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2 Maccabees 

Ang ikalawang aklat ng mga Macabeo 

{1:1} ang mga kapatid, ang mga Judio na sa Jerusalem at sa 

ang lupain ng Judea, na nais ng mga kapatid, ang mga Judio na 

sa buong Egipto kalusugan at kapayapaan: 

{1:2} Diyos maging mapagbiyaya sa inyo, at alalahanin ang 
kaniyang 

ang mga Tipan na ginawa niya kay Abraham, Isaac, at Jacob, na 
kaniyang 

tapat na mga lingkod; 

{1:3} at magbibigay sa inyo ng lahat ng isang puso na 
maglingkod sa kanya, at gawin ang kanyang 

ay, may isang matapang at may pagkukusang isipan; 

{1:4} at buksan ang inyong mga puso sa kanyang mga batas at 

mga utos, at magpadala sa iyo ng kapayapaan, 

{1:5} at marinig ang inyong mga panalangin, at sa isa sa inyo, at 

hindi talikuran mo sa oras ng kagipitan. 

{1:6} at ngayon dito tayo mananalangin para sa inyo. 



{1:7} kung anong oras habang Demetrio ang naghari, sa ang 
daan 

animnapu at siyam na taon, isinulat namin ang mga Judio sa 
inyo sa mga 

kagipitan ng problema na dumating sa atin sa mga taon na iyon, 
mula sa 

sa panahon na naghimagsik si Jason at ang kanyang kumpanya 
ng Espiritu 

lupain at mga kaharian, 

{1:8} at nasunog ang balkon, at nagpadanak ng dugo ng walang 
sala: 

Pagkatapos tayo ay nanalangin sa Panginoon, at narinig; inaalok 
namin 

din na sakripisyo at pinong harina, at sinindihan ang mga 
ilawan, at magtakda ng mga 

lumabas ang mga tinapay. 

{1:9} at ngayon ay nakikita na tinutupad ninyo ang pista ng mga 
tabernakulo sa 

ang buwan na Casleu. 

{1:10} sa mga daang walong pung at walong taon, ang 

ang mga tao ay sa Jerusalem at Judea, at sa mga council, 

at si Judas, ay nagpadala ng pagbati at kalusugan sa Aristobulus, 
hari 



Ptolemeus' master, na noon ng stock ng mga hinirang 

saserdote, at sa mga Judio na nasa Egipto: 

{1:11} kung kaya nga 't ang Diyos ay siyang nagligtas sa atin 
mula sa dakilang 

panganib, nagpapasalamat kami sa kanya mataas, palabasing sa 
digmaan laban sa 

isang hari. 

{1:12} sapagkat siya ay palayasin sa kanila out na lumaban sa 
loob ng mga banal 

lungsod. 

{1:13} para kapag dumating ang mga pinuno sa Persia, at ang 

hukbo sa kanya na tila walang talo, sila ang napatay sa mga 

templo ng Nanea pamamagitan ng panlilinlang ng mga 
saserdote ng mga Nanea. 

{1:14} para sa Antiochus, na para bang pakakasalan niya sa 
kanya, 

pumasok sa lugar na ito, at kanyang mga kaibigan na kasama 
niya, na 

tumanggap ng pera sa pangalan ng dote. 

{1:15} na kapag ang mga saserdote ng Nanea ay may nakalagay 
na, 

at pumasok siya sa isang maliit na kumpanya ang compass 



ng templo, nila isinara ang templo bilang kaagad bilang 
Antiochus 

pumunta: 

{1:16} at pagbubukas ng isang privy pinto ng bubong, itinapon 
nila 

bato tulad ng thunderbolts, at napasakamay ng kapitan, 

nagsigawa sila nang pira-piraso, tinampal off ang kanilang mga 
ulo at itinaboy sila 

sa mga yaong nasa labas. 

{1:17} pinagpalang maging ang ating Diyos sa lahat ng bagay na 
may 

ibinigay ng mga makasalanan. 

{1:18} nga samantalang ngayon tayo ay naglayon na panatilihin 

ang paglilinis ng templo sa limang at dalawampung 

araw ng buwan Casleu, akala namin ito kinakailangan upang 
patunayan 

ka niyon, na din baka tinutupad ninyo ito, bilang ang Kapistahan 
ng mga 

tabernakulo, at ng apoy, na kung saan ay ibinigay sa atin nang 

Neemias ay nag-aalay ng hain, matapos na siya ay nagtayo ng 

templo at mga altar. 

{1:19} para sa kapag ang ating mga ama na inakay sa Persia, ang 



ang mga saserdote ay pagkatapos ay deboto ay kinuha sa apoy 
ng altar 

palihim, at itinago ang mga ito sa isang hungkag na lugar ng 
isang hukay kung walang tubig, 

kung saan itinatago nila ito sigurado, kaya na sa lugar na ito ay 
hindi kilala sa lahat ng 

ng tao. 

{1:20} ngayon makalipas ang maraming taon, nang magalingin 
ng Dios, 

Neemias, na ipinadala mula sa hari ng Persiya, ay nagpadala ng 
mga 

ang mga inapo ng mga saserdote na itinago nito sa apoy: ngunit 
kapag 

Sinabi nila sa amin na natagpuan nila ang walang apoy, pero 
makapal na tubig; 

{1:21} pagkatapos ay inutusan niya sila na idrowing ang mga ito 
up, at sa 

dalhin ang mga ito; at kapag ang mga sakripisyo ay inilatag sa, 
Neemias 

inutusan ang mga saserdote sa dilig ang kahoy at ang mga 
bagay na ito 

inilatag sa ibabaw noon sa tubig. 

{1:22} kapag ito ay naganap, at dumating na ang panahon ng 



araw na nagliliwanag, na nang una ay nagtago sa ulap, doon ay 
isang 

pag-aalab ng dakilang apoy, upang ang bawat tao ay 
nagsipanggilalas. 

{1:23} at ang saserdote ay gumawa ng isang panalangin habang 
ang sakripisyo 

ay ubos, sinasabi ko, kapwa ang mga saserdote, at lahat ng iba, 

Jonathan simula, at sa iba pa na pagsagot dito, bilang 

Ginawa ng Neemias. 

{1:24} at ang pagdarasal ay alinsunod sa ganitong 
pamamaraan; O Panginoon, 

Panginoong Diyos, ang Tagapaglikha ng lahat ng mga bagay, na 
sining matatakutin at malakas, 

at matwid, at maawain, at ang tanging at mapagmahal na hari, 

{1:25} ang tanging nagbibigay ng lahat ng bagay, ang tanging 
lamang, 

Makapangyarihang Diyos, at walang hanggan, ikaw na 
deliverest ang Israel mula sa lahat ng 

manggulo, at ginawa ninyo pumili ang mga magulang, at 
pabanalin sa kanila: 

{1:26} natatanggap sa pagsasakripisyo para sa iyong buong 
bayang Israel, 

at ingatan mo ang iyong sariling mga bahagi, at pabanalin ito. 



{1:27} ipunin iyon magkasama na nakakalat mula sa atin, 

maghatid sa kanila na maglingkod sa mga hindi kumikilala sa 
Diyos, magtiwala sa kanila 

na ay hinamak at pinagtaniman man, at ipaalam sa pagano 
alamin 

na ikaw ang aming Diyos. 

{1:28} parusahan sila na nang-aapi sa atin, at kapalaluan na 
gawin sa atin 

mali. 

{1:29} magtanim ng inyong mga tao muli sa iyong mga banal na 
lugar, tulad ni Moises 

ang nagsabi. 

{1:30} at ang mga saserdote ay umawit ng awit ng pasasalamat. 

{1:31} ngayon kapag ang sakripisyo ay nauubos, Neemias 

Inutusan ng tubig na naiwan sa ibinuhos sa dakilang 

mga bato. 

{1:32} kapag ito ay naganap, ay nagalab ang apoy: 

ngunit ito ay consumed sa pamamagitan ng liwanag na sumikat 
mula sa altar. 

{1:33} kaya kapag nahayag na ang bagay na ito, ito ay sinabi ng 

hari ng Persia, na sa mga lugar na ito, kung saan ang mga 
saserdote na ay 



dinala na maitago ang apoy, napakita sa tubig, at 
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Neemias na dalisay ang mga sakripisyo nahawakan. 

{1:34} at pagkatapos ay ang mga hari, inclosing sa lugar na ito, 
ay naging banal, 

Pagkatapos sinubukan niya ang mga bagay na ito. 

{1:35} at ang hari ay kinuha ng maraming mga kaloob, at 
ipinagkaloob 

niyon sa mga yaong siya ay bigyang-kasiyahan. 

{1:36} at Neemias tinawag ang bagay na Naphthar, na kung 
saan ay 

mas maraming kung sinasabi, isang paglilinis: ngunit maraming 
tao ang tawag dito ni Nephi. 

{2:1} ito ay matatagpuan din sa mga talaan, na Jeremy ang 

propetang inutusan sila na ay tinangay na kumuha ng 

ng apoy, bilang ito ay nangangahulugang: 

{2:2} at paano iyon ng propeta, binigyan niya sila ng 

batas, na ipinagbilin sa kanila na huwag sanang malimutan ang 
mga utos ng mga 

Panginoon, at upang hindi sila magkamali sa kanilang mga 
isipan, nang sila 



Tingnan ang mga larawan ng mga pilak at ginto, kasama ang 
kanilang mga palamuti. 

{2:3} at sa isa gayong talumpati hinikayat niya sila, 

ang batas ay dapat hindi lumisan mula sa kanilang mga puso. 

{2:4} ito ay napapaloob din sa sa parehong sulat, na ang 

propeta, na binigyang-babala ng Diyos, ay iniutos ng 
tabernakulo 

at ang kaban na sumama sa kanya, habang siya ay humayo sa 
mga 

bundok, kung saan si Moises ay umakyat, at nakita ang pamana 
ng 

Diyos. 

{2:5} at nang naparoroon Jeremy, nakita niya ang isang guwang 

yungib, kung saan inilagay niya ang tabernakulo, at ang arka, at 
ang 

altar ng insenso, at kaya tumigil ang pinto. 

{2:6} at ang ilan sa mga sumunod sa kanya ay na markahan 

ang paraan, ngunit sila ay hindi mahanap ito. 

{2:7} na kapag nahiwatigan Jeremy, Sinisi niya sa kanila, 

sinasabing, para sa mga lugar na iyon, ito ay magiging hindi 
kilala hanggang sa panahong 



na ang Diyos ay magtipon ng kanyang mga tao na muling 
magkakasama, at tanggapin ang mga ito 

sa awa. 

{2:8} kung magkagayo 'y ang Panginoon na ipakita mo ito sa 
mga bagay na ito, at ang 

kaluwalhatian ng Panginoon ay magpapakita, at ang ulap na ito 
rin, tulad ng 

Ipinakita sa ilalim ni Moises, at gaya nang si Solomon ay ninais 
na ang 

lugar ay maaaring honourably na pinabanal. 

Ipinahayag din ito sa {2:9}, nag-alok na siya na ang pagiging 
matalino ang 

pagsasakripisyo ng katapatan, at ang pagtatapos ng templo. 

{2:10} at gaya nang si Moises ay nanalangin sa Panginoon, ang 
apoy 

bumaba mula sa Langit, at nauubos na ang mga sakripisyo: 
maging 

kaya 't nanalangin si Salomon din, at ang apoy ay bumaba mula 
sa 

Langit, at nauubos ang mga handog na sinusunog. 

{2:11} at Moises ay sinabi, sapagka 't handog dahil sa kasalanan 
ay hindi 

kinakain, ito ay nauubos. 



{2:12} kaya iningatan ni Solomon ang mga walong araw. 

{2:13} ang parehong bagay ay iniulat din sa mga sulat 

at komentaryo ng Neemias; at kung paano siya pagtatatag ng 

aklatan ay nangalap ng ang mga gawa ng mga hari, at ang 

propeta, at ni David, at ang mga sulat ng mga hari 

hinggil sa mga banal na mga kaloob. 

{2:14} sa gayon ding paraan si Judas sama-sama ring nagtipon 
lahat 

mga bagay na nangawala dahil sa mga digmaan na lang natin, 
at 

sila ay mananatili sa atin, 

{2:15} dahil dito, kung mayroon kayong kailangan niyon, ipadala 
ang ilan sa 

makuha ang mga ito sa inyo. 

{2:16} samantalang pagkatapos kami ay magdiriwang na ang 
mga 

pagpapadalisay, isinulat namin sa inyo, at kayo ay gagawa ng 
mabuti, 

kung tinutupad ninyo ang parehong araw. 

{2:17} sana kami rin, na ang Diyos, na ibinigay lahat ng kanyang 

ang mga tao, at nagbigay sa kanila ng lahat ng pamana, at ang 
kaharian, at 



ang priesthood, at ang kanlungan, 

{2:18} gaya ng ipinangako niya sa mga batas na ito, hindi 
nagtagal maaawa 

sa atin, at tipunin kami palabas ng bawat lupain sa ilalim ng 

Langit sa dakong banal: Sapagkat iniligtas niya tayo mula sa 

malaking pinoproblema, at may dalisay ang lugar na ito. 

{2:19} ngayon bilang hinggil kay Judas Maccabeus, at ang 
kanyang 

mga kapatid, at ang pagpapadalisay ng dakilang templo, at ang 

paglalaan ng altar, 

{2:20} at sa mga digmaan laban sa maghari si Antiochus 
Epiphanes, at 

Eupator sa kanyang mga anak, 

{2:21} at ang nahayag ay lalagdaan na dumating mula sa Langit 

sa mga yaong pag-uugali sa kanilang sarili nang may dangal sa 
kanilang karangalan 

para sa Judaismo: kaya na, pagiging ilan lamang, nalampasan 
nila ang 

buong bansa, at mga usang barbaro maramihan, 

{2:22} at mababawi muli sa templo bantog ang lahat ng 

daigdig, at napalaya ang lungsod, at itaguyod ang mga batas na 



ay dumadaloy pababa, ang Panginoon na ang pagiging 
mapagmahal sa kanila sa 

lahat ng lingap: 

{2:23} mga bagay na ito, sinasabi ko, na ipinahayag sa Jason ng 

Cyrene sa limang aklat, ang assay namin sa abridge sa isa 

dami. 

{2:24} para sa isinasaalang-alang ang numero ng walang 
katapusan, at ang 

nahihirapan na silang mahanap na pagnanais upang tumingin sa 
mga 

narrations ng kuwento, para sa iba 't ibang mga bagay na ito, 

{2:25} kami naging maingat, na maaaring sila na babasahin 

magkakaroon ng kaluguran, at sila na nagnanais na gumawa sa 

alaala ay magkaroon ng kaginhawahan, at na lahat sa kaninong 
kamay nito 

pagdating ay magkaroon ng kapakinabangan. 

{2:26} nga sa atin, na kinuha sa atin ito 

masakit din ang mga pagpapaikli, ito ay hindi madali, ngunit 
isang bagay ng 

pawis at nanonood; 

{2:27} gaya nito na walang madali sa kanya na inihahanda ng 

salu-salo, at hinahangad ang kapakanan ng iba: pa para sa 



pleasuring ng marami nating ay tatangkaing masaya ito 
malaking pasakit; 

{2:28} umaalis sa awtor ang eksaktong handling ng bawat 

partikular, at labouring na sumunod sa mga patakaran ng isang 

abridgement. 

{2:29} para sa bilang ang maestro ng isang bagong bahay dapat 
alagaan 

para sa buong gusali; Pero ipinakita niya na undertaketh na ito, 

at pintura ang mga ito, dapat hanapin ang mga bagay na 
magkasya para sa kanilang 

niyaon: gayon din naman sa palagay ko ay ito sa amin. 

{2:30} sa bawat punto, at talakayin ang mga bagay sa 

malaki, at maging mausisa sa mga detalye nito, ay pag-aari ng 
unang 

may-akda ng kuwento: 

{2:31} kundi upang gamitin ang ikli, at iwasan ang labis 
labouring ng 

ang gawain ay ipagkakaloob sa kanya na gumawa ng 
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pinaikling ulat. 

{2:32} dito pagkatapos nating simulan ang kuwento: lamang 
pagdaragdag 



kaya labis na sinabi, na ang mga ito ay isang hangal 

bagay na gumawa ng isang mahabang paunang salita, at upang 
maging maikli sa kuwento 

mismo. 

{3:1} ngayon kapag ang banal na lunsod ay pananahanan ng 
lahat 

kapayapaan, at ang mga batas ay sinunod nang husto, dahil sa 
ang 

kabanalan ni Onias ang mataas na saserdote, at kaniyang 
pagkamuhi ng 

kasamaan, 

{3:2} ito ay nangyari na maging mga hari mismo ay 

Igalang mo ang lugar na ito, at mapalawak ang templo kasama 
ang kanilang mga pinakamahusay na 

mga kaloob; 

{3:3} hanggang iyon sinakop ng Seleucus ng Asya ng kanyang 
sariling mga kita 

nanganak ang lahat ng mga gastos na nabibilang sa serbisyo ng 
mga sakripisyo. 

{3:4} kundi isang Simon sa angkan ni Benjamin, na siyang 

naging gobernador ng templo, nalaglag ang may mataas na 
saserdote 

tungkol sa mga kaguluhan sa lungsod. 



{3:5} at kapag hindi matatalo Onias, siya gat 

sa Apollonius ang anak ni Thraseas, na pagkatapos ay 
gobernador 

ng Celosyria at Phenice, 

{3:6} at sinabi sa kanya na punung-puno ng kabang-yaman sa 
Jerusalem 

ng walang katapusang sums ng pera, kaya na ang karamihan ng 
kanilang 

kayamanan, na hindi tumutukoy sa mga ulat ng mga 
sakripisyong, 

hindi mabilang, at na ito ay posible upang dalhin ang lahat sa 

kamay ng hari. 

{3:7} ngayon kapag Apollonius ay dumating sa hari, at 
nagkaroon 

Ipinakita niya ang pera na sinabi sa kanya, ang hari 

pinili ang Heliodorus kanyang ingat-yaman, at ipinadala sa 
kanya sa isang 

utos na dalhin sa kanya ang foresaid pera. 

{3:8} kaya pagdaka Heliodorus naglakbay siya; sa ilalim ng isang 

kulay ng pagbisita sa mga lungsod ng Celosyria at Phenice, 
ngunit 

sa katunayan upang tuparin ang layunin ng hari. 



{3:9} at nang siya 'y dumating sa Jerusalem, at naging 

magalang na tinanggap ng mataas na saserdote ng lungsod, 
sinabi niya 

kanya ang katalinuhan ay nagbigay ng pera, at ipinahayag 

dahil dito siya ay dumating, at itinanong kung ang mga bagay na 
ito ay di tunay. 

{3:10} ikinuwento sa kanya ang mataas na saserdote na 
nagkaroon ng gayon 

pera na inilaan para sa mga relief ng mga balo at ulila sa Ama 

mga anak: 

{3:11} at na ang ilan sa mga ito ay kabilang sa Hircanus anak ng 

Tobias, isang lalaki ng malaking karangalan, at hindi bilang na 
masama 

Simon na mali ang impormasyong nasabi: ang kabuuan na sa 
lahat ay apat 

daang talento ng pilak, at dalawang daang ginto: 

{3:12} na ito ay lubusang imposible na ang gayong 

kaapihan ay dapat gawin sa kanila, na nakagawa ng ito sa 

ang kabanalan ng lugar, at ang karingalan at inviolable 

kabanalan ng mga templo, pinarangalan sa buong mundo. 

{3:13} kundi Heliodorus, dahil ng hari 

utos na ibinigay sa kanya, sabi, sa anumang paraan ito ay dapat 



dinala sa ingatang-yaman ng hari. 

{3:14} para sa araw na itinakda niya ay pumasok sa 

mag-order ng mga bagay na ito: dahil dito, nagkaroon ng 
walang maliit na pagdurusa 

sa buong bayan. 

{3:15} kundi ng mga saserdote, prostrating sa kanilang mga 
sarili bago ang 

dambana sa vestments kanilang mga saserdote, na tinatawag 
na sa Langit sa 

iningatan niya na gumawa ng batas hinggil sa mga bagay na 
ibinigay na niya, na 

dapat sila pangangalagaan nang ligtas para sa mga naturang 
bilang nakagawa ng 

kanila na itago. 

{3:16} pagkatapos sinuman ay tumingin ng mga mataas na 
saserdote sa ibabaw, 

ito sana ay nakasakit ng kaniyang puso: para sa kanyang mukha 
at 

ang pagbabago ng kanyang kulay ipinahayag ang panloob na 
pagdurusa ng kanyang 

isip. 

{3:17} sapagkat ang tao ay kaya Nalilibid ng takot at 

Horror ng katawan, na ito ay ipinakita sa kanila na tumingin 



sa kanya, anong lungkot na siya ngayon sa kanyang puso. 

{3:18} tumakbo iba nagtitipun-tipon mula sa kanilang mga 
bahay para sa 

pangkalahatang hinaing, dahil ang lugar na ito ay katulad sa 
darating 

sa pag-aalipusta. 

{3:19} at ang mga kababaihan, ay nagbigkis ng kayong 
magaspang sa ilalim ng kanilang 

ang mga suso, sumagana sa mga lansangan, at ang dalaga ay 

patuloy sa tumakbo, ang ilan sa mga pintuang-daan, at ang ilan 
sa mga pader, at 

iba ang tingin mula sa mga dungawan. 

{3:20} at lahat, ng may hawak ng kanilang mga kamay tungo sa 
Langit, 

hinaing. 

{3:21} pagkatapos ay kaawaan na sana ito ang isang tao na 
makita ang pagbagsak 

ng maraming tao ng lahat ng mga uri, at ang takot sa mga 
mataas 

dahil sa gayong pagkakalagay na saserdote. 

{3:22} pagkatapos nila tinawag ang Pinakamakapangyarihang 
Panginoon upang panatilihin ang 



ang mga bagay na ito na ipinagkatiwala ng pagtitiwala na ligtas 
at siguradong para sa mga na 

nagawa sa kanila. 

{3:23} Gayunpaman Heliodorus pinaandar ang 

nag-utos. 

{3:24} ngayon habang naroon siya ipinakilala ang kanyang sarili 
sa kanyang 

bantayan ang tungkol sa mga ingatang-yaman, ang Panginoon 
ng mga Espiritu, at ang prinsipe 

ng lahat ng kapangyarihan, sanhi ng isang malaking 
pagpapakita, upang ang lahat na 

inakalang darating in sa kanya nangagtaka sa kapangyarihan 

ng Diyos, at nanglupaypay, at natakot na mainam. 

{3:25} sapagkat doon nagpakita sa kanila ang isang kabayo sa 
isang 

kakila-kilabot na sakay sa kanya, at adorned sa isang napaka fair 

panakip, at siya ay tumakbo fiercely, at sinampal sa Heliodorus 
kasama 

kanyang forefeet, at ito ay tila na siya na nakaupo sa kabayo 

may kumpletong renda ng ginto. 

{3:26} dito 'y nagpakita ang dalawang iba pang mga kabataang 
lalaki bago 



kanya, memorable sa lakas, mahusay sa kagandahan, at 
mainam sa 

kasuotan, na lumapit sa kaniya sa magkabilang panig; at 
hinampas sa kanya 

patuloy, at nagbigay sa kanya ng maraming mga latay ng sugat. 

{3:27} at Heliodorus ay biglang na nalugmok sa lupa, at 

ay Nalilibid ng malaking kadiliman: ngunit sila na mga kasama 

siya ay binuhat siya, at inilagay siya sa isang tuta. 

{3:28} kaya niya, na kamakailan lamang ay may isang malaking 
tren at 

sa lahat ng kanyang guwardiya sa nasabing kabang-yaman, 
nagsagawa sila ng, 

ang pagiging hindi upang tulungan ang kanyang sarili sa 
kanyang mga armas: at 

kaya nilang kinilala ang kapangyarihan ng Diyos. 

{3:29} sapagkat niya sa kamay ng Diyos ay palayasin down, at 
mag-ipon 

hindi na makapagsalita kung wala ang lahat ng pag-asa sa 
buhay. 

{3:30} pero pinuri nila ang Panginoon, na may mahimalang 

Pinarangalan ng kanyang sariling lugar: para sa mga templo; na 
medyo nang una 
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puno ng takot at gulo, kung ang Pinakamakapangyarihang 
Panginoon 

nagpakita, puno ng tuwa at galak. 

{3:31} pagkatapos straightways tiyak ng kaibigan ng Heliodorus' 

nanalangin Onias, na kanyang tatawagin ang may pinaka 
mataas na 

ipinagkaloob sa kanya ang kanyang buhay, na ibigay ng mga 
handa nang malagutan ng hininga. 

{3:32} kaya ang mataas na saserdote, suspecting baka dapat sa 
hari 

misconceive na tapos na ang ilang mga kataksilan 

Heliodorus ng mga Judio, ay nag-alay ng isang hain para sa 
kalusugan ng 

ang mga tao. 

{3:33} ngayon bilang mataas na saserdote ay makagagawa ng 
Pagbabayad-sala, 

ang parehong binata sa parehong kasuotan lumitaw at 

nakatayo sa tabi Heliodorus, nagsasabing, ibigay Onias ang 
mataas na saserdote 

dakila Salamat, kung kaya nga para sa kanyang alang-alang sa 
Panginoon ay nagpahintulot 

iyo buhay: 

{3:34} at nakikita na ikaw ay hinampas mula 



Langit, ipahayag sa lahat ng tao ang malakas na kapangyarihan 
ng Diyos. At 

nang kanilang sabihin ang mga salitang ito, magpakita sila pa. 

{3:35} kaya Heliodorus, matapos na siya ay inaalok sakripisyo sa 

ang Panginoon, at ginawang dakilang panata sa kanya na inipon 
sa kanyang 

buhay, at binati Onias, nagbalik sa kanyang hukbo ang hari. 

{3:36} pagkatapos ay nagpatotoo siya sa lahat ng mga tao ang 
mga gawa ng dakilang 

Diyos, na nakita niya sa kanyang mga mata. 

{3:37} at kailan ang hari Heliodorus, na maaaring isang lapat 

lalaki na ipapadala pa muli sa Jerusalem, sinabi niya, 

{3:38} kung mayroon kang anumang mga kaaway o traydor, 
ipadala siya doon, 

at kayo ay makatatanggap ng kanya rin sasaktan, kung siya ay 
makatakas sa 

kanyang buhay: para sa lugar na iyon, walang 
alinlangan; mayroong isang natatanging 

kapangyarihan ng Diyos. 

{3:39} sapagkat siya ay nananahan sa Langit ay ang kanyang 
mga mata sa na 

ilagay, at defendeth ang mga ito; at siya ay Sumusuntok at 
winawasak sa kanila 



na dumating para saktan ang mga ito. 

{3:40} at ang mga bagay hinggil sa Heliodorus, at ang 

pagtupad ng ingatang-yaman, nalaglag ang sa ito uri. 

{4:1} this Simon ngayon, na kami ay nagsalita nang una, ang 
pagkakaroon ng 

naging isang magkakanulo sa kanya ng pera, at ng kanyang 
bansa, buhay-aliping 

Onias, parang niya ha tinakot Heliodorus, at ang mga 
manggagawa 

ng mga kasamaang ito. 

{4:2} gayon ay siya matapang na tawag sa kanya ng isang 
traydor, na may 

nararapat rin ng lungsod, at tendered sa kanyang sariling bansa, 
at 

ay masigasig ng mga batas. 

{4:3} ngunit nang kanilang poot magpunta ngayon, na sa 
pamamagitan ng isa sa 

Ni Simon na pagpaslang sa pangkat ay tapat, 

{4:4} Onias na nakikita ang panganib na ang mga alitan, at na 

Apollonius, bilang gobernador ng Celosyria at Phenice, 

ay sinalanta, at dagdagan ang malisya ni Simon, 



{4:5} siya ay nagtungo sa hari, hindi upang maging isang 
nagparatang ng kanyang 

mga kababayan, pero naghahanap ng mabuti sa lahat, kapwa 
publick at 

pribado: 

{4:6} sapagkat nakita niya na ito ay imposible na ang estado 

dapat patuloy na katahimikan, at umalis si Simon ang kanyang 
kahangalan, maliban kung ang 

hari ay umasa dito. 

{4:7} kundi pagkatapos ng kamatayan ng sinakop ng Seleucus, 
kapag Antiochus, 

tinatawag na Epiphanes, kinuha ang kaharian, Jason ang 
kapatid ni 

Onias na nagpagal underhand maging mataas na saserdote, 

{4:8} Promising sa hari sa pamamagitan ng tatlong 

daan at anim na pung talentong pilak, at ng isa pa 

kita walumpu 't talento: 

{4:9} tabi niya ito, nangako na magtalaga ng isang daan at 

limampung pa, kung siya ay magkaroon ng lisensya na itinakda 
sa kanya ang isang lugar para sa 

mag-ehersisyo, at sa pagsasanay ng mga ng mga kabataan sa 
mga uso ng 



ang mga pagano, at isulat ang mga ito ng Jerusalem sa pangalan 
ng 

Antiochians. 

{4:10} na kapag ipinagkaloob ng hari, at siya ay may 

nakuha sa kaniyang kamay ang panuntunan na pagdaka ang 
dinala niya sa kanyang sarili 

bansa sa Greekish fashion. 

{4:11} at ang maharlikang mga pribilehiyo na ipinagkakaloob ng 
espesyal na pagbibigay lugod 

sa mga Judio sa pamamagitan ng John ang Ama ng Eupolemus, 

nagpunta na ambasador sa Roma para sa mga amistad at 
tulong, kinuha niya 

layo; at binibitawan ang pamahalaan na kung saan ay 

ayon sa batas, pinalaki niya ang bagong customs laban sa 

batas: 

{4:12} sapagkat nagtayo siya ng masayang lugar ng ehersisyo sa 
ilalim ng 

tower sa sarili nito, at dinala ang punong kabataang lalaki sa 
ilalim ng kanyang 

pasasakop, at ginawa silang magsuot ng sumbrero. 

{4:13} ngayon, gayon ang taas ng Griyego na uso, at 

pagtaas ng heathenish asal, sa pamamagitan ng labis na mga 



profaneness ni Jason, na di-makadiyos na mga sawing-palad, at 
walang mataas 

priest; 

{4:14} na ang mga pari ay walang lakas ng loob na maglingkod 
sa iba pang 

sa altar, ngunit hinahamak ang templo, at pagpapabaya sa 

sakripisyo, hastened upang maging kabahagi ng mga labag sa 
batas 

kabayaran sa lugar ng ehersisyo, matapos ang laro ng Discus 

nanawagan sila ng; 

{4:15} hindi pagtatakda pamamagitan ng honours ng kanilang 
mga ama, pero 

like sa lahat ng kaluwalhatian ng mga Grecians. 

{4:16} sa kadahilanan na dumating sa kanila ang masidhing 
sakuna: 

sapagkat sila ay may kanila sa kanilang mga kaaway at 
avengers, na 

pasadyang sinundan nila tinititigan, at kung kanino sila 

ninais na maging katulad ng sa lahat ng bagay. 

{4:17} sapagkat ito ay hindi isang magaang na bagay na 
gumawa ng kasamaan laban sa 

ang mga batas ng Diyos: ngunit ang mga sumusunod sa oras 
ang maghahayag ng mga ito 



bagay na ito. 

{4:18} ngayon kapag ang laro na ginagamit bawat 
pananampalataya taon 

ang iningatan sa Tyrus, ang mga hari roon, 

{4:19} ito ungracious Jason ay nagpadala ng sugo ng espesyal na 

mula sa Jerusalem, na mga Antiochians, dalhin ang tatlo 

daang drachms ng pilak sa paghahain ng Hercules, 

akma na maging mayhawak niyon ay naisip hindi upang 
magkaloob ng 

sa mga hain, dahil ito ay hindi maginhawa, kundi maging 

ay nakalaan para sa iba pang mga singil. 

{4:20} ang pera noon, sa pagsasaalang-alang ng nagpadala, ay 

hinirang na Hercules' sakripisyo; Ngunit dahil sa mga maytaglay 
ng 

niyon, ito ay nagtatrabaho sa paggawa ng gallies. 

{4:21} ngayon kailan Apollonius ang anak ni Menestheus ay 

ipinadala sa Egipto para sa Koronasyon ng hari Ptolemeus 

Philometor, Antiochus, ang pag-unawa sa kanya hindi upang 
maging maayos 

naapektuhan ang kanyang gawain, na inilaan para sa kaligtasan 
ng kanyang sarili: 

Pahina 679 2 Maccabees 



kung saan siya nagpunta para Joppe, at mula roon sa 
Jerusalem: 

{4:22} kung saan tinanggap siya honourably ni Jason, at 

ng lungsod, at dinala sa sulo alight, at may 

dakilang shoutings: at pagkatapos nito kaya umalis kasama ang 
kanyang hukbo sa 

Phenice. 

{4:23} tatlong taon pagkatapos ipinadala ni Jason ang 
Menelaus, ang 

kapatid ni Simon ispesyal, upang dalhin ang pera sa mga hari, 

at ilagay sa kanya sa isip ng ilang bagay na kailangan. 

{4:24} kundi niya isinusubo sa kinaroroonan ng hari, 

Kapag may tutuparin niya siya para sa maluwalhating 
pagpapakita ng 

nakuha ng kanyang kapangyarihan, ang priesthood para sa 
kanyang sarili, na nag-aalok ng higit sa 

Jason ng tatlong daang talento ng pilak. 

{4:25} para naparito siya sa hari ng utos, pagdadala ng 

walang bagay na karapat-dapat sa mataas na pagkasaserdote, 
kundi ang magkaroon ng matinding galit ng isang 

malupit na punong malupit, at ang galit ng isang malupit na 
hayop. 



{4:26} pagkatapos ay Jason, na noon ay nakapagpahina sa 
kanyang sariling kapatid, 

unti-unting humihina dahil sa iba, ay napilitang tumakas sa 

ang bansa ng mga Ammonita. 

{4:27} kaya Menelaus ng principality: ngunit bilang para sa 

pera na ipinangako niya sa hari, kinuha niya ang walang mabuti 

mag-order para sa mga ito, kahit kailangan ng Sostratis ang 
pinuno ng kastilyo ito: 

{4:28} sapagkat sa kanya appertained ang pagtitipon ng mga 

mga kaugalian. Dahil dito, kapwa sila tinawag sa hari. 

{4:29} ngayon Menelaus ay naiwan ng kanyang kapatid na si 
Lysimachus sa kanyang 

pumalit sa priesthood; at kaliwang mga Crates Sostratus, kung 
sino si 

gobernador ng mga Cyprians. 

{4:30} samantalang ang mga bagay na iyon ay sa paggawa nito, 
sila ng Tarsus 

at Mallos ay gumawa ng Panghihimagsik, dahil sila ay ibinigay 
sa 

mga babae sa mga hari, tinatawag na Antiochus. 

{4:31} pagkatapos ay dumating ang hari sa lahat na 
nagmamadali upang payapain ang mga bagay na ito, 



aalis ang Andronicus, isang taong may awtoridad, para sa 
kanyang representante. 

{4:32} ngayon Menelaus, ipalagay na siya ay nakakuha ng 

pagbibigay ng oras, palihim na ilang sisidlan ng ginto mula sa 
mga 

templo, at ang ilan sa kanila ay nagbigay Andronicus, at ilang 
siya 

binibenta sa Tyrus at ang mga lungsod sa palibot. 

{4:33} na kapag Onias nalaman nang may katiyakan, siya ay 
pinagsabihan 

kanya, at lumigpit sa Santuwaryo sa Daphne, na 

nagsisinungaling sa Antiochia. 

{4:34} dahil dito Menelaus, pagkuha ng Andronicus apart, 

nanalangin, kanya upang makakuha ng mga Onias sa kanyang 
mga kamay; na ang pagiging 

kinumbinsi doon, at mangyayari Onias sa panlilinlang, binigyan 

kanya ang kanyang kanang kamay sa sumpa; at bagaman siya 
ay pinaghihinalaang 

sa kanya, subalit nahikayat niya siya magbangon ng mga 

santuwaryo: kanino pagdaka siya tumigil ka nang walang 
pagsasaalang-alang ng 

katarungan. 



{4:35} para sa mga ang na maging sanhi ng hindi lamang mga 
Hudyo, ngunit marami 

din ng iba pang mga bansa, kinuha ang malaking pagkagalit, at 
ang karamihan 

nalungkot sa hindi makatarungan na pagpatay ng tao. 

{4:36} at kapag dumarating ang mga haring muli mula sa mga 

lugar tungkol sa Cilicia, ang mga Judio na nasa lunsod, at 

nagreklamo ang ilan sa mga Griyego na pinagtaniman man din, 
ang katotohanan 

dahil sa Onias ay napatay nang walang dahilan. 

{4:37} nga Antiochus ay magaan sa kalooban paumanhin, at 

lumipat sa awa, at umiyak, dahil sa mga matino at disenteng 

ugali niya na patay. 

{4:38} at pagiging nagalab sa galit, pagdaka kinuha niya 

layo ng Andronicus kanyang kulay-ube, at upa ang kanyang mga 
damit, at 

humahantong sa kanya sa pamamagitan ng buong lungsod sa 
mismong lugar na iyon, 

kung saan siya nakagawa ng kasamaan laban sa Onias, pinatay 
ang may 

siya ang sinumpa mamamatay-tao. Kaya gagantimpalaan ng 
Panginoon ang siya niyang 



kaparusahan, habang ang nararapat sa kanya. 

{4:39} ngayon kapag maraming sacrileges ay ginamit sa 

ang lungsod ni Lysimachus sa pahintulot ng Menelaus, at 

ang bunga niyon ay kumalat sa ibang bansa, maraming tao ang 
nagtipon 

kanilang sarili na magkakasama laban sa Lysimachus, maraming 
sisidlan ng 

pagiging na natangay na ginto. 

{4:40} kung saan ang karaniwang mga tao tumataas, at pagiging 

puno ng galit, Lysimachus armadong mga tatlong libong 

tao, at nagsimulang muna ialay ng karahasan; pagiging sa isang 
Auranus 

ang pinuno, isang tao na malayo nawala ilang taon, at hindi 
nababawasan sa kahangalan. 

{4:41} sila pagkatapos makita ang pagtatangka ni Lysimachus, 
ilang 

ng mga inagaw bato, ilan clubs, iba pagkuha ng nabunot 

alikabok, na siyang susunod mamatay, ay palayasin sa kanila 
lahat ng sama-sama sa 

Lysimachus, at yaong mga inilagay sa kanila. 

{4:42} kaya marami sa mga ito nasugatan nila, at ilang sila 



tumama na sa lupa, at lahat ng mga ito sila ay sapilitang upang 
tumakas: ngunit 

para sa mga churchrobber ang kanyang sarili, siya pinatay nila 
katabi ng 

kabang-yaman. 

{4:43} ng mga bagay na ito kaya nagkaroon ng isang suspek 

inilatag laban sa Menelaus. 

{4:44} ngayon kapag ang hari ay Tyrus, tatlong lalaki na 

ipinadala mula sa Senado nakiusap ang kapakanan sa harapan 
niya: 

{4:45} ipinangako ngunit Menelaus, na ngayon ay nahatulan, 

Ptolemee ang mga anak ng Dorymenes na bigyan siya ng 
maraming pera, kung 

sana niya papayapain ang hari papunta sa kanya. 

{4:46} whereupon Ptolemee pagkuha ng hari muna sa isang 

ilang gallery, waring upang kumuha ng hangin, ay nagdala sa 
kanya upang maging 

ng isa pang isipan: 

{4:47} kung kaya nga 't pinalabas niya Menelaus mula sa 

paratang, na bagaman naging dahilan ng lahat ng 

pilyo: at ang mga mahihirap na tao, na, kung sinabi nilang 
kanilang 



sanhi, oo, sa harapan ng Scythians, dapat nahatulang 

inosente, sila hinatulan siya ng kamatayan. 

{4:48} gayon sila na sumunod sa bagay na ito para sa lungsod, 
at 

para sa mga tao, at para sa mga banal na sisidlan, ay malapit 
nang magdusa 

hindi makatarungan na kaparusahan. 

Kaya nga maging sila ng Tyrus, Kinilos ng galit ang {4:49} 

ng na dulot ng masasamang gawa, sila honourably malibing. 

{4:50} at sa gayon sa pamamagitan ng kasakiman ng mga ito na 

ang kapangyarihan ng Menelaus nanatili pa rin sa awtoridad, 

nag-iibayo ang kasamaan, at ang pagiging isang dakilang 
traydor upang ang mga mamamayan. 

{5:1} tungkol sa parehong oras ang mga Antiochus ay naghanda 
ng Kanyang Ikalawang 

paglalayag sa Egipto: 

{5:2} at pagkatapos ay nangyari ito, na sa pamamagitan ng lahat 
ng mga lungsod, para sa 

sa loob halos ng apat na pung araw, may mga nakikita na 
horsemen 

tumatakbo sa hangin, sa tela ng ginto, at armadong sa lances, 

tulad ng isang pulutong ng mga kawal, 
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{5:3} at mga tropa ng mga horsemen sa array, makakasalubong 
at 

tumatakbo ang isa laban sa isa, sa pagyanig ng mga kalasag, at 

maraming pikes, at pagguhit ng espada, at ng pagbaling ng 

sibat, at kumikinang ng mga gintong palamuti, at renda ng lahat 

nag-aayos. 

{5:4} kaya nga ang bawa 't lalaking nanalangin na iyon gayon 

maaaring bumaling sa mabuti. 

{5:5} ngayon kapag may lumabas na isang maling rumour, 
bilang 

Bagama 't Antiochus ay patay, si Jason ay kinuha sa hindi 
bababa sa isang 

isang libong lalaki, at biglang ginawa ng pagsalakay sa lunsod; 

at ang mga ibabaw ng mga pader na ilagay ang mga likod, at 
ang 

lungsod nang maglaon kinuha, Menelaus tumakas sa kastilyo: 

{5:6} kundi Jason pinatay ng kanyang sariling mga mamamayan 
nang walang awa, hindi 

isinasaalang-alang na upang makakuha ng mga araw ng kanila 
ng sarili niyang bayan 



magiging isang pinaka malungkot na araw para sa kanya; Ngunit 
iniisip nila 

kanyang mga kaaway, at hindi ang kanyang mga kababayan, 
kung kanino siya 

sinakop. 

Gayon man {5:7} para sa lahat ng ito ay natamo niya ang hindi 
ang pamunuan, 

Pero sa ang huling natanggap kahihiyan para sa gantimpala ng 
kanyang pagtataksil, 

at nagsitakas patungo muli sa bansa ng mga Ammonita. 

{5:8} sa huli kaya nagkaroon siya ng malungkot na return, 

pagiging inakusahan bago Aretas ang hari ng mga Arabe, 

pagtakas mula sa lunsod sa lunsod, tinugis ng lahat ng mga tao, 
na sila 'y inyong kapopootan bilang isang 

forsaker ng mga batas, at pagiging na sa mga karumal-dumal na 
gawain bilang isang 

buksan ang kaaway ng kanyang bayan at mga kababayan, siya 
ay itinapon mula 

sa Egipto. 

{5:9} gayon siya na nagtaboy sa marami mula sa kanilang bansa 

nasawi sa isang di kilalang lupain, ihihinto na ang 
Lacedemonians, 



at iniisip na doon maghanap succour dahil sa kanyang mga 
kamag-anak: 

{5:10} at ang itinaboy ang marami unburied ay wala 

upang magdalamhati para sa kanya, ni anumang taimtim na 
libing sa lahat, ni 

libingan na kasama ng kanyang mga magulang. 

{5:11} ngayon nang dumating ito na ginawa ng hari 

kotse, naisip niya na ang Judea ay naghimagsik: kung saan 

pag-alis sa Egipto sa isang galit na galit na isipan, kinuha niya 
ang lungsod ng 

ng armas, 

{5:12} at inutusan ang kanyang mga tauhan ng digmaan hindi 
upang iligtas ang mga ganyan 

nagkakilala sila, at patayin tulad ng nagpunta sa mga bahay. 

{5:13} gayon doon ay pagpatay ng bata at matanda, paggawa 
ng 

layo ng kalalakihan, kababaihan, at mga bata, pinapatay ng 
dalaga at 

ang mga sanggol. 

{5:14} at doon ay nawasak sa loob sa loob ng tatlong 

buong araw fourscore libo, na apat na pung libo 

napatay sa labanan; at walang kalagayang nabili kaysa mapatay. 



{5:15} pa siya hindi nilalaman na may ito, ngunit ipinapalagay 
na 

nagpupunta sa kabanal-banalang templo ng buong 
mundo; Menelaus, 

ang traydor sa mga batas, at sa kanyang sariling bayan, na ang 
kanyang 

Gabay: 

{5:16} at pagkuha ng mga banal na sisidlan sa maruming kamay, 

at may nilalapastangan ang mga kamay na humihila pababa sa 
mga bagay na 

inilaan ng iba pang hari sa pagpapalaki at kaluwalhatian at 

karangalan ng mga lugar na ito, binigyan niya sila palayo. 

{5:17} at kaya hambog si Antiochus sa isip, na siya 

hindi itinuturing na Panginoon ay nagalit para sa isang habang 
para sa mga 

ang mga kasalanan ng mga ito na naninirahan sa mga lungsod, 
at samakatuwid ang kanyang mga mata ay 

hindi sa mga lugar na ito. 

{5:18} para silang hindi naging dating niyapos sa marami 

Pagdaka ay kasalanan, ang taong ito, nang dumating siya, 

hinampas, at ilagay ang likod mula sa kanyang kapangahasan, 
bilang Heliodorus 



ay, kung sino ang sinakop ng Seleucus ang hari na nagpadala 
para tumanaw ng kabang-yaman. 

{5:19} hindi pinili gayon pa man sa Diyos ang mga tao para sa 

alang-alang sa lugar, kundi sa lugar na malayo sa mga taong 
naroroon. 

{5:20} at samakatuwid ang lugar mismo, na kasalo 

kasama nila ang mga pagsubok na nangyari sa bansa, ay 

Pagkatapos makipag-usap sa mga benepisyo na isinugo mula sa 
Panginoon: 

at kapag ito ay pinabayaan sa poot ng Makapangyarihang 
Diyos, kaya 

muli, ang dakilang Panginoon na inire-reconcile, ito ay itinatag 
sa lahat 

kaluwalhatian. 

{5:21} kapag ang mga Antiochus ay dinala sa templo isang 

libo at walong daang talento, siya ay lumisan sa lahat 
nagmamadali 

sa Antiochia, weening sa kanyang kapalaluan upang gumawa ng 
mga lupain 

loob, at ang mga dagat na dinadaanan ng mga paa: ganyan ang 

pagmamataas ng kanyang isipan. 

{5:22} at iniwan niya ang mga gobernador na nagpapahirap sa 
bansa: sa 



Jerusalem, Philip, para sa kanyang bansa a Phrygian, at para sa 

asal sa mas mabangis kaysa sa kanya na inilagay doon; 

{5:23} at sa Garizim, Andronicus; at bukod sa, 

Menelaus, na mas masahol pa kaysa sa lahat ng iba na ang 
nanganak ng isang mabigat na kamay 

sa paglipas ng mga mamamayan, ang pagkakaroon ng isang 
malisyosong isipan laban sa kanyang 

mga kababayan ang mga Judio. 

{5:24} ipinadala niya din na pinaka-kasuklam-suklam 
namiminuno Apollonius 

sa isang hukbo ng dalawang at dalawampung libong, pag-uutos 
sa kanya 

patayin ang lahat ng yaong nasa kanilang pinakamahusay na 
edad, at ibenta ang 

babae at ang maliliit na uri: 

{5:25} na dumarating sa Jerusalem, at pagpapanggap sa 
kapayapaan, 

ay nagpigil hanggang ang banal na araw ng sabbath, kapag 
pagkuha ng mga 

Judio sa pagtupad ng mga banal na araw, inutusan niya ang 
kanyang mga tauhan upang bigyang-lakas ang 

kanilang mga sarili. 

{5:26} at kaya pinatay niya ang lahat sa kanila na ay wala na ang 



pagdiriwang ng araw ng sabbath, at tumatakbo sa 
pamamagitan ng mga lungsod na may 

pinatay ng mga sandata ang lubhang maraming tao. 

{5:27} kundi si Judas Maccabeus sa siyam ng iba, o 

nangatitilihan dahil dito, lumigpit sa mga ilang, at nabuhay 

sa mga bundok ang mga pamamaraan ng mga hayop, sa 
kanyang 

kumpanya, na pinakain sa damo patuloy, baka sila 

kabahagi ang polusyon. 

{6:1} hindi nagtagal pagkatapos nito ang mga hari ay nagpadala 
ng matanda ng 

Athens upang pilitin ang mga Hudyo upang lumayo sa mga 
batas ng kanilang 

mga ama, at hindi upang mamuhay alinsunod sa mga batas ng 
Diyos: 

{6:2} at sa dumihan din ang templo sa Jerusalem, at sa 

ang tawag dito ang templo ni Jupiter Olympius; at na sa 
Garizim, 

ng Jupiter ang tagapagtanggol ng mga dayuhan, tulad ng 
ginawa nila nais na 

nanirahan sa mga lugar na ito. 

{6:3} dumating sa ang kalikuan ay masidhi at 



mabigat na ang mga tao: 

{6:4} para sa mga templo ay puno ng kaguluhan at revelling ng 

ang mga Gentil, na dallied sa mga patutot, at may kinalaman sa 

ang mga kababaihan sa loob ng circuit ng mga banal na lugar, at 
bukod sa 

na nagdala sa mga bagay na hindi naaayon sa batas. 
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{6:5} altar din ay puno ng mga lapastangang bagay, na 

ang batas ang nagbabawal. 

{6:6} ni ang naaayon sa batas para sa isang tao upang 
panatilihin ang sabbath 

araw o sinaunang pag-aayuno, o ipinapahayag ang kanyang 
sarili sa lahat na Judio. 

{6:7} at sa araw ng kapanganakan ng ang hari bawat buwan sila 

dinala sa mapait na panghihimok na kumain ng mga hain; at 

kapag tinupad ang ayuno ng Bacchus, ang mga Hudyo ay 

napilitang sumama sa prusisyon sa Bacchus, dala-dala si ivy. 

{6:8} bukod doon may lumabas ang isang utos para sa kapuwa 

ang mga lungsod ng mga pagano, sa pamamagitan ng 
Ptolemee, ang mungkahi sa laban 

ang mga Judio, na sila dapat obserbahan sa parehong 
kalakaran, at maging 



kabahagi ng kanilang mga hain: 

{6:9} at sinuman ay hindi naaayon sa kanilang mga sarili sa mga 

asal ng mga Gentil ay dapat ilagay sa kamatayan. Pagkatapos ay 
maaaring 

nakita ng lalaki ang kasalukuyang kalungkutan. 

{6:10} sapagkat may dalawang babaeng dinala, sino ang may 

tuliin ang kanilang mga anak; kanino nang lantaran nilang 
inakay 

sa paligid ng lungsod, ang mga sanggol na namimigay sa 
kanilang mga dibdib, sila 

silay headlong mula sa dingding. 

{6:11} at iba pa, na kaya tumakbo nang sabay-sabay sa mga 
kuweba malapit sa 

sa pamamagitan ng, na panatilihing banal ang araw ng sabbath 
lihim, na natuklasan sa pamamagitan ng 

Felipe, ay lahat sinunog magkasama, dahil gumawa sila ng isang 

budhi na tulungan ang kanilang sarili para sa karangalan ng mga 
karamihan 

banal na araw. 

{6:12} ngayon, ako ay sumasamo sa kanila na basahin ang aklat 
na ito, kaya sila 

huwag panghinaan ng loob para sa mga kalamidad na ito, kundi 
upang sila ay hatulan 



mga kaparusahang hindi na para sa pagkalipol, ngunit para sa 
isang 

parusa ng ating bansa. 

{6:13} sapagkat ito ay tanda ng kanyang kabutihan, kapag 

tagatupad ng masasama ay hindi nagdanas ng anumang 
mahabang panahon, ngunit pagdaka 

parusahan. 

{6:14} para hindi tulad sa ibang bansa, kanino ang Panginoon 

matiyagang forbeareth na parusahan, hanggang sa sila ay 
dumating ang 

kaya siya yumayaman kaganapan ng kanilang mga kasalanan, sa 
amin, 

{6:15} baka na, na lumapit na ang taas ng kasalanan, 

Pagkatapos siya ay maghihiganti sa atin. 

{6:16} at kaya nga hindi niya withdraweth ang kanyang awa 

mula sa amin: at kahit parusahan siya sa paghihirap, pa ay siya 

hindi talikuran ang kanyang mga tao. 

{6:17} subalit hayaan ito na kami sa nagsalita para sa isang 
babala sa 

atin. At ngayon ay tayo na ang nagpapahayag ng mga bagay na 
ito sa 

ang ilang mga salita. 



{6:18} Eleazar, isa sa mga prinsipal na tagasulat, isang 
matandang lalaki, 

at ng isang mahusay na napaboran na mukha, ay pinilit na 

buksan ang kanyang bibig, at kumain ng baboy ang laman. 

{6:19} kundi siya, ang pagpili sa halip na bumangon, na 
mamatay kaysa sa 

live na madungisan ang gayong karumal-dumal, dumura sa ito, 
at 

ay kusang umuwi na ang mga pagdurusa, 

{6:20} kapag kinakailangang sila darating, na ang matatag na 

maipapakita na laban sa gayong mga bagay, tulad ng mga hindi 
naaayon sa batas para sa pagmamahal ng 

buhay upang maging matikman. 

{6:21} kundi ang nangangalaga sa masasama kapistahan, 

para sa mga dati ko nang kakilala pa sila kasama ang mga tao, 
dinadala sa kanya 

muna, na ipinamamanhik sa kaniya upang magdala ng mga 
laman ng kanyang sariling tadhana, 

tulad ng ay naaayon sa batas para sa kanya sa gamitin, at 
gumawa ng mga bilang kung siya ay kumain 

ang laman na binawi ang hain na iniuutos ng hari; 

{6:22} na sa paggawa nito siya ay maliligtas mula sa kamatayan, 



at para sa mga gulang na pakikipagkaibigan sa kanila 
makahanap ng lingap. 

{6:23} ngunit sinimulan niyang isipin nang may katalinuhan, at 
naging gaya 

kanyang edad, at ang kadakilaan ng kanyang sinaunang taon, at 
ang 

kapurihan ng kanyang kulay abong na ulo, kung saan sila ay 
dumating, at kanyang mga karamihan 

tapat ng edukasyon mula sa bata, o sa halip ng banal na batas 
na ginawa 

at ibinigay ng Diyos: kaya sumagot siya dito, at 

willed sila ng mga straightways na magpadala sa kanya sa 
libingan. 

{6:24} sapagkat hindi ito nararapat sa edad natin, sabi niya, sa 
anumang paraan na 

dissemble, kung saan ang maraming bata pang tao baka isipin 
na 

ELEAZAR, walong pung taon ang pagiging matanda at sampung, 
na ay wala na ngayon 

sa isang di kilalang relihiyon; 

{6:25} at sa gayon sila sa pamamagitan ng aking pagkukunwari, 
at hangaring 

Live ng kaunting panahon at ilang sandali pa, dapat malilinlang 



sa akin, at ako ay makakuha ng mantsa sa aking katandaan, at 
gawin itong 

karumal-dumal. 

{6:26} para sa kahit na sa kasalukuyan ay dapat ko 

iniligtas mula sa kaparusahan ng lalaki: hindi pa dapat ako 

makatakas sa mga kamay ng Pinakamakapangyarihan, hindi 
buhay, o patay. 

{6:27} dahil dito ngayon, matapang pagbabago sa buhay na ito, 
ako ay 

Ipakita mo sarili ko isa na sa mga edad ng aking hinihingi, 

{6:28} at mag-iwan ng isang memorable na halimbawa tulad ng 
maging bata 

mamatay ng kusa at buong tapang para sa marangal at 

banal na batas. At nang sabihin niya ang mga salitang ito, agad 

nagpunta siya sa pagdurusa: 

{6:29} nila na humantong sa kanya nagbabago ang mabubuti ay 
nanganak sila 

siya ng kaunti bago sa galit, dahil ang foresaid talumpati 

nagpatuloy, tulad ng akala nila, mula sa isang desperadong 
isipan. 

{6:30} ngunit kapag handa na siyang mamatay sa mga latay, 
siya 



dumaing, at sinabi, ito ay makikita sa Panginoon, na may mga 

banal na kaalaman, na kung saan ko maaaring ay naihatid na 

mula sa kamatayan, ako ngayon tiisin ang matinding sakit sa 
katawan sa pagiging 

binugbog: ngunit sa kaluluwa ay maayos na nilalaman upang 
pahintulutan ang mga bagay na ito, 

dahil takot ako sa kanya. 

{6:31} at sa gayon ang lalaki na namatay, umaalis ang kanyang 
kamatayan para sa isang 

halimbawa ng isang marangal na katapangan, at isang bantayog 
ng kabanalan, hindi 

lamang sa mga kabataang lalaki, kundi sa lahat ng kanyang mga 
bansa. 

{7:1} ito rin ay nangyari na, na pitong magkakapatid na lalake sa 
kanilang 

ina ay dinakip, at pinilit ng hari laban sa mga 

batas na lasa ng laman ng baboy, at ay pinarusahan ng 

panghampas at panghagupit. 

{7:2} maliban sa isa sa kanila na nangusap una nagsabi ng 
ganito, ano ang 

sasampalataya ka magtanong o matutuhan sa atin? tayo ay 
handang mamatay, bagkus 

kaysa sa lalabag sa mga batas ng ating mga ninuno. 



{7:3} at ang hari, ang pagiging sa isang matinding galit, ay nag-
utos ng kawali 

at caldrons sa gagawing mainit: 

{7:4} kung aling pagdaka pinainit, iniutos niya na 

Gupitin ang dila niya na nangusap sa una, at putulin ang 

sukdulan na bahagi ng kanyang katawan, ang natitirang bahagi 
ng kanyang mga kapatid at sa kanyang 

naghahanap ang ina. 

{7:5} ngayon nang sa gayon siya ay pingkaw sa lahat ng kanyang 
mga miyembro, 
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siya ay nag-utos sa kanya pagiging pa buhay na dinadala sa 
apoy, 

at upang maging pinirito sa kawali ang: at tulad ng singaw ng 
mga pan 

isang magandang loob na ipinamahagi, pinayuhan nila ang isa 't 
isa sa 

ang ina mamatay, nagsasabi nang ganito, 

{7:6} ang Panginoong Diyos ay tumingin sa atin, at sa 
katotohanan ay 

kapanatagan sa atin, tulad ni Moises sa kanyang mga awitin, na 
nakasaksi sa 

ang kanilang mukha, ipinahayag, sinabi, at siya ay inaliw sa 



kanyang mga lingkod. 

{7:7} kapag ang mga una ay patay matapos ang numero na ito, 
sila 

naghatid ng pangalawa sa gumawa sa kanya ng isang 
pangungutya stock: at kapag 

tumabi sila sa balat ng kanyang ulo gamit ang buhok, sila 

Tinanong siya, maaari bang huwag kakain, bago ka maaaring 
parusahan 

sa buong ng bawat kasapi ng iyong katawan? 

{7:8} ngunit siya sumagot sa kanyang sariling wika, at sinabi, 
hindi. 

Dahil dito tumanggap din siya ng susunod na pagdurusa sa 
pagkakasunod-sunod, bilang ang 

ginawa ang dating. 

{7:9} at kapag siya ay sa ang huling kinapos, sabi niya, gusto mo 

isang matinding galit itinago sa atin mula sa kasalukuyang 
buhay na ito, ngunit ang hari ng mga 

mundo ay magbabangon sa atin ng, na namatay para sa 
kanyang mga batas, sa 

buhay na walang hanggan. 

{7:10} matapos siya ay ang pangatlo ay ginawa ng isang 
pangungutya sa riles: 



at kapag siya ay kinakailangan, inilagay niya ang kanyang dila, at 
na 

tama hindi magtatagal, ipinangangaral ang kanyang mga kamay 
nang may dangal. 

{7:11} at sinabi nang buong tapang, ito na ako mula sa Langit; 

at para sa kanyang mga batas ay hinahamak ko ang kanila; at 
mula sa kanya, umaasa ako na 

muling tumanggap sa kanila. 

{7:12} kung kaya 't ang hari, at sila na mga kasama 

kanya, namangha sa tapang ng binata, para sa na siya 

wala itinuturing ang sakit. 

{7:13} ngayon kapag ang taong ito ay namatay rin, pahihirapan 
nila 

at sinisira ang ikaapat sa gayon ding paraan. 

{7:14} kaya kapag handa na siyang mamatay siya nagsabi ng 
ganito, ito ay 

mabuti, siya na pinatay ng mga tao, upang hanapin ang pag-asa 
mula sa Diyos 

na ibabangon ang muli niya: para sa iyo, ikaw ay magkakaroon 
ng walang 

pagkabuhay na mag-uli sa buhay. 

{7:15} pagkatapos nila dinala ang ikalimang din, at sinisira 



kanya. 

{7:16} pagkatapos ay tumingin siya sa hari, at sinabi, ikaw ang 
may 

kapangyarihan sa mga tao, ikaw ay may pagkasira, ikaw 
gumawa ano ikaw 

sa ibig; Subalit hindi naiisip na ang ating bansa ay pinabayaan 
ng Diyos; 

{7:17} ngunit nananatili ang ilang sandali, at masdan ang 
kanyang dakilang kapangyarihan, 

paano pahihirapan niya iyo at sa iyong mga binhi. 

{7:18} matapos kanya din nila dinala ang ikaanim, na ang 
pagiging 

handa mamatay sinabi, huwag kayong padaya walang 
kadahilanan: para tayo 

pahintulutan ang mga bagay na ito para sa ating sarili, 
pagkakaroon ng nagkasala laban sa ating 

Diyos: kaya nga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa sa amin. 

{7:19} maiwasang isipin hindi ikaw, na itinago sa kamay upang 
magsikap 

laban sa Diyos, upang ikaw ay makatakas hindi naparurusahan. 

{7:20} ngunit ang ina ay kagilagilalas na higit sa lahat, at 

karapat-dapat sa marangal na memori: para nang makita niya 
ang kanyang pitong 



mga anak na pinatay sa loob sa loob ng isang araw, siya ay 
nagsilang sa ito sa isang 

magandang tapang, dahil sa pag-asang mayroon siya sa 
Panginoon. 

{7:21} oo, hinikayat niya ang bawat isa sa kanyang sariling 

wika, puno ng matapang na mga Espiritu; at pinupukaw ang 
kanyang 

womanish kaisipan ng isang tunay na lalaki ang tiyan, sinabi 
niya sa 

kanila, 

{7:22} di ko kung paano pumasok kayo sa aking sinapupunan: 
para sa ako 

ni ibinigay sa iyo ng hininga kahit ang buhay, ni hindi ito ko na 
nabuo 

ang mga miyembro ng bawat isa sa inyo; 

{7:23} ngunit walang duda na ang lumikha ng daigdig, na 

nabuo ang henerasyon ng mga tao, at nalaman ang simula 

ng lahat ng bagay, gayon din ng kanyang sariling awa bibigyan 
kayo ng hininga at 

buhay muli, bilang kayo ngayon itinuturing hindi sariling iyong 
sarili para sa kanyang 

mga batas kapakanan. 



{7:24} ngayon kinamuhian ng Antiochus, nag-iisip sa kanyang 
sarili, at 

suspecting sa ito upang maging isang reproachful na pananalita, 
samantalang ang bunso 

nang nabubuhay pa, ay hindi lamang pinayuhan siya ng mga 
salita, kundi pati na rin 

Tiniyak sa kanya ng mga sumpa, na kanyang gagawin siyang 
parehong isang mayaman 

at isang maligayang tao, kung siya ay humiwalay sa mga batas 
ng kanyang 

mga ama; at na rin siya magdadala sa kanya para sa kanyang 
mga kaibigan, at 

magtiwala sa kanya sa gawain. 

{7:25} ngunit kapag ang mga kabataang lalaki ang hindi sa 
anumang kaso makikinig 

sa kanya, tinatawag ang kanyang ina ng hari, at sinabi sa kanya 
na 

ang payo niya sa binata na iligtas ang kanyang buhay. 

{7:26} at kapag hinikayat niya sa kanya sa maraming salita, 

Nangako siya sa kanya na siya ay nagpapayo ng kanyang anak. 

{7:27} kundi pagyuko niya sarili palapit sa kanya, nagtatawanan 
ang mga 



malupit na punong malupit na nililibak, ay nangusap sa kanyang 
mga wika ng bansa sa ito 

pamamaraan; O anak ko, may awa sa akin na ang nanganak sa 
iyo ng siyam 

buwan sa aking sinapupunan, at ibinigay sa iyo ng mga tatlong 
taon, at 

inalagaan kita, at pinalaki ka sa edad na ito, at 

tiniis ng mga problema ng edukasyon. 

{7:28} Ipinamamanhik ko sa iyo, aking anak, Tignan mo sa mga 
langit at 

ang lupa, at ang lahat ay naroroon, at isipin na ang Diyos ay 
ginawa 

kanila ang mga bagay na hindi; at gayon ang sangkatauhan ay 
ginawang 

gayon din naman. 

{7:29} ay natatakot ng hindi ito taong sumira, subalit, ang 
pagiging karapat-dapat ng iyong 

mga kapatid, ay kumuha ng iyong kamatayan ang matatanggap 
ko sa iyo muli sa 

awa sa iyong mga kapatid. 

{7:30} nilalasap pa niya ay nagsasalita ng mga salitang ito, ang 

Sinabi ng binata, maghintay na kayo para? Hindi ko susundin 
ang 



utos ng hari: pero susundin ko ang utos ng 

ang batas ay ibinigay sa ating mga magulang ni Moises. 

{7:31} at ka, na naging may-akda ng lahat ng kasamaan 

laban sa mga Hebreo, ay hindi makatakas sa mga kamay ng 
Diyos. 

{7:32} sapagkat magdusa tayo dahil sa ating mga kasalanan. 

{7:33} at kahit na ang buhay na Panginoon ay magalit sa amin 
ng 

medyo samantalang para sa aming parusa at pagtutuwid, 
subalit siya ay magiging 

sa isa muli sa kanyang mga lingkod. 

{7:34} nguni 't ikaw, Oh pagpapatapon na lalaki, at ng lahat ng 
iba pang karamihan 

masama, hindi itinaas nang walang dahilan, ni mapagmataas sa 

hindi tiyak ang pag-asa, itinataas ang mga kamay mo laban sa 
mga tagapaglingkod ng 

Diyos: 

{7:35} sapagkat ikaw ay hindi pa nakatakas sa paghuhukom ng 

Makapangyarihang Diyos, na nakakikita sa lahat ng bagay. 

{7:36} para sa ating mga kapatid, na ngayon ay nagdanas ng 
isang maikling 



sa sakit, patay sa ilalim ng tipan ng Diyos ng buhay na walang 
hanggan: ngunit 
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sa pamamagitan ng ang paghuhukom ng Diyos, tanggapin mo 
lang 

parusa para sa iyong kapalaluan. 

{7:37} pero ako, bilang aking mga kapatid, na ialay ang aking 
katawan at buhay 

para sa mga batas ng ating mga ama, na Namamanhik ang 
Diyos siya na 

dagliang maging maawain sa ating bansa; at nang ikaw ay ni 

pahirap at salot ay maaaring ipagtapat, na siya lamang ang 
Diyos; 

{7:38} at ang sa akin at sa aking mga kapatid ang galit ng mga 

Nawa ng Makapangyarihang Diyos, ang makatarungan ay 
nagdala sa ating bansa, 

tumigil. 

{7:39} kaysa hari ' pagiging sa isang matinding galit, iniabot sa 
kanya mas masahol pa 

kaysa lahat ng iba, at dinala ito Pinahihirapang na siya ay 
kinutya. 

{7:40} kaya namatay walang dungis ang lalaking ito, at ilagay 
ang kanyang buong tiwala 



sa Panginoon. 

{7:41} huling ng lahat ayon sa mga anak na lalaki ang ina ay 
namatay. 

Hayaan na ito ay {7:42} sapat ngayon ang nangusap hinggil sa 

ang mga sumasamba sa mga diyus-diyusan na piging, at ang 
matinding lahat. 

{8:1} Pagkatapos si Judas Maccabeus, at sila na mga kasama 

kanya, palihim na nagtungo sa bayan, at tinawag ang kanilang 
kinsfolks 

magkasama, at kinuha sa kanila lahat na nagpatuloy sa mga 

Relihiyon ng mga Judio, at halos anim na libong kalalakihan ang 
nagtipon. 

{8:2} at sila ay tinawag ng Panginoon, na nakikita niya 

sa mga tao na matapakan ng lahat; at ding awa 

ang mga templo na nilapastangan ng mga hindi matuwid; 

{8:3} at sa siya ay magkaroon ng habag sa lunsod, 

namamagang nabura, at handa akong gawin kahit sa lupa; 

at marinig ang dugo ay nagsumamo sa kanya, 

{8:4} at tandaan ang mga masasama na pagkatay ng hindi 
nakakapinsala 

ang mga sanggol, at ang mga kapusungan na kumukuwestiyon 
sa kanyang pangalan; 



at kaniyang ipaaaninaw kanyang poot laban sa masasama. 

{8:5} ngayon kapag Maccabeus ay nagkaroon ng kanyang 
kompanya tungkol sa kanya, 

hindi niya napaglabanan ni sa mga pagano: ang poot ng 

ang Panginoon ay napalitan ng awa. 

{8:6} nga siya dumating sa malay, at sinunog ang bayan 

at mga lungsod, at nakuha sa kanyang mga kamay ang pinaka 
bagay hintuan 

lugar, at nadaig at ilagay sa flight walang maliit na bilang ng 
mga 

kanyang mga kaaway. 

{8:7} ngunit espesyal sinamantala niya ang gabing iyon para sa 

gayong privy pagtatangka, kung kaya nga 't ang bunga ng 
Kanyang kabanalan 

ay kumalat sa bawa 't saan. 

{8:8} ito nang makita si Felipe na ang lalaking ito ay nadagdagan 
ng kaunti 

at maliit, at na ang mga bagay ay umuunlad sa kanya pa rin ang 
higit pa at 

higit pa, siya ay sumulat sa Ptolemeus, ang gobernador ng 
Celosyria 

at Phenice, na nagbunga ng karagdagang tulong sa mga gawain 
ng mga hari. 



{8:9} pagkatapos pagdaka pagpili Nicanor ang anak ng 

Patroclus, isa sa kanyang espesyal na kaibigan, siya ay nagsugo 
sa kanya na walang 

wala pang dalawampung libo ng lahat ng mga bansa sa ilalim ng 
kanya, sa root 

ang ang buong henerasyon ng mga Judio; at sa kanya siya 

sumapi rin sa Gorgias ng kapitan, na tungkol sa digmaan 

Napakagandang karanasan nito. 

{8:10} kaya Nicanor pinili niyang gumawa ng malaking pera ng 

ang mga bihag na mga Judio, dapat bilang upang mabawasan 
ang tribute ng dalawa 

isang libong talento, na ang hari upang magbayad ng Roma. 

{8:11} dahil dito agad ipinadala niya sa mga lungsod sa 

sa baybayin ng dagat, na nagpapahayag ng pagbebenta ng mga 
bihag na mga Judio, at 

Nangangako na sila ay magkaroon ng walong pung at sampung 
mga katawan 

para sa mga talento, umaasang hindi ang paghihiganti na na 

sumunod sa kanya mula sa Makapangyarihang Diyos. 

{8:12} ngayon nang salita 'y dinala sa Judas ng 

Pagdating ni Nicanor, at siya ay naipahayag na sa mga 

sa kanya na ang mga hukbo ay nalalapit na, 



{8:13} ang mga matatakutin, at Ditalyado ang katarungan ng 

Diyos, ay nakatakas, at dinalang palayo ang kanilang sarili. 

{8:14} iba naibenta lahat na nang umalis sila, at withal 

nanalangin sa Panginoon na palayain sila, ipinagbili ng mga 
masasama 

Nicanor bago sila nagkakilala nang magkasama: 

{8:15} at kung hindi para sa kanilang sariling sakes, ngunit para 
sa mga 

ang mga Tipan na ginawa niya sa kanilang mga ama, at para sa 
kanyang banal 

at kapakanan ng maluwalhating pangalan, kung saan sila 
tinawag. 

{8:16} kaya Maccabeus tinawag ng mga tao na kanyang 
magkasama sa mga 

numero ng anim na libong, at pinagpayuhan sila na huwag 
maging 

pinatanda na ng malaking takot ng mga kaaway, ni katakutan 
ang dakilang 

ang mga tao ng mga pagano, na dumating sa Pagmarka laban sa 
kanila; 

Pero makikipaglaban, 

{8:17} at upang ihain ang kanilang mga mata ang pinsala na sila 



di-makatarungang ginawa ng mga banal na lugar, at ang 
malupit na pangangasiwa 

ng lungsod, na gumawa sila ng mga pangungutya, at gayon din 
ang 

pag-aalis ng mga pamahalaan ng kanilang mga ninuno: 

{8:18} sapagka 't, sabi niya, magtiwala sa kanilang mga sandata 
at 

katapangan; Ngunit ang ating pagtitiwala sa Maykapal na sa 
isang 

Beck maaaring mapalayas sa kapwa sila na sumalakay sa atin, at 

rin ng lahat ng mundo. 

{8:19} bukod doon, isinalaysay niya sa kanila kung ano ang mga 
tulong 

natagpuan ang kanilang mga ninuno, at kung paano sila 
nakalaya, 

Kapag sa ilalim ni Sennacherib isandaang walong pung at 
limang 

libo ang nasawi. 

{8:20} at sinabi niya sa kanila ng labanan na sila ay sa 

Babilonia sa mga Taga-Galacia, paano sila dumating pero walo 

sa lahat ng mga negosyo, kasama ang apat na libo libo 

Mga taga Macedonia ay, at na ang mga taga Macedonia ay 
pagiging nangatitilihan, 



ang walong libo ay winasak ng isang daan at dalawang pung 

libo dahil sa tulong na ito mula sa Langit, at 

kaya tumanggap ng isang malaking nadambong. 

{8:21} kaya kapag ginawa niya ito matapang sa mga ito 

salita, at handang mamatay para sa mga batas at ang mga 
bansa, siya 

nahahati ang kanyang hukbo sa apat na bahagi; 

{8:22} at sumali sa kanyang sarili sarili niyang kapatid, lider 

ng bawat pangkat, sa pagpapatawa si Simon, at Jose, at si 
Jonathan, 

Bigyan ang bawat isa na labinlimang daang lalaki. 

{8:23} din siya hinirang Eleazar na basahin ang banal na aklat: 

at kailan niya ibinigay sa kanila ang mga ito sawikain, sa tulong 
ng 

Diyos; kanyang sarili na inaakay ang unang pangkat, 

{8:24} at sa pamamagitan ng tulong ng Makapangyarihang 
Diyos na pinatay ang mga ito sa itaas 

siyam na libo ng kanilang mga kaaway, at nasugatan at pingkaw 

ang pinakamahalagang bahagi ng ni Nicanor mag-host, at kaya 
na ilagay sa lahat na pagtakas; 

{8:25} at kinuha ang kanilang pera ay na bumili sa kanila, at 

tinugis sila malayo: ngunit kulang ang makauwi na sila: 
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{8:26} sapagkat iyon ang araw na ito bago ang sabbath, at 

kaya nga, sila ay hindi na tugisin sila. 

{8:27} ito kapag sila ay sama-samang tinipon ang kanilang 
kagayakan, 

at masisira ang kanilang mga kaaway, sila ay abala sa kanilang 
sarili tungkol 

sa araw ng sabbath, paghahandog ng labis na papuri at 
pasasalamat sa mga 

Panginoon, na nangalaga sa kanila hanggang sa araw na iyon, 
na kung saan ay ang 

simula ng awa na distilling sa kanila. 

{8:28} at pagkatapos ng sabbath, kapag iniwan nila ang mga 
bahagi ng 

mga nasamsam na ang mga pingkaw, at ang mga balo, at ulila, 
mga 

ang nalalabi ay ipinamahagi nila sa kanilang sarili at kanilang 
mga tagapagsilbi. 

{8:29} kapag ito ay naganap, at ginawa nila ang 

karaniwang hinaing, ipinamanhik nila ang maawaing Panginoon 
sa 

makipagkasundo sa kaniyang mga alipin magpakailan man. 

{8:30} dito 'y ng mga kasama sa Timotheus at 



Bacchides, na nakipaglaban laban sa kanila, sila ay pinatay sa 
itaas 

dalawampung libo, at napaka madaling naging mataas at 
matibay na kuta, 

at ipinamahagi sa kanilang sarili marami nasamsam sa higit pa, 
at gumawa ng 

katumbas din, ang mga pingkaw, ulila, balo, oo, at ang 
matatanda 

sa sa nasamsam sa kanilang sarili. 

{8:31} at kapag tinipon nila ang kanilang kagayakan 

sama-sama, sila ay nag-imbak sila lahat mabuti sa maginhawa 

lugar, at ang mga labi ng mga nasamsam na dinala nila sa 

Jerusalem. 

{8:32} pinatay sila din ang Philarches, ang masasamang taong 
iyon, 

Sino ay may Timotheus, at may iniinis ng mga Judio ng marami 

mga paraan. 

{8:33} higit pa rito at tulad ng panahon dahil sinunod nila ang 
pista para sa 

ang tagumpay sa kanilang bansa na sinunog nila ang 
Callisthenes, na may 

Magtakda ng mga apoy sa mga banal na pintuan, na nagsitakas 
patungo sa isang maliit na bahay; 



at sa gayon siya ay nakatanggap ng isang karapatdapat ng 
gantimpala para sa kanyang mga kasamaan. 

{8:34} para sa mga na pinaka ungracious Nicanor, sino ang may 

dinala ng mga mangangalakal ng isang libo para bumili ng mga 
Judio, 

{8:35} siya ay sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon na 
ibinaba 

sa mga tao, sa kanino niya ginawa ang pinakamaliit na mga 
salaysay; at paghubad 

Kanyang maluwalhating kasuotan, at PAGDISKARGA ng kanyang 
kumpanya, dumating siya 

parang isang takas na alipin sa pamamagitan ng midland sa 
Antioquia 

ang pagkakaroon ng totoong malaking kasiraang puri, iyan ang 
kanyang hukbo ay nawasak. 

{8:36} kaya niya, na tinaglay sa kanyang sarili na gumawa ng 
mabuti sa mga 

Mga Taga Roma ang kanilang buwis sa pamamagitan ng bihag 
sa Jerusalem, sinabi 

ibang bansa, na nagkaroon ng mga Judio ang Diyos upang 
labanan para sa kanila, at 

anupa 't sila ay nasaktan, dahil sinunod nila ang mga 

ang mga batas na ibinigay niya sa kanila. 



{9:1} tungkol sa mga oras na iyon ay Antiochus sa kasiraang puri 
ang 

ng bansang Persia 

{9:2} dahil pinasok niya ang lungsod na tinatawag na Persepolis, 
at 

nagpunta ang tungkol sa nakawan sa templo, at magdaos ng 
mga lungsod; 

kung saan ang maraming tao na tumatakbo para ipagtanggol 
ang kanilang sarili sa 

kanilang mga armas na naglagay sa kanila sa pagtakas; at kaya 
ito nangyari, na 

Antiochus ay ilagay sa flight ng mga naninirahan ay bumalik 

sa kahihiyan. 

{9:3} ngayon nang dumating siya sa Ecbatane, ay nagdala ng 
balita 

kanya kung ano ang nangyari kay Nicanor at Timotheus. 

{9:4} Pagkatapos ay pamamaga ng galit. naisip niyang 
ipaghiganti 

sa mga Judio ang kahihiyan ginagawa sa kanya ng mga na 

ginawa siyang tumakas. Kaya nga inutusan siya ng kanyang 
chariotman sa 

magmaneho nang walang tigil, at sa pagpapahatid ng 
paglalakbay, ang 



kahatulan ng Diyos na ngayon na sumusunod sa 
kanya. Sapagkat kanyang sinabi 

buong pagmamalaking sa ito uri, na pumasok sa Jerusalem at 

gumawa ito ng isang karaniwang burying lugar ng mga Judio. 

{9:5} kundi ang Panginoong Makapangyarihan sa lahat, ang 
Diyos ng Isreal, sinampal 

siya ng isang salot na walang kagamutan at invisible: o lalong 
niya 

sabihin ang mga salitang ito, isang sakit ng sisidlan na 

remediless ay sumapit sa kanya, at ang masidhing pahirap ng 
panloob 

mga bahagi; 

{9:6} at ang pinaka makatarungan: sapagkat siya ay 
pinahihirapan ng isa 

panlalaki sisidlan ng marami at kakaibang parusa. 

{9:7} gayon man siya huminto sa lahat walang mula sa kanyang 
nagyayabang, 

ngunit pa rin ay puno ng kapalaluan, na sumisilakbo pa ng mga 
apoy sa kanyang galit 

laban sa mga Judio, at pag-uutos na magmadali sa paglalakbay: 
ngunit 

ito ay nangyari na siya ay nahulog mula sa kanyang karwahe, na 
dinala 



marahas; kaya na ang pagkakaroon ng isang namamagang 
mahulog, lahat ng miyembro ng kanyang 

katawan ay labis na nasasaktan. 

{9:8} at sa gayon niya na kaunti nang una akala niya ay 

utusan ang mga alon ng dagat, (kaya ipagmalaki ay siya pa ang 

kalagayan ng tao) at timbangin ang mga matataas na bundok 
isang 

balanse, ay ngayon inihagis sa lupa, at dinala sa isang 

horselitter, pinagpapakitaan kumalat sa lahat ng kapangyarihan 
na ipinakikita ng mga 

Diyos. 

{9:9} upang ang nagsitindig ang bulate mula sa katawan ng mga 
ito 

masamang tao, at nilalasap niya ay namuhay sa kalungkutan at 
pasakit, kanyang 

laman ay tumalikod sa katotohanan, at ang karumihan ng 
kanyang amoy ay naging sugat na masama 

sa lahat ng kanyang mga hukbo. 

{9:10} at ang mga tao, na inakala nang kaunti nang una kaya 
niya 

abutin ang mga bituin ng langit, walang taong maaaring magtiis 
hanggang dalhin 

para sa kanyang makayanang bumabaho. 



{9:11} dito Samakatuwid, pagiging sa paglaganap, siya ay 
nagsimulang iwanan 

off ang kanyang malaking kapalaluan, at darating na ang 
kaalaman tungkol sa kanyang sarili 

pamamagitan ng ang parusa ng Diyos, ang kanyang sakit na 
pagtaas sa bawat sandali. 

{9:12} at kailan ay hindi siya rin sumunod ang mga kanyang 
sarili 

amoy, sinabi niya ang mga salitang ito, ito ay dapat na 
magpasailalim sa 

Diyos, at na ang isang tao na ang buhay na ito dapat hindi 
nagmamalaking tingin 

ng kanyang sarili kung siya ay Diyos. 

{9:13} ito ang masamang tao na sumumpa rin sa Panginoon, 

Sino ngayon pa ay maawa sa kanya, na sinasabing ganito, 

{9:14} na ang banal na lunsod (na kung saan siya ay pagpunta sa 

magmadali upang iimbak ang mga ito kahit na sa lupa, at upang 
gawin itong isang 

karaniwang libingan,) magtatakda siya pinalaya: 

{9:15} at hinggil sa mga Judio, na siya ay hinatulan 

hindi karapat-dapat na kaya magkano na kung malibing, ngunit 
maging, pinalayas sa 



kinain ng mga ibon at mababangis na hayop, ang kanilang mga 
anak 

gagawin niyang silang lahat na katumbas na ang mga 
mamamayan ng Athens: 

{9:16} at ang mga banal na templo, na bago siya ay laki sa 
layaw, 

Budburan ng butihing regalo niya, at panumbalikin ang lahat ng 
mga Espiritu 

upang mabawasan ang mga sisidlan na may mas maraming, at 
mula sa sarili niyang kita 

ang mga singil ay nabibilang ang mga sakripisyo: 

{9:17} oo, at na rin siya ay magiging isang Judio mismo, 

at pumunta sa pamamagitan ng buong mundo na tinitirahan, at 
ipahayag ang 

ang kapangyarihan ng Diyos. 

{9:18} kundi para sa lahat ng ito kanyang pasakit ay hindi titigil: 
para sa mga 

makatarungang hatol ng Diyos ay sumapit sa kanya: kaya nga 
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pagkasiphayo sa kanyang kalusugan, isinulat niya sa mga Judio 
ang liham 

underwritten, na naglalaman ng anyo ng isang hinaing, 
pagkatapos 



ang pamamaraang ito: 

{9:19} Antiochus, hari at gobernador, sa mga mabubuting 
Hudyo 

kanyang mga mamamayan ay wisheth ng labis na kagalakan, 
kalusugan, at kaunlaran: 

{9:20} kung kayo at ang inyong mga anak ay pamasahe, at ang 
iyong mga gawain 

maging sa iyong kasiyahan, napaka dakila kong magpasalamat 
sa Diyos, 

ang pagkakaroon ng pag-asa ko sa Langit. 

{9:21} para sa akin, ako 'y mahina, o kung kailangan kong 

Naalala nang maayos sa iyong kapurihan at kabutihan ay 
bumabalik ang 

ng Persia, at pagiging kinunan gamit ang isang mabigat na sakit, 
akala ko 

kinakailangan upang pangangalaga para sa mga karaniwang na 
kaligtasan ng lahat ng ito: 

{9:22} hindi na distrusting ang aking kalusugan, kundi ang 
magkaroon ng malaking pag-asa 

takasan ang sakit na ito. 

{9:23} ngunit isinasaalang-alang na maging ang aking Ama, sa 
anong oras 



pinamunuan niya ang isang hukbo sa mga mataas na mga 
bansa. itinakda ng 

kapalit, 

{9:24} hanggang wakas na, kung anumang bagay na nalaglag 
ang taliwas 

inaasahan, o kung anumang balita ay dinala sa na ay 

mabigat, sila ng mga lupain, dahil alam na kung kanino ay ang 
estado 

Kaliwa, ay hindi maaaring magulong: 

{9:25} muli, isaalang-alang kung paano na ang mga prinsipe na 
ay 

borderers at mga kapitbahay sa aking kaharian ay maghintay 
para sa 

pagkakataon, at asahan na magiging ano ang mga 
pangyayari. Ako ay may 

itinakda ang aking anak Antiochus hari, kanino ipinagkatiwala 
ko madalas 

at pinuri sa marami sa inyo, nang ako ay umakyat sa ang 

mataas na mga lalawigan; kanino isinulat ko ang sumusunod: 

{9:26} nga ako magdasal at humiling sa alalahanin mo ang 

ang mga benepisyo na ginawa ko sa iyo sa pangkalahatan, at sa 
mga espesyal na, 



at na ang bawat tao ay magiging tapat pa rin sa akin at sa aking 
anak. 

{9:27} sapagkat ako 'y naniniwalang lubos, na siya ang pag-
unawa sa isip ko 

favourably at magiliw ninyong ibibigay sa inyong mga naisin. 

{9:28} gayon ang mamamatay-tao at lapastangan na nagdanas 
ng 

pinaka Pinahihirapang, habang nakiusap siya sa ibang lalake, 
kaya namatay siya isang 

kahabaghabag na kamatayan sa isang di kilalang bansa sa 
kabundukan. 

{9:29} at Felipe, na pinalaki sa kanya, dinala 

ang kanyang katawan, na din sa takot ang mga anak ng 
Antiochus nagpunta 

sa Egipto upang Ptolemeus Philometor. 

{10:1} ngayon Maccabeus at kanyang mga kasama, ang 
Panginoon 

gumagabay sa kanila, nakuhang muli ng templo at ng lungsod 
na ito: 

{10:2} kundi sa altar na itinayo ng mga pagano sa mga 

buksan ang mga kalye, at din sa mga chapel, hinila nila pababa. 

{10:3} at pagkakaroon ay cleansed sa templo gumawa sila ng 
ibang 



dambana, at ang kapansin-pansing mga bato na kinuha nila ang 
sunog mula sa kanila, at 

inialok ng isang sakripisyo matapos ang dalawang taon, at 
nagtakda ng mga insenso, at 

ilaw, at tinapay na handog. 

{10:4} kapag nangyari iyon, sila ay nahulog flat down, at 

nagsumamo ang Panginoon upang sila ay makarating pa sa 
gayon 

mga suliranin; Ngunit kung sila ay nagkasala ng anumang higit 
pa laban sa kanya, na siya 

mismo ay magparusa sa kanila sa awa, at na sila 

maaaring hindi ibibigay sa mga kapusungan at barbaro 

ng mga bansa. 

{10:5} ngayon sa araw na iyon na ang mga dayuhan 

nilapastangan ang templo, sa mismong araw na ito ay malinis 

muli, maging ang limang at dalawampung araw ng buwan ding 
iyon, 

na kung saan ay Casleu. 

{10:6} at iningatan nila ang mga walong araw nang may 
kagalakan, bilang sa 

ang Kapistahan ng mga tabernakulo, na inaalala na hindi pa 
natatagalan nang una 



nagdaos sila ng pista ng mga tabernakulo, nang bilang sila 

nalihis ng landas sa bundok at yungib tulad ng hayop. 

{10:7} nga nanganak sila ng sanga, at patas na may, at 

palad din, at umawit ng mga Salmo sa kaniya na ibinigay sa 
kanila ng 

mahusay na tagumpay sa paglilinis sa kanyang lugar. 

{10:8} sila inordenan din ng isang pangkaraniwan na batas at 

utos, na taun-taon sa mga araw na iyon ay dapat itago ng mga 

buong bansa ng mga Judio. 

{10:9} at ito na ang katapusan ng Antiochus, tinawag 

Epiphanes. 

{10:10} ngayon ay ipinahahayag natin ang mga gawa ni 
Antiochus 

Eupator, na anak ng masamang taong, pagtitipon 

nang maikli ang mga kalamidad sa mga digmaan. 

{10:11} kaya nang dumating siya sa korona, itinakda niya ang isa 

Lisias sa mga gawain ng kanyang kaharian, at naghirang sa 
kanya kanyang 

punong gobernador ng Celosyria at Phenice. 

{10:12} para sa Ptolemeus, na tinawag na Macron, pagpili 



sa halip na gawin ang katarungan sa mga Hudyo para sa mga 
kamalian na may 

ginawa sa kanila, endeavoured patuloy na kapayapaan sa 

kanila. 

{10:13} kung saan na inakusahan ng mga kaibigan ng mga hari 

bago Eupator, at tinawag na traydor sa bawat salita dahil siya 

naiwan sa Cyprus, na nakagawa ng Philometor sa kanya, 

at umalis na maghari si Antiochus Epiphanes, at nang makita 
niya 

sa walang kagalang-galang na mga lugar, siya ay kaya 
pinanghinaan ng loob, na siya 

nalason ang kanyang sarili at namatay. 

{10:14} ngunit kapag Gorgias ay gobernador ng pagpipigil, siya 

bayarang sundalo, at napapangalagaan digmaan patuloy sa mga 
Judio: 

{10:15} at therewithall ang Idumeans, ang nakakuha ng 
pagkakaroon 

sa kanilang mga kamay ang pinaka bagay hintuan hawak, 
pinanatili ng mga Judio 

inookupahan, at pagtanggap sa mga na ay pinalayas mula 

Jerusalem, sila ay mga na pangalagaan ang mga digmaan. 

{10:16} pagkatapos ay sila ay may Maccabeus ginawa 



hinaing, at Ipinamamanhik ng Diyos na siya ay kanilang 

katulong; at kaya nilang tumakbo kasama ang karahasan sa mga 
kuta 

ng mga Idumeans, 

{10:17} at matindi mapriso sa kanila, napanalunan nila ang 

hawak, at iningatan lahat na fought sa dingding, at pinatay ang 

lahat ng iyon ay nahulog sa kanilang mga kamay, at pumatay ng 
hindi kukulangin sa dalawampu 

isang libong. 

{10:18} at dahil tiyak, na hindi kukulangin sa siyam 

libo, ay tumakas nang sama-sama sa dalawang napaka-Strong 
castles, 

ang pagkakaroon ng lahat ng uri ng maginhawa upang sang-
ayunan ang mga paglusob, ang mga bagay 

{10:19} Maccabeus iniwan si Simon at si Joseph, at pagtingin 

din, at sila na kasama niya, na may sapat na 

besiege sa kanila, at umalis mismo sa mga lugar na 

mas nangangailangan ng Kanyang tulong. 

{10:20} ngayon, sila ay na kasama si Simon, na pinamumunuan 
ng 

kasakiman, ay nahikayat para sa pera sa pamamagitan ng 
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yaong mga nasa mga kastilyo, at kinuha ang pung libong 

drachms, at hayaan ang ilan sa kanila ay makatakas. 

{10:21} ngunit nang nabalita Maccabeus nagawa, 

siya ay tinipon ang mga gobernador ng mga tao, at inakusahan 

mga kalalakihan, na ibinebenta nila ang kanilang mga kapatid 
para sa pera, at 

Magtakda ng mga libreng upang labanan laban sa kanila ang 
kanilang mga kaaway. 

{10:22} kaya pinatay niya ang mga nakitang mga taksil, at 

kaagad kinuha ang dalawang kastilyo. 

{10:23} at ang pagkakaroon ng mahusay na tagumpay sa 
kanyang mga armas sa lahat 

mga bagay na kinuha niya sa kamay, pinatay siya sa mga 
dalawang mga kuta higit sa 

dalawampung libo. 

{10:24} ngayon Timotheus, na madaig ang mga Judio 

dati, kapag siya ay nagtipon lubhang malaking bilang ng mga 
dayuhang 

pwersa, at ang mga kabayo sa Asya hindi iilan, ay dumating na 
para bang siya 

sana kunin kinuha ng puwersa ng sandata. 

{10:25} ngunit nang papalapit na siya, sila ay na sa 



Maccabeus ay tumalikod sa kanilang mga sarili na nananalangin 
sa Diyos, at 

iwiniwisik ang lupa sa kanilang mga ulo, at binigkisan ng 
kanilang mga balakang sa 

damit na magaspang, 

{10:26} at nagpatirapa sa paanan ng altar, at 

Ipinamamanhik sa kaniya na maging maawain sa kanila, at 
maging ang mga kaaway ng 

kanilang mga kaaway, at isang kaaway sa kanilang mga kaaway, 
tulad ng 

magpapahayag ng batas. 

{10:27} kaya pagkatapos ng panalangin ay kinuha nila ang 
kanilang mga sandata, at 

nagpunta napakalayo nito sa lungsod: at nang sila ay malapit na 

kanilang mga kaaway, itinago nila sa kanilang sarili. 

{10:28} ngayon, sa araw na ang pagiging bagong nabuhay, sila 
ay sumama sa kapwa 

magkasama; ang isang bahagi na kasama ng kanilang kalinisan 
kanilang 

kanlungan din sa Panginoon para sa mga pangako ng kanilang 
mga tagumpay at 

tagumpay: ang iba pang mga bahagi na sa paggawa ng kanilang 
mga pinuno sa galit ng kanilang labanan 



{10:29} ngunit nang lumakas ang labanan, may lumitaw 

sa mga kaaway mula sa mga langit limang ang mga nararapat 
na tao sa 

kabayo, may bridles ng ginto, at dalawa sa kanila patungo sa 
mga Judio, 

{10:30} at kinuha ang Maccabeus nasa pagitan nila, at sakop 

siya sa mga armas ng bawat panig, at iningatan siyang ligtas, 
ngunit shot 

mga palaso at pagkidlat laban sa mga kaaway: kaya na pagiging 

malilito sa pagkabulag, at puno ng problema, sila ay 

pinatay. 

{10:31} at may napatay sa footmen 23,000 

at limang daang, at anim na raang horsemen. 

{10:32} para sa mga Timotheus kanyang sarili, siya ay tumakas 
sa isang tunay 

hawakan matatag, tinatawag na Gawra, na kung saan ay 
Chereas ang gobernador. 

{10:33} kundi ang mga may Maccabeus nilusob 

laban sa mga kuta ng buong tapang sa apat na araw. 

{10:34} at sila na nasa loob, pagtitiwala sa lakas 

ang pook, blasphemed ng labis, at sinambit ang masasama 

mga salita. 



{10:35} gayon pa man sa ikalimang araw maagang dalawampu 
't 

kabataang lalaki ng Maccabeus' kumpanya, namamaga sa galit 

dahil sa ang mga kapusungan, sinalakay ang pader sa tunay na 
lalaki, at 

sa isang mabangis na lakas loob na pinatay lahat na nagkakilala 
sila dito. 

{10:36} iba gayundin umaakyat sila, whiles sila 

ay busied sa kanila na nasa loob na, sinunog ang mga tore, 

at Pagpapaningas ng apoy sinunog ang mapagtungayaw sa 
buhay; at iba pa 

sinira bukas ang mga pintuan, at matanggap ng iba ang 

hukbo, dinala sa lungsod, 

{10:37} at pinatay ng mga Timotheus, na ay nagtago sa isang 
tiyak na 

hukay, at Chereas kanyang kapatid na lalaki, may Apollophanes. 

{10:38} kapag ito ay naganap, pinuri nila ang Panginoon ng 

mga Salmo at mga pagpapasalamat, na na ginawa ng mga 
dakilang bagay para sa 

Israel, at ipinagkaloob sa kanila ang tagumpay. 

{11:1} hindi nagtagal ang, Lisias tagapagtanggol ng hari at 



pinsan, na rin pinamamahalaang ang mga gawain, ay kinuha ng 
masidhing galit 

para sa mga bagay na kaniyang ginawa. 

{11:2} at kapag tinipon niya ang mga fourscore 

libo sa lahat ang mga horsemen, dumating siya laban sa mga 
Judio, 

iniisip na gumawa ng mga lungsod ng tahanan ng mga Gentil, 

{11:3} at gumawa ng isang makakuha ng templo, bilang ng mga 
iba pang 

kapilya ng mga pagano, at magtakda ng mataas na 
pagkasaserdote na Binebenta 

bawat taon: 

{11:4} hindi sa lahat kung isasaalang-alang ang kapangyarihan 
ng Diyos ngunit puffed 

up kasama ang kanyang sampung libo ng mga footmen, at ang 
kanyang libu-libong 

horsemen, at kanyang walong pung elepante. 

{11:5} kaya lumapit siya sa Judea, at nagsilapit ang mga 
Bethsura, 

ay na ang isang malakas na bayan, ngunit malayo mula sa 
Jerusalem tungkol sa 

limang estadio, at siyang Nilusob kasakit ito. 

{11:6} ngayon kapag sila ay may narinig ang Maccabeus 



na siya ng Siria ang mga kuta, sila at ang lahat ng tao sa 

panaghoy at luha nagsumamo sa Panginoon na magpadala siya 

isang magandang anghel upang iligtas ang Israel. 

Una sa lahat kinuha {11:7} pagkatapos Maccabeus mismo ang 
sandata, 

hinihikayat ang iba na sila ay jeopard kanilang mga sarili 

kasama siya na tulungan ang kanilang mga kapatid: kaya 't 
humayo sila 

kasama sa sikap. 

{11:8} at habang sila ay nasa Jerusalem, may lumitaw 

bago sila sakay ng kabayo isa sa puting damit, na nanginginig 
ang kanyang 

kagayakan ng ginto. 

{11:9} at pagkatapos ay pinuri nila ang maawaing Diyos lahat ng 
sama-sama, 

at kinuha ang puso, kung kaya nga 't hindi pa sila handa lamang 
sa 

labanan sa mga tao, kundi sa napakalupit na mga hayop, at 
tatagos 

sa pamamagitan ng pader na bakal. 

{11:10} kaya sila ay humayo sa pasulong sa kanilang kagayakan, 



ang pagkakaroon ng isang katulong galing sa Langit: sapagkat 
ang Panginoon ay maawain 

sa kanila 

{11:11} at nagtatagubilin sa mga kanilang kaaway tulad ng 

leon, pinatay nila ang labing-isang libong footmen, at labing-
anim 

daang horsemen, at ilagay ang lahat ng iba pang sa flight. 

{11:12} marami ng kanila ring nasugatan nakatakas 

hubad; at Lisias mismo tumakas ang ipahiya, at sa gayon 

nakatakas. 

{11:13} na, habang siya ay isang tao ng pang-unawa, casting 

sa anong pagkawala niya ang kanyang sarili, at isinasaalang-
alang na ang mga 

Sa mga Hebreo ay hindi madadaig, dahil ang Makapangyarihang 
Diyos 

tumulong sa kanila, sinugo niya sa kanila, 

{11:14} at hikayat sa kanila upang sumang-ayon sa lahat ng mga 
makatwirang 

kundisyon, at nangako na sana niyang hikayatin ang hari 
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na siya ay talagang maging kaibigan sa kanila. 

{11:15} pagkatapos Maccabeus pumayag sa lahat na Lisias 



Gusto mo, pagiging maingat ng kabutihang panlahat; at ano 
mang 

Maccabeus ay sinulatan Lisias hinggil sa mga Judio, ang mga 
hari 

ipinagkaloob ito. 

{11:16} sapagkat may mga titik na nakasulat sa mga Hudyo 
mula sa 

Lisias na ito epekto: Claudio Lisias sa mga tao ng mga Judio 

nagpadala ng pagbati: 

{11:17} Juan at Absolom, na ipinadala mula sa iyo, 

ibinigay sa akin ang petisyon nakasuskribe, at gumawa ng 
kahilingan para sa 

ang pagganap ng mga nilalaman nito. 

{11:18} anupa 't ang mga bagay na lahat ay karapatdapat na 
maging 

Iniulat ng hari, sinabi ko sa kanila, at siya ay 

ipinagkaloob bilang malaki gaya ng baka. 

{11:19} at kung pagkatapos ay susundin ninyo ang inyong sarili 
tapat sa mga 

estado, haharapin din ako iwawasto upang maging daan ng 
iyong 

mabuti. 



{11:20} mag-order subalit ng mga detalye na ibinigay ko sa 
kapwa sa 

ang mga ito at ang isa naman ay mula sa akin, makipag-ugnayan 
sa 

mo. 

{11:21} pamasahe kayo ng mabuti. Ang isandaan at walo at 
fortieth 

taon, sa apat at dalawampung araw ng buwan na 
Dioscorinthius. 

{11:22} ngayon ng hari ang liham ay naglalaman ng mga salitang 
ito: 

Antiochus ng hari sa kanyang kapatid na si Lisias, Bumabati: 

{11:23} dahil ang ating Ama ay isinalin sa mga Diyos, aming 

ay ay, na sila na sa ating mundo mabuhay nang tahimik, na 
bawa 't 

isa ay maaaring dumalo sa kanyang sariling mga gawain. 

{11:24} maunawaan din natin na ang mga Hudyo ay hindi 

pumayag na ating Ama, para sa mga madala sa mga kaugalian 
ng 

ang mga Gentil, ngunit ay sa halip panatilihin ang kanilang 
sariling pamamaraan ng 

pamumuhay: para sa dahilan na sila ay nangangailangan ng sa 
amin, na kami 



dapat ay magdusa sa kanila upang mabuhay nang kanilang 
sariling mga batas. 

{11:25} dahil dito ang ating isipan, na ang bansang ito ay 
magiging sa 

Napagpasiyahan pahinga, at kami na ibalik sa kanila ang 
kanilang templo, 

na sila maaaring mamuhay ayon sa mga kaugalian ng kanilang 

mga ninuno. 

{11:26} ikaw ay gagawa ng mabuti nga magpadala sa kanila, 

at ipagkaloob sa kanila ang kapayapaan, na kapag sila ay 
sertipikado ng ating 

ayos, maaliw nila, at sa lugar na masaya 

tungkol sa kanilang sariling mga gawain. 

{11:27} at ang mga sulat ng mga hari sa bansa ng mga 

Hudyo ay alinsunod sa ganitong pamamaraan: hari Antiochus 
ay nagpadala 

pagbati sa kapulungan, at ng pahinga ng mga Hudyo: 

{11:28} kung kayo ay pamasahe rin, mapapasaatin ang ating 
hangarin; kami ay din sa 

mabuting kalusugan. 

{11:29} Menelaus na ipinahayag sa atin, na ang inyong mga 
hangarin ay 



umuwi, at sundin ang iyong sariling negosyo: 

{11:30} dahil dito, magkakaroon sila ng lilisan ng ligtas 

pag-uugali hanggang sa ikatatlumpung araw ng Xanthicus sa 
seguridad. 

{11:31} at ang mga Judio ay gamitin ang sarili nilang uri ng 
karne 

at ang mga batas, tulad ng dati; at wala ni anumang uri ng 
paraan 

ay pinagsasamantalahan para sa mga bagay na kamangmangan 
na ginawa. 

{11:32} ko nagpadala din Menelaus, na siya ay aliwin 

mo. 

{11:33} pamasahe kayo ng mabuti. Sa mga daang ikaapatnapu 
at walong 

taon, at ang ikalabinlimang araw ng buwan na Xanthicus. 

{11:34} ang mga Taga Roma din nagpadala sa kanila ng liham 

naglalaman ng mga salitang ito: Quintus Memmius at Tito 

Magpadala ng mga Manlius, kinatawan ng mga Romano, ang 
pagbati sa 

ang mga tao ng mga Judio. 

{11:35} anuman Lisias na pinsan ng hari ay 

ipinagkaloob, nahawakan tayo rin ay lubos na nalulugod. 



{11:36} kundi hawakan ang gayong mga bagay kapag hahatulan 
niya na 

tinukoy ng hari, matapos na kayo ay pinapayuhan niyon, 
magpapadala ng isang 

Pagdaka, na maaaring ipahayag natin bilang ito ay maginhawa 
para sa iyo: 

sapagkat ngayon kami ay pagpunta sa Antioquia. 

{11:37} ang nga magpadala sa ilan sa bilis, upang 

alam kung ano ang iyong isipan. 

{11:38} Paalam. Ang isandaan at walo at fortieth 

taon, ang ikalabinlimang araw ng buwan na Xanthicus. 

{12:1} Kapag ginawa ang mga tipang ito, Lisias nagpunta 

ang hari, at ang mga Judio ay tungkol sa kanilang husbandry. 

{12:2} 't tungkol sa governours ng ilang mga lugar, 

Timotheus, at Apollonius ang anak ni Genneus, din 

Hieronymus, at Demophon, at kasama nilang Nicanor ang 

gobernador ng Cyprus, pinigilan sila na tumahimik at 

mamuhay nang mapayapa. 

{12:3} ang mga tao sa Joppe ay ginawa rin ng mga tulad ng 
isang di-makadiyos na gawa: 

nanalangin sila sa mga Judio na namalagi sa kanila na sumama 
sa kanilang 



mga asawa at mga anak sa mga bangka na inihanda nila, 

na para bang sila naging kahulugan sa kanila ng walang sakit. 

{12:4} na tinanggap ng mga ito alinsunod sa mga karaniwang 

atas ng lungsod, na nagnanais na mamuhay nang mapayapa, at 

suspecting wala: ngunit kapag sila ay nagtungo sa mga 

malalim, nalunod sila ng hindi kukulangin sa dalawang daang sa 
kanila. 

{12:5} nang Judas narinig ang kalupitan na ginawa sa kanyang 

mga kababayan, iniutos niya sa mga kasama niya sa 

gumawa sa kanila ng handa. 

{12:6} at tungkulin sa Diyos ang matwid na hukom, siya 

sinalakay ng mga pumatay sa kanya ng kanyang mga kapatid, at 
sinunog ang mga 

kanlungan sa gabi, at batikusin ng apoy, at yaong mga 
nagsitakas sa mga bangka 

doon siya pinatay. 

{12:7} at noong ang bayan ay ipinid, nagpunta siya 

paurong, parang babalik siya na bunutin ang lahat ng ito ng mga 

bayan ng Joppe. 

{12:8} ngunit nang marinig niya na ang Jamnites sa mga 
kaisipan 



sa gayon ding paraan na gawin ng mga Judio na namalagi sa 
kanila, 

{12:9} niyang sinalakay ang Jamnites din sa gabi, at magtakda 
ng mga 

sunog sa mga kanlungan at navy, nang sa gayon ang liwanag ng 
apoy 

ay makikita sa Jerusalem dalawang daan at apatnapu estadio. 

{12:10} ngayon kapag sila ay lumisan mula roon siyam 

estadio sa kanilang paglalakbay tungo sa Timotheus, walang 
kalagayang kaysa 

limang libong tao sa paa at limang daang horsemen ng mga 

Magtakda ng mga Arabe sa kanya. 
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{12:11} kung saan nagkaroon ng lubhang masidhing 
labanan; Subalit ang 

Judas' panig sa pamamagitan ng tulong ng Diyos ay nakuha ang 
tagumpay; nang sa gayon ang 

Nomades ng Arabia, nadaraig, ipinamanhik ni Judas para 

kapayapaan, nangangako kapwa upang bigyan siya ng mga 
hayop, at sa kasiyahan 

kung hindi man ng kanya. 

{12:12} pagkatapos Judas, pag-iisip sa katunayan na sila ay 
magiging 



pakinabang sa maraming bagay, ipinagkaloob sa kanila ng 
kapayapaan: kung saan 

Nagkamayan sila, at kaya sila ay lumisan sa kanilang mga tolda. 

{12:13} siya nagpunta din na gumawa ng isang tulay sa isang 
tiyak na 

matibay na bayan, na nababakurang tungkol sa pader, at 

tinitirahan ng mga tao ng iba 't ibang bansa; at ang pangalan 
nito 

ay Caspis. 

{12:14} kundi gayong magtiwala sila na nasa loob na ito mga 

lakas ng pader at pagkakaloob ng kakanin, na sila 

pag-uugali sa kanilang sarili natin para sa kanila na kasama 

Si Judas, nagdadaingan at blaspheming, at pagbanggit ng mga 
salitang tulad ng 

ay hindi dapat sabihin. 

{12:15} dahil dito si Judas sa kanyang kumpanya, nananawagan 

ang dakilang Panginoon ng sanlibutan, na walang rams o engine 
ng 

digmaan ay itinapon sa panahon ni Josue ang Jerico, ay 
nagbigay ng 

mabangis na pagsalakay laban sa mga pader, 



{12:16} at dinala sa lungsod sa pamamagitan ng kalooban ng 
Diyos, at ginawa 

hindi masambit pagkakatay, kung kaya nga 't isang lawa dalawa 
estadio 

malawak malapit sa katabing doon, pagiging ganap, puno ay 
nakita 

tumatakbo sa dugo. 

Pagkatapos nilang lumisan {12:17} mula roon ng pitong daang 

at limampung estadio, at dumating sa Characa sa mga Judio na 

ay tinatawag na Tubieni. 

{12:18} kundi para sa mga Timotheus, natagpuan nila siya hindi 
sa mga 

lugar: sapagkat bago siya ay ipinadala ng anumang bagay, siya 
ay lumisan 

mula roon, na nag-iwan ng isang napaka-Strong garison sa isang 
tiyak na 

kumapit nang mahigpit. 

{12:19} paanong Dositheus at Sosipater, na nasa 

Maccabeus' kapitan, ay humayo, at pinatay ang mga na 

Naiwan ang Timotheus sa kuta, higit sa sampung libong lalake. 

{12:20} ranged at Maccabeus ang kanyang hukbo ng mga 
gapos, at 



inilagay ang mga ito sa mga gapos, at humayo laban sa 
Timotheus, na 

ang tungkol sa kanya ang isang daan at dalawampung libong 
kalalakihan ng paa, 

at dalawang libo at limang daang horsemen. 

{12:21} ngayon kailan Timotheus na kaalaman tungkol sa Judas' 

darating, nagpadala siya ng mga babae at mga anak at ang iba 
pang 

bagahe sa isang tanggulan na tinawag na Carnion: sapagka 't 
ang bayan ay 

mahirap na besiege, at pagkabalisa na lumapit kay, sa dahilan 
ng mga 

kakiputan ng lahat ng mga lugar na ito. 

{12:22} ngunit nang Judas kanyang unang pangkat na dumating 
sa paningin, ang 

mga kaaway, hindi bagabagin ng takot at sindak sa 
pamamagitan ng 

pagpapakita niya na tumitingin sa lahat ng bagay, ay tumakas sa 
amain, isa 

tumatakbo sa ganitong paraan, isa na paraan, kaya bilang na 
sila ay 

Madalas sinasaktan ng kanilang sariling mga tao, at nasugatan 
sa mga punto ng 



kanilang sariling mga espada. 

{12:23} si Judas din ay lubhang taimtim sa tumutugis sa kanila, 

pagpatay ng mga masasama sa wretches, na pinatay niya ang 
halos tatlumpu 

isang libong tao. 

{12:24} Bukod dito ang mga Timotheus mismo ay nahulog sa 
mga kamay 

ng Dositheus at Sosipater, kanino siya ay nagsumamo nang 
husto 

bapor para ipaalam sa kanya na pumunta sa kanyang buhay, 
dahil siya ay may maraming ng mga 

Mga magulang sa mga Judio, at ang mga kapatid ng ilan sa 
kanila, na, kung 

sila ay ilagay sa kanya sa kamatayan, ay hindi dapat ituring. 

{12:25} ito nang tiyakin niya sa kanila sa maraming salita 

na ibabalik niya sila nang hindi nasaktan, alinsunod sa mga 

kasunduan, sila ipaalam sa kanya pumunta para sa pagliligtas 
ng kanilang mga kapatid. 

{12:26} pagkatapos Maccabeus ay humayo upang Carnion, at 

sa mga templo ng Atargatis, at doon pinatay niya ang lima at 
dalawampu 

isang libong tao. 



{12:27} at matapos siyang ilagay sa flight at winasak 

kanila, Judas tinanggal ng host papunta Ephron, isang matibay 
na bayan, 

kung saan nanahan Lisias, at lubhang malaking bilang ng sarisari 

bansa, at ang mga malakas na kabataang lalaki na itinago ang 
dingding, at 

ipinagtanggol ito nang buong taimtim: kung saan din ay 
mahusay na probisyon 

ng engine at sibat. 

{12:28} ngunit nang tumawag si Judas at ang kanyang 
kumpanya sa 

Pinakamakapangyarihan Diyos, na sa kanyang kapangyarihan 
ang sisira sa lakas ng 

kanyang mga kaaway, sila ang nanalo sa lunsod, at pinatay ang 
ikadalawampu at lima 

libo ng mga ito na nasa loob na, 

{12:29} mula roon sila ay lumisan upang Scythopolis, na kung 
saan 

nagsisinungaling sa anim na raang estadio mula sa Jerusalem, 

{12:30} ngunit kapag nagpatotoo ang mga Hudyo na nanirahan 
doon 

na ang Scythopolitans ay dealt sa magiliw sa kanila, at 

nakiusap sila mabait sa panahon ng kanilang paghihirap; 



{12:31} sila ang nagbigay sa kanila ng Salamat, nagnanais na sila 
ay maging 

mabait pa rin sa kanila: kaya 't sila ay dumating sa Jerusalem, 
ang 

kapistahan ng mga linggo na papalapit. 

{12:32} at matapos ang kapistahan, na tinatawag na Pentecost, 
nagpunta sila 

humarap sa Gorgias ang gobernador ng Idumea, 

{12:33} lumabas na may tatlong libong lalake sa paa 

at apat na raang horsemen. 

{12:34} at ito ay nangyari na sa kanilang pakikipaglaban 
magkasama isang 

iilan lang sa mga Judio ang napatay. 

{12:35} sa aling panahon Dositheus, isa sa mga Bacenor 

kumpanya, na sa likod ng kabayo, at isang malakas na lalaki, si 

pa rin sa Gorgias, at pagkuha ng kanyang coat hinila siya ni 

pilitin; at kapag siya ay kinuha na sumpain ang tao na mabuhay, 

isang mangangabayo ng Thracia na sumasalakay sa kanya 
sinampal off ang kanyang 

balikat, kaya na Gorgias tumakas sa ni Marisa. 

{12:36} ngayon kapag sila ay na sa Gorgias pa 



nakipaglaban nang matagal, at napagod, si Judas ay nanawagan 
sa Panginoon, 

ipaaaninaw na siya mismo ay ang kanilang katulong at pinuno 
ng 

ang labanan. 

{12:37} at may na nagsimula siya sa kanyang sariling wika, at 

Sung Salmo sa isang malakas na tinig, at malay na nagmamadali 
sa 

Gorgias' ng mga tao, inilagay niya sila sa flight. 

{12:38} kaya si Judas ay tinipon ang kanyang mga hukbo, at sa 
bayan 

ng Odollam, at pagdating sa ikapitong araw, sila ay dalisay 

kanilang sarili, tulad ng nakaugalian ay, at iningatan ang araw 
ng sabbath mga 

parehong lugar. 

{12:39} at sa mga araw kasunod ng, tulad ng paggamit, 

Si Judas at ang kanyang mga kasama ay dumating upang 
pasanin ang mga katawan ng mga ito 

na ang napatay, at ibaon ito sa kanilang mga kamaganak sa 
kanilang 

mga libingan ng mga ama. 
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{12:40} ngayon sa ilalim ng bawat isa ng ang mga kasuotang 
pinatay na 

natagpuan nila ang mga bagay na inilaan na ang mga diyus-
diyusan ng mga Jamnites, 

ay ipinagbabawal ng mga Judio sa batas. Pagkatapos ng bawat 
tao 

Nakita na iyon ang dahilan kaya nga sila ay napatay. 

{12:41} nga pinupuri ang Panginoon, ang mga mabubuti ang 
lahat ng mga tao 

Hukom, na buksan ang mga bagay na ay itinago, 

{12:42} Betook kanilang mga sarili sa panalangin, at 
Ipinamamanhik 

kanya na nakagawa ng mga kasalanan ay lubos ilagay mula sa 

pag-alaala. Bukod dito, pinayuhan na marangal na si Judas ang 
mga tao 

upang panatilihin ang kanilang sarili mula sa kasalanan, 
pagkaligtas nang makita nila bago 

kanilang mga mata ang mga bagay na ay nangyari para sa mga 
kasalanan ng mga 

na ang napatay. 

{12:43} at noong ginawa niya ang isang pagtitipon sa buong 

ang kumpanya na ang kabuuan ng dalawang libong drachms ng 
pilak, 



ipinadala niya ang mga ito sa Jerusalem upang mag-alok ng 
isang kasalanan na nag-aalok, paggawa ng doon 

mabuti at sa totoo lang, sa na siya ay inaalala ng mga 

pagkabuhay na mag-uli: 

{12:44} sapagkat kung hindi umasa siya na sila na ang napatay 

dapat bumangon muli, ito ay hindi kailangan at walang saysay 
na 

manalangin para sa mga patay. 

{12:45} at din sa na nahiwatigan niya na may malaking 

lingap na inilatag para sa mga yaong namatay kalumbayang 
mula sa Diyos, ito ay isang banal at 

magandang kaisipan. Kung saan siya ay ginawa ng isang 
reconciliation sa 

patay, na sila ay maligtas mula sa kasalanan. 

{13:1} sa mga daang apatnapu at siyam na taon na ito ay sinabi 

Si Judas, na Eupator ng Antiochus ay dumarating sa isang 
dakilang 

kapangyarihan sa Judea, 

{13:2} at sa kanya Lisias kanyang tagapagtanggol, at pinuno ng 
kanyang 

ang mga gawain, ang pagkakaroon ng isa man sa kanila ang 
isang Grecian kapangyarihan ng footmen, 



isang daan at sampung libo, at horsemen limang libong 

at tatlong daan, at elepante dalawa at ikadalawampu, at tatlo 

daang karo ay armadong sa Kawit. 

{13:3} Menelaus din sumapi mismo sa kanila, at sa 

dakilang pagpapaimbabaw ay hinikayat ng Antiochus, hindi 
para sa 

pag-iingat ng bansa, kundi dahil naisip niya na magkaroon ng 

ginawang gobernador. 

{13:4} ngunit ang hari ng mga hari ay lumipat sa Antiochus' isip 

laban ito masama sa sawing-palad, at Lisias ipinaalam ng hari 

na ang lalaking ito ay ang sanhi ng lahat ng kasamaan, upang 
ang mga hari 

inutusan na magdala sa kanya sa Berea, at inilagay niya sa 

ang kamatayan, bilang ang uri ay sa lugar na iyon. 

{13:5} ngayon, doon sa lugar na iyon ng tore ng limampung siko 

mataas, puno ng mga abo, at may isang ikot ay instrumento sa 
na sa 

bawat panig ay ibinigti pababa sa mga abo. 

{13:6} at sino man ay hinatulang ng kalapastanganan, o 

nakagawa ng anumang iba pang mabigat na krimen, may 
ginawa ang lahat ng tao 



humawak siya sa kanya sa kamatayan. 

{13:7} gayong isang kamatayan ito nangyari ang masamang tao 
na mamatay, 

hindi pagkakaroon ng basta sa libing sa lupa; at na ang 
karamihan 

makatarungan: 

{13:8} para sa yamang siya ang nakagawa ng maraming 
kasalanan 

tungkol sa mga altar, na ang apoy at abo ay banal, tumanggap 
siya 

kanyang kamatayan sa abo. 

{13:9} ngayon ang hari ay may isang barbaro at hambog 

isipan na gawin ang higit na masahol pa sa mga Judio, kaysa 
nagawa sa kanyang 

oras na ng Ama. 

{13:10} na ang mga bagay nang matalastas ni Judas, siya 

inutusan ang mga tao sa pagtawag sa Panginoon gabi at 

araw, na kung walang katapusan sa iba pang pagkakataon, 
ngayon din tulungan niya 

kanila, dahil sa ang mga punto upang ilagay ang mga ito mula sa 
kanilang mga batas, mula sa kanilang 

bansa, at mula sa mga banal na templo: 



{13:11} at na hindi niya pahihintulutan ang mga tao, na may 

Kahit ngayon na kundi medyo refresh, ay napapasailalim sa 

mga kapusungan bansa. 

{13:12} kapag ang lahat ng ginawa nila ito nang sabay-sabay, at 

Ipinamamanhik ng maawaing Panginoon na may pagtangis at 
pag-aayuno, at 

nakahiga flat sa lupa tatlong araw mahaba, Judas, pagkakaroon 
ng 

pinagpayuhan sila, iniutos na sila ay dapat may kahandaan. 

{13:13} at Judas, na bukod sa mga Elder, 

determinado, bago mapasok host ng hari sa Judea, 

at makakuha ng mga lungsod, na humayo at subukan ang mga 
bagay na ito sa labanan ng mga 

tulong ng Panginoon. 

{13:14} kapag ang kanyang nagawa sa lahat na ang lumikha ng 

ang mundo, at hinikayat ang kanyang mga sundalo upang 
labanan ang mga nang may dangal, kahit 

sa kamatayan, para sa mga batas, ang templo, lungsod, bansa, 

at ang commonwealth, humimpil siya sa Modin: 

{13:15} at ang pagkakaroon ng ibinigay ang sawikain para sa 
kanila na 

tungkol sa kanya, ang tagumpay ay sa Diyos; may mga valiant 



at siya 'y pumasok sa tolda ng hari ng mga kabataang lalaki na 
pagpipilian 

gabi, at pinatay sa mga kampo tungkol sa apat na libong lalake, 
at 

ang pinakapuno ng mga elepante, kasama ang lahat ng nasa 
kanya. 

{13:16} at sa wakas sila napuspos ang kampo ng takot at 

ingay, at umalis sa mabuting tagumpay. 

{13:17} ito ay naganap sa ang pahinga sa mga araw na iyon, 
dahil 

ang proteksyon ng Panginoon ay tumulong sa kanya. 

{13:18} ngayon nang hari nasakop ng lasa ng mga 

manliness ng mga Judio, nagpunta siya mga upang kunin ang 
mga kuta ng 

patakaran, 

{13:19} at pinalakad papunta sa Bethsura, na kung saan ay isang 

matatag na hawak ng mga Judio: ngunit siya ay ilagay sa flight, 
bigo, at 

nawalan ng kanyang mga tao: 

{13:20} para sa Judas ay conveyed sa kanila na mga nasa ito 

gayong mga bagay kapag kailangan. 

{13:21} kundi Rhodocus, na sa hukbo ng mga Judio, 



ibunyag ang mga lihim na kaaway; Samakatwid, siya ay 

Hinanap, at kapag sila ay nakakuha sa kanya, inilagay nila siya 

bilangguan. 

{13:22} hari ay ginagamot sa kanila sa Bethsum ng 

Ikalawa, ibinigay sa kanyang mga kamay, kinuha nila ng, 
lumisan, nakipaglaban 

kasama ni Judas, ay madaig; 

{13:23} Heard ni Felipe, na naiwan sa mga gawain sa 

Antioch, ay desperadong baluktot, malito, Nagsipamanhik sa 

Judio, isinumite mismo, at nanumpa sa lahat ng kondisyon ng 
pantay, 

sang-ayon sa kanila, at nag-alay ng mga sakripisyo, 
pinarangalan ang mga 

templo, at magiliw na dealt sa sa lugar na ito, 

{13:24} at tanggap din ng Maccabeus, na ginawa sa kanya 

prinsipal na gobernador mula Ptolemais sa Gerrhenians; 

{13:25} ay na Ptolemais: ang mga tao doon ay nagdalamhati 
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para sa mga Tipan; sapagkat galit sila, dahil nais nilang 

gawing walang bisa ang kanilang mga Tipan: 



{13:26} Lisias ay umahon na sa hukumang-luklukan, sinabi 
bilang 

katulad sa pagtatanggol ng mga sanhi, hikayat, 

napapayapa, ginawa din sila ang apektado, nakauwi sa 
Antioquia. 

Kaya nagpunta ito hinggil sa pagparito ng hari at umalis. 

{14:1} matapos ang tatlong taon ay Judas ipinaalam, na 

Demetrio ang anak na ito ng sinakop ng Seleucus, pagkakaroon 
ng nakapasok na ng kanlungan 

ng Tripolis nang may dakilang kapangyarihan at navy, 

{14:2} ay kinuha ang bayan, at pinatay sa Antiochus, at 

Lisias kanyang tagapagtanggol. 

Ngayon isa na Alcimus {14:3}, na naging mataas na saserdote, 
at 

nilapastangan mismo hayagang sa mga panahon ng kanilang 
nakikisalamuha 

kasama ng mga Gentil, na makita na hindi siya maaaring i-save 
ang 

kanyang sarili, ni hindi magkakaroon ng anumang karagdagang 
pag-access sa banal na altar, 

{14:4} ay dumating sa hari Demetrio sa mga daang at isa 

at ang ikalimampung taon, na nagpapakilala sa kanya ng 
koronang ginto, at isang 



palma, at gayon din ng mga may na kung saan ay ginagamit na 
taimtim sa 

ang templo: at kaya nang araw na iyon humawak siya ng 
kanyang kapayapaan. 

{14:5} gayon man nakakuha ng pagkakataon upang isulong ang 
kanyang 

mangmang na enterprize, at pagtawag sa payo ng 

Demetrio, at tinanong kung paano tumayo apektadong, sa mga 
Judio at 

Sinagot Niya kung ano ang balak nilang, dito: 

{14:6} mga Judio na tinatawag niya na Assideans, na 

kapitan ay si Judas Maccabeus, pangalagaan ang mga digmaan 
at mga labag, 

at kung hahayaan natin ang kapahingahan sa kapayapaan. 

{14:7} nga ako, dahil pinagkaitan ng aking mga ninuno 

karangalan, ibig kong sabihin ay ang mataas na pagkasaserdote, 
ay naparito ngayon rito: 

{14:8} una, katotohanang para sa hindi pakunwaring 
pangangalaga na magkaroon ako ng mga bagay 

nauukol sa hari; at ikalawa, kahit para na akong balak 

sa kabutihan ng aking mga sariling kababayan: sapagkat ang 
lahat ng ating bansa ay sa 



walang maliit na paghihirap sa pamamagitan ng unadvised na 
pagharap sa mga ito 

aforersaid. 

{14:9} dahil dito, Oh hari, na makita ang nalalaman mo ang 
lahat ng ito 

bagay na ito, maging maingat para sa mga bansa, at ang ating 
bansa, na kung saan ay 

nagpatuloy sa bawat panig, ayon sa kagandahang-loob mo 

madaling shewest sa lahat. 

{14:10} para sa hangga 't si Judas buhay, ito ay hindi posible na 

ang estado ay dapat maging tahimik. 

{14:11} hindi pa ito ang sinabi sa kanya, ngunit ang iba sa 

ginawa ng hari ng mga kaibigan, maliciously ipinakita laban kay 
Judas, 

higit na kamangyan Demetrio. 

{14:12} at pagdaka pagtawag Nicanor, na naging 

master ng mga elepante, at paggawa sa kanya ng gobernador 

Judea, siya ipinadala siya, 

{14:13} pag-uutos sa kanya patayin ni Judas, at ikalat ang 

sila ang mga kasama niya, at gumawa ng mga Alcimus mataas 
na saserdote 

ng dakilang templo. 



{14:14} pagkatapos ay ang mga pagano, na nagsitakas mula sa 
Judea mula 

Si Judas, ay na Nicanor ng kawan, iniisip na ang mga pinsala at 

kalamidad ot ang mga Judio sa kanilang kapakanan. 

{14:15} ngayon nang marinig ng mga Judio ng ni Nicanor 
pagparito, 

at na ang mga pagano ay laban sa kanila, itinapon nila ang lupa 

sa kanilang mga ulo, at ginawa ng mga hinaing sa kanya na may 

itinatag magpakailan man ang kanyang mga tao, at laging na 
helpeth sa kanyang 

sa bahagi na pagpapakita ng kanyang presensya. 

{14:16} kaya sa utos ng kapitan sila 

tinanggal straightways mula roon, at nakarating sa malapit sa 

sila sa mga bayan ng Dessau. 

{14:17} ngayon Simon, si Judas' sa mga kapatid na lalaki, na 
sumama sa labanan 

may Nicanor, kundi ay medyo hindi na discomfited sa 
pamamagitan ng 

biglang katahimikan ng kanyang mga kaaway. 

{14:18} Gayunpaman Nicanor, naririnig ng mga manliness 

sa kanila na kasama ni Judas, at ang courageousness na 



kinailangan nilang makipaglaban para sa kanilang bansa, ay 
nagtangkang hindi subukan ang mga bagay na ito 

pamamagitan ng espada. 

{14:19} dahil dito, nagpadala siya ng mga Posidonius, at 
Theodotus, 

at si Matatias, upang gumawa ng kapayapaan. 

{14:20} ito kapag nasakop na nila ang mahabang advisement 

sa ibabaw noon, at ang kapitan na ginawa ng maraming tao 

bihasa nahawakan, at ito ay nagpakita na ang lahat ng 

isip isa, sila ay pumayag na ang mga Tipan, 

{14:21} at itinakda ang isang araw na sama-samang nagtitipon 
sa pamamagitan ng 

kanilang mga sarili: at nang dumating ang araw na ito, at stools 
ay naitalaga para sa 

alinman sa kanila, 

{14:22} Ludas nagtalaga ng mga armadong tauhan handa sa 
maginhawa 

lugar, baka ilang kataksilan dapat bigla na pinairal ng mga 

ang mga kaaway: kaya 't sila ay gumawa ng isang mapayapang 
pagpupulong. 

{14:23} ngayon Nicanor nanahan sa Jerusalem, at ni walang 



saktan, ngunit nagpadala palayo ang mga tao na nagtitipun-
tipon sa kanya. 

{14:24} at siya ay hindi handa si Judas mula sa kanyang 

paningin: sapagkat minamahal niya ang mga tao mula sa 
kanyang puso 

{14:25} siya ay nanalangin sa kanya din na kumuha ng isang 
asawa, at lumikha ng 

anak: kaya niya pinakasalan, tahimik, at kinuha ang bahagi ng 
buhay na ito. 

{14:26} kundi Alcimus, pagpansin sa pag-ibig na si 

nasa pagitan nila, at kung iisipin ang mga Tipan ay 

ginawa, ay Demetrio, at sinabi sa kanya na si Nicanor 

hindi rin apektado sa estado; para sa mga na inordena niya 

Si Judas, nagtaksil sa kanyang kaharian, upang maging kahalili 
ng hari. 

{14:27} pagkatapos ang hari dahil sa isang matinding galit, at 
magalit sa 

ang paratang na ito ng mga masasamang tao, sumulat kay 
Nicanor, 

nagpapahiwatig na siya ay lubhang nagagalit sa tipan, 

at pag-uutos sa kanya na siya ay dapat magpadala ng 
Maccabeus 

bilanggo sa lahat ng pagmamadali sa Antioquia. 



{14:28} kapag ito dumating sa Nicanor ng paglilitis, siya ay 

halos malito sa kanyang sarili, at dinala ang mga ito 
Pinahihirapang na siya 

dapat gumawa ng walang bisa ang mga artikulo na kung saan ay 
sumang-ayon sa, ang 

lalaki sa pagiging sa walang kasalanan. 

{14:29} kundi dahil nagkaroon hindi pagharap laban sa 

hari, minasdan niya ang kanyang oras upang maisakatuparan 
ang mga bagay na ito sa patakaran. 

{14:30} kabila, nang Maccabeus makita na 

Nicanor ay nagsimulang churlish sa kanya, at na siya ay 
nakiusap 

sanay siya mas halos kaysa kanya, pagpansin na ang gayong 

maasim na pag-uugali ay hindi ng kabutihan, tinipon niya hindi 
isang 

ilang ng kanyang mga tauhan, at inilayo ang kanyang sarili kay 
Nicanor. 

{14:31} kundi ang isa pa, batid na siya ay kapansin-pansin 
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pinigilan ni Judas' patakaran, ay dumating ang dakila at banal 

templo, at inutusan ang mga saserdote, na ay nag-aalok ng 
kanilang 



dati na mga sakripisyo, ihatid sa kanya ang lalaki. 

{14:32} at kapag sila ay nanumpa na hindi nila masabi 

kung saan ang lalaki ay kung sino ang kanyang hinahangad, 

{14:33} iniunat niya ang kanyang kanang kamay patungo sa 

templo, at nanumpa sa ganitong paraan: kung kayo ay hindi 

ibibigay sa akin ni Judas bilang isang bilanggo, ako ay 
maglalagay ng ang templo ng Diyos 

kahit na may sa lupa, at aking ilalagpak sa altar, at 

nagpatayo ng isang malaking templo sa Bacchus. 

{14:34} pagkatapos ng mga salitang ito, siya ay 
lumisan. Pagkatapos ay sa mga saserdote 

itinaas ang kanilang mga kamay tungo sa Langit, at ipinamanhik 
sa kaniya na 

ay kailanman sa isang tagapagtanggol ng kanilang bansa, na 
sinasabing sa ganitong paraan; 

{14:35} ka, O Panginoon ng lahat ng mga bagay, ay 
nangangailangan ng 

wala, ay nasiyahan na sa templo ng iyong tirahan 

dapat ay sa atin: 

{14:36} kaya nga ngayon, O ang mga banal na Panginoon ng 
lahat ng kabanalan, panatilihin 



ang bahay na kailanman walang dungis ng ating, na kamakailan 
lamang ay malinis, at 

itigil ang bawat masasamang bibig. 

May pinaratangan {14:37} ngayon kay Nicanor isang Razis, 

isa sa mga matanda sa Jerusalem, isang mangingibig ng 
kanyang mga kababayan, 

at isang lalaking tunay na magandang balita, sa kanyang 
kabaitan 

tinatawag na Ama ng mga Hudyo. 

{14:38} para sa unang panahon, na hindi nila hinaluan 

kanilang sarili kasama ng mga Gentil, siya ay pinaratangan ng 

Judaismo, at ginawa nang buong tapang jeopard kanyang 
katawan at buhay sa lahat 

vehemency ang relihiyon ng mga Judio. 

{14:39} kaya Nicanor, handang ipahayag ang kanilang galit na 
siya 

nanganak sa mga Judio, na nagpadala ng higit sa limang daang 
kalalakihan ng digmaan upang 

kumuha sa kanya: 

{14:40} sapagkat akala niya sa pamamagitan ng pagkuha sa 
kanya upang gawin ang mga Hudyo 

maraming mga sakit. 



{14:41} ngayon kapag ang mga tao na kinuha ang 

tore, at marahas na bagbag sa ang panlabas na pinto, at ipinag-
utos sa 

ang apoy ay dalhin sa paso ang mga ito, siya ay handa na upang 
maging 

Kinuha sa bawat panig na bumagsak sa kanyang tabak; 

{14:42} pagpili sa halip na mamatay nang may dangal, kaysa sa 
kayo 

sa mga kamay ng masama, maabuso kung hindi kaysa 

beseemed ng kanyang marangal na kapanganakan: 

{14:43} ngunit kulang ang kanyang atake sa utak sa 
pamamagitan ng pagmamadali, ang 

maraming tao na rin nagmamadali sa loob ng mga pinto, 
tumakbo siya nang buong tapang hanggang sa 

ang mga pader, at tumalon nang may dangal sa mga 

thickest sa kanila. 

{14:44} kundi sila bigyan agad pabalik, at ang isang espasyo ay 

ginawa, siya ay nahulog sa gitna ng lugar na walang bisa. 

{14:45} gayon pa man, habang wala pa hininga sa loob ng 

kanya, pagiging pinapag-alab may galit siya tumindig; at 
bagaman ang kanyang 



bumukal dugo parang spouts ng tubig, at ang kanyang mga 
sugat 

mabigat, subalit siya ay tumakbo sa gitna ng kakapalan ng mga 
tao; at 

nakatayo sa isang matarik na bato, 

{14:46} kapag tulad ng kanyang dugo ay ngayon medyo nawala, 
siya 

bubunutin ang kanyang sisidlan, at dinadala sila sa parehong 
kanyang mga kamay, 

inihagis niya ito sa mga naroon, at pagtawag sa Panginoon ng 

buhay at diwa upang ibalik ang kanya mga muli, gayon siya 
namatay. 

{15:1} kundi Nicanor, na marinig iyon kay Judas at sa kanyang 
kumpanya 

ay sa mga malakas na lugar tungkol sa Samaria, nalutas nang 
walang 

anumang panganib na inilagay sa kanila sa araw ng sabbath. 

{15:2} gayon pa man ang mga Judio na napilitan silang pumunta 

sa kanya sinabi, sirain O hindi kaya malupit at barbarously, 
ngunit 

magbigay ng kapurihan sa araw na iyon, kung anong mayroon 
siya, na nakakikita sa lahat ng bagay, 

Pinarangalan sa kabanalan hindi higit sa lahat sa ibang araw. 



Hiningi ng {15:3} Pagkatapos ay ang pinaka ungracious sawing-
palad, kung 

naroon ang isang makapangyarihan isa sa Langit, na ipinag-utos 
ng 

araw ng Sabbath na itago. 

{15:4} at kapag sinabi nila, sa Langit ng buhay 

Panginoon, at makapangyarihan, na nag-utos sa ikapitong araw 
ay 

iningatan: 

Pagkatapos ay sinabi ng isa ng {15:5}, at ako din ay 
makapangyarihan sa 

lupa, at ako ay inuutusan sa tumagal ng armas, at gawin ng hari 

negosyo. Subalit natamo niya hindi na magkaroon ng kanyang 
masasamang kalooban na gawin. 

{15:6} kaya Nicanor sa labis na pagmamalaki at pagmamataas 

determinado upang i-set up ng isang publick bantayog ng 
kanyang tagumpay sa 

Judas at sila na kasama niya. 

{15:7} kundi Maccabeus pa ba sigurado tiwala na ang 

Tutulungan siya ng Panginoon: 

{15:8} dahil dito hinikayat niya ang kanyang mga tao na huwag 
matakot sa 



pagdating ng mga hindi kumikilala sa Diyos laban sa kanila, 
ngunit tandaan ang 

tulungan na noong unang panahon na natanggap nila mula sa 
Langit, 

at ngayon asahan ng tagumpay at tulong, darating 

sa kanila sa Makapangyarihang Diyos. 

{15:9} at kaya aliw sa kanila mula sa mga batas at mga 

propeta, at babautismuhan ilagay ang mga ito sa isipan ng mga 
laban na 

nanalo sila nang una, ginawa niya ito sa mas masaya. 

{15:10} at kapag siya ay pinukaw ang kanilang mga isipan, 
ibinigay niya ang 

kanila kanilang bayad, dinadala sila therewithall sa kabulaanan 

ng mga pagano, at ang mga paglabag ng mga sumpa. 

{15:11} gayon siya armado bawat isa sa kanila, hindi kaya 
magkano 

sa pagtatanggol ng kalasag at sibat, tulad ng sa komportable at 

mabuting mga salita: at tabi na, na sinabi niya sa kanila sa isang 
panaginip karapat-dapat 

na naniniwala, tulad ng kung ito ay kaya ngang na kung saan ay 
hindi isang 

medyo magsaya sa kanila. 



{15:12} at ito 'y kanyang pangitain: na Onias, na may 

naging mataas na saserdote, isang mabait at mabuting tao, 
reverend sa 

pag-uusap, magiliw sa kalagayan, din sinabi rin, at 

ginagamit mula sa isang bata sa lahat ng mga puntos ng 
kabanalan, na hawak ang kaniyang 

kamay ay nanalangin para sa buong katawan ng mga Judio. 

{15:13} ito ginawa, sa parang uri may lumitaw ang isang lalaki 

sa kulay abong hairs, at lubhang maluwalhati, ay na ng isang 

napakaganda at napakahusay na kamahalan. 

{15:14} pagkatapos Onias sumagot, sinasabi, ito 'y isang 
mangingibig ng 

ang mga kapatid, na nananalangin ang marami sa mga tao, at 
para sa mga 

banal na lungsod, sa wit, si Jeremias na propeta ng Diyos. 

{15:15} whereupon si Jeremias na ipinangangaral ang kanyang 
kanang kamay 

nagbigay na si Judas ng espada ng ginto, at sa pagbibigay sa 
gayon, ito ay nangusap 

Kumuha ng {15:16} ang banal na espada, isang kaloob mula sa 
Diyos, kasama ang 

na ikaw ay saktan ang kaaway. 



{15:17} ganito rin na napanatag sa sinabi ni 
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Si Judas, na kung saan ay napakahusay, at upang pukawin sa 
kanila hanggang sa 

valour, at hikayatin ang mga puso ng mga kabataang lalaki, sila 

tinutukoy ang mga hindi na nagtayo ng kampo, ngunit buong 
tapang na ipinakita sa 

kanila, at nang may dangal upang subukan ang mga bagay na 
ito ng kaguluhan, dahil sa 

lungsod at ang Santuwaryo at ang mga templo ay nasa 
panganib. 

{15:18} para sa pag-aalaga na kinuha nila para sa kanilang mga 
asawa, at 

kanilang mga anak, ng kanilang mga kapatid, at mga folks, ay 
nasa pinakamaliit na account 

sa kanila: ngunit ang takot na pinakadakila at pangunahing ay 
para sa mga 

banal na templo. 

{15:19} din kinuha nila na nasa lunsod hindi pinakamaliit 

pangangalaga, pagiging ng kaguluhan para sa mga hindi 
pagkakaunawaan sa ibang bansa. 

{15:20} at ngayon, nang bilang lahat tumingin kung ano dapat 
ang 



pagsubok, at ang kaaway ay dumating na malapit sa, at ang 
hukbo 

itinakda sa iba 't ibang uri, at ang hayop na conveniently na 
inilagay, at ang 

horsemen set sa pakpak, 

{15:21} Maccabeus pagkakita sa pagdating ng maraming tao, 

at ang sarisaring paghahanda ng kagayakan, at sa kabangisan ng 

ang mga hayop, nakaunat ang kanyang mga kamay tungo sa 
Langit, at 

nanawagan ang Panginoon na gumagawa ng mga 
kababalaghan, batid na 

makabubuti ang tagumpay ay darating hindi sa pamamagitan 
ng sandata, ngunit katulad nito upang 

kanya, siya ay nagbibigay sa naturang bilang ay karapat-dapat: 

{15:22} nga sa kanyang panalangin na raw ng ganitong paraan; 

O Panginoon, naglagpak ikaw inyong anghel sa panahon ni 
Ezekias 

hari ng Judea, at inyong patayin sa mga host ng ni Sennacherib 
ang 

daang walong pung at limang libo: 

{15:23} dahil dito ngayon din, Oh Panginoon ng mga langit, 
magpadala ng isang 



mabuting anghel bago tayo para sa mga may takot at 
pangamba sa kanila; 

{15:24} at sa pamamagitan ng lakas ng iyong bisig ay ang mga 

nasaktan sa pamamagitan ng sindak, darating na laban sa iyong 
banal na bayan sa 

magsalita ng kapusungan. At sa gayon siya nagtapos. 

{15:25} pagkatapos Nicanor at sila na mga kasama niya ay 

ipapasa ng trumpeta at mga Awit. 

{15:26} kundi si Judas at ang kanyang mga kasama na 
nakaharap sa 

mga kaaway sa pambungad na panalangin at panalangin. 

{15:27} upang ang pakikipag-away sa kanilang mga kamay, at 
nagdarasal 

sa Diyos sa kanilang puso, ay pinatay nila ang hindi bababa sa 
tatlumpu at 

limang libong lalake: sapagkat sa pamamagitan ng pagpapakita 
ng Diyos nila 

lubhang nagbubunyi. 

{15:28} ngayon nang matapos ang digmaan, bumalik muli 

may galak, alam nila na mag-ipon Nicanor patay sa kanyang 
renda. 

{15:29} at pagkatapos ay gumawa sila ng mga dakilang sigaw at 
isang ingay, 



pagpupuri sa Maykapal sa kanilang sariling wika. 

{15:30} at Judas, sino ba ang punong tagapagtanggol ng 

ang mga mamamayan na kapwa sa katawan at isipan, at 
nagpatuloy na sa kaniyang 

Mahal tungo sa kanyang mga kababayan ang lahat ng kanyang 
buhay, inutusan na 

hampasin ang ulo ni Nicanor, at ang kanyang kamay sa kanyang 
balikat, 

at dalhin ang mga ito sa Jerusalem. 

{15:31} ito kapag siya ay naroon, at tinatawag na sila ng 
kanyang 

bansa na magkasama, at ihain ng mga saserdote sa altar, 
isinugo niya 

para sa kanila ay na ng tower, 

{15:32} at ipinakita ito ni Nicanor mabaho ulo, at ang 

kamay ng na Mamumusong, na may mapagmataas na brags 
niya ay may 

nakaladlad laban sa banal na templo ng Maykapal. 

{15:33} at kapag siya ay gupitin ang dila ng na 

hindi makadiyos Nicanor, iniutos niya na ibigay nila ito sa 
pamamagitan ng 

ang mga piraso sa mga ibon, at hang up ang gantimpala ng 
kanyang 



kabaliwan sa harapan ng templo. 

{15:34} kaya pinuri ang mga bawat tao tungo sa Langit ang 

maluwalhating Panginoon, sinasabi, pinagpala ay siya na 
nanatiling sarili niyang 

Maglagay ng mga walang dungis. 

{15:35} ibinigti siya din ni Nicanor ulo sa tore, 

isang maliwanag at makikita ng mga palatandaan sa lahat ng 
tulong ng Panginoon. 

{15:36} at inorden sila lahat sa isang karaniwan na utos sa 

walang kaso upang hayaan ang mga araw na lumipas nang 
walang dakilang kapistahan, kundi maging sa 

magdiwang ng ikatatlumpung araw ng ikalabindalawang 
buwan, na sa mga 

Syrian wika ay tinatawag na Adar, ang araw bago ang 
'Mardocheus 

araw. 

Sumama kaya ito {15:37} sa Nicanor: at mula sa panahong iyon 

balik ang mga Hebreo ay ang mga lungsod sa kanilang 
kapangyarihan. At dito ay 

Ako ay nagtatapos. 

{15:38} at kung nagawa ko nang maayos, at ang bilang ay 
angkop sa 



kuwento, ito ay na ninanais ko: pero kung slenderly at meanly, 

ito ay bagay na maaari kong matamo. 

{15:39} para sa bilang na ito ay nakakasakit na uminom ng alak 
o tubig lamang; 

at tulad ng alak na hinaluan ng tubig ay kaaya-aya, at ay 
nalulugod 

ang lasa: gayon din naman ang pananalita na makinis naka-
frame ay nalulugod ang mga tainga ng 

sila na basahin ang kuwento. At narito ang magiging wakas 
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