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2 makkabilaiskirja 

Toinen kirja makkabilaiskirja 

{1:1} veljet, juutalaiset, että Jerusalemissa ja 

Juudean maa haluaa veljillenne, juutalaiset, jotka ovat 

koko Egypti terveys ja rauha: 

{1:2} Jumala on armollinen, ja muistan hänen 

liiton, jonka hän teki Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin, hänen 

uskolliset palvelijat; 

{1/3} ja antaa sinulle kaikki sydämen palvella häntä ja tehdä 
hänen 

on hyvä rohkeasti ja halukkuutta; 

{Ef.1.4} ja avatkaa sydämenne lakinsa ja 

käskyjä, ja lähettää sinulle rauhaa, 

{Ef.1.5} kuule sinun rukouksiasi ja olla yhtä mieltä, ja 

koskaan hylkää sinua hädän. 

{1:6} ja nyt olemme täällä rukoilla sinulle. 

{1:7} mitä kun Demetrius hallitsi sata 



vesilähdettä ja yhdeksännellä vuodella juutalaisten kirjoitimme 
teille 

raajojen ongelmia, jotka tulivat päällemme kyseisinä vuosina 

kerta, kun Jason ja hänen yrityksensä eronnut Pyhän 

maa ja kuningaskunta 

{1:8} paloi kuistilla ja viatonta verta: 

sitten rukoili Herraa, ja kuultiin; tarjosimme 

myös uhrauksia ja hienoja jauhoja, ja valaistu valaisimet ja 
asettaa 

edelleen leivät. 

{1:9} ja nyt nähdä, että te pidätte lehtimajanjuhlaan 

kuukausi Casleu. 

{1/10}, sata kahdeksankymmentä vuosi, 

ihmiset, jotka olivat Jerusalemissa ja Juudeassa ja neuvoston 

ja Juudas, lähettää tervehdys ja unto Aristobulos, kuningas 

Ptolemeus:' mestari, joka oli voideltu varastossa 

papit, juutalaisille, jotka olivat Egyptissä: 

{1:11} koska Jumala on pelastanut meidät suuri 

vaarat, kiitämme häntä hyvin olleet taistelussa 

kuningas. 

{1:12} koska hän ajaa ne ulos joka taisteli sisällä Pyhän 



kaupunki. 

{1:13} varten kun johtaja oli tullut Persia, ja 

kanssaan armeija, jotka näyttivät voittamattomilta, heitä 
surmattiin 

temppeli Nanea Nanea: n papit vilpillisesti. 

{1:14} varten Antiokhos, ikään kuin hän naimisiin, 

tuli paikka ja hänen ystävänsä, jotka olivat hänen kanssaan, 

saavat rahaa nimi myötäjäiset. 

{1:15} joka kun papit Nanea oli esitetyt 

ja hän kompassi oli tullut pieni yritys 

temppelin ne sulkea temppeli pian Antiokhos 

tuli: 

{1:16} ja avaamisen etuoikeus oven katolle, he heittivät 

kivet kuin Salamat ja kumonnut kapteeni, 

hewed kappaletta, löi päänsä ja heittää ne 

niille, jotka olivat ilman. 

{1:17} siunattu on meidän Jumalamme kaikessa, joka on 

luovuttivat jumalattomien. 

{1:18} siis katsoo, että olemme nyt päättänyt pitää 

temppeli viisi ja kahdennenkymmenennen puhdistus 



päivä kuukauden Casleu olemme pitäneet tarpeellisena 
todistaa 

Voit sen, että te myös voi pitää sitä, juhlaa 

asumuksesi, ja palo, joka oli antanut meille kun 

Neemias tarjotaan uhraus, että hän oli rakensi 

temppeli ja alttari. 

{1:19} varten kun isämme johdettiin Persia, 

papit, jotka olivat sitten harras paloi alttarille 

salaa ja kätki sen ontto paikka kuoppaan ilman vettä, 

he pitivät sitä varmasti niin, että paikka oli tuntematon kaikille 

miehet. 

{1:20} nyt vuosien jälkeen, kun se iloinen Jumala, 

Neemias lähetettiin kuningas Persia, lähettikö ja 

jälkimaailma niille papeille, jotka oli kätkenyt tuleen: mutta kun 

he kertoivat meille, he löysivät tuli mutta vedessä; 

{1:21} sitten käski hän ne voivat laatia, ja 

tuo ja kun uhrauksia, Neemias 

käski pappien ripottele puun ja mitä 

vahvistaa tämän jälkeen vedellä. 

{1:22} Kun tämä tapahtui, ja tuli aika, että 



aurinko paistoi, joka edellä oli kätkettynä pilvi, oli 

suuri tulipalo syttynyt niin, että jokainen ihmettelivät. 

{1:23} ja papit rukous ja uhri 

kulutti, sanon, papit ja kaikki loput 

Jonathan alussa ja loput vastata lisäksi, kuten 

Neemias teki. 

{1:24} ja rukous oli tällä tavoin; Oi Herra, 

Herra Jumala, luoja, jotka pelkäävät ja vahva, 

ja vanhurskas ja armollinen ja vain ja armollinen kuningas 

{1:25} kaiken vain antaja ainoa vain, 

Kaikkivaltias ja ikuiseen, sinä joka deliverest Israelin kaikista 

ongelmia, ja valita isät ja olkoot valmiit: 

{1:26} saa uhrata koko kansaasi Israelia, 

ja säilyttää sinun oma osa vuoreksi. 

{1:27} kerätä niitä yhteen, jotka ovat hajallaan 

antaa heidät että palvella seassa, niitä 

että halveksitaan, vihasi ja anna pakana tietää 

että sinä olet meidän Jumalamme. 

{1:28} rangaista niitä, jotka sortavat meitä ja ylpeänä tehdä 
meille 



väärin. 

{1:29} istuttaa kansasi uudelleen sinun Pyhässä paikassa kuin 
Mooses 

on puhunut. 

{1:30} ja papit PSALMIT kiitospäivä. 

{1:31} nyt kun uhri kului, Neemias 

käski vettä, joka jäi kaadetaan suuri 

kiviä. 

{1:32} kun tämä oli tehty, oli syttynyt liekki: 

mutta se kuluttaa valo, joka loisti alttarilta. 

{1:33} joten kun asiaa oli tiedossa, sanottiin 

kuningas Persia, joka paikassa, jossa papit jotka olivat 

pois oli kätkenyt tulipalo, ilmestyi vettä, ja että 
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Neemias oli puhdistettu uhrauksia kanssa. 

{1:34} sitten kuningas, inclosing place, tehty pyhä, 

Kun hän oli yrittänyt asiasta. 

{1:35} ja kuningas tuli paljon lahjoja, ja annoimme 

sen on niitä, joita hän tyydyttää. 

{1:36} ja Neemias kutsui tätä Naphthar, joka on 



yhtä paljon kuin vaikkapa puhdistus: mutta monet miehet Nefi. 

{2:1} se esiintyy myös kirjaa, että Jeremy 

profeetta käski heidän kuljetti ottaa 

tulipalo, koska se on merkitsi: 

{2:2} ja miten se profeetta, huomioon 

lain heille unohtamatta käskyjä 

Herra, ja ne ei olisi tehnyt oikeudellista virhettä mielessään, kun 
he 

Katso kuvat hopeaa ja kultaa niiden koristeet. 

{2:3} ja muita tällaisia puheita kehotti hän, 

että lakia pitäisi poiketa heidän sydämensä. 

{2:4} se sisältyi myös samalla kirjallisesti, että 

profeetta varoitti Jumalan käski majan 

ja ark mennä hänen kanssaan, kun hän kulki osaksi 

vuori, jossa Mooses kiipesi ylös ja näki perintöä 

Jumala. 

{2:5} ja kun Jeremy tuli sinne, hän löysi ontto 

luola, jossa hän loi asumuksen ja ark, ja 

alttarin suitsukkeita, ja niin pysähtyi oven. 

{2:6} ja jotkut niistä, jotka seurasivat häntä tuli merkitsemään 



tavalla, mutta ei löytänyt sitä. 

{2:7} joka Jeremy ymmärtää, hän syytti heitä, 

sanoen: mitä tämä paikka on tuntematon asti 

että Jumala kerätä hänen ihmiset jälleen yhdessä, ja saa niitä 

heille armoa. 

{2:8} silloin Herra näytän heille nämä asiat ja 

Herran kirkkaus ilmestyy ja cloud lisäksi oli 

Mooseksen alaisuudessa sekä kun Salomo haluttu joka näytti 

paikka voi kunniallisesti pyhitetty. 

{2:9} se julisti, että hän on viisas tarjolla 

uhrata omistautumista ja temppelin viimeistely. 

{2:10} ja kun Mooses rukoili Herraa, palo 

tuli alas taivaasta ja kuluttaa uhrauksia: jopa 

joten rukoili Solomon myös ja tulen tuli 

taivaan ja kulutetaan polttouhreja. 

{2:11} Mooses sanoi: koska syntiä tarjoaminen ei 

saa syödä se kuluttaa. 

{2:12} joten Solomon pitää nämä kahdeksan päivää. 

{2:13} samoja asioita myös raportoitiin kirjoituksia 

ja kommentteja Neemias; ja miten hän perustamisesta 



Kirjasto kokoontuivat kings, säädöksissä ja 

profeettoja ja Daavidin ja kuninkaat kirjeet 

mitä Pyhä lahjoja. 

{2:14} samalla tavoin myös Juudas kokoontuivat kaikki 

niitä asioita, jotka olivat menettäneet vuoksi meillä oli sota ja 

ne ovat meille, 

{2:15} sen tähden jos te tarvitsette, lähettää joitakin 

hakea niitä teille. 

{2:16} sitten ovat juhlistamme 

puhdistus, olemme kirjoittaneet teille, ja te teette hyvin, 

Jos te pidätte samaa päivää. 

{2:17} toivomme myös, että Jumala, joka antoi kaikki hänen 

ihmiset, ja antoi heille on perintöä ja kuningaskunnan ja 

papisto ja sanctuary, 

{2:18} lupauksensa laissa pian armahtaa 

ovella ja koota meitä pois jokaisen maan alla 

taivaan Pyhimpään: sillä hän on pelastanut meidät ulos 

suuria ongelmia ja on puhdistettu paikka. 

{2:19} nyt kuten Juudas Makkabi ja hänen 

veljet ja suuri temppeli puhdistus ja 



omistautumista alttarin 

{Fil.2:20} ja Antiokhos Epifanes sotia ja 

Eupator hänen poikansa 

{Fil.2:21} ja ilmeinen allekirjoittaa että tuli taivaasta 

niitä, jotka käyttäytyivät itse miehekkäästi valaehtoisen 
vakuutuksen 

ja juutalaisuus: niin, että on vain muutamia, he ovat voittaneet 

koko maassa ja ostettu antavat barbaarinen joukoittain 

{2:22} ja takaisin uudelleen temppelin tunnettu kaikki 

maailmaa, ja vapautettiin kaupungin ja hyväksyä lakeja jotka 

olivat menossa, Herra on armollinen niille 

kaikkien puolesta: 

{2:23} kaiken tämän, sanon, Jason ilmoittaa 

Viisi kirjaa Kyreneläinen pitoisuus lyhentää yhdessä 

asema. 

{2:24} katsoa ääretön numero ja 

vaikeuksia, joita he halua tutkia 

selostukset tarinan eri asiaa 

{2:25} olemme ottaneet huolellisesti, että joka lukee niitä 

delight, ja ne, jotka haluavat sitoutua 



muisti voi olla helposti ja että kaikki tulee jonka kädet 

tulee ehkä voittoa. 

{2:26} siis meille, että otettu ovella 

kivulias työvoiman abridging, se ei ollut helppoa, mutta sitä 
pitäisi 

hikeä ja katsomassa; 

{2:27} niinkuin se ei ole helposti hänelle, että raivaa tien 

bankettitilat ja pyrkii toisten hyväksi: vielä 

pleasuring monien suoritamme mielellään paljon vaivaa; 

{2:28} jolloin kirjoittaja tarkka käsittely joka 

erityisesti, että paljon; noudattaa sääntöjä 

lyhentäminen. 

{2:29} kuin uuden talon rakennusmestari on välitä 

koko rakennustarkoituksiin; mutta se, joka undertaketh voit 
asettaa sen pois, 

ja maalaa, on etsittävä fit asioita adorning 

o: silti taitaa kanssamme. 

{2:30} seisomaan sittenkään ja käydä läpi asioita 

suuri, ja uteliaisuuteen vuonna tiedot, kuuluu ensimmäiseen 

kirjoittanut tarinan: 

{2:31} käyttää lyhyys ja välttää paljon elättele 



työtä, on annettava hänelle, joka tekee 
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lyhentäminen. 

{2:32} täällä sitten alamme tarina: vain lisäämällä 

Näin paljon siihen, mikä on todettu, on typerää 

asia tehdä pitkä prologi ja lyhyt tarina 

itse. 

{3:1} nyt kun pyhä kaupunki asui kaikki 

rauhan ja lakeja pidettiin erittäin hyvin vuoksi 

Jumaluuden Onias ylipappi ja hänen vihansa 

pahuutta, 

{3:2} se tuli jopa kuninkaat, itse tein 

kunnioittaa paikka ja suurentaa temple parhaansa 

lahjoja; 

{3:3} niin että Seleukos Aasia oman tuloja 

Bare kaikki kustannukset kuuluvat uhrauksia-palveluun. 

{3:4} mutta Simonin heimon Benjamin, joka oli 

tehty kuvernööri temppelin, tippui ylipappi 

jokseenkin häiriö kaupungin. 

{3:5} ja kun hän ei voinut voittaa Onias, hän gat häntä 



Apollonios Thraseas poika, joka oli sitten kuvernööri 

Celosyria ja Phenice, 

{3:6} ja kertoi hänelle, että valtiovarainministeriö Jerusalemissa 
oli täynnä 

ääretön rahasummia niin, että monia niiden 

rikkaudet, jotka eivät koskevat uhrauksia huomioon, 

oli lukemattomia, ja että se oli mahdollista saada kaikki 

kuninkaan käsi. 

{3:7} nyt kun Apollonios tuli kuningas, ja oli 

näytti hänelle rahaa, mistä hänelle kerrottiin, kuningas 

valitsi ulos Heliodorit hänen rahastonhoitaja ja lähetti hänet 
kanssa 

käskyn tuoda hänelle foresaid rahaa. 

{3:8} viipymättä Heliodorit lähti matkaan; nojalla 

väri vierailevien kaupunkien Celosyria ja Phenice, mutta 

todellakin täyttämään kuninkaan tarkoitus. 

{3:9} ja kun hän oli tullut Jerusalemiin ja ollut 

kohteliaasti saanut kaupungin ylipapin, hän kertoi 

hänelle mitä älykkyys oli antanut rahaa ja julisti 

sen vuoksi hän tuli ja kysyi, jos nämä asiat olivat niin todellakin. 

{3:10} sitten ylimmäinen pappi kertonut hänelle, että oli niin 



rahaa varten helpotus leskiä ja orpoja 

lapset: 

{3:11} ja että osa siitä kuului Hircanus poika 

Tobias, mies arvokkaasti, eikä että 

Simon oli väärää: summa mistä oli neljä 

sata talenttia hopeaa ja kultaa 200: 

{3:12} ja että se oli täysin mahdotonta, että kyseiset 

vääryydet pitäisi tehdä heille, että oli tehnyt sen 

pyhyyden paikka, ja majesteetti ja loukkaamaton 

pyhyyden temppelin kunnia ympäri koko maailman. 

{3:13} mutta Heliodorit koska kuninkaan 

käskyn antanut hänelle sanoi, että ajatuksissasi, on oltava 

toi kuninkaan valtiovarainministeriö. 

{3:14} joten päivä, jossa hän hän kirjoitetun 

Tilaa tästä asiasta: ja nyt ei ole pieni tuska 

koko koko kaupunki. 

{3:15} mutta papit, kumartaen kuin 

alttarin kantavat papit messupuku, huusin taivas kaareutuu 

hänelle, että oikeutta asioista, koska hän pitää, että 

ne turvallisesti on säilytettävä niin kuin oli tehnyt 



ne voidaan. 

{3:16} sitten joka näytti ylipappi kasvot, 

se loukkaantunut hänen sydämensä: ja hänen kasvonsa ja 

hänen väri muuttuu julisti hänen sisäinen tuska 

mielessä. 

{Piet.3:17} koska mies niin piirittivät pelosta ja 

kauhu elin, että se oli selvästi heille, joka näytti 

päälle hänelle mitä suru Hän oli nyt hänen sydämessään. 

{3:18} toiset juoksivat parveilevat kodeistaan 

ehdot anoen, koska paikka oli kuin tulla 

osaksi halveksuntaa. 

{3:19} ja naiset girt tuhassa niiden 

rinnat, virisi kaduilla ja neitsyitä, jotka olivat 

pitää juoksi, osa portit ja osa seiniä, ja 

Muut katsoi ulos ikkunoista. 

{3:20} ja kaikki kädestä kohti taivaan tehty 

rukouksen. 

{321:} niin se säälittävä mies nähdä kuuluvat 

heittää kaikenlaisia lukuisia ja suuri pelko 

pappi on näiden tuskissaan. 



{3:22} sitten kehotti kaikkivaltias Herra pitää 

asioita sitoutunut luottamuksen varma niille, jotka 

oli tehnyt niitä. 

{3:23} kuitenkin Heliodorit toteutettu, mikä on 

säätänyt. 

{Gal.3:24} nyt kuin hän oli siellä esittää itseään hänen 

vartija valtiovarainministeriö, herra henget ja prinssi 

kaikki valta aiheuttaa suuri ilmestys niin, että kaikki 

Oletetaan tulevat hänelle hämmästyivät valta 

Jumalan pyörtyi ja peljästyivät. 

{3:25} näytti heille hevosen kanssa 

kauhea rider hänen ja koristeltu erittäin oikeudenmukainen 

kattaa, ja hän juoksi kiivaasti, ja löi Heliodorit kanssa 

hänen etukäpälät ja se tuntui että se, joka istui hevonen 

oli täydellinen valjaat kultaa. 

{Gal.3:26} Lisäksi kaksi muuta nuorukaista kuultavana 

hänen merkittävä vahvuus, erinomainen kauneus, ja 
hauskannäköinen 

vaatteet, jotka seisoivat hänen kummallakin puolella; ja häntä 
ruoskittiin perusteellisesti 

jatkuvasti ja antoi hänelle monia kipeä raitoja. 



{3:27} ja Heliodorit laski yhtäkkiä maahan, ja 

oli piirittivät suureen pimeyteen: mutta ne, jotka olivat 

häntä otti hänet ja pani hänet pentue. 

{3:28} siten hänelle, että viime aikoina mukana erinomaiset 
juna ja 

kaikki hänen vartija sanoi rahastohuoneeseen ne toteuttaa, 

pysty auttaa itseään hänen aseita: ja 

selvästi tunnustettiin Jumalan voima. 

{3:29} sillä hän Jumalan kädestä heitettiin ja antaa 

sanaton ilman elämän toivossa. 

{3:30} mutta ne ylisti Herra, joka oli ihmeellisesti 

kunnia omaan kotiinsa: temppeli; joka hieman edellä 
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oli täynnä pelkoa ja vaivaa, kun kaikkivaltias Herra 

ilmestyi, oli täynnä ilo ja riemu. 

{3:31} sitten straightways tiettyjen Heliodorit ystäviä 

rukoili Onias, että hän kehottaa korkeimman 

myöntää hänelle hänen henkensä, joka antaa valmis antamaan 
henkensä. 

{3:32} joten ylimmäinen pappi, epäillä, jottei kuningas olisi 

misconceive, että jotkut petos oli tehty 



Heliodorit juutalaiset, tarjolla on uhrata terveyden 

mies. 

Ylipappi {3:33} nyt teki sovituksen, 

samalla nuoret miehet samat vaatteet ilmestyi ja 

seisoi Heliodorit, sanoi: antaa Onias ylipappi 

suuri kiitos, niin mitä hänen tähtensä herra suonut 

sinua elämän: 

{3:34} ja nähdä, että sinä olet ruoskittu alkaen 

taivaan julistaa kaikille ihmisille Jumalan mahtava voima. Ja 

kun ne oli puhunut nämä sanat, he näyttivät enää. 

{3:35} niin Heliodorit, kun hän oli tarjonnut uhrata luokse 

Herra ja tehty suuri vannoo hänelle, että oli pelastanut hänen 

elämän ja kiitti Onias palasi hänen isäntä kuningas. 

{3:36} sitten todisti hän miehistä toimii suuren 

Jumala, hän oli nähnyt silmillään. 

{3:37} ja kun kuningas Heliodorit, jotka saattavat olla kunnossa 

mies lähetetään vielä kerran Jerusalemiin, hän sanoi: 

{3:38} jos osaat vihollinen tai petturi, lähettää hänet sinne, 

ja sinä saat hänet hyvin ruoskittu, jos hän paeta 



hänen elämänsä: varten siinä paikassa, epäilemättä; on 
erityisen 

Jumalan voima. 

{3:39} sillä hän, että asuu taivaassa on hänen silmänsä että 

paikka ja defendeth. ja hän beateth ja hävittää ne 

jotka tulevat satuttaa sitä. 

{3:40} ja asiat koskevat Heliodorit, ja 

Valtiovarainministeriö pitää putosi tällaista. 

{4:1} Tämä Simon nyt, joista me puhui edellä ottaa 

ollut ilmaista rahaa ja maansa panetellaan 

Onias, kuin jos hän ha kauhuissaan Heliodorit, ja työntekijä 

Nämä pahasta. 

{4:2} näin oli rohkeutta kutsua häntä petturiksi ja että oli 

ansainnut hyvin kaupungin ja tarjottu oman kansakuntansa ja 

oli niin innokas lakeja. 

{4:3} mutta kun heidän vihansa meni niin pitkälle, että yksi 

Simonin faction murhat olivat sitoutuneet, 

{4:4} Onias nähdä tämän väitteen ja että vaara 

Apollonios olevan kuvernööri Celosyria ja Phenice, 

raivoa, ja lisätä Simonin pahuus, 



{4:5} hän meni kuningas olemaan syyttämään hänen 

maanmiehensä, mutta etsii hyvää kaikille, niin hoidetuille ja 

oma: 

{4:6}, sillä hän näki, että oli mahdotonta että valtion 

jatketaan hiljaisuutta ja Simon jättää oman hulluutensa, jos 

kuningas oli näyttää lisäksi. 

{4:7} mutta Seleukos, kuoleman jälkeen kun Antiokhos, 

kutsutaan Epifanes otti kuningaskunnan Jason veli 

Onias on raadettu asenteenne on ylimmäinen pappi, 

{4:8} lupaava kuninkaalle esirukousta kolmen 

SATA ja vesilähdettä talenttia hopeaa ja toisen 

tulot kahdeksankymmentä kykyjä: 

{4:9} rinnalla tämän, hän lupasi sata ja 

viisikymmentä enemmän, jos hän olisi lupa asettaa hänet ylös 
paikka 

liikunta, ja nuorisoalan muodista kouluttaminen 

vihassa ja kirjoittaa ne Jerusalemin nimi 

Antiochians. 

{Joh.4:10} joka oli kuningas, ja hän oli 

päässyt kätensä sääntö, hän välittömästi toi hänen oma 



kansakunta Greekish muoti. 

{Hebr.4:11} ja royal oikeudet myöntää erityinen puolesta 

John Eupolemus, isä keinoin juutalaisille 

joka meni ambassador Rooma amity ja avusta, hän otti 

pois; ja hallituksia, jotka olivat 

lain mukaan hän mainitsi uusi tullijärjestelmä 

laki: 

{4:12} hän valmistunut mielellään paikka mukaisesti 

torni itsessään, ja toi päätoimittaja nuoret miehet nimellään 

alistaminen, ja teki heistä hattua. 

{4:13} nyt tällainen oli Kreikan muodista, korkeus ja 

lisätä pakanallista tapojen kautta ylittäminen 

maallistumista Jason, että jumalattomat raukka ja suurta 

pappi; 

{4:14} että papit ei ollut rohkeutta palvella enää 

alttarille, mutta halveksien temppeli ja unohtamatta 

uhrauksia kiirehti osallisiksi lainvastainen 

lisä paikka harjoituksen, kiekko pelin jälkeen 

kutsui heidät 

{4:15} ole asettaa heidän isiensä kunnianosoitukset mutta 



Inhoan lainanneet kunniaksi parasta. 

{4:16} syystä vakuudeksi heidät valtasi kipeä onnettomuus: 

sillä he olivat niitä vihollisia ja Kostajat, jonka 

mukautetun seurasivat hartaasti ja jolle minä ne 

halusi olla kuin kaikessa. 

{4:17} ei ole kevyt asia tekevät vastaan 

Jumalan lakeja: vaan aika seuraavat toteaa nämä 

asioita. 

{4:18} Nyt kun peli, joka oli käytetty vakaasti vuoden 

pidettiin Tyrus, kuningas on nykyisin 

{4:19} ungracious Jason lähetetty erityinen sanansaattajat 

Jerusalemista, jotka olivat Antiochians tehdä kolme 

SATA drachms hopeaa uhraamaan Hercules, 

joka jopa haltijoiden o Sovita ei suoda 

Kun uhri, koska ei ollut kätevä, mutta on 

varattu muita maksuja. 

{4:20} nämä rahat sitten lähettäjän osalta oli 

nimitetty Herculeksen uhrata; vaan haltijoihin 

o se työskenteli gallies tekemään. 

{4:21} nyt Apollonios son Menestheus ollessa 



lähetetään Egyptiin ja kruunattiin kuningas Ptolemeus 

Filometor, Antiokhos, ymmärtää, ettei hän hyvin 

vaikuttaa asiansa, jos oman turvallisuutensa: 
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jolloin hän tuli Joppa, ja sieltä Jerusalemiin: 

{4:22} jos hän sai kunniallisesti Jason, ja 

kaupungin ja tuotiin kanssa soihtu palaen ja kanssa 

suuri shoutings: ja niin myöhemmin meni hänen isäntänsä 

Phenice. 

{4:23} kolme vuotta myöhemmin Jason lähetti Menelaoksen, 

mainitun Simon veli kantaa rahaa kuninkaalle, 

ja hänet mielessä tiettyjä välttämättömiä asioita. 

{4:24} mutta hän on tuonut läsnäolo kuninkaan, 

Kun hän oli suurennettu hänelle upea ulkonäkö 

hänen voimansa sai pappeuden itse tarjoaa yli 

Jason kolmesataa talenttia hopeaa. 

{4:25} niin hän tuli kuningas jäsenen toimikauden tuo 

mitään arvoinen ylipappeuden mutta raivo 

julma tyranni, ja rage peto. 

{4:26} sitten Jason, joka oli heikentänyt hänen oma veljensä, 



heikentyneet toisen pakotettiin pakenemaan 

ammonilaiset maassa. 

{4:27} joten Menelaoksen sai ruhtinaskunta: mutta mitä 

rahaa, että hän oli luvannut kuninkaalle, hän otti mitään hyvää 

tilaa, tosin Sostratis linnan hallitsija tarvitaan: 

{4:28} sillä hänelle appertained kerääminen 

tulli. Sen tähden he olivat kummatkin kutsuttuja kuninkaan 
eteen. 

{4:29} nyt Menelaoksen veljensä Lysimakhos hänen 

lakkaa papisto; ja Sostratus vasen laatikot, joka oli 

kuvernööri Cyprians. 

{4:30} kun nuo olivat tehdessään ne kinnernivelen 

ja Mallos kapina, koska he saivat 

kuninkaan jalkavaimo, nimeltään Antiokhos. 

{4:31} sitten tuli kuningas kiireesti rauhoitella asioissa, 

lähdössä Andronikokselle, mies viranomaiselle hänen 
varamiehensä. 

{4:32} nyt Menelaoksen oletetaan, että hän oli saanut 

sopivana ajankohtana oli tiettyjen alusten kultaa, 

temppeli, ja antoi niistä Andronikokselle ja jotkut hän 

myydään Tyrus ja ympäri kaupunkia. 



{4:33} joka kun Onias tiesi varmasti, hän nuhdellut 

hänelle ja veti itsensä osaksi pyhätön on Daphne, että 

Lieth Antiokiassa. 

{4:34} ja nyt Menelaoksen ottaen Andronikokselle lisäksi, 

rukoilin häntä saamaan Onias käsiään; joka on 

lisäksi vakuuttunut ja tulossa Onias petoksen, antoi 

hänen oikean kätensä valoja; ja vaikka hän epäiltiin 

hänen vielä vakuuttunut hän häntä tulevat 

Sanctuary: jolle viipymättä hän hiljaa ilman huomioon 

oikeus. 

{4:35} varten aiheuttavat paitsi juutalaiset, mutta monet 

myös muiden kansojen otti närkästystä, ja olivat paljon 

surullinen mies epäoikeudenmukaista murhan. 

{4:36} ja kun kuningas tulee uudelleen 

asettaa jokseenkin Cilicia juutalaisia siitä, että kaupungin, ja 

tiettyjen kreikkalaiset, joka vihasi sitä myös valitti 

koska Onias lyötiin ilman syytä. 

{4:37} siis Antiokhos oli vilpittömästi pahoillani ja 

häntä sääliksi ja itki raittiina ja vaatimaton 

käyttäytyminen häntä, että oli kuollut. 



{4:38} ja on syttynyt vihaa, viipymättä hän otti 

pois Andronikokselle hänen violetti ja vuokrata pois hänen 
vaatteensa ja 

johtaa hänet läpi koko kaupungin hyvin paikkaan 

Kun hän oli tehnyt jumalattomuus vastaan Onias, surmasi 

Hän kirottu murhaaja. Näin Herra palkitsi hänen 

rangaistus, koska hän oli ansainnut. 

{4:39} nyt kun monet sacrileges tehtiin 

kaupungin Lysimakhos Menelaoksen, suostumuksella ja 

sen hedelmä oli levinnyt ulkomailla, kokoontunut 

yhteen vastaan Lysimakhos monet alukset 

kultaa jo kuljetetaan pois. 

{4:40} jolloin kansa nousee ja on 

täynnä raivoa, Lysimakhos aseellinen noin kolmetuhatta 

miehet, ja alkoi ensin tarjota väkivaltaa. Toinen Auranus on 

johtaja, mies pitkälle mennyt vuosia ja yhtä kaupungissa 
hulluutta. 

{4:41} he nähtävissä Lysimakhos yritys joitakin 

heidät kiinni kiviä, jotkut seurat, toiset ottaen kourallista 

pöly, joka oli seuraava käsillä, heittivät heidät kaikki yhteen 

Lysimakhos ja joita määritetty päällensä. 



{4:42} Näin monia niistä ne haavoittunut ja jotkut ne 

iski maahan, ja ne kaikki ne pakko paeta: mutta 

mitä itse churchrobber hänet he tappoivat vieressä 

kassaan. 

{4:43} näistä asioista siis oli syyte 

syytöksiä Menelaoksen. 

{4:44} nyt kun kuningas tuli Tyrus, kolme miestä joka 

lähetettiin senaatti myönsi syy ennen häntä: 

{4:45} mutta Menelaoksen, on nyt tuomittu lupasi 

Ptolemee Dorymenes antaa hänelle paljon rahaa, jos poika 

Hän rauhoittaa häntä kohti kuningas. 

{4:46} whereupon Ptolemee kuningas syrjään huomioon ottaen 

tiettyjen Galleria ikään ottamaan air, toi hänet 

Toinen mielen: 

{4:47} niin, että hän myönsi Menelaoksen alkaen 

syytökset, joka siitä huolimatta oli syy kaikkeen 

pahaa: ja näitä köyhiä miehiä, jos he olivat kertoneet niiden 

syy, niin edessä Skyytit, olisi pitänyt tuomita 

viaton, niitä hän tuomittiin kuolemaan. 

{4:48} siis ne, jotka seurannut asiaa kaupunkiin, ja 



kansalle ja pyhä aluksia kärsi pian 

epäoikeudenmukainen rangaistus. 

{4:49} ja nyt edes ne Tyrus, muutti vihalla 

Tämä paha teko, sai heidät kunniallisesti haudatuksi. 

{4:50} ja niin kautta ahneutta niistä joka 

olivat vallan Menelaoksen jäi vielä viranomaisen 

kasvava ilkeys ja suuri petturiksi kansalaisille. 

{5:1} samaan aikaan Antiokhos valmis hänen toinen 

Voyage Egyptiin: 

{5:2} ja sitten se tapahtui, että kaikki kaupungin läpi 

tilaa lähes neljäkymmentä päivää oli nähnyt ratsastajaa 

käynnissä ilmassa kangasta kultaa, ja aseistettu peitset 

kuten bändi sotilaita, 
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{5:3} ja joukkojen Horsemenin matriisi, kohdata ja 

käynnissä toinen toistaan vastaan, ravistellen Shields, ja 

lukuisia Hauet, piirustus miekkoja ja valu 

tikanheittoa ja kimaltelevaa kultainen koriste ja hyödyntää 
kaikki 

lajittelee. 



{5:4} ja nyt jokainen rukoili joka että ilmestys 

saattaa osoittautua hyvä. 

{5:5} nyt kun oli mennyt väärä huhu kuin 

Vaikka Antiokhos ollut kuollut, Jason otti ainakin 

tuhatta miestä, ja yhtäkkiä hyökkäys kaupunkiin; 

ja ne, jotka olivat seinät on takana, ja 

kaupungin laajasti ottaneet Menelaoksen pakeni linna: 

{5:6} mutta Jason tappoi omia kansalaisiaan armotta, ei 

ottaen huomioon, että niistä oman kansakuntansa päivä 

olisi erittäin tyytyväinen päivä hänelle. mutta ajatella he 

oli ollut hänen vihollisensa ja hänen maanmiehensä, jolle hän 

vallannut. 

{5:7} ensimmäisenä tästä kaikesta hän sai ei ruhtinaskunta, 

mutta viime sai häpeä palkita hänen maanpetoksesta 

ja pakenivat jälleen ammonilaiset maahan. 

{5:8} lopulta hänellä oli onneton paluu 

syytetty ennen hän Arabians, kuningas 

pakenevat kaupungista kaupunkiin, pyritään kaikki miehet, 
vihasi kuin 

Forsaker lakeja ja oli kauhistus kuin 



Avaa vihollinen maansa ja maanmiehensä, hänet karkotettiin 

Egyptiin. 

{5:9} siis hän, joka oli ajanut monet heidän kotimaastaan 

tuhoutunut vieraassa maassa, eläkkeelle Lacedemonians, 

ja siellä löytää lohduksi vuoksi hänen: 

{5:10} ja hän, joka oli valettu monia pahemmalta ei ollut yhtään 

surra eikä juhlallinen hautajaiset, eikä 

haudan isiensä. 

{5:11} Nyt kun tämä, joka tehtiin tuli kuninkaan 

auto, hän ajatteli, että Juudean oli kapinaan: jolloin 

poistaminen Egyptistä raivoissaan mielessä, hän otti kaupungin 

asein, 

{5:12} ja käski miehensä sodan olemaan säästämättä niin 

he tapasivat, ja kun talot nousivat surmata kuten. 

{5:13} näin siellä oli tappaa nuoria ja vanhoja, tehdä 

pois miesten, naisten ja lasten, tappaa neitsyitä ja 

imeväisten. 

{Jaak.5:14} ja siellä sisällä kolme 

koko päivän, fourscore tuhatta, josta 40 000 

surmattiin selkkauksiin; ja ole vähemmän kuin surmansa. 



{5:15} vielä ei hän tyytynyt tähän, mutta katsotaan 

mennä kaikkein pyhin temppeli kaikkialla 
maailmassa. Menelaoksen, 

että petturi lakeja ja omassa maassaan, on hänen 

opas: 

{5:16} ja pyhä aluksia saastunut käsin, 

ja on häpäissyt kädet vetämällä asioita, jotka olivat 

Muut Kings omistettu rintaimplantit ja kunnian ja 

kunnia paikka, hän antoi ne pois. 

{5:17} ja niin ylimielisiä ja Antiokhos mielessä, että hän 

katsota herra vihastui vähän aikaa 

ne synnit, jotka asuivat kaupungin, joten hänen silmänsä oli 

ei kun paikka. 

{5:18} varten oli ne ole aiemmin paketoitu monissa 

Sins, tämä mies, kun hän oli tullut, ollut viipymättä 

ruoskittu ja laittaa takaisin hänen olettamusta kuin Heliodorit 

oli, joille Seleukos lähetti lukemaan valtiovarainministeriö. 

{5:19} kuitenkin Jumala ei valita ihmiset 

paikka on vuoksi, vaan paikka paljon ihmisten vuoksi. 

{5:20} ja siten paikka, itse, joka oli osalliseksi 



ne vastoinkäymiset, joka tapahtui kansakunnan ei 

myöhemmin ilmoitettava Herran lähettämiä etuja: 

ja koska se oli hylännyt Kaikkivaltias, vihassa niin 

jälleen suuri Herra on sovitettava yhteen, se perustettiin kaikki 

Glory. 

{5:21} joten kun Antiokhos oli tehnyt ulos temppelistä 

tuhat ja kahdeksansataa kyvyt, hän lähti kiireesti 

Unto Antiokiassa, weening hänen ylpeytensä tehdä maa 

liikennöintikelpoisten ja välttävä kävellen: tällainen oli 

haughtiness hänen mielessään. 

{5:22} ja hän jätti pääjohtajien kansakuntaa: on 

Jerusalem, Philip, hänen maalleen fryyginen ja 

tavat barbaarinen kuin hän, että asettaa hänet 

{5:23} ja Garizim, Andronikokselle; ja sitä paitsi 

Menelaoksen, jotka pahempi kuin kaikki muu paljain kovalla 
kädellä 

kansalaiset ottaa ilkeä mieli vastoin hänen 

maanmiehensä juutalaiset. 

{5:24} hän lähetti myös että inhottavaa johtaja Apollonios 

armeijan kaksi ja kaksikymmentä tuhatta komentava häntä 



surmata kaikki ne, jotka olivat paras ikä ja myydä 

naisten ja nuorten lajitteleminen: 

{5:25} joka tulee Jerusalemiin, ja teeskentelee rauhaa, 

esi-isä asti pyhä päivä sapatti, kun otat 

Juutalaiset pitää pyhä päivä, hän käski hänen miehensä ARM 

itse. 

{5:26} ja niin hän surmasi heille, että olimme menneet 

Eläköön sapatin ja kulki läpi kaupungin 

aseita surmasi Matt.12:15. 

{5:27} mutta Juudas Makkabi yhdeksän muiden kanssa, tai 

niillä Main, vetäytyi itsensä erämaahan, ja asui 

pedot, hänen tavoin vuorilla 

yritys, joka ruokki yrttejä, sitä 

osallisiksi saastuminen. 

{6:1} pian kuningas lähetti miehen ja 

Ateena pakottaa juutalaiset poiketa lainsäädännön niiden 

isät, ja elää Jumalan lakeja: 

{6:2} ja saastuttaa myös temppeli Jerusalemissa sekä 

kutsua temple Jupiter kukkulalta; ja että Garizim, 

Jupiterin puolustaja vieraita kuin että haluavat 



asui paikkakunnalla. 

{6:3} tulossa tätä pahaa oli kipeä ja 

tuskallinen ihmisille: 

{6:4} temppeli oli täynnä riot ja reveling mennessä 

Pakanat, jotka dallied porttojen kanssa, ja piti tehdä 

naisten piiri pyhien paikkojen ja lisäksi 

että asioita, jotka eivät ole laillisia. 

Sivulla 681 2 makkabilaiskirja 

{Jes.6:5} alttarin myös täyttyi maallinen asioita, jotka 

lain forbiddeth. 

{6:6} ettei se mies pitää sapatin 

päivää tai antiikin paastoaa tai tunnustaa olevansa lainkaan 
juutalainen. 

{6:7} ja kuninkaan syntymäaika joka kuukausi ne 

toi katkera rajoitus syödä uhrauksia; ja 

Bacchus nopeasti säilytettynä juutalaiset olivat 

pakko mennä kulkue Bacchus, kuljettaa ivy. 

{6:8} Lisäksi meni ulos asetuksella lähimmäinen 

kaupungeissa pakanat Ptolemee, ehdotusta vastaan 

Juutalaiset, noudattaa samaa muodista ja olla 



osallisiksi heidän uhrauksensa: 

{6:9} ja se, joka ei vastaa itse jotta 

tavat pakanoiden pitäisi ottaa hengiltä. Sitten voi 

miehenä nähnyt tämän kurjuuden. 

{6:10} oli toi kaksi naista, jotka oli 

ympärileikattu lapsilleen. kenelle kun he saivat avoimesti 

ympärillä sijaitseva babes luovuttaminen rinnat, ne 

heitti ne alas päättömästi seinästä. 

{6:11} ja toiset, että oli törmätä yhteen luolissa lähellä 

pitää lepopäivä salaa, löysi 

Philip, Kaikki poltettiin yhdessä, koska ne 

omantunnon auttamaan itseään eniten kunniaksi 

pyhä päivä. 

{Hebr.6:12} nyt pyydän niitä, jotka lukevat tämän kirjan, että ne 

ole lannistunut näistä onnettomuuksista, mutta että he arvioida 

näitä rangaistuksia ei tuhoa vaan 

syyllisyys kansamme. 

{6:13} se on osoitus hänen suuresta hyvyydestään kun 

paha jumalattomat eivät kärsi mitään pitkään aikaan, mutta 
viipymättä 



rangaista. 

{6:14} varten ole kuin muiden maiden kanssa, joista herra 

kärsivällisesti forbeareth rangaista, kunnes ne on tulleet 

täyteyden synneistään, niin dealeth hän 

{6:15} jottei joka on tullut synti, korkeus 

sen jälkeen hänen pitäisi ottaa kostoa meille. 

{6:16} ja siksi hän koskaan withdraweth hänen armonsa 

meiltä: ja vaikka hän rankaisee vastoinkäymisiä, vielä onkaan 
hän 

koskaan hylkää kansaansa. 

{6:17} mutta anna tämän että on puhunut olla varoitus luokse 

meille. Ja nyt tulemme ilmoittaa asiasta 

muutama sana. 

{6:18} Eleasarin yksi pääasiallinen kirjanoppineista ikäinen mies 

ja hyvin epäsuotuisilla kasvojensa oli pakko 

avaa suunsa ja syödä sian lihaa. 

{6:19} mutta hän valitsevat mieluummin kuolla loisteliaasti, 
kuin on 

Live värjätään tällaisen kauhistus, sylkeä, ja 

tuli omasta aloitteestaan tuska, 

{6:20} se behoved ne tulevat, jotka ovat päättäväisesti ja 



tällaisia asioita, koska eivät ole laillista rakkaudesta erottuvat 

elämä maistanut. 

{6:21} mutta ne ovat olleet jumalattomat juhlaa ilmaiseksi 

vanha tuttu heillä mies, kun häntä 

syrjään pyysivät häntä tuomaan lihaa oman tarjoamisen 

oli luvallista käyttää ja tehdä jos mies söi 

lihan otettu uhri komensi kuningas; 

{6:22} että näin hänet ehkä vapautetaan kuolemasta, 

ja vanha ystävyyttä kannatusta. 

{6:23} mutta hän ryhtyi pohtimaan hienovaraisesti, ja kuin tuli 

hänen ikäänsä ja antiikin vuosinaan ylivertaisuutta ja 

kunnia harmaa päätään, jolle oli tullut ja hänen suurin 

rehellinen koulutus lapsi tai pikemminkin pyhä laki teki 

ja annetaan Jumalan: siksi hän vastasi vastaavasti, ja 

tahtoisi niitä straightways lähettää hänet hautaan. 

{6:24} sillä haalistuvat ei meidän ikä, sanoi hän mitään viisasta 

teeskennellä, jossa useita voisi ajatella, että 

Eleazar, kahdeksankymmentä vuotta vanha ja kymmenen, 
olivat nyt poissa 

outo uskontoon. 



{6:25} ja niin he läpi minun tekopyhyyttä ja halu 

elää vähän aikaa ja vielä hetken olisi petetty 

minulle ja saan tahra minun vanhuuden ja tehdä siitä 

iljettävä. 

{Sananl.6:26} ja vaikka tällä hetkellä pitäisi olla 

toimitetaan miesten rangaistus: vielä minun pitäisi ei 

paeta Kaikkivaltias, elossa, eikä kuollut käsi. 

{6:27} sen vuoksi nyt miehekkäästi muuttaminen tässä 
elämässä, ei 

näytän itse sellainen kuin minun ikä vaatii hengen siltä, 

{6:28} ja jättää merkittävä esimerkki kuten on nuori 

kuolla mielellään ja rohkeasti parlamentin ja 

pyhiä lakeja. Ja kun hän oli sanonut nämä sanat, välittömästi 

Hän meni piina: 

{6:29} he, joka johti hänet muuttuviin hyvää tahtoa ne bare 

hänet hieman ennen vihaa, koska foresaid puheenvuorot 

eteni, kuten he luulivat epätoivoinen mieli. 

{6.30} mutta kun hän oli valmis kuolemaan nauhoilla, hän 

voihki ja sanoi: se on ilmeisen Herraa, jolla 

Pyhä tietoa, että olen ehkä antanut 



kuolemasta kärsin nyt kipeä kipuja kehossa olemalla 

lyöty: mutta soul olen hyvin sisältöä näiden asioiden 

koska pelkään häntä. 

{6:31} ja näin tämä mies kuoli, jättäen hänen kuoleman 

Esimerkki noble rohkeutta ja memorial hyve, ei 

vain nuorille ihmisille, vaan hänen kansakunnalle. 

{7:1} tapahtui myös, että seitsemän veljiä ja niiden 

äiti on otettu, ja pakottaa kuningas 

maku sikojen on lihaa ja olivat piina 

vitsauksia ja ruoskat. 

{7:2} mutta niistä että puhui ensin sanoi näin, mitä 

joku sinä kysyä tai oppia meistä? Olemme valmiita kuolemaan 
melko 

kuin jotta rikotte isiemme lait. 

{7:3} niin raivoissaan, että kuningas käski pannut 

ja caldrons tehdään kuuma: 

{7:4} joka viipymättä kuumennettu, hän käski 

Leikkaa kielen hänen että puhui ensinnäkin ja katkaisemaan 

äärimmäisen osa hänen ruumiinsa, hänen veljensä ja hänen 

äiti katsellessa. 



{7:5} nyt kun hän oli näin silvottu hänen jäseniä 
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Hän käski hänen elossa vielä tuotava tulipalo, 

ja on paistettu pannulla: ja kuten pannulla höyryn 

hyvä tila hajallaan siinä kehotettiin toisilleen 

äiti kuolee miehekkäästi, sanoen näin, 

{7:6} Herra Jumala katsoo meitä, ja totuus on 

Comfort, kuin Mooses laulussaan joka todistaneet 

heidän kasvonsa, julisti sanoi, ja hän on lohduttanut 

hänen palvelijansa. 

{7:7} joten kun ensimmäinen oli kuolleena jälkeen tämä 
numero he 

toi toinen tehdä hänelle pilkaten varastossa: ja kun 

heillä oli vedetty pois hänen päänsä hiukset, iho ne 

kysyi, Tahdotko sinä syödä ennen kuin sinä rangaista 

kaikissa jäsenvaltioissa ruumiisi? 

{7:8} mutta hän vastasi omalla kielellään ja sanoi ei. 

Ja nyt hän sai myös seuraavan tuska jotta, kuin 

entinen teki. 

{7:9} ja kun hän oli viimeiseen hengenvetoon, hän sanoi: sinä 



raivo takest meille tässä elämässä, mutta kuningas 

maailma on nostaa meidät ylös, jotka ovat kuolleet hänen 
lakejaan luokse 

ikuisen elämän. 

{7:10} jälkeensä kolmas tehtiin pilkaten varastossa: 

ja kun hän oli tarpeen, hän laittaa hänen kielensä ja että 

aivan pian, niin mahtipontisesti kätensä miehekkäästi. 

{7:11} ja sanoi rohkeasti, näihin olin taivaasta; 

ja hänen lakinsa halveksin ja häneltä 

Vastaanota niitä uudelleen. 

{7:12} niin että kuningas ja ne, jotka olivat 

häntä, Ihailimme nuori mies rohkeutta, että hän 

mitään pitää kivut. 

{7:13} nyt kun tämä mies oli kuolleena, ne kiusaa 

ja sekavaa neljäs samalla tavoin. 

{7:14.siellä} joten kun hän oli valmis kuolemaan hänen 
mukaansa näin on 

hyvä, ottaa hengiltä, miehet etsiä toivoa Jumalan 

nostetaan ylös jälleen häntä: teille sinä tulet ei ole 

ylösnousemuksen elämään. 

{7:15} Afterward toi myös viidennen ja sekavaa 



häntä. 

{7:16} näytti hän kuninkaalle ja sanoi: sinä olet 

valtaa miehiin nähden sinä katoavaisen, sinä teet mitä sinä 

lakastumistaudin mutta älkää luulko, että kansamme on 
hylännyt Jumalan 

{7:17} mutta noudattaa jonkin aikaa, ja Katso hänen suuresta 
voimastaan 

Miten hän kiusaa sinua ja jälkeläisiäsi. 

{7:18} jälkeensä myös toivat kuudennen, jotka on 

valmis kuolemaan sanoi, ei olla petetty syyttä: me 

kärsivät näistä itse syntiä vastaan meidän 

Jumala: siis hienoa työtä tehdään meille. 

{7:19} mutta usko sinä, että takest kädessä pyrkiä 

Jumalaa vastaan, että sinä tulet paeta rangaistuksetta. 

{7:20} mutta äiti oli hieno, ja 

ansaitsee parlamentin muisti: ja kun hän näki hänen seitsemän 

poikaa surmattiin yhden päivän kuluessa, synnytti sen kanssa 

rohkea, koska toivon, että hän oli herra. 

{7:21} kyllä, hän myös kehotti jokaista omaa 

kieli, täynnä rohkeita väkeviä alkoholijuomia; ja herättää hänet 

naismainen ajatuksia miehekäs mahassa, hän sanoi 



niitä, 

{7:22} voi kertoa, miten te tuli minun kohdusta: minä 

Kumpikaan antoi sinulle hengenvetoon eikä elämä, ei se olen, 
joka perustettiin 

jäsentä jokainen teistä; 

{7:23} mutta epäilemättä luoja maailmassa, jotka 

muodostivat mies sukupolven, ja selville alusta 

kaiken, myös hänen oman laupeutensa saat hengitys ja 

elämän uudelleen, mitä nykyään pidän ei oman selves hänen 

lait vuoksi. 

{7:24} nyt Antiokhos ajatellut itse halveksittu, ja 

epäillä olevan moitittavaa puhe, vaikka nuorin 

oli vielä elossa, ei saa vain kehottaa häntä sanoja, mutta myös 

vakuutti hänelle valansa, että hän antaisi häntä niin rikas 

ja onnellinen mies, jos hän kääntää hänen lait 

isinä. ja että myös hän ottaisi hänet hänen ystävänsä ja 

luottaa häneen asioihin. 

{7:25} mutta kun nuori mies ei kuulisi 

hänelle kuningas soitti äidilleen ja kehotti häntä niin 

Hän neuvon nuori mies pelastaa hänen henkensä. 



{7:26} ja kun hän oli kehotti häntä monin sanoin 

Hän lupasi hänelle, että hän neuvon poikansa. 

{7:27} mutta hän kumartaa itse häntä kohti, nauraa 

julma tyranni halveksia, puhui hänen maan kielellä 

tavalla; Oi poikani, armahda minua, joka on kantanut sinua 
yhdeksän 

kuukauden minun kohdussa ja antoi sinulle nämä kolme vuotta 
ja 

ruokkii sinua ja vein sinut teille tässä iässä ja 

kestänyt koulutus ongelmia. 

{7:28} anon sinua, poikani, Katso kun taivaan ja 

maa ja kaikki, joita ei siinä ja katsovat, että Jumala loi 

niitä asioita, jotka eivät olisi. ja niin ihmiskunta tehtiin 

samoin. 

{7:29} pelko ei kiusaaja, mutta on arvoinen sinun 

veljeni, ota sinun kuoleman, joka voi tulla sinua uudelleen 

armoa yhdessä veljiesi kanssa. 

{7.30} whiles hän vielä puhui, 

nuori mies sanoi, jota odottaa Valmistautukaa? Emme tule 
tottelemaan 

kuninkaan käsky: mutta noudatan käskyn 



laki, joka annettiin meidän isillemme Mooses. 

{7:31} ja sinä olet, että olet ollut kaikki pahaa kirjailija 

vastaan heprealaisten Älä paeta Jumalan käsissä. 

{7:32} sillä kärsimme meidän syntiemme. 

{7:33} ja vaikka elävä herra vihastuisi meille 

vähän kun meidän kuritusta ja korjaus vielä hän on 

yksi uudelleen hänen palvelijansa. 

{7:34} mutta jumalaton mies, ja kaikki muut useimpien 

Wicked, voidaan nostaa ylös ilman syytä eikä turvonnut ja 

epävarma toiveet, kohottaen kouraan vastaan palvelijat 

Jumala: 

{7:35} sillä sinä olet ole vielä jäänyt tuomio 

Kaikkivaltias Jumala, joka näkee kaiken. 

{7:36} veljemme, jotka nyt ovat kärsineet lyhyt 

kipu, kuollut alla Jumalan liiton elämässä: mutta 
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sinä, Jumala, tuomion saat vain 

rangaistus sinun ylpeys. 

{7:37} mutta koska veljeni, uhrata minun kehon ja elämän 

lakeja, meidän isiemme Jumala, että hän meni 



nopeasti armollinen maamme; ja jonka 

kidutukset ja vitsauksia, ettäs tunnustaa olevansa Jumala; 

{7:38} ja että minä ja veljeni vihan 

Kaikkivaltias, joka on oikeutetusti tuonut kun kansamme, voi 

lakkaa. 

{7:39} kuin kuningas "on raivoissaan, ojensi hänelle pahempaa 

kuin kaikki muut ja otti sen raskaasti, häntä pilkattiin. 

{7:40} niin tämä mies kuoli tahraton ja koko luottaa 

Herra. 

{7:41} kestävät kaikki jälkeen poikien äiti kuoli. 

{7:42} olkoon tämä riitä, että nyt ovat puhuneet 

epäjumalien juhliin ja äärimmäisen kiduttaa. 

{8:1} sitten Juudas Makkabi, ja ne, jotka olivat 

häntä, meni salaa kaupunkien ja kutsutaan niiden kinsfolks 

yhdessä ja otti heille ketkään sellaiset, jotka edelleen 

Juutalaisten uskonto, ja koottu noin kuudentuhannen miehen. 

{8:2} ja nimittivät Herraa, että hän näyttäisi 

kansaa, joka oli tallautunut. ja myös sääli 

temppeli häpäistä jumalattomain; 

{8:3} ja hänellä on myötätuntoa kaupunkiin, 



kipeä turmeltu ja valmis tehdään jopa lattian kanssa, 

ja kuulla verta, joka huusi hänelle 

{8:4} ja muista paha teurastus vaaraton 

imeväisten ja jumalanpilkkaamiset kohdistuneista nimensä; 

ja että hän oli näytän vihaa jumalattomat. 

{8:5} nyt kun Makkabi oli hänen yrityksensä hänestä, 

hän voisi ei kestänyt pakanat: Wrath 

Herra muuttui armoa. 

{8:6} sen tähden hän tuli yllättäen ja palanut kaupungeissa 

Kaupungit ja sai käsiinsä Viimeisin tilava 

paikkoja, ja voitti ja pakoilla mitään pientä määrää 

hänen vihollisensa. 

{8:7} mutta erityisesti käytti hän yö 

näiden etuoikeus yritykset, niin että hänen pyhyytensä hedelmä 

oli levinnyt joka paikassa. 

{8:8} niin kun Philip näki, että tämä mies kasvoi vähän 

ja vähän, ja asioita kukoisti häntä vielä enemmän ja 

Lisäksi hän kirjoitti Ptolemeus, kuvernööri Celosyria 

ja Phenice tuottaa enemmän tukea kuninkaan asioihin. 

{8:9} viipymättä valitsemalla Nicanor poika 



Yksi erityinen ystävänsä Patroklos hän lähetti hänet ei 

alle 20 000 kaikki kansat hänen root 

pois kokonaisen sukupolven juutalaisten; ja hänen kanssaan 
hän 

liittyi myös Gorgias kapteeni, joka alalla sota oli 

hieno kokemus. 

{8:10} joten Nicanor lupasi tehdä niin paljon rahaa 

vankeudessa juutalaisia kuten kustannuksista, kunnianosoitus 
kaksi 

tuhat kykyjä, joita kuningas oli maksettava roomalaiset. 

{8:11} sen tähden hän lähetti kaupunkeihin 

rannikolla, julistaen myynti kytkösmarkkinoilla juutalaiset ja 

lupaava, heillä on kahdeksankymmentä ja kymmenen 

yhden talentin usko koston, että oli 

Seuraa hänelle Kaikkivaltias Jumala. 

{8:12} nyt kun sana oli tuonut teille Juudas 

Nicanor on tulossa, ja hän oli julistanut ne, jotka olivat 

kanssaan, että armeija oli käsillä, 

{8:13} ne pelkäsivät ja luoteta oikeudenkäytön 

Jumala, pakeni ja välittää itse pois. 



{8:14} toiset myi kaiken, minkä he olivat jättäneet, ja sen 
ohessa 

rukoillut Herraa toimittamaan niitä myydään jumalattomat 

Nicanor tapasi yhdessä ennen: 

{8:15}, jos ei oman tähtensä vielä 

liitot, jotka hän teki heidän isiensä kanssa ja hänen Pyhän 

ja ihana nimensä vuoksi, jolla heidät oli kutsuttu. 

{8:16} joten Makkabi huusin hänen miehensä yhdessä 

määrä kuusi tuhatta ja kehotti heitä ei 

kärsineiden kauhusta vihollisen eikä pelätä suuri 

lukuisia pakana, joka tuli väärin heitä vastaan; 

mutta taistelevat miehuullisesti, 

{8:17} ja heidän silmiensä vahinko että ne 

ovat tehneet epäoikeudenmukaisesti pyhä paikka ja julma 
käsittely 

kaupungin mistä he tekivät pilkka, sekä 

ottaminen pois heidän esi-isänsä hallitus: 

{8:18} he, sanoi hän luottaa aseensa ja 

rohkeutta; mutta luottamuksemme on kaikkivaltias joka 

Beck heittää alas niin ne, jotka tulevat meitä vastaan, ja 

myös koko maailmassa. 



{8 19} Lisäksi hän kertoi heille mikä auttaa 

heidän esi-isänsä oli löytänyt, ja miten ne on annettu, 

Kun ala-Sennacherib sata kahdeksankymmentä ja viiden 

tuhansia kuoli. 

{8:20} ja hän kertoi heille taistelu, joka heillä oli 

Babylon galatalaisille, miten he tulivat, mutta kahdeksan 

tuhat, joista neljä tuhatta kanssasi 

Makedonialaiset ja että makedonialaiset ymmälläni, 

kahdeksan tuhannen tuhosi sata kaksikymmentä 

tuhat koska apua, että he olivat taivaasta, ja 

niin sai suurta booty. 

{8:21} Näin kun hän oli tehnyt niitä rohkeita näiden 

sanoja ja valmis kuolemaan laki ja maahan, hän 

jakoi sotajoukkonsa neljään osaan; 

{8:22} ja liittyi itsensä omien veljiensä johtajat 

Jokainen bändi wit Simon, ja Joseph ja Jonathan, 

antaa kullekin yksi 15 sadoista miehistä. 

{8:23} myös hän nimitti Eleazar lukea pyhä kirja: 

ja kun hän oli antanut heille motto, apua 

Jumala; itse johtaa ensimmäinen bändi 



{8:24} ja jonka avulla he surmasivat edellä Kaikkivaltias 

yhdeksän tuhatta heidän vihollistensa ja haavoittuneet ja 
silvottu 

suurin osa Nicanor's isäntä ja niin laittaa kaikki lento; 

{8:25} ja otti rahansa, joka tuli ostaa niitä, ja 

päämäärä niitä paljon:, mutta kun he: 
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{8:26} se oli päivää ennen sapattia, ja 

Siksi he enää jatkaa niitä. 

{8:27} joten kun he olivat kokoontuneet niiden armour yhdessä 

ja hemmoteltu heidän vihollisensa heillä käytössä itse 

sapatin yli ylistys ja kiitos 

Herra, joka oli säilyttänyt niitä samana päivänä, joka oli 

alussa tislaus heille armoa. 

{8:28} ja kun sapatti, kun he olivat antaneet osa 

saalista silvottu, ja leskille ja orvoille, 

jäämien ne jakaa keskenään ja niiden henkilöstön. 

{8:29} kun tämä tapahtui, ja niiden ansiosta 

yhteisen rukouksen he pyysivät armollinen Herra 

sovitettava yhteen hänen palvelijansa ikuisesti. 



{8.30} lisäksi niistä, jotka olivat Timotheus ja 

Bacchides, jotka taistelivat heitä vastaan, he surmasivat edellä 

20 000 ja helposti todella korkealla ja vahva pitää 

ja jakaa keskenään monista saalista enemmän, ja teki 

raajarikkoja, orpojen, leskien, kyllä ja vanhainkodissa, 
yhtäläisen 

Tässä pilaa itse. 

{8:31} ja kun he olivat kokoontuneet heidän haarniska 

yhdessä he laittoivat ne kaikki huolellisesti kätevä 

paikkoja ja toivat saalista jäännös 

Jerusalem. 

{Joh.8:32} he surmasivat Philarches, paha henkilö 

joka on ollut Timotheus ja ollut vihainen juutalaisten monet 

tapoja. 

{8:33} Lisäksi koska he pitivät juhlaa 

kotimaassaan he palanut Callisthenes, joka oli voitto 

sytyttivät kun Pyhä portit, jotka olivat paenneet pikku taloon; 

ja niin hän sai palkitsee tavata hänen pahuutensa. 

{8:34} Viimeisin ungracious Nicanor jotka ollut 

toi tuhat kauppiaat ostaa juutalaisia, 



{8:35} hän oli Herran kaatoi avulla. 

niitä, joille hän teki ainakin tilille; ja lykätä 

hänen ihana vaatteet ja laskevat hänen yrityksensä, hän tuli 

karannut palvelija kautta midland luokse Antioch 

ottaa suuri häpeän että hänen isäntä tuhoutui. 

{8:36} siis hän, joka oli hänelle tehdä hyvä 

Roomalaiset osoitus avulla vangit Jerusalemissa, kertoi 

ulkomailla, että juutalaiset oli Jumalan puolesta, ja 

Siksi ei ole satuttaa, koska he noudattivat 

lakeja, jotka hän antoi heille. 

{9:1} aikoihin tuli Antiokhos häpeän 

maan Persia 

{9:2}, sillä hän oli tullut kaupunki nimeltä Persepolis, ja 

meni noin ryöstää temppelin, ja pitää kaupungin; 

jolloin monia käynnissä puolustaa itseään 

aseensa laittaa lento; ja se kävi niin, että 

Antiokhos että lento asukkaista palasi 

häpeästä. 

{9:3} nyt astuessaan Ecbatane uutinen tuomiosta tuotiin 

hänelle mitä oli tapahtunut Nicanor ja Timotheus. 



{9:4} turvotusta sitten vihaa. hän ajatteli kostaa 

Kun juutalaiset häpeällistä tehnyt hänelle ne, jotka 

sai hänet pakenemaan. Siis käski hän hänen chariotman, jotta 

lakkaamatta ja lähettämistä matka, 

nyt seuraavat häntä Jumalan tuomio. Sillä hän oli puhunut 

ylpeänä tässä, että hän tulisi Jerusalemiin ja 

tehdä yhteinen hautaamisesta paikka juutalaisten. 

{9:5} mutta Lord Almighty, Isreal Jumala smote 

häntä parantumaton ja näkymätön rutto: tai heti, kun hän 

oli puhunut nämä sanat kipua suoliston, joka oli 

remediless tuli hänen päälleen ja kipeä piinaa sisäistä 

osat; 

{9:6} ja Viimeisin oikeutetusti: sillä hän kiusaa muita 

miesten suoliston monia ja outo piinaa. 

{9:7} ensimmäisenä hän mitään lainkaan vetäytyneet hänen 
bragging, 

mutta silti pakahtua ylpeydestä, hengitys ulos tulipalon 
raivonsa 

Juutalaiset ja komentava kiireessä matkan: mutta 

tapahtui, että hän putosi vaunuihinsa, tehdään 

väkivaltaisesti; että kipeä syksyllä, kaikki jäsenet hänen 



elin oli paljon tuskaa. 

{9:8} ja näin hän että vähän ennenkuin ajatteli hän voisi 

komento meren aallot (niin ylpeitä oli hän sitä, 

kunnon mies) ja punnitaan korkealla vuoristossa 

kaikkiaan oli päätä kentällä, ja mukana 

horselitter, shewing esiin niin ilmeisen täydellä teholla 

Jumala. 

{9:9} niin, että madot nousi tämän elimistöstä 

jumalattomia ja whiles hän eli surua ja tuskaa, hänen 

lihaa putosi pois, ja hänen haju saastaisuutta oli vastenmielisen 

hänen armeija. 

{9:10} ja mies, että ajatus hieman ennenkuin hän voisi 

päästä taivaan tähdet, ei kukaan voinut sietää kuljettaa 

hänen sietämätöntä haise. 

{9:11} täällä siis yritysjohtajia hän alkoi jättää 

pois hänen suuri ylpeys ja tulla tieto itsestään 

Jumala, hänen kipua kasvaa joka hetki vitsaus. 

{9:12} ja milloin hän voisi noudata hänen oma 

haju, hän sanonut nämä sanat, se on täytettävä allensa 



Jumala ja että mies, joka on kuolevainen ei pitäisi ylpeänä 
ajatella 

itse olevansa Jumala. 

{9:13} tämä paha henkilö lupasi myös Herran 

Kuka nyt enää armahtaisi hänen sanovan näin 

{9:14} että pyhä kaupunki (johon hän oli menossa 

kiire antaa se edes maahan ja tehdä se 

vapaasti asettaa yhteisen buryingplace): 

{9:15} ja käsitellen juutalaisia, jolle hän tuomitsi 

ei ansaitse niin paljon että se haudataan, mutta heittää ulos 
kanssa 

lapset söivät ilman linnut ja pedot, 

hän tekisi niistä kaikki yhtä Ateenan kansalaiset: 

{9:16} ja pyhään temppeliin, joka ennen hän oli pilaantunut, 

Hän Koristele melkoinen lahjoja ja palauttaa kaikki Pyhä 

paljon enemmän ja oman tuloja saamatta kustannuksista 

maksuja, jotka kuuluvat uhrauksia: 

{9:17} niin, ja myös hän oli tullut juutalainen, itse, 

läpi koko maailmassa, joka asui ja ilmoittaa 

Jumalan voima. 

{9:18} mutta tästä kaikesta hänen tuskansa lakkaa ei: varten 



vain Jumalan tuomio oli tullut: siksi 

Sivun 685 2 makkabilaiskirja 

epätoivoisia hänen, hän kirjoitti juutalaisille kirjeen 

vastuulleen sisältävä lomake anoen, jälkeen 

tällä tavalla: 

{9:19} Antiokhos, kuningas ja kuvernööri, hyvä juutalaisille 

hänen kansalaisten wisheth paljon iloa, terveyttä ja 
hyvinvointia: 

{9:20} jos sinä ja lapsesi pärjännyt hyvin, ja asiat 

sinun tyytyväisyys, kiitän erittäin Jumalaa, 

ottaa toivon taivaassa. 

{9:21} minulle, olin heikko, tai muuten olisin 

muistanut ystävällisesti ja virkaveljenne hyvää tahtoa takaisin 
ulos 

Persian ja ryhdytty vakavan taudin ajattelin 

se hoitaa kaikkien yhteisen turvallisuuden: 

{9:22} ei distrusting minun terveyttä, mutta ottaa paljon toivoa 

paeta Tämä sairaus. 

{9:23} mutta ottaen huomioon, että jopa isäni, mihin aikaan 

Hän johti armeijan korkea maahan. nimitetty 

seuraaja, 



{9:24} loppuun, jos jokin asia putosi toisin 

odotus, tai jos mitään sanomaa tuotiin jotka olivat 

tuskallinen, ne maa tietää kenen oli 

vasemmalle, ei ehkä ole levoton: 

{9:25} uudelleen, pohtii että princes, jotka ovat 

borderers ja naapurit teille minun valtakuntani odottaa 

mahdollisuuksia, ja odottaa, mitä tulee tapahtumaan. Minulla 
on 

nimitetty poikani Antiokhos kuningas, jonka olen usein tehnyt 

ja kiitti monille teistä, kun menin 

korkea maakunnissa. kenelle olen kirjoittanut kuten seuraa: 

{9:26} siis rukoilla ja pyytää teitä muistamaan, 

etuja, että olen tehnyt teille yleensä ja erityistapauksissa, 

ja jokainen ihminen on edelleen uskollinen minulle ja minun 
poikani. 

{9:27} olen vakuuttunut siitä, että hän ymmärtää, mielestäni 

myönteisesti ja herttaisesti tuottaa toiveesi. 

{9:28} näin murhaaja ja pilkkaaja sairastanut 

Viimeisin raskaasti hän sopuisa muita miehiä, eli kuoli hän 

kurja kuolema vieraassa maassa vuorilla. 

{9:29} ja Philip, joka tuotiin häntä, tehtävä 



pois hänen elin, joka myös pelkäsivät poikansa Antiokhos meni 

Egyptiin Ptolemeus Filometor. 

{10:1} nyt Makkabi ja hänen yrityksensä, herra 

ohjata niitä talteen temppelin ja kaupungin: 

{10:2} mutta alttareita, joka pakanat oli rakennettu vuonna 

Avaa street ja kappelia, he vetivät myös. 

{10:3} ja ottaa puhdistaa temppelin he tekivät toinen 

alttari ja silmiinpistävää kiviä, paloi ja 

tarjolla uhriksi kaksi vuotta, ja esitetyt suitsukkeita, ja 

valot ja Uhrileivät. 

{10:4} kun se oli tehty, he lankesivat tasainen, ja 

rukoillut Herraa, että ne saattavat tulla enää tällaista 

vaikeuksia; mutta jos he tekivät syntiä enää häntä vastaan, että 
hän 

itse kurittaa niitä armoa ja että ne 

ehkä toimiteta jumalanpilkkaa ja barbaarinen 

kansat. 

{10:5} nyt heti samana päivänä että vieraita 

häpäistä temppeliä, samana päivänä, se puhdistettiin 

uudelleen, jopa viisi ja kahdeskymmenes päivä saman 
kuukauden 



Mikä on Casleu. 

{10:6} ja ne kahdeksan päivää ilolla, kuten 

lehtimajanjuhlan, muistaa, että ei ole kauan, ennenkuin 

he olivat pitäneet lehtimajanjuhlaan kun, koska ne 

vaelsi vuorilla ja dens kuin pedot. 

{10:7} sen tähden ne bare oksat ja oikeudenmukainen oksilla ja 

Palms myös ja lauloi hänelle psalmeja, jotka oli heille 

hyvä menestys puhdistus hänen tilalleen. 

{10:8} ne määrännyt yhteisen ohjesäännön ja 

asetus, että vuosittain niinä päivinä olisi pidettävä 

koko kansan juutalaisten. 

{10:9} ja tämä oli lopulta Antiokhos kutsutaan 

Epifanes. 

{Joh.10:10} nyt julistamme Antiokhos asiakirjoja 

Eupator, joka oli poika tällä jumalattomia kerääminen 

lyhyesti katastrofeja sodat. 

{10:11} niin kun hän tuli kruunun, hän asettaa yksi 

Lysias asioita hänen valtakuntansa ja nimitti hänet hänen 

ylivalvojan Celosyria ja Phenice. 

{10:12} ja Ptolemeus, jota kutsuttiin yläviiva valitseminen 



pikemminkin tekemään oikeutta juutalaisille väärin, että oli 

tehty heille pyrkinyt noudattamaan rauha 

niitä. 

{10:13} jolloin syytetään Maarit ystävät 

ennen Eupator ja petturi joka sana koska hän 

oli lähtenyt Kyprokselle, että Filometor oli tehnyt hänelle 

ja Antiokhos Epifanes ja nähdä että hän lähti 

oli parlamentin tapahtuu, hän oli niin masentunut, että hän 

myrkyttänyt itsensä ja kuoli. 

{10:14} mutta kun Gorgias oli pitää, hän 

palkkasi sotilaat ja ravittu sodan jatkuvasti juutalaisten: 

{10.15} ja therewithall Idumeans, ottaa mennyt 

heidän käsiinsä Viimeisin tilava pitää, pitää juutalaiset 

käytössä ja vastaanottaa niitä, jotka karkotettiin 

Jerusalem, he menivät noin ravita sodan. 

{10:16} silloin ne, jotka Makkabi kanssa tehtiin 

rukouksen ja pyysi Jumalaa, että hän olisi heidän 

auttajaa; ja niin he juoksivat väkivallan vahva pitää 

ja Idumeans, 

{10:17} ja hyökkäsi voimakkaasti, he voittivat 



pitää, ja pidetään pois kaikki taisteli seinällä ja surmasi 

kaikki, jotka joutuivat heidän käsiinsä, ja tappoi yli 
kaksikymmentä 

Liikevoiton osuus 

{10:18} ja koska tietyt, jotka eivät peräti yhdeksän 

tuhatta olivat pakeni yhdessä kaksi erittäin vahva linnat 

ottaa kaikenlaista kätevä ylläpitää piiritys 

{Apt.10:19} Makkabi jätti Simon ja Joosefin ja Sakkeus 

Lisäksi ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, jotka olivat tarpeeksi 

piirittää heidät ja lähti itse niitä paikkoja joka 

enemmän tarvitsin hänen apua. 

{10:20} nyt ne jotka olivat Simon, johti kanssa 

ahneutta, allekirjoitimme rahaa tiettyjä 
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ne, jotka oli linnassa, ja otti 70 000 

drachms ja anna jotkut heistä pakenemaan. 

{10:21} mutta kun kerrottiin Makkabi mitä oli tapahtunut, 

Hän kutsui ihmiset pääjohtajat yhdessä ja syytti 

näitä miehiä, että he olivat myyneet veljiään rahaa, ja 

asettaa heidän vihollisensa voivat taistella niitä vastaan. 



{10:22} joten hän surmasi ne, jotka löydettiin pettureita, ja 

heti teki kaksi linnoja. 

{10:23} ja ottaa hyvällä menestyksellä aseensa kaikissa 

asioita hän otti kädessä, hän surmasi kaksi omistaa yli 

20 000. 

{10:24} nyt Timotheus, jonka juutalaiset olivat voittaneet 

ennen, kun hän oli koonnut suuri joukko ulkomaisia 

voimia ja hevoset pois Aasiasta ei muutama tuli ikään kuin hän 

veisi Jewry asevoimin. 

{10:25} mutta kun hän lähestyi, että niitä 

Makkabi poistanut itsensä rukoilemaan Jumalaa, ja 

ripotellaan maan heidän päällensä ja vyötti amalekilaiset kanssa 

säkkeihin, 

{10:26} ja putosi alas alttarille, jalka ja 

pyysivät häntä armollinen niille, ja vihollinen 

heidän vihollisensa ja niiden vastustajien viholliselle niin 

oikeuden julistaa. 

{Joh.10:27} joten rukouksen jälkeen he ottivat aseensa, ja 

kauempana kaupungin jatkoi: ja kun he vetivät lähellä 

heidän vihollisensa he pitivät itse. 



{10:28} nyt aurinko on juuri noussut, he liittyivät sekä 

yhdessä; yhteisö ottaa sekä niiden nojalla niiden 

turvaa myös Herran lupaus onnistumisen ja 

voitto: toisella puolella, Varauksen johtajansa rage taistelu 

{10:29} mutta kun taistelu kulkeneet, ilmestyi 

luokse taivaan viisi hauskannäköinen miehiä, kun viholliset 

hevoset, suitset kultaa ja kaksi niistä johti juutalaisten 

{10.30} otti Makkabi välimailla niitä ja kattaa 

hänelle jokainen teräaseet piditte turvallinen, mutta laukaus 

nuolet ja salamoita vastaan vihollisia: niin, että ole 

sekoittaa sokeus ja täynnä levottomuutta, he olivat 

kuollut. 

{Matt.10:31} ja siellä surmattiin footmen 20 000 

ja viisisataa ja kuusisataa ratsumiehiä. 

{10:32} mitä Timotheus, itse, hän pakeni hyvin 

vahva ote kutsutaan Gawra, jossa Chereas oli kuvernööri. 

{10.33} mutta ne, jotka olivat Makkabi piiritti 

vastaan linnoitus rohkeasti neljä päivää. 

{10:34} ja että ne sisällä, luottaen vahvuus 

paikka, pilkkasivat tavattomasti, ja lausui wicked 



sanoja. 

{10.35} mutta kun viides päivä jo kaksikymmentä 

Nuoret miehet Makkabi rahastoyhtiön on tulehtunut vihaa 

koska jumalanpilkkaamiset, pahoinpidelty Iso seinä ja 

kovaa rohkeasti, tappoi kaikki, että he tapasivat sen ohessa. 

{Hebr.10:36} toiset samoin nouseva heidän jälkeensä whiles ne 

niitä, jotka olivat sisällä, busied palanut tornit, 

ja sytykkeet tulipalot poltettiin herjaajia elossa; ja muut 

mursi auki portit, ja saanut muualla 

armeija, otti kaupungin 

{10:37} ja tappoi Timotheus, joka oli kätkettynä tietyllä 

kuoppa, ja Chereas hänen veljensä kanssa Apollophanes. 

{10:38} kun tämä tapahtui, he ylistivät Herraa 

PSALMIT ja kiitospäivä, joka oli tehnyt niin suuria asioita 

Israel, ja antanut heille voiton. 

{11:1} ei kauan sen jälkeen, Lysias kuninkaan suojelija ja 

serkku, joka onnistui asioihin, otti kipeä tyytymättömyyden 

asioita, jotka olivat tehneet. 

{11:2} ja kun hän oli koonnut noin fourscore 

tuhat kaikki ratsastajaa, hän tuli juutalaisia, 



ajatellut tehdä kaupungin pakanat, asumuksen 

{11:3} ja voitto temppeli, kuten muut 

kappeleita pakanat ja asettaa ylipappeuden myytävänä 

joka vuosi: 

{11:4} lainkaan huomioon Jumalan mutta turvotettua 

jopa hänen tuhansia footmen ja hänen tuhansia 

ratsastajaa ja kahdeksankymmentä norsuja. 

{11:5} joten hän tuli Juudea ja meni Bethsura, 

joka oli vahva kaupunkiin, mutta kaukana Jerusalemista 

viidessä vakomittaa, ja hän piiritti kipeä se. 

{11:6} nyt kun ne jotka olivat Makkabi kuullut 

että hän piiritti pitää ne ja kaikki ihmiset, joilla 

valitus ja kyyneleitä rukoillut Herraa, että hän lähettäisi 

hyvä enkeli vapauttamaan Israel. 

{11:7} Makkabi, itse otti ensinnäkin aseita, 

kehottamalla toinen että he olisivat jeopard itse 

yhdessä hänen kanssaan auttamaan veljiään: niin he 

sekä halukkuutta. 

{11:8} ja koska ne olivat Jerusalemissa, ilmestyi 



edellään hevosen selässä valkoinen vaatteet, ravistamalla 
hänen 

Armour kultaa. 

{11:9} sitten ne ylisti armollinen Jumala kaikki yhdessä 

ja vei sydämen, niin että he eivät valmis vain jotta 

taistella miesten kanssa, mutta julmimmalla petoja ja Pierce 

läpi seinien rautaa. 

{11:10} näin he marssivat eteenpäin haarniska, 

hankkiva apulainen taivaasta: sillä Herra oli armollinen 

heille 

{11:11} ja järjestää niiden vihollisia, kuten veloituksetta 

leijonat, he surmasivat yksitoista tuhat footmen ja kuusitoista 

satoja ratsastajaa ja laittaa kaikki muut lennon. 

{11:12} monet heistä myös haavoittui pakeni 

alasti; ja Lysias itse pakenivat häpeällisesti ja niin 

karannut. 

{11:13}, koska hän oli mies ymmärtää, valu 

itse mikä menetys, hän oli ollut ja ottaen huomioon, että 

Heprealaiset ei voida voittaa, sillä Kaikkivaltias Jumala 

auttoi heitä, hän lähetti heille 



{11:14} ja sai heidät hyväksymään kaikki kohtuulliset 

vaatimuksista ja lupasi, että hän olisi saada kuningas 
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Hän täytyy olla heille ystävä. 

{11:15} sitten Makkabi suostunut kovin Lysias 

haluttu, varo yhteisen edun hyväksi; ja mihin 

Makkabi kirjoitti Lysias juutalaisista kuningas 

myöntää yksilöllistä kohtelua. 

{11:16} olivat kirjeet juutalaisille 

Lysias tätä: Lysias juutalaisten kansalle 

lähettää tervehdys: 

{Room.11:17} John ja Absolom, joka lähetettiin sinulle, 

antoi minulle vetoomuksen tilannut, ja tehty pyyntö 

suorituskyky niiden sisällön. 

{11:18} siksi mitä anotte olivat tapaavat olla 

ilmoitetaan kuningas, olen ilmoittanut heille, ja hän on 

myöntää niin paljon kuin voi olla. 

{11:19} ja jos te pidätte itseänne uskollinen 

valtion, jäljempänä myös olen pyrkivät olla sinun 

Hyvä. 



{11:20} mutta antamani tiedot tilaa sekä 

näihin ja muihin, jotka tulivat minulle kunnan kanssa 

te. 

{11:21} jää hyvästi. SATA ja kahdeksan ja neljäskymmenes 

vuosi, neljä ja kahdeskymmenes päivä, Dioscorinthius. 

{11:22} nyt kuninkaan kirjeessä oli nämä sanat: 

Kuningas Antiochus veljelleen Lysias lähettää tervehdys: 

{11:23} koska Isämme on käännetty niin jumalia, meidän 

on on, että ne, jotka ovat meidän valtakunta elää hiljaa, että 
jokainen 

Yksi voi osallistua kun oma asiansa. 

{11:24} ymmärrämme myös, että juutalaiset ei 

suostumus isämme, jättää tavan 

Pakanat, mutta mieluummin pitää omat tavalla 

asuu: ajaksi joka aiheuttaa ne vaativat, että me 

kärsimään heille asumaan jälkeen omat lakinsa. 

{11:25} ja nyt mielemme on, että tämä kansa on oltava 

lepoa ja päättänyt palauttaa ne heidän temppelinsä 

että he voivat elää tapojen mukaisesti niiden 

esi-isiemme. 



{11:26} sinun tulee tehdä näin ollen lähettää heille 

ja antavat rauhan, että kun ne on varmennettu ja meidän 

mielessä, ne voivat olla turvallisella mielellä ja joskus mennä 
iloisesti 

tietoja omista asioistaan. 

{11:27} ja kirje kuningas kansakunnalle 

Juutalaisia oli tällä tavoin: kuningas Antiochus lähettää 

Tervehdys neuvosto ja muut juutalaiset: 

{11:28} Jos te pärjännyt hyvin, meillä on halumme; Olemme 
myös itse 

hyvä terveys. 

{11:29} Menelaoksen ilmoitti meille, että halu oli 

palata kotiin ja seurata yrityksen: 

{11.30} sen vuoksi että lähtee heillä on turvallinen 

suorittaa asti kolmantenakymmenentenä päivänä Xanthicus 
turvallisuutta. 

{11:31} ja juutalaisten oman tavallaan lihaa 

ja lakeja kuin ennen. ja mikään niistä ei millään tavalla tapoja 

on ahdisteltu tietämättömänä asioita. 

{11:32} on lähettänyt myös Menelaoksen, että hän voi 
lohduttaa 



te. 

{11:33} jää hyvästi. Kaupungissa sataa 
neljännenkymmenennenkahdeksannen 

vuosi ja kuukausi Xanthicus viidestoista päivä. 

{11:34} roomalaiset myös lähettänyt heille kirjeen 

jotka sisältävät näitä sanoja: Quintus Memmius ja Titus 

Manlius, suurlähettiläät roomalaiset, lähettää tervehdys teille 

Juutalaiset ihmiset. 

{11:35} mitään Lysias kuninkaan serkku on 

Myönnettäköön, kanssa olemme myös hyvin tyytyväinen. 

{11:36} mutta koskettaa sellaisia asioita kuin hän tuomitsi 
voidaan 

tarkoitettu kuningas, kun te ilmoitti sen, lähettää yksi 

välittömästi että julistamme voi koska se sopii sinulle: 

koska olemme nyt Antiokiaan. 

{11:37} siis lähettää nopeasti, jotta 

tietää mitä on mielessäsi. 

{11:38} jäähyväiset. Tämä sata ja kahdeksan ja neljäskymmenes 

vuonna kuukauden Xanthicus viidestoista päivä. 

{12:1} Nämä liitot tehtäessä, Lysias meni 

kuninkaalle ja juutalaiset tietoja niiden kasvatuksessa. 



Governours useissa paikoissa, mutta {12:2} 

Timotheus ja Apollonios Genneus, poika myös 

Hieronymus ja Demofonista, ja heidän rinnallaan Nicanor 

kuvernööri Kyproksen ei kärsisi heidät jotta olla hiljainen ja 

elää rauhassa. 

{12:3} Joppa miesten teki jumalattomat teko: 

he rukoilivat juutalaiset, joka asui joukossa mennä heidän 

vaimoineen ja lapsineen veneisiin, jotka he olivat valmistaneet 

ikään kuin ne oli tarkoitettu niitä ole loukkaantunut. 

{12:4} jotka hyväksynyt sitä yhteisessä 

asetuksella kaupungissa, koska haluamme elää rauhassa ja 

epäillä mitään: mutta kun he olivat lähteneet osaksi 

syvä he hukkuivat vähintään kaksisataa niistä. 

{12:5} Juudas kuullut tätä julmuus tehnyt luokse 

maanmiesteni, hän käski, jotka olivat häntä 

ne valmis. 

{12:6} ja huusi avuksi Jumalan vanhurskas tuomari, hän 

tuli vastaan hänen veljensä nuo murhamiehet ja poltti 

Haven yöllä ja määritä veneet tuleen, ja ne, jotka pakenivat 

sinne hän surmasi. 



{12:7} ja kun kaupunki oli hiljaa, hän meni 

taaksepäin, jos hän palaisi kitkemään kaikki niistä 

kaupungin Joppeen. 

{12:8} mutta kun hän kuuli, Jamnites oli ennakkoluuloton 

tehdä samalla tavoin juutalaisille, että asui 

{12:9} hän valtasi Jamnites myös yöllä ja asettaa 

Tulen haven ja navy, jotta valo palo 

nähtiin Jerusalemissa kaksisataaneljäkymmentä vakomittaa 
pois. 

{12:10} nyt, kun he olivat menneet sieltä yhdeksän 

vakomittaa heidän matkansa kohti Timotheus, peräti 

viisituhatta miestä ja viisisataa ratsastajaa 

Arabians asettaa hänelle. 
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{12:11} jolloin oli hyvin kipeä taistelu; Mutta 

Juudaksen puolella Jumalan avulla sai voiton; niin, että 

Arabia Nomades, voittaa, pyysivät Judas 

rauha lupaavat antaa hänelle karjan sekä ilo 

häntä muuten. 

{12:12} sitten Juudas, ajattelu todellakin, että ne olisivat 



kannattavaa monia asioita myönnettiin rauhan: jolloin 

ne järkytti käsissä, ja niin he lähtivät telttansa. 

{12:13} hän meni myös aikeissa tehdä sillan jossain 

vahva kaupunki, joka oli aidattu noin seinät, ja 

asuu ihmisiä sukeltajat maissa; ja nimeä se 

oli Caspis. 

{12:14} mutta he, jotka olivat sen tehneet sellainen luottamus 

seinät ja toimittaminen muovikalvot, että ne 

käyttäytyi itse tylysti niitä kohtaan, jotka olivat 

Juudas, kaide ja herjaavat ja lausuivat sellaisia sanoja kuten 

niitä puhutaan. 

{12.15} ja nyt Juudas hänen yrityksensä, kehotetaan 

hyvä herra maailmassa, jotka ilman rams tai moottorit 

sodan heittivät alas Jerikoon Joshua ajoissa, antoi 

kovaa hyökkäystä vastaan seinät, 

{12:16} ja otti kaupungin Jumalan tahto, ja 

sanoinkuvaamattoman teurastaa niin että järvi kaksi 
vakomittaa 

laaja lähellä vieressä lisäksi täynnä kokonaisuudessaan nähtiin 

käynnissä verellä. 



{Ilm.12:17} sitten lähti ne sieltä seitsemänsataa 

ja viisikymmentä vakomittaa ja tuli Characa sekä juutalaisille 
että 

kutsutaan Tubieni. 

{12:18} mutta mitä Timotheus, he löysivät hänet ei 

paikat: sillä ennen hän oli mitään, hän lähti 

sieltä lähteneet voimakkaasti garrison tietyllä 

pidä. 

{12:19} mutta Dositheus ja Sosipater, jotka olivat 

Makkabi kapteenit, lähti ja tappoi ne, jotka 

Timotheus lähti linnoitus yli kymmenentuhatta miestä. 

{12:20} ja Makkabi vaihteli armeijansa bändejä, ja 

jakautuvat bändit ja vastustettiin Timotheus, jotka 

oli hänestä viisisataa ja kaksikymmentä tuhatta miestä jalka, 

ja ja viisisataa ratsumiehiä. 

{12:21} kun Timotheus ollut tietoa Juudaksen 

tulossa, hän lähetti naiset ja lapset ja toinen 

matkatavaroiden luokse linnoitus nimeltään Carnion: kaupunki 
oli 

vaikea piirittää ja levoton tullut vuoksi paremmin 

Kuinka Kaita on kaikki paikat. 



{12:22} mutta kun Juudas bändinsä tuli näköpiirissä, 

vihollisia, lumoissa pelkoa ja kauhua läpi 

esiintyy hänestä, joka näkee kaiken, pakeni amain, yksi 

ajautumassa näin toinen tällä tavalla niin, että he olivat 

usein loukkaantunut omia miehiä, ja haavoittunut kanssa 
tehtävän 

miekat. 

{12:23} Juudas oli vakavasti tavoittelussa, 

tappaa ne paha raukkoja, joista hän surmasi 
kolmisenkymmentä 

tuhatta miestä. 

{12:24} lisäksi Timotheus, itse joutui nopeasti 

Dositheus ja Sosipater, jota hän pyysi paljon 

veneen antaa hänen mennä elämäänsä, koska hän oli monet 

Juutalaisten vanhemmat ja veljet, jotka, jos 

he hänet kuoliaaksi, on pidettävä. 

{12:25} niin kun hän oli vakuuttanut heille monia sanoja 

että hän palauttaa ilman satuttaa, mukaan 

sopimuksen ne päästi hänet menemään veljiensä tallentamista 
varten. 

{12:26} sitten Makkabi marssinut Carnion, ja 



jotta kaupungissa sijaitsi temppeli ja siellä hän surmasi viisi ja 
kaksikymmentä 

tuhatta henkilöä. 

{12:27} ja sen jälkeen hän esittää lennon ja tuhosi 

poistamaan ne Juudas isäntä kohti Ephron, vahva kaupunki 

jossa Lysias abode ja suuri joukko sukeltajia 

Kansakuntien ja vahvat nuoret miehet pitää seinät, ja 

puolusti voimallisesti: siellä oli suuri säännös 

moottorit ja heittää tikkaa. 

{12:28} mutta kun Juudas ja hänen yrityksensä oli 

Kaikkivaltias Jumala, joka voimallaan rikkoo vahvuus 

hänen vihollisensa voitti kaupungin ja surmasivat 
kaksikymmentä ja viisi 

tuhansia heistä, jotka olivat sisällä, 

{12:29} sieltä he lähtivät Skytopolikseen, joka 

Lieth kuusisataa vakomittaa Jerusalemista 

{12.30} mutta kun juutalaiset, joka asui siellä oli todistanut 

Scythopolitans käsitellä, rakkaudella ja 

esitti pyynnön asiakkaita ajoissa vastoinkäymiset; 

{12:31} he antoivat heille kiitos, pyytäen heitä olemaan 

ystävällinen vielä heille: ja niin he tulivat Jerusalemiin, 



juhla lähestyy viikkoa. 

{12:32} ja juhlaa kutsutaan helluntaina, jälkeen he menivät 

edelleen vastaan Gorgias Idumeasta, kuvernööri 

{12:33} joka tuli kolme tuhatta miestä jalka 

ja neljäsataa ratsumiehiä. 

{12:34} ja näin tapahtui joka taistelevat yhdessä 

harvat juutalaiset saivat surmansa. 

{12.35} on joka kerta Dositheus, yksi Bacenor: n 

yritys, joka oli hevosella, ja vahva mies, oli 

vielä kun Gorgias, ja teolla takkinsa veti hänet 

voimassa; ja kun hän olisi ottanut että kirottu mies elossa, 

Ratsumies Thracia tulossa hänelle smote pois hänen 

kannettava, jotta Gorgias pakenivat Marisa. 

{12:36} Nyt kun ne jotka olivat Gorgias oli 

taistellut pitkään, ja olivat väsyneitä, Juudas on pyytänyt 
Herraa, 

että hän ei Näytä olevansa auttaja ja johtaja 

taistelu. 

{12:37} ja että hän alkoi omalla kielellään ja 

Sung PSALMIT kovalla äänellä ja hoppu yllättäen kun 



Gorgias' miehet, hän laittaa lennon. 

{12:38} joten Juudas kokoontuivat hänen isäntä tuli kaupunkiin 

ja Odollam ja kun seitsemäs päivä tuli, puhdistettu 

itse, kuten tapana oli, ja pitää sapatin 

sama paikka. 

{12:39} ja päivän jälkeen, koska käyttö ollut 

Juudas ja hänen yrityksensä tuli ottamaan niitä ruumiita 

joka oli surmattu, ja haudata ne niiden sukuni niiden 

isien hautoja. 
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{12:40} nyt alle takit jokainen joka surmattiin 

he löysivät asioita pyhitetty Jamnites, idols 

joka on kielletty juutalaisten lakia. Sitten jokainen 

näki, että tämä oli syy, minkä vuoksi heitä surmattiin. 

{12:41} miehistä siis ylistää häntä, vanhurskas 

Tuomari, joka oli avattu asioita, jotka olivat hid 

{12:42} Betook itse teille rukouksen ja pyysi 

hänelle, että syntiä tehnyt voisi kokonaan laittaa ulos 

muisto. Sitä paitsi ettei noble Juudas kehottaa ihmisiä 

pitää itse synnistä, forsomuch, kun he näkivät ennen 



heidän silmänsä asioita, jotka tapahtui niiden synnit 

joka surmattiin. 

{12:43} ja kun hän oli tehnyt kerätä koko 

yhtiön kaksi tuhatta drachms hopeaa, summa 

Hän lähetti sen Jerusalemiin tarjota synti, uhri, tekee siinä 

hyvin ja rehellisesti, että hän oli tietoinen siitä, 

ylösnousemuksen: 

{12:44}, jos hän ei toivonut, että ne, jotka oli surmattu 

olisi noussut uudelleen, se olisi ollut tarpeeton ja turha 

Rukoilkaa kuollut. 

{12.45} ja myös siinä, että hän huomasi, että oli suuri 

puolesta annettuja niille, että kuollut hurskas oli pyhä ja 

hyvä ajatus. Jolloin hän teki sovinnon 

kuollut, että ne voidaan toimittaa synnistä. 

{13:1} sata neljäkymmentä kerrottiin vuonna 

Juudas, joka Antiokhos Eupator oli tulossa suuri 

Power Juudeaan, 

{13:2} ja häntä Lysias serkun ja hänen hallitsija 

asioiden ottaa jommankumman Grecian valtaa footmen, 

SATA ja kymmenentuhatta ja ratsumiehiä viisituhatta 



ja kolmesataa ja norsut kaksi ja kaksikymmentä ja kolme 

SATA vaunut aseistettu koukut. 

{13:3} Menelaoksen, myöskin itse niitä, ja 

suuri salailu kannusti Antiokhos, ei 

turvaa maa, mutta koska hän ajatteli, että 

tehty kuvernööri. 

{13:4} mutta kuninkaiden kuningas muutti Antiokhos mielen 

tätä vastaan paha roisto ja Lysias ilmoittanut kuningas 

Tämä mies oli syy kaikki pahaa, niin että kuningas 

käski tuoda hänet teille Berea ja hänet 

kuolinsyyksi tavalla on kyseisessä paikassa. 

{13:5} nyt oli siinä paikassa tower viisikymmentä kyynärää 

korkea, täynnä tuhkaa, ja se oli kierroksen välineestä 

joka puolelta hirtettiin alas tuhkaa. 

{13:6} ja joka tuomittiin pyhäinhäväistys, tai 

oli tehnyt vakavan rikoksen, ei kaikki miehet 

työntövoima hänet kuolemaan. 

{13:7} tällaisen kuoleman tapahtui miestä kuolla, 

ei ole niin paljon kuin hautaaminen maahan; ja että useimmat 

oikeutetusti: 



{13:8} varten sikäli, kuin hän oli tehnyt monet syntinsä 

noin alttarin jonka tulelta ja tuhkan oli pyhä, hän sai 

kuolemaansa tuhkaa. 

{13:9} nyt kuningas tuli barbaarinen ja ylimielinen 

aikoo tehdä paljon pahempi juutalaisille, kuin hänen 

Isän aika. 

{13:10} mitkä asiat kun Juudas havaittu, hän 

käski väkijoukon vedota herra yö ja 

päivä, että jos koskaan muulloin, hän nyt myös auttaisi 

ne ovat vaiheessa voidaan saattaa lainsäädäntönsä päässä 
niiden 

maa, ja Pyhän temppelin: 

{13:11} ja että hän ei kärsi ihmistä, joka oli 

jo nyt päivitetty mutta hieman, on hallinnassa 

jumalanpilkkaa kansat. 

{13:12} joten kun ne kaikki ovat tehneet tämän yhdessä, ja 

pyysivät armollinen Herra itki ja paasto, ja 

makaa litteänä maahan kolme päivää pitkä, Juudas, ottaa 

kehottaa niitä, käski, niiden pitäisi olla valmis. 

{13:13} ja Juudas, erossa vanhimmat, 



määrittää ennen kuninkaan isännän olisi tultava Juudeaan, 

ja saada kaupungin lähtemään ja kokeilla asiaa taistelu 

apua Herralta. 

{13:14} niin kun hän oli sitoutunut kaikki luoja 

maailmassa, ja kehotti hänen sotilaat taistelemaan urheasti, 
jopa 

kuolemaan, lait, temppeli, kaupunki, maa, 

ja Kansainyhteisön, hän leiriytyivät Modin: 

{13:15} ja ottaa tunnussanana heille 

ympärillään, voitto on Jumalasta; kanssa eniten valiant 

ja valinta nuoret miehet hän meni kuninkaan teltta, jonka 

yöllä ja surmasi leirin nelisentuhatta miehillä ja 

kymmenentuhannen norsuja, kaikki, jotka olivat hänelle. 

{13:16} ja vihdoin he täynnä leirin pelko ja 

meteli ja lähti hyvällä menestyksellä. 

{13:17} näin tauko päivä, siksi 

suojaa herra auttoi häntä. 

{13:18} nyt, kun kuningas oli ottanut maistaa 

miehekkyys juutalaisten, hän meni siitä tehdä estää luona 

politiikan 



{13:19} ja Marssi kohti Bethsura, joka 

vahva ote juutalaisten: mutta hän laittaa kymmenentuhatta, 
epäonnistui, ja 

menetetty miehiään: 

{13:20} varten Juudas oli välittää heille, jotka olivat sitä 

sellaiset asiat kuin tarvittiin. 

{13:21} mutta Rhodocus, joka oli juutalaisten isäntä, 

paljastaa salaisuuksia vihollisia; sen tähden hän oli 

etsittävä, ja kun he olivat hankkineet häntä, he hänet 

vankila. 

{13:22} kuningas hoitaa niitä Bethsum 

toisen kerran antoi kätensä, otti heidän n, lähti, taisteli 

Juudas oli voitettava; 

{13:23} Heard Philip, joka oli jäljellä asiat, 

Antioch, oli epätoivoisesti taivutettu, häpeään, taipuisa 

Juutalaiset, lähettäneet itsensä ja valalla kaikki yhtäläiset 
edellytykset 

sovittu heidän kanssaan ja tarjotaan uhrauksia, kunnia 

temppeli, ja ystävällinen paikka, 

{13:24} ja hyväksytty hyvin ja Makkabi, teki hänestä 

pääasiallinen kuvernööri Ptolemais teille Gerrhenians; 



{13:25} tuli Ptolemais: ihmiset olivat surrut 
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ja liitot; sillä he hyökkäsivät, koska ne 

Tee liittonsa mitättömäksi: 

{13:26} Lysias nousi tuomarinistuimen sanoi, 

paljon voitaisiin puolustaa syyn vakuuttunut, 

rauhoitti esitti ne hyvin vaikuttaa, palasi Antioch. 

Näin se meni koskettaa kuninkaan tulossa ja lähtevät. 

{14:1} jälkeen kolme vuotta oli Juudas ovat ilmoittaneet, 

Demetrius Seleukos tultuaan haven poika 

ja Tripolis suurella voimalla ja laivaston 

{14:2} oli ajanut maan ja tappoi Antiokhos, ja 

Lysias serkun. 

{14:3} nyt yksi Alcimus, joka oli ylipappi, ja 

oli saastuttanut itsensä tahallisesti aikoina niiden mingling 

ei-juutalaisten parissa, nähdä, että ei suinkaan hän voisi säästää 

itse, eikä ole mitään mahdollisuuksia pyhä alttarille 

{14:4} tuli kuningas Demetrius sata ja yksi 

ja 50 vuotta, esittää hänelle crown kultaa ja 

Palm, sekä oksilla, joita käytettiin juhlallisesti 



temppeli: ja niin sinä päivänä hän piti hänen rauhansa. 

{14:5} ensimmäisenä ottaa saanut mahdollisuuden jatkaa 
hänen 

typerää enterprize ja vaaranna on 

Demetrius, ja kysyi, miten juutalaiset olivat vaikuttaa, ja 

ne tarkoitettu vastasi lisäksi: 

{14:6} jotka on juutalaisten, jota hän kutsui Assideans, jonka 

Kapteeni on Juudas Makkabi, sodan ja ovat kapinallinen, 

ja anna levätä olla rauhassa. 

{14:7} sen tähden minä riistetään minun esi- 

kunnia, tarkoitan ylipappeus, olen nyt tänne: 

{14:8} ensimmäisen totisesti olen asioita teeskentelemätön 
hoito 

liittyvät kuningas; ja toiseksi, että aion 

hyvä minun oma maanmiehensä: meidän kansakunta on 

ei pieni kurjuutta kautta unadvised käsittelemään niitä 

aforersaid. 

{14:9} ja nyt, oi kuningas, nähdä, tiedät kaikki nämä 

muassa Varo maan ja kansamme, joka on 

painetaan joka puolelta mukaan armeliaisuuteen että 

helposti shewest kaikille. 



{14:10} niin kauan kuin Juudas elää, ei ole mahdollista että 

valtion pitäisi olla hiljaa. 

{14:11} tämä profetia lausuttiin tuskin häneltä, mutta muut 

kuninkaan ystävämme haitalliseksi asettuvat Juudas, 

Lisää suitsuke Demetrius. 

{14:12} heti istuskelivat Nicanor, joka oli ollut 

norsut ja tekee hänestä kuvernööri 

Juudean, hän lähetti hänelle, 

{14:13} häntä surmata Juudas ja hajottaa 

ne, jotka olivat hänen ja tehdä Alcimus ylipappi 

suuri temppeli. 

{1414:} sitten pakanat, jotka olivat paenneet pois Juudean 

Juudas, tuli Nicanor parvista ajattelu vahinko ja 

onnettomuudet ot pitää hyvinvoinnin juutalaiset. 

{14:15} nyt, kun juutalaiset kuulivat Nicanor n tulemisen 

ja että pakanat heitä, he heittivät maahan 

heads ja tehty rukouksen hänelle, että oli 

perustettu kansansa ikuisesti, ja joka aina helpeth hänen 

osa läsnäolon. 

{14:16} niin kapteeni käskyä ne 



straightways poistettu sieltä, ja tuli lähellä 

ne Dessau kaupunki. 

{14,17:} nyt Simon, Juudaan veli, oli liittynyt taistelu 

Nicanor, mutta oli hieman ihmeissään kautta 

Äkillinen hiljaisuus vihollisiaan. 

{14:18} kuitenkin Nicanor kuuleminen miehisyys 

niistä, jotka olivat Juudas ja kulttuurinäyttämöt että 

he joutuvat taistelemaan maansa, durst yritä asian 

miekka. 

{14.19} ja nyt hän lähetti Poseidonios ja Theodotus, 

ja Mattathias, jotta rauha. 

{14:20} niin kun he olivat ottaneet pitkän harkittaviksi 

Tämän jälkeen ja kapteeni oli tehnyt lukuisia 

tutustua siihen, ja he vaikuttivat kaikki 

yksi mielessä, he suostunut liittoja, 

{14:21} nimetty päivä kokoontua mennessä 

itse: ja tuli päivä, jolloin uloste asetettiin 

kumman 

{14:22} Ludas sijoitettu aseistettua miestä valmis kätevä 

asettaa, ettei joitakin petos olisi yhtäkkiä harjoittama 



viholliset: niin he tekivät rauhanomainen konferenssi. 

{14:23} nyt Nicanor abode Jerusalemissa, ja ei 

loukkaantunut, mutta lähetti pois ihmisiä, jotka tulivat 
parveilevat hänelle. 

{14:24} ja hän ei mielellään olisi Juudas pois hänen 

näky: hän rakastaa mies hänen sydämestään 

{14:25} hän rukoili häntä ottamaan myös vaimo ja siittää 

lapset: hän meni naimisiin, oli hiljainen ja osallistui tämän 
elämän. 

{Joh.14:26} mutta Alcimus, hahmottaa rakkaus, joka 

välimailla niitä ja liitot näin 

tehty, tuli Demetrius ja Nicanor työskentelikin 

huonosti vaikuttaa kohti valtiolle; että hän oli asettanut 

Juudas, hänen valtakuntansa, petturi kuninkaan seuraaja. 

{Matt.14:27} sitten kuningas on raivoissaan ja synnyttänyt 

Viimeisin jumalattomia syytöksiä kirjoitti Nicanor, 

merkitsee, että hän oli paljon tyytymättömiä liittoja, 

ja käski hänen, että hän olisi lähetettävä Makkabi 

vanki kiireesti luokse Antioch. 

{14:28} Kun tämä tuli Nicanor kuuloa, hän oli 

paljon yllätti itsensä, ja otti sen raskaasti että hän 



olisi mitätön artikkeleita, joista sovittiin, 

ihminen, joka on ei havaita virheelliseksi. 

{14:29} mutta koska ei ole kyse vastaan 

kuningas, hän katseli hänen aikaa suorittaa tätä politiikkaa. 

{14.30} huolimatta kun Makkabi näki, että 

Nicanor alkoi olla moukkamainen hänelle ja että hän takasin 

hänelle voimallisemmin kuin hän oli tapana hahmottaa että 

hapan käyttäytyminen ei tullut ole hyvä, hän koonnut yhteen ei 

joitakin hänen miehensä ja vetäytyi Nicanor. 

{14:31} mutta toisaalta tietäen, että hän oli erityisesti 
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estää Juudaksen politiikkaa, tuli suuri ja Pyhä 

temppeliin, ja käski papit, jotka tarjoavat niiden 

tavallista uhrauksia hnet mies. 

{14:32} ja milloin he vannoi, että he eivät voineet kertoa 

Jos mies oli jonka hän pyrki 

{14:33} hän ojensi kätensä oikealle 

temppeli, ja vannoi tällä tavalla: Jos ette 

johdata Juudas vankina, Makasin tämän Jumalan temppeli 

edes avulla maahan ja rikon alas alttarille, ja 



pystyssä merkittäviä temppeli luokse Bacchus. 

{14:34} kun nämä sanat, hän lähti. Sitten papit 

nosti kätensä taivasta kohti ja pyysivät häntä että 

oli koskaan puolustaja heidän kansakunta sanoo tällä tavalla; 

{14:35} sinä, herra, kaikki asiat, jotka olet tarvitsevat 

mitään, olit tyytyväinen siihen, että sortoa sorron jälkeen 
temppeli 

olisi keskuudessamme: 

{14:36} nyt, oi pyhä herra kaikki pyhyyden pitämään 

parlamentissa koskaan tahraton, joka viime aikoina oli 
puhdistettava, ja 

lopettaa jokaisen jumalattomat suuhun. 

{14:37} nyt syytettiin siellä teille Nicanor yksi Razis 

yksi vanhimmista Jerusalem, rakastaja hänen maanmiehensä 

ja mies erittäin hyvän mietinnön, joka hänen ystävällisyydestä 
oli 

kutsui isä juutalaiset. 

{14:38} varten entisaikaan, kun ne on sekoitettu ei 

itse pakanat, hän oli syytetty 

Juutalaisuus, eikä rohkeasti jeopard hänen ruumiinsa ja 
elämään kaikkine 



vehemency juutalaisten uskonto. 

{14:39} niin Nicanor valmis julistamaan vihaa että hän 

paljas juutalaisille lähettänyt edellä viisisataa miehet sodan 

ottaa hänet: 

{14:40} sillä hän ajatteli ottamalla hänet tekemään juutalaiset 

paljon haittaa. 

{14:41} nyt kun väkijoukko olisi ottanut 

torni, ja väkivaltaisesti rikki ardor ulko-ovea ja pyysi 

että tulipalo olisi saatava polttaa sen, hän oli valmis 

ratkaisematta joka puolella oli miekkansa; 

{14:42} valitsevat mieluummin kuolla miehekkäästi, kuin tulla 

jumalattomien käsiin, väärin muutoin kuin 

beseemed hänen ylhäissyntyinen: 

{14:43} mutta puuttuu hänen aivohalvaus kautta kiire, 

lukuisia kin hoppu sisällä ovet, hän juoksi rohkeasti ylös 

seinään, ja heittäytyi miehekkäästi joukossa 

paksuin niistä. 

{14:44} mutta ne nopeasti antaa takaisin ja tilaa on 

tehnyt, hän putosi alas keskelle tyhjä paikka. 

{14:45} vaikka oli kuitenkin vielä hengityksen sisällä 



hänelle tulehtunut vihasta, hän nousi ja vaikka hänen 

kuten spouts vettä vuoti verta, ja hänen haavansa olivat 

tuskallinen, mutta hän juoksi Laen tungos; ja 

seisoi jyrkkä rock 

{14:46} kun verta oli nyt täysin poissa, hän 

vedetty ulos hänen suoliston ja ottaa ne molemmat kädet 

hän heittää heidät tungos ja huusi avuksi Herran 

elämän ja hengen palauttaa hänelle ne uudelleen, näin kuoli. 

{15:1} mutta Nicanor, ettei Juudas ja hänen yrityksensä 

oli vahva paikoin noin Samarian ratkaista ilman 

vaaraa asettaa heille sapattipäivänä. 

{15:2} kuitenkin juutalaisia siitä, että oli pakko mennä 

kanssaan sanoi, O tuhota niin julmasti ja raakalaismaisesti, 
mutta 

antaa kunnia samana päivänä, jotka hän, joka näkee kaiken, on 

kunnia pyhyytensä kaikkea muina päivinä. 

{15:3} sitten Viimeisin ungracious raukka on vaadittu, jos 

oli mahtava, yksi taivaassa, joka oli käskenyt 

lepopäivä pidettävä. 

{15:4} ja kun he sanoivat, ei taivaassa elävä 



Herra, ja mahtava, joka käski olemaan seitsemäntenä 

pitää: 

{15:5} sanoi toinen, ja olen myös mahtava kun 

maa, ja komento ottaa aseita ja tehdä kuninkaan 

liiketoimintaa. Vielä hän ei saada että hänen paha tehdä. 

{15:6} niin Nicanor ylittymiseen pride ja kopeus 

päättäneet perustaa hoidetuille muistomerkki voittaneensa 

Juudas ja niitä, jotka olivat hänen kanssaan. 

{15:7} mutta Makkabi luottanut koskaan varma, joka 

Herra auttaisi häntä: 

{15:8} ja nyt hän vastoinkäymisen hetkellä kehotti kansaansa 
olla pelkäämättä 

tulossa pakanat heitä vastaan, mutta muistaa, 

Ohje joka muinaisina aikoina he olivat saaneet taivaasta 

ja nyt odottaa voitto ja tukia, jotka pitäisi tulla 

heille Kaikkivaltias. 

{15:9} ja lohduttaen heitä niin lakiin ja 

profeetat ja withal laskemisesta mielessä taisteluissa että 

he voittivat ennenkuin hän oli iloinen. 

{15:10} ja kun hän oli nostatti mielensä, hän antoi 



niitä ilmaiseksi, shewing niitä therewithall valhe 

pakanat ja valat vastaisesti. 

{15:11} Näin hän aseellinen jokainen heistä, ei niinkään 

kanssa kilvet ja spears, kuten mukava ja 

hyviä sanoja: rinnalla että, kertoi heille unelma arvoinen 

uskominen, ikään kuin se olisi ollut, niin mitkä eivät 

vähän iloita heidät. 

{15:12} ja tämä oli hänen visionsa: että Onias, joka oli 

ylipappi, hyveellinen ja hyvä mies, pastori 

keskustelua, lempeä kunnossa, hyvin puhuttu, ja 

käyttää vauvasta kaikissa kohdissa hyve, hänen pitää pintansa 

kädet rukoili juutalaisten koko kehon. 

{15:13} Tämä tehtävä toisin kuin tavalla siellä esiintyi mies 

harmaita hiuksia, ja suurempi kuin ihana, joka oli 

ihana ja erinomainen majesty. 

{15:14} sitten Onias vastasi sanoen: Tämä on rakastaja 

veljet, joka rukoilee paljon ihmisiä ja 

pyhä kaupunki, nimittäin Jeremias Jumalan profeetta. 

{15.15} whereupon Jeremias mahtipontisesti oikean kätensä 

antoi Juudakselle miekka kultaa ja antaa sille puhui näin ollen 



{15:16} ottaa tämä pyhä miekka Jumalan lahja, 

joka sinä saat haavan vastustajia. 

{15:17} näin lohdutusta hyvin sanat 
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Judas, joka oli erittäin hyvä ja pystyy herättämään heidät jopa 

Valour, ja kannustaa nuoria miehiä sydämet ne 

ei piki camp, vaan rohkeasti kun 

ja urheasti yrittää asian konflikteista, koska 

kaupungin ja pyhäkön ja temppeli oli vaarassa. 

{Joh.15:18} hoitoa, että he ottivat heidän vaimonsa ja 

heidän lapsensa, heidän veljensä ja ihmiset, oli vähiten 

heidän kanssaan: mutta suurin ja tärkein pelko oli 

pyhä temppeli. 

{15:19} otti ne, jotka olivat kaupungin ei vähiten 

huolta, levoton konfliktin ulkomailla. 

{15.20} ja nyt, kun kaikki näytti, mikä olisi 

oikeudenkäynti ja viholliset olivat jo lähellä, ja armeija 

oli asetettu array ja kätevällä paikalla petoja ja 

hevosmiehet siivet, sijaitsee 

{15:21} Makkabi nähdä monia, tulossa 



ja sukeltajat valmisteille haarniska ja viinikuurnan 

pedot, ojensi kätensä kohti taivaan ja 

pyytänyt Herraa, joka tekee ihmeitä, tietäen, että 

voitto tulee aseiden vaan vaikka sillä näen hyvä 

häntä, hän antaa teille sen kuten ansaitsevat: 

{15:22} sen tähden hänen rukouksensa hän sanoi tällä tavoin; 

Oi Herra, sinä lähettää sinun angel Ezekias ajoissa 

kuningas Juudean ja surmata Sennacherib isäntä 

SATA kahdeksankymmentä ja viisi tuhatta: 

{15:23} sen vuoksi nyt myös herra taivaan lähettää 

hyvä enkeli meille pelon ja kauhun heille; 

{15:24} ja sinun käsi voimalla anna niiden olla 

kärsineiden kauhusta, jotka tulevat vastaan sinun pyhitetty 
kansa 

pilkata. Ja hän päätti näin. 

{15:25} sitten Nicanor ja ne, jotka olivat hänelle tuli 

toimitettava trumpetit ja lauluja. 

{15:26} mutta Juudas ja hänen yrityksensä havainnut 

viholliset siunaus ja rukous. 

{15:27} siten, että taistelevat kädet, ja rukoilla 



heidän sydämensä Jumalalle he surmasivat peräti 
kolmekymmentä ja 

viisituhatta miestä: ja Jumala ilmaantunut ne 

suuresti piristi. 

{15:28} nyt kun taistelu oli tehty, palaavat uudelleen 

iloiten he tiesivät, että Nicanor makasi kuolleena hänen valjaat. 

{15:29} niin suuri huutaa ja melu, 

ylistää Kaikkivaltias omalla kielellään. 

{15.30} ja Juudas, joka oli koskaan tärkein puolustaja ja 

kansalaisten sekä kehon ja mielen ja jotka jatkoivat hänen 

Rakastan kohti hänen maanmiehensä koko elämänsä 
pyörimään 

Strike Nicanor's head ja kätensä hänen harteilleen 

ja tuoda ne Jerusalemiin. 

{15:31} niin kun hän oli siellä ja kutsui heidät hänen 

kansa yhdessä, ja papit alttarin edessä, hän lähetti 

niille, jotka olivat torni, 

{15:32} ja näytti niitä halpamaista Nicanor pää, ja 

käsi pilkkaaja, jonka ylpeä brags hän oli 

ojensi vastaan Kaikkivaltias pyhä temppeli. 

{15.33} ja kun hän oli leikata kielen että 



jumalattomat Nicanor hän käski heidän antaa sen 

kappaletta kanat ja katkaise palkita hänen 

Madness temppelin edessä. 

{15:34} joten jokainen mies kehui kohti taivaan 

ihana herra, sanoen Siunattu olkoon hän, joka on säilyttänyt 
oman 

Aseta tahraton. 

{15:35} hän hirtettiin Nicanor's head tornissa, 

ilmeistä ja ilmeisen merkki kaikille Herran apua. 

{15:36} perustuksilleen varustetut yhteisen päätöksen 

missään tapauksessa anna että joka päivä juhlallisuus, mutta 

juhlia kolmantenakymmenentenä päivänä kahdennentoista 
kuukauden joka 

Syyrian kieli kutsutaan Adar, päivää ennen Mardocheus- 

päivä. 

{15:37} Näin meni se Nicanor: ja tuolloin 

edelleen heprealaisilla kaupungin valtaansa. Ja täällä 

Minä päätän. 

{15:38} ja jos ovat tehneet hyvin, ja on sopiva 

tarina on se, mitä halusin: mutta jos slenderly ja halpamaisesti, 

se on se, joka voisi saavuttaa luokse. 



{15:39} se on loukkaavaa juoda viiniä tai vettä yksin; 

ja viini sekoitettu vesi on miellyttävä ja iloitsee 

maku: jopa niin hienosti muotoiltu puhe iloitsee korvat 

heille, että Lue tarina. Ja täällä on 
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