koos arvesse kaks väga tugevat lossid, 

igasuguseid asju mugav säilitada piiramisrõngas, võttes 

{10:19} Maccabeus lahkunud Simon ja Joosep ja Sakkeus 

ka, ja neid, mis olid koos temaga, kes olid 



neid puistama ja lahkunud ennast kehas nendele kohtadesse, 
kuhu 

rohkem vaja tema abi. 

{10:20} nüüd nad viibisid Simon, olles juhitud koos 

saamahimu, olid veendunud raha kaudu teatavate 

2 Maccabees lehekülg 686 

need, mis olid lossis ja võttis seitsmekümne tuhande 

drachms ja lase mõned neist põgeneda. 

{10:21...}, kuid kui see öeldi, Maccabeus tehtud, 

ta kutsus nõukogu liikmete inimesi koos ja süüdistatava 

need mehed, et nad müüs oma vendade raha, ja 

Määra oma vaenlased võidelda nende vastu tasuta. 

{10:22} et ta tappis need, mis leiti reeturid, ja 

kohe võttis kaks lossid. 

{10:23} ja millel on saavutanud kõik oma relvad 

ta võttis kätte asju, ta tappis kaks trümmides üle 

kakskümmend tuhat. 

{10:24} nüüd Timotheus, kellele juutide oli üle 

varem, kuna ta oli kogutud väga palju välismaa 

jõud ja hobused välja Asia mitte vähe, tuli küll ta 



võtaks juudid käte jõuga. 

{10:25...}, kuid kui ta lähenes, mis olid nad koos 

Maccabeus pöördus ise palvetama Jumala poole ja 

Puistatakse maa pärast oma pead ja oma seljatükid koos girded 

kotiriie 

{10:26...} ja kukkus alla altar, jalamil ja 

besought teda, neile halasta ja vaenlane 

nende vaenlased ja vastane oma vastased, nii on 

õiguse declareth. 

{10:27} et palve pärast nad võtsid oma relvad ja 

kaugemal linna läks: ja kui tehti juurde 

nende vaenlased nad hoida ise. 

{10:28} nüüd on äsja tõusnud päike nad ühinesid nii 

koos; ühelt poolt võttes koos nende alusel oma 

varjupaika ka Issandale oma edu pandi ja 

võit: teisele poole, muutes nende raev juht oma lahing 

{10:29} aga kui tugevaks kasvanud lahing, paistis 

juure taeva viis nägus mehed pärast vaenlased 

hobused, ratsmed kulla ja kaks neist viis juudid, 

{10.30} Maccabeus neid vahele võttis ja kaetud 



teda igal pool relvad ja hoida teda ohutu, kuid shot 

nooled ja maavärisemise vaenlaste vastu: nii, et on 

segaduses, pimedus ja paljude hädas, nad olid 

surma. 

{10:31...} ja seal olid tapetakse ning footmen kakskümmend 
tuhat 

ja viissada ja kuus 100 ratsanikku. 

{10:32} Timotheus, ise, kui ta põgenes arvesse on väga 

tugev hoidke, nimega Gawra, kus Chereas oli kuberner. 

{10:33...}, kuid need, kes olid Maccabeus sätestatud 
piiramisrõngas 

vastu fortress julgelt neli päeva. 

{10:34...} ja need mis olid jooksul, usaldav tugevuse 

koha, äärmiselt blasphemed ja kõnelnud wicked 

sõnad. 

{10:35} kuid varajane kahekümne viiendal päeval pärast 

noored mehed Maccabeus' Company, põletik koos viha 

blasphemies, sest toimus nii mehine, seina ja 

äge julgust tappis kõik, et nad kohtusid withal. 

{10:36} teised nende järel, samuti kasvavas whiles nad 

nendega, mis olid, olid busied põlenud tornid, 



ja tulekahjud hakatis põlenud teotajad elus; ja teised 

väravad laiali ja mujal saanud selle 

armee, võttis linn, 

{10:37} ja tappis Timotheus, teatud peitis 

pit ja Chereas oma venna koos Apollophanes. 

{10:38} kui seda tehti, nad kiitsid et Issanda 

laulud ja thanksgiving, kes oli teinud nii suuri asju 

Iisrael, ja andnud neile võidu. 

{11:1}, mitte kaua pärast, Lysias kuninga kaitsja ja 

sugulane, kes ka, võttis haige meelepaha 

asju, mis olid tehtud. 

{11:2} ja kuna ta oli umbes fourscore kogutud 

Kõik ratsanikku, ta tuli vastu juudid, tuhat eurot 

mõtlemine on elamiseks paganate, linna teha 

{11:3} ja templi, teise arvates kasu 

kabelid Pagan ning seatud kõrge preesterluse müük 

igal aastal: 

{11:4}, üldse mitte arvestades, kuid paisutatud Jumala vägi 

tema footmen tuhat ja tema tuhandeid 

ratsanikku ja tema fourscore elevandid. 



{11:5} et ta tuli Juuda ja juhtis lähedal Bethsura, 

mis oli tugev linn, kuid kaugel Jerusalem 

valus piiramisrõngas juurde see ettenähtud viie vagu, ja ta. 

{11:6} nüüd kui need mis olid koos Maccabeus kuulnud 

et ta besieged trümmides nad ja kõigile inimestele 

Surun ja pisaraid besought Issandat, et ta saadaks 

Hea ingel pakkuda Iisrael. 

{11:7}, siis Maccabeus ise kõigepealt võttis relvad, 

teine kas jeopard ise manitsedes 

teda aidata vennad koos: nii nad läksid 

koos valmis meeles. 

{11:8} ja kuna nad olid Jeruusalemmas, paistis 

enne neid seljas üks valge riided, loksutades tema 

vestid kulda. 

{11:9}, siis nad kiitsid armuline Jumal kõik koos, 

ja võttis südame, nii et nad ei olnud valmis mitte ainult- 

võidelda meestega, kuid Viimane julm olendid, ja purustada 

läbi seinte rauda. 

{11:10} seega nad marssis edasi nende lahinguvarustus 

millel on abistaja taevast: Jumal oli armuline 



neile 

{11:11} ja andes oma vaenlasi nagu laengu 

lõvid, nad tapsid üksteist tuhat footmen ja kuusteist 

sada ratsanikku, ja kõiki teisi lennu. 

{11:12} paljud neist ka haavata pääsenud 

alasti; ja Lysias, ise põgenes ära häbiväärselt, ja nii 

põgenes. 

{11:13} kes, nagu ta oli mees mõistmise, casting 

mis kahju, ta oli ise, ja arvestades, et selle 

Heebrealastele ei ole võimalik lahendada, sest kõikvõimsa 
Jumala 

aidanud, saatis ta neile, et 

{11:14} ja veennud neid nõustuvad kõik mõistlikud 

ja lubas, et ta oleks veenda kuningas tingimused 

Lehe 687 2 Maccabees 

et ta vajadustele tuleb neile sõber. 

{Kell 11.15} siis Maccabeus andnud sugugi Lysias 

Soovi korral ettevaatlikult ühistes huvides; ja üldse 

Maccabeus kirjutas juurde Lysias, juutide kuningas kohta 

individuaalset kohtlemist. 



{11:16} olid juutidele: kirjade 

Selleks Lysias: Lysias juutide rahvale 

sendeth tervitus: 

{11:17} John ja Absolom, kes saadeti sind, 

mulle on esitatud avalduse kirjutanud alla ning esitanud 
taotluse 

täitmise nende sisu. 

{11:18...} Seega mis asjad soever olid vastavad olevat 

kuningas, ma tunnistas nende, ning tal on 

anda nii palju kui võiks olla. 

{11:19...} ja kui siis te hoiab ise lojaalsed ning 

riik, ka edaspidi ma püüab olla oma 

Hea. 

{11:20...} aga ma esitatud andmed et 

nende ja teiste, mis tuli mulle, et kommuuni 

te. 

{11:21...} te hästi hinda. Sada ja kaheksa ja neljakümnenda 
päeva 

aasta, nelja ja 20 päeva kuu Dioscorinthius. 

{11:22} nüüd kuninga kirjas need sõnad: 

Kuningas Antiochus juurde oma venna Lysias sendeth tervitus: 



{11:23}, kuna meie isa on tõlgitud juurde jumalad, meie 

on on, et need, kes on meie valdkonda elada vaikselt, et iga 

üks võib osaleda pärast oma siseasjadesse. 

{11:24} mõistame ka, et juudid ei oleks 

juurde võttes algatatava meie isa nõusolek 

Paganad, kuid oli pigem hoida oma viis 

asukoht: millist tekitada nad nõuab meilt, et me 

tohiks kannatada neil elada pärast oma seadusi. 

{11:25...} mispärast meie meel on, et see rahvas on 

ülejäänud, ja me on otsustanud taastada oma templi, 

et nad võivad elada vastavalt tolli ning nende 

esiisad. 

{11:26...} sa pead teha ka seetõttu, et saada neile, 

ja anda neile rahu, et kuna nende kinnitus ning meie 

mind, nad võivad olla hea mugavus ja kunagi minna rõõmsalt 

kohta oma asjadega. 

{11:27...} ja kuninga juurde selle kirja ka 

Juutidele oli niiviisi: kuningas Antiochus sendeth 

nõukogu ja ülejäänud juudid tervitus: 

{11:28...} Kui te hinda hästi, meil on meie soov; Meil on ka 



hea tervise. 

{11:29} Menelaus teatas meile, et teie soov oli 

koju ja jälgida ettevõtte asutamine: 

{11.30} mispärast nad, mis väljub on ohutu 

viib läbi Xanthicus kolmekümnendal päeval kuni turvalisus. 

{11:31...} ja juudid kasutavad oma liiki liha 

seadused, nagu enne; ja ükski neist mingil viisil võimalusi 

peab olema molested võhiklikult tehtust. 

{11:32} edastasin ka Menelaus, et ta võib mugavust 

te. 

{11:33...} te hästi hinda. Aastal sada nelikümmend ja 
kaheksanda 

aastal ja Xanthicus kuu viieteistkümnendal päeval. 

{11:34...} the roomlased saatis neile kirja, 

neid sõnu sisaldavad: Quintus Memmius ja Titus 

Manlius, roomlased, suursaadikud saada tervitus juurde 

inimesed juudid. 

{11:35...} üldse Lysias kuninga nõbu on 

tõsi, sellega samuti on hea meel. 

{11:36} puudutab selliseid asju, kuid kuna ta olevat 



nimetatud kuningas, pärast seda, kui te selle soovitanud, ühte 
saada 

viivitamata, et me võib teatada, sest see on mugav: 

sest nüüd me Antiookiasse. 

{11:37} seega saada mõned kiirus, et me võime 

tea, mis on meelt. 

{11:38...} hüvasti. See sada ja kaheksa ja neljakümnenda päeva 

aastal viieteistkümne päeva kuu Xanthicus. 

{12:1} kui nende lepingud on tehtud, Lysias läks 

sai kuningas, ja et juudid oma loomakasvatuse kohta. 

{12:2} aga mitmes kohas, governours 

Timotheus ja Apollonios Genneus, poeg ka 

Hieronymus ja Demophon, ja nende kõrval Nicanor ning 

Küpros, kuberner ei kannaks neid vait olla ja 

elada rahus. 

{12:3} Joppe mehed ei kole tegu: 

nad palvetasid neist minna koos elanud juudid oma 

naist ja lapsi paadid, mis nad olid valmis, 

nii, nagu nad olid mõeldud neid ei haiget. 

{12:4} kes seda alusel lubatav ühise 



dekreet linna, et soovides elada rahus, ja 

kahtlustada midagi: aga kui nad olid läinud edasi ning 

sügav, nad uppus vähemalt 200 neist. 

{12:5} kui Juudas kuulnud selle julmus tema juurde teha 

kaasmaalased, ta käskis neid, mis olid koos temaga, et 

muuta need valmis. 

{12:6} ja helistaja Jumala õige kohtunik pärast ta 

tuli vastu need mõrvarid oma vendade ja põlenud ning 

Haven öösel ja seadke paadid, ja need, kes põgenes 

Kõik, kes ta tappis. 

{12:7} ja linnas oli vait, kui ta läks 

tagasi, kui ta välja juurida kõik neile tagasi nende 

City Joppa. 

{12:8}, kuid kui ta kuulis, et selle Jamnites olid meelestatud 

teha samal viisil, nende hulgas elanud juutidele 

{12:9} ta tuli ning Jamnites ka öösel ja seadke 

tulekahju on haven ja mereväes, nii et tule valgus 

täheldati Jeruusalemm 240 vagu ära. 

{12:10} nüüd kui nad olid läinud sealt üheksa 

oma reisi suunas Timotheus, vähemalt vagu 



viis tuhat meest suu ja viissada ratsanikku kohta ning 

Araablased määrata tema peale. 
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{12:11} misjärel oli väga valus lahing; Aga 

Juudas kõrvuti Jumala abiga sai võidu; nii, et selle 

Araabia Nomades, ületada, besought jaoks Juudas 

rahu, lubades talle veised ja rõõm 

teda muul viisil. 

{12:12} siis Juudas, mõtlesin tõesti, et neile 

kasumlik palju asju neile määratud rahu: kusjuures 

nad raputasid käed, ja nii nad läksid oma telgid. 

{12:13} ta läks ka teataval määral silda tegemas 

tugev linn, mis oli tarastatud kohta seinad, ja 

asustatud inimeste sukeldujad riikides; ja see nimi 

tehti Caspis. 

{12:14} aga need, kes olid selles panna usaldus on 

seinad ja osutamise toidupoolist, et nad 

ise ebaviisakalt käitunud suunas neid, kes olid 

Juudas, sõimamine ja teotada lausumine sellised sõnad nagu 

olid mitte rääkida. 



{12:15} mispärast Juudas oma ettevõttega tarkvaraprogrammid 

suur isand maailmas, kes ilma Oinad või mootorite puhul 

sõda ei taevast alla Jeeriko Joshua ajas, andsid ka 

äge rünnaku vastu seinu, 

{12:16} võttis linna Jumala tahte ja tehtud 

kirjeldamatu tapmiste, nii et järve kaks vagu 

lai lähedal kõrvalasuvate thereunto, täitmist täielikult, täheldati 

jookseb verd. 

{12:17} seejärel väljusid nad sealt seitsesada 

ja viiskümmend vagu, ja see tuli juutidele Characa mis 

nimetatakse Tubieni. 

{12:18...} aga nagu Timotheus, leiti mitte selle 

kohti: juba enne seda, kui ta oli lähetatud midagi, ta kõrvale 

sealt lahkunud väga tugev garnisoni teatud 

Hoidke. 

{12:19...} howbeit Dositheos ja Sosipater, kes olid 

Maccabeus' kaptenite, läksid ja tapsid need, mis 

Timotheus lahkus linnus, üle 10 000 meest. 

{12:20...} ja Maccabeus jäi tema sõjavägi ansamblid, ja 

lasta neil üle ansamblid ja läksin peale Timotheus, kes 



oli teda umbes sada ja kakskümmend tuhat meest suu, 

ja kaks tuhat ja viissada ratsanikku. 

{12:21...} Kui Timotheus oli teadlik Juudas 

tulemas, saatis ta naised ja lapsed ja teised 

pagasi juurde linnus nimega Carnion: linn oli 

raske puistama ja rahutu tulnud juurde, ning selle 

Kõik kohad ahtake. 

{12:22} aga kui Juudas tema esimene bänd tuli silmapiiril, on 

vaenlased, vaevati hirmu ja terrori läbi selle 

näidatakse, kes nägi, Linased kõike, põgenes amain, üks 

töötab nii teise nii, nii nagu nad olid 

tihti haiget oma meest ja haavata punktid 

oma mõõgad. 

{12:23...} Juudas oli ka väga tõsiselt põhjendatud, 

tappa need kurjad wretches, kelle ta tappis umbes 
kolmkümmend 

tuhat meest. 

{12:24} Lisaks Timotheus, ise sattus kätte 

Dositheos ja Sosipater, kellele ta besought palju 

käsitöö lasta tal minna oma elu, sest ta oli palju ning 



Juutide vanemad ja vennad, mõned neist, kes, kui 

nad panid talle surma, ei peaks pidama. 

{12.25} kui ta oli tagada neile palju sõnu 

et ta oleks taastada ilma haiget, järgi on 

lepingu nad lasta tal minna vennad kogumiseks. 

{12:26...} siis Maccabeus marssis edasi Carnion, ja 

et temple Atargatis, ja seal ta tappis viis ja kakskümmend 

tuhande inimese. 

{12:27...} ja pärast ta oli panna lennule ja hävitada 

neid Juudas eemaldada vastuvõtva poole Efroni, tugev linn, 

kus Lysias asukoht ning suur rahvahulk, sukeldujad 

riigid ja hoida seinad, tugev noormeest ja 

kaitses neid vägevalt: kus oli ka suurepärane pakkumine 

mootorite ja Nooleviskemäng. 

{12:28...}, kuid kuna Juudas ja tema firma oli kutsutud 

Almighty Jumal, kes võime murrab tugevus 

tema vaenlased nad võitis linna ja tapsid kahekümne ja viis 

tuhat, kes jäid, 

{12:29} sealt nad läksid Scythopolis, mis 

suund: Jerusalem, kuussada vagu 



{12.30}, kuid kuna seal elanud juudid olid tunnistanud 

esitatud Scythopolitans arutamine armastades neid, ja 

entreated palume aegsasti oma ebaõnne; 

{12:31...} nad andsid neile aitäh, soovides neid 

sõbralik ikka neile: ja nii nad peatusid Jeruusalemmas, et 

pidu läheneb nädalat. 

{12:32} ja pärast pidu kutsus Nelipüha, läks 

edasi vastu Gorgias Idumea, kuberner 

{12:33...} kes tuli välja kolm tuhat meest suu 

ja nelisada ratsanikku. 

{12:34...} ja ilmnes, et nende võitlevad koos on 

mõned juudid olid tapetud. 

{12:35...} kell mis ajal Dositheos, üks Bacenor's 

äriühing, kes oli seljas, ja tugev mees, 

veel pärast Gorgias, ja võttes kätte tema mantel tõmbas teda 
poolt 

jõu; ja kuna ta on teinud see neetud inimesed, 

ratsanik Thracia tulevad talle välja oma smote 

õla, et Gorgias põgenes Marisa juurde. 

{12:36} nüüd, kui need mis olid koos Gorgias oli 



võitles pikka aega, ja olid väsinud, Issand, palus Juudas 

et ta oleks näitan end olevat abistaja ja juht 

lahing. 

{12:37} ja et ta hakkas oma keeles ja 

Sung Psalmid kõva häälega ja tormasid ootamatult pärast 

Gorgias' meest, ta paneb lennu. 

{12:38} nii Juudas kogutud tema vastuvõtva ja tuli linna 

ning Odollam, ja seitsmendal päeval tuli, kui nad puhastatud 

ise, nagu kombeks oli, ja hoida sabbath on 

samas kohas. 

{12:39} ja selle päeva pärast, kui kasutamine on olnud, 

Juudas ja tema ettevõte tuli asuda nende asutuste 

mis olid tapetud ja matta neid oma sugulastele ja nende 

isade graves. 
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{12:40} nüüd alusel iga ühe mantlid mis oli tapetud 

nad leidsid ebajumalaid Jamnites, pühitsetud asjad 

mis on keelatud juudid. Seejärel iga mees 

nägin, et see oli põhjus, mispärast nad olid tapnud. 

{12:41} kõik mehed seepärast kiites Issandat, õige 



Kohtunik, kes avasid asju, mis olid peitis, 

{12:42...} Betook ise juurde palve, ja besought 

et patt toime võib panna täielikult välja 

ajalooline mälu. Pealegi, see üllas Juudas exhorted inimesed 

et hoida end patu, forsomuch kui nad nägid enne 

nende silmad mis sündis nende pattude eest 

mis olid tapetud. 

{12:43...} ja kuna ta oli näha kogu kogumine 

firma summa ning kaks tuhat drachms hõbedat, 

ta saatis Jeruusalemma pakkuda patt pakub, tehes selles 

väga hästi ja ausalt, et ta mõtles selle 

ülestõusmine: 

{12:44} kui ta oli lootnud, et need, kes olid tapetud 

sai uuesti, see oli olnud üleliigne ja et asjata 

surnute eest palvetada. 

{12.45} ja ka, et ta tajuda, mis oli suur 

nähtud kasuks neile, kes surnud vaga, kuni see oli on püha ja 

hea mõte. Kusjuures ta tegi võrdlus on 

surnud, et nad võivad patust. 

{13:1} sada nelikümmend ja seda öeldi õigeaegselt 



Juudas, et Taanieli Eupator oli tulemas suur 

jõudu kaugel Juudamaal, 

{13:2} ja temaga Lysias tema kaitsja ja valitseja oma 

asjade, millel on üks neist on Grecian pädevus footmen, 

sada ja kümme tuhat ja ratsanikku viis tuhat 

ja kolmsada ja elevandid kaks ja kakskümmend ja kolm 

sada sõjavankrid relvastatud konksud. 

{13:3} Menelaus ühines ka ise koos nendega, ja 

suur kaubandustehingutega julgustada Taanieli, mitte selle 

kaitsta riigi, kuid kuna ta arvas, et on 

tehtud kuberner. 

{13:4} aga the King of kings kolis Taanieli meeles 

selle vastu kuri viletsake ja Lysias teatas kuningas 

See mees oli kõik paha põhjus, et kuningas 

käskis tuua ta juurde Berea, ja et teda 

surma, kui viis, kuidas on selles kohas. 

{13:5} nüüd oli selles kohas tower viiskümmend küünart 

kõrge, täis tuhka ja see oli ümmargune dokumendiga, mis 

igast küljest poos ette võetud tuhka. 

{13:6} ja igaüks, kes oli mõistetud pühaduseteotus, või 



oli pannud toime raske kuriteo, tegi kõik mehed 

tõukejõu teda surmani. 

{13:7} selline surm see juhtus et inimene surra, 

ei ole nii palju matmisega maa; ja et enamik 

õigustatult: 

{13:8} kui ta oli võtnud paljud patud 

umbes altar, kelle tulekahju ja tuha olid Püha, ta sai 

surmani tuhka. 

{13:9} nüüd kuningas tuli on barbaarse ja ülbed 

meeles teha juutidega, palju hullem, kui on tehtud tema 

isa ajal. 

{13:10} mis asju kui Juudas tajuda, ta 

rahvahulgal kutsuda Lord öö ja 

päev, et kui kunagi hiljem ükskõik, ta nüüd ka aitaks 

neid on hetkel üles oma õigusest, alates nende 

riiki, ja Püha templi: 

{13:11} ja et ta ei kannaks inimesed, kes oli 

isegi praegu on vaid veidi värskendamist, olevat allutamine 

jumalavallatu rahvad. 

{13:12} kui nad olid kõik seda teinud, ja 



besought armuline Issand nutt ja tühja kõhuga, ja 

liibudes maa pärast kolm päeva pikk, Juudas, võttes 

exhorted neid, käskis peaks neid ka valmis. 

{13:13} on peale vanemad, ja Juudas 

enne kuninga vastuvõtva peaks sõlmima Juudamaal, kindlaks 
määrata 

ja linna minna ja proovida võidelda kaudu asja saada on 

Issanda abi. 

{13:14} kui ta oli pühendunud kõik looja 

maailmas, ja tema sõdurid võitlema manfully, isegi exhorted 

surmani, seaduste, tempel, linna, riigi, 

ja jagamisi, ta jäi Modin poolt: 

{13.15} ja ta on andnud evolutsioon neile mis 

olid temast, võit on Jumala; koos kõige vapper 

ja ta läks kuninga telk poolt valik noormeest 

öö ja tapsid laagri umbes neli tuhat meest ja 

elevandid, kõik, mis olid talle chiefest. 

{13:16} ja lõpuks nad täis laagris hirm ja 

melu ja lahkunud hea eduga. 

{13:17} seda tehti vaheaeg päev, sest 



Issanda kaitset ei aita teda. 

{13:18...} nüüd kui kuningas oli võetud maitse on 

mehelikkusele juudid, ta läks umbes võtta omab poolt 

poliitika, 

{13:19...} ja marssis poole Bethsura, mis oli saanud 

tugev hoidke juutide: kuid ta ära lennu, nurjus, ja 

kadunud tema mehed: 

{13:20...} jaoks Juudas oli toimetatud, kes olid seal 

selliseid asju nagu vaja. 

{13:21...} aga Rhodocus, kes oli Jews' host, 

avaldada saladusi vaenlased; Seetõttu oli ta 

otsis, ja kui nad oleksid saanud teda, nad pani ta 

Vangla. 

{13:22} kuningas raviti neil Bethsum ja selle 

teist korda andis käe, võttis oma 's, väljus, võitles 

rakendusega Juudas oli üle; 

{13:23} Heard et Philip, kes oli nende asjade üle jäänud 

Antioch, oli hädasti painutatud, segaduses, intreated ning 

Juudid, esitanud ise ja sware kõik võrdsed tingimused, 

nendega nõustunud ning pakkus ohverdama, au on 



tempel, ja lahendada sõbralikult koht, 

{13:24} ja aktsepteeritud ka, Maccabeus, teda 

peamine kuberner alates Ptolemais juurde Gerrhenians; 

{13.25} tuli Ptolemais: inimesed seal olid grieved 
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eest lepingutes; sest nad tungis, sest need 

tee oma lepingutes kehtetuks: 

{13:26...} kohtuotsuse asukoht, ütles läksin Lysias 

palju võiks olla põhjus, kaitseks veenis, 

pacified, tehtud need hästi mõjutatud, tagastatakse Antioch. 

Seega läks puudutades kuninga tulevad ja lahkuvad. 

{14:1} pärast kolmeaastast oli Juudas teatas, et 

Demetrius poeg Seleucus, sisenemist on haven 

Tripolis suure väe ja mereväe, ning 

{14:2} võtnud riigi, ja tappis Taanieli, ja 

Lysias tema kaitsja. 

{14:3} nüüd ühe Alcimus, kes oli ülempreester, ja 

oli treenida ise tahtlikult aegadel nende segunemine 

koos paganad, nähes, et mingil ta võiks päästa 

ise, ega ole veel juurdepääsu Püha altar, 



{14:4} tuli kuningas Demetrius sada ja üks 

ja aasta, esitades talle kulla, võra ja 

Palm, ja ka oksad, pidulikult, kasutatud 

tempel: ja nii see päev oli ta oma rahu. 

{14:5} Howbeit võttes saanud võimaluse edendada oma 

rumal enterprize ja kaitsja poolt seatud 

Demetrius, ja küsis, kuidas juudid oli mõjutatud, ja 

mida nad ette, vastas ta thereunto: 

{14:6} need juudid, et ta nimetas Assideans, kelle 

kapten on Juudas Maccabeus, toidavad sõja ja seditious, on 

ja ei lase ülejäänud rahus olla. 

{14:7} seega mul on võetud minu esivanemad ' 

au, ma mõtlen kõrge preesterkond, nüüd olen jõudnud siia: 

{14:8} esimest, tõesti olen asju unfeigned hooldus 

seotud kuningas; ja teiseks, kavatsen isegi selle eest 

hea minu oma kaasmaalased: meie rahvas on 

ei ole väike viletsust kaudu kokkuleppimata tegelemiseks, neid 

aforersaid. 

{14:9} Mispärast, O kuningas, nähes kõiki neid tead 

asjad, ole ettevaatlik, riigi ja meie riigiga, mis on 



et sul igal pool vastavalt selle armuandmise pressitud 

kergesti shewest kõigile. 

{14:10} nii kaua kui Juudas elab, ei ole võimalik mis 

riik peaks olema vaikne. 

{14:11} see oli mitte varem rääkinud talle, kuid teiste 

king's sõbrad, on pahatahtlikult maha Juudas, ei 

rohkem viiruk Demetrius. 

{14:12} ja viivitamata kutsudes Nicanor, kes on olnud 

elevandid ja teha talle maavanem üle 

Juudamaal, ta saatis teda edasi, 

{14:13 kamandav teda tappa Juudas ja raputa 

neid, mis olid koos temaga ja teha Alcimus ülempreester 

great Temple. 

{14:14} siis pagan, mis olid põgenenud kokku Juuda: 

Juudas, tuli Nicanor poolt karja, mõeldes kahju ja 

õnnetusi ot juudid olevat nende heaolu. 

{14.15} nüüd Kuna juudid kuulnud Nicanor's tulevad, 

ja et Pagan olid nende vastu, nad ajavad maa 

nende juhid ja talle tehtud härda palve esitamisel oli 

kindlaks oma rahva igavesti ja kes alati aitab, tema 



osa, mis väljendus tema juuresolekul. 

{14:16} siis käsku kapten nad 

eemaldatud straightways sealt ja tuli lähedal 

neid Dessau linn. 

{14:17} nüüd Simon, vend Juudas astus lahing 

Nicanor, kuid oli mõnevõrra discomfited kaudu ning 

äkiline vaikus tema vaenlased. 

{14:18...} siiski Nicanor, kohtukõne on mehelikkus 

neist, mis olid Juudas ja selle courageousness mis 

nad peavad võitlema oma riigi, durst proovige asja 

mõõga. 

{14:19...} mispärast ta saatis Posidonius ja Theodotus, 

ja Mattathias, rahu tegema. 

{14:20...} Kui pikk advisement võetud 

seejärel, ja kapten oli näha palju 

nendega tutvuda ja tundus, et nad kõik olid 

üks meeles, nad nõus lepinguid, 

{14:21...} ja päevas kogunevad kokku poolt määratud 

ise: Millal päeval tuli ja väljaheide määrati 

üks neist, 



{14:22} Ludas paigutatud relvastatud mehed valmis mugav 

kohti, et mõned reetmine peaks äkki praktiseeritav 

vaenlased: nii, et nad tegid rahulik konverents. 

{14:23} nüüd Nicanor Jeruusalemmas asukoht ning ei ole 

haiget, kuid saatis ära inimesed, kes tulid tema juurde 
flokeerimisega. 

{14:24} ja ta vabatahtlikult ei Juudas välja oma 

vaatepilt: ta armastab mees südamest 

{14:25...} ta palvetas ta minna naine ja beget 

lapsed: ta abiellus, oli vaikne ning võttis osa selles elus. 

{14:26...}, kuid Alcimus, tajuma armastus, mis oli 

nende vahele ning võttes arvesse paktide viibisid 

tehtud, tulid Demetrius ja ütlesin talle, et Nicanor oli 

ka ei mõjuta poole riik; et ta oli ordineeritud 

Juudas, reetur tema valdkonda tuleb kuninga järglane. 

{14:27...} siis selle kuningas on raev ja tekitanud koos 

süüdistusi on viimane inimene, kirjutas Nicanor, 

mis tähendab, et ta oli palju pahane lepinguid, 

ja kamandav teda, et ta saadaks Maccabeus 

kinnipeetava kiirustades Antioch juurde. 



{14:28...} kui kuulamise Nicanor tuli, oli ta 

palju ise segaduses ja võttis rängalt et ta 

tuleks teha tühine esemed, mis olid kokku lepitud, et 

mees kusjuures ei olnud. 

{14:29} aga kuna puudus ei ole kauplemise vastu on 

kuningas, ta vaatas oma aega täita see asi poliitikaga. 

{14.30} olenemata, kui Maccabeus nägin, et 

Nicanor hakkas matslik temale ja et ta entreated 

teda rohkem umbes, kui ta oli harjumus, tajuma, et need 

hapu käitumist tuli ei ole hea, ta kogunesid ei saanud 

mõned tema mehed ise tõmbus Nicanor. 

{14:31...} kuid muu, teades, et ta oli eelkõige 
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vältida Juudas poliitika, tuli suur ja Püha 

tempel, ja käskis preestrid, mis pakkusid oma 

tavaline ohverdusi, pakkuda talle mees. 

{14:32} ja millal nad sware, et nad ei ütle 

Kui mees oli, kellele püüdis, 

{14:33} ta sirutas oma parema käe poole ning 

tempel, ja anda sel viisil: kui te ei 



päästab mind Juudas kinnipeetav, olen võhik selles Jumala 
tempel 

isegi maapinnaga, ja mul on murda altari, ja 

püstitada tuntud temple juurde Bacchus. 

{14:34...} pärast neid sõnu ta kõrvale. Siis preestrid 

tõstsin käed taeva poole ja besought teda mis 

oli kunagi kaitsja oma rahva, öeldes samal viisil; 

{14:35...} sa, Issand, kõik asjad, kes oled vajavad 

midagi, oled olnud hea meel, et su elamiseks temple 

peaks olema meie seas: 

{14:36} seetõttu, nüüd, pea kõik pühadus, Püha Issand 

See maja kunagi rüvetamata, mis viimasel ajal oli puhastada, ja 

iga unrighteous suhu lõpetada. 

{14:37} nüüd seal süüdistati juurde Nicanor ühe Razis, 

üks vanematest tõuseb Jeruusalemm, ta iga väljavalitu 

ja väga hea aruanne, mees, kes tema lahkust oli 

kutsus isa juudid. 

{14:38} jaoks endine Times, kuna nad segatud ei 

ise paganad, ta oli süüdistatud 

Judaism, ja tegi julgelt jeopard oma keha ja elu koos kõigi 



vehemency juutide religioon. 

{14:39} nii Nicanor, valmis vihkamine kuulutada et ta 

paljaste juutidele saadetud üle viiesaja meeste sõja- 

võtab ta: 

{14:40} sest ta arvas, et teda ei juudid võttes 

palju haiget. 

{14:41} nüüd Millal oleks palju võtnud ning 

Tower, ja ägedalt jaotatuna välimine uks ja bade 

et tulekahju tuleks viia põletada, ta oli valmis olema 

võtta igal pool langes pärast tema mõõk; 

{14:42} valides pigem surra manfully, kui et tule 

kätte kuri, rikkumise kui 

beseemed tema Ylhäissyntyinen: 

{14:43...}, kuid puuduvad tema insuldi läbi kiirustades, et 

palju ka tormasid jooksul uksed, jooksis ta julgelt üles 

seina, ja enamus ise manfully seas on 

neist jämedaim. 

{14:44} kuid nad kiiresti andes tagasi ja ruumi on 

tehtud, ta kukkus keset tühine koht. 

{14:45...} siiski kuigi oli veel hinge jooksul 



teda on põletik koos viha, ta tõusis ja kuigi tema 

vere gushed läbi nagu vesi otsikuid, ja tema haavad olid 

raske, kuid ta jooksis läbi keset rahvahulgas; ja 

järsk kaljule alalise 

{14:46} kui tema veri oli nüüd täiesti kadunud, ta 

kitkutud läbi ta südame ning võtta neid nii tema käed, 

ta enamus neid pärast Summ ja helistaja pärast isand 

elu ja vaimu taastada tema need uuesti, seega suri. 

{15:1} aga Nicanor, et Juudas ja tema ettevõte 

tugev kohtades Samaria, lahendatud ilma kohta olid 

ohtu seada neile hingamispäeval. 

{15:2} samas olime sunnitud minema juudid 

ta ütles, mis O hävitada nii julmalt ja barbarously, kuid 

annan au sel päeval ta nägi, Linased kõik asjad, mis on 

au koos pühadus kõik tühjad. 

{15:3} siis Viimane ebaarmulik viletsake nõuda, kui 

oli vägev, üks taevas, mis oli selle 

hingamispäeval hoida. 

{15:4} ja kui nad ütlesid, ei taevas elu 

Issand, ja vägev, kes käskis seitsmendal päeval olla 



hoida: 

{15:5} siis said teised, ja ka mina olen pärast vägev 

maa ja ma käsin, võtta relvad ja kuninga 

äri. Veel ta ei saanud mitte omada wicked testamendi teinud. 

{15:6} nii Nicanor ületada Uhkus ja haughtiness 

otsustanud luua oma võitu publick monument 

Juudas ja neid, mis olid koos temaga. 

{15:7} aga Maccabeus Viimane oli kunagi kindel, et selle 

Issand aitaks tal: 

{15:8}, mispärast ta exhorted oma rahvast mitte karta on 

tulevad paganate vastu, kuid meeles pidada, et 

aidake mis nad said taevast, endine korda 

ja nüüd oodata võidu ja abi, mis peaks tulema 

neile: kõikvõimas. 

{15:9} nii rahustada neid kokku seaduse ja selle 

prohvetite ja withal suunamise lahingud meeles mis 

nad võitsid eespool ta neid rõõmsamaks teinud. 

{15:10} ja ta oli tõstis oma mõtetes, ta andis 

neid voodeid, shewing neid therewithall on valetamine 

Pagan, ja vande rikkumisele. 



{15:11} seega ta relvastatud neid, mitte niivõrd 

koos kilbid ja spears, nagu mugav ja 

head sõnad: ja kõrval, et ta ütles neid väärt unistus 

usu, justkui oleks tegemist nii, mis ei ole saanud 

vähe rõõmu neile. 

{15:12} ja see oli tema nägemus: et Onias, kes oli 

ülempreester, on vooruslik ja hea mees, pastori ja 

vestlus, heas korras, ka kõneldakse ka, õrn ja 

kasutada lapse kõikide punktide alusel, hoides üles tema 

käed palvetas juutide tervikuna. 

{15:13 seda tehakse sellisel viisil seal ilmus mees nagu 

hallid karvad, ja kuulsusrikas üle, kes oli saanud 

Suurepärane ja väga hea MAJESTEET. 

{15:14} siis Onias vastas, öeldes: see on väljavalitu 

vennad, kes prayeth palju inimesi, ja selle 

Püha linna, nimelt, Jeremias Jumala prohvet. 

{15.15} whereupon Jeremias hoides edasi oma paremat kätt 

andis Juudas kulda ja andes rääkis seega mõõk 

{15:16} võtta see Püha mõõk on Jumala kingitus, selle 

mida sa pead haava selle vastaseid. 



{15:17} seega on ka lohutas sõnu 
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Juudas, mis olid väga head ja võimeline segatakse neid kuni 

vapruse eest, ning julgustada noorte meeste südamed nad 

kindlaks mitte pigi camp, vaid julgelt seada pärast 

ja manfully konflikti, asja proovida, sest selle 

linna ja varjupaika ja tempel olid ohus. 

{15:18...} eest hoolt, et nad võtsid nende naised ja 

nende lapsed, vennad, ja rahvas, oli vähemalt kontol 

nendega: kuid suurim ja peamine hirm oli selle 

Püha templi. 

{15:19...} ka need, kes olid linna võtsin mitte vähem 

hooldus, rahutuks konflikti välismaal. 

{15:20...} ja nüüd, kui kuna kõik vaatasid, mis peaks olema selle 

uuringu ja vaenlased olid juba ligidale, ja armee 

seati massiivi ja mugava asukohaga, loomad ja 

ratsanikku sätestatud tiivad, 

{15:21...} Maccabeus nähes ning mitmeid tulemine 

ja armour sukeldujad preparaate ning tulist kohaselt 

metsloomad, sirutas käed taeva poole ja 



Teades, et tööta imet, Issanda poole 

võit tuli mitte relvi, kuid isegi kui ta seemeth hea 

talle, ta andis see et näiteks väärivad: 

{15:22} Seega oma palves ütles ta niiviisi; 

Issand, sina oled saada su ingel Ezekias aeg 

kuningas Juudamaal, ja oled tappa Sennacherib hulk on 

sada viis tuhat ja fourscore: 

{15:23} mispärast nüüd, Issand, taeva, saata ka on 

Hea ingel ees hirm ja õudus nende seas; 

{15:24...} ja läbi su arm võib olla 

kannatanud õudusega, mis tulevad vastu su Püha rahva- 

blaspheme. Ja seega lõppenud. 

{15:25...} siis Nicanor ja need, mis olid koos temaga tuli 

edastada trompetit ja laulud. 

{15:26...}, kuid Juudas ja tema ettevõte, mis on tekkinud selle 

vaenlased kutsumise ja palve. 

{15:27...}, et võitle oma käed ja siiralt 

oma südame Jumalale tappa vähemalt kolmkümmend ja 

viis tuhat meest: jaoks Jumal välimuse kaudu nad 

olid väga cheered. 



{15:28...} nüüd lahingu lõppedes tagasi uuesti 

rõõmu, nad teadsid, et Nicanor panen surnud tema rakmed. 

{15:29} siis nad tegid suure karjuda ja müra, 

kiites oma keeles kõikvõimas. 

{15.30} ja Juudas, kes oli kunagi vastutava kostja kohta 

nii keha ja vaimu ning kes jätkasid oma kodanike 

armastan kogu oma elu, käskis ta iga poole 

Strike Nicanor's juht ja tema käsi tema õlal, 

ja viia need Jeruusalemma. 

{15:31...} kui ta oli seal ja kutsus neid oma 

rahvas koos, ja preestrid enne altar, saatis ta 

neid, mis olid torni, 

{15:32} ja andnud neile vile Nicanor pea, ja 

et blasphemer, mis koos uhke brags tal oli käsi 

vastu Püha templi Almighty välja sirutatud. 

{15:33...}- ja kuna ta oli lõigatud selle keele 

kole Nicanor, ta käskis neil anda talle 

tükki kana ja kõne lõpetamise tasu oma 

enne templi hullus. 

{15:34} nii, et iga mees kiitis taeva poole ning 



kuulsusrikas Lord, öeldes, õnnistatud on see, mis on säilinud 
oma 

koht rüvetamata. 

{15:35} ta poos ka Nicanor's pea pärast torni, 

selge ja ilmne märk kõigile Issanda abiga. 

{15:36} ja nad kõik koos ühise dekreediga, 

mingil juhul lasta liigu ilma pidulikkuse, kuid sel päeval 

tähistada kolmekümnendal päeval kaheteistkümnes kuu, mis 
on 

Süüria keel on nn Adar, päev enne Mardocheus' 

päev. 

{15:37} seega läks see Nicanor: ja sellest ajast 

Heebrealastele oli edasi linna nende võimuses. Ja siin on 

Ma lõpetan. 

{15:38...} ja kui tegin ka, ja kui on sobiv selle 

lugu, on see, mis ma soovitud: aga kui slenderly ja alatult, 

See on, mida ma võiks saavutamiseks juurde. 

{15:39} jaoks kui see on valus juua veini või vett üksi; 

ja kui vein segatud vesi on meeldiv ja tunneb heameelt 
pühakirjadest 



maitse: nõnda peeneks raamitud kõnes tunneb heameelt 
pühakirjadest kõrvad 

neid Loe lugu. Ja siin on lõpp 
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