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{1:1} braci, Żydów, które się w Jerozolimie i w 

ziemi Judei, życzeń do braci, Żydów, które są 

całym Egipcie zdrowia i spokoju: 

{1:2} Bóg jest łaskawy unto wy i pamiętaj, jego 

Przymierza, które zawarł z Abrahama, Izaaka i Jakuba, jego 

wierni słudzy; 

{1,3} i dać Ci wszystkie serca, aby mu służyć, a na jego 

będzie dużo odwagi i ochotnego umysłu; 

{1:4} i otwórzcie wasze serca w jego prawa i 

przykazań i wysłać Ci pokoju, 

{1:5} i wysłuchać waszych modlitw i być w jednym z Tobą, i 

nigdy nie opuści cię w czasie ucisku. 

{1:6} i teraz możemy tutaj się modlić za Ciebie. 

{1:7} co czas jak Demetriusz panował, w stu 

żywiono i dziewiątym roku Żydzi pisaliśmy wam w 



kończyny, ucisku, który zstąpił na nas w tych latach, z 

czas, że Jason i jego firma zbuntowali się od Świętego 

gruntów i Królestwa, 

{1:8} spalone ganek i przelał krew niewinnych: 

następnie modlił się do Pana i słychać było; Zaproponowaliśmy 

również ofiary i dobrze mąki i oświetlony lampy i ustawić 

dalej chlebów. 

{1:9} i teraz widzi, że ye obchodzić święto namiotów w 

miesiąca Casleu. 

{1:10} w stu osiemdziesięciu i ósmy rok, 

ludzi, którzy byli w Jerozolimie i w Judei i w Radzie, 

a Judasz, wysyłane pozdrowienie i zdrowia do Arystobul, król 

Ptolemeuszy mistrza, który był czas namaszczonego 

kapłanów i dla Żydów, które były w Egipcie: 

{1:11} tak jak Bóg uwolnił nas od Wielkiej 

Perypetie, Dziękujemy mu wysoko, jak będąc w walce 

Król. 

{1:12} dla rzucił je że walczył w ramach Świętego 

Miasto. 

{1:13} dla Kiedy lider był przyjść do Persji, a 



Armia z nim, które wydawały się niezwyciężony, zginęli w 

Świątynia Nanea przez oszustwo kapłanów Nanea's. 

{1:14} dla Antioch, jakby ożeni, 

przyszedł na miejsce i jego przyjaciół, które miały z nim, 

odbierać pieniądze w imię posagu. 

{1:15} który gdy kapłani Nanea miał określone, 

i został wpisany w małej firmie do kompasu 

świątyni zamknął świątyni jak najszybciej Antioch 

przyszedł: 

{1:16} i drzwi wtajemniczony dachu, rzucali 

kamienie jak pioruny i uderzył w dół kapitana, 

kazał je w kawałki, uderzył głową i oddać je 

do tych, które zostały bez. 

{1:17} błogosławiony być naszego Boga we wszystkich rzeczach, 
który Bóg 

wydaliście bezbożnych. 

{1:18} w związku z tym mając na uwadze, że możemy są teraz 
postanowił zachować 

oczyszczenie świątyni po pięciu i XX 

dnia miesiąca Casleu, myśleliśmy, że konieczna certyfikacja 

Możesz ich, że wy również może zachować, jako święto 



namiotów i ognia, który został nam, kiedy 

Neemias złożył ofiarę, po tym, że on miał zbudował 

Świątynia i ołtarza. 

{1:19} dla kiedy nasi ojcowie byli doprowadziły do Persji, 

kapłani, które następnie były pobożne wziął ogień ołtarz 

wybadać i ukrył go w zagłębieniu pit bez wody, 

gdzie trzymali go się, tak, że miejsce było nieznane dla 
wszystkich 

mężczyzn. 

{1:20} teraz po wielu latach, kiedy podobało się Bogu, 

Neemias, wysyłane z królem Persji, wysłać z 

potomstwo tych kapłanów, którzy mieli ukrył go do ognia: ale 
kiedy 

powiedzieli nam, że nie ogień, ale grube wody; 

{1:21}, a następnie dowodził on je do sporządzenia go i do 

zanieś; i kiedy ofiary zostały określone na Neemias 

dowodził kapłanów posypać drewna i rzeczy 

położył na tej podstawie, z wodą. 

{1:22} kiedy to zostało zrobione, i przyszedł czas, że 

słońce świeciło, które wyżej był ukrył się w chmury, było 

wielki pożar rozpalił, tak, że każdy człowiek dziwili. 



{1:23} i kapłanów modlitwą podczas gdy ofiary 

został konsumentami, mówię, zarówno kapłanów, jak i cała 
reszta, 

Jonathan początku, a reszta odpowiedzi thereunto, jako 

Czy Neemias. 

{1:24} i modlitwa była po ten sposób; O Panie, 

Pan Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy, kto sztuki straszne i silne, 

i sprawiedliwy i miłosierny i król tylko i łaskawy, 

{1:25} tylko dawcą wszystkiego, tylko po prostu, 

wszechmocny i wieczny, ty który deliverest Izrael od wszystkich 

kłopoty i wybrać ojców i poświęcisz je: 

{1:26} otrzymują ofiarę dla twego cały lud Izraela, 

i zachować część twego i poświęcisz ją. 

{1:27} zebrać te razem, które są rozrzucone od nas, 

dostarczyć je, które służą wśród pogan, spogląda na nich 

że w pogardzie i odrazę, a nie wiem pogan 

że ty jesteś Bogiem naszym. 

{1:28} karać, które gnębią nas i z dumą zrobić nam 

źle. 

{1:29} roślin twego ludu ponownie w Twoje święte miejsce, jak 
Mojżesz 



mówił. 

{1:30} i kapłani śpiewane Psalmy Dziękczynienia. 

{1:31} teraz kiedy ofiara została wykorzystana, Neemias 

dowodził wody, która została wylana na wielkie 

kamienie. 

{1:32} kiedy to się stało, rozpalił płomień: 

ale był spożywany przez Światło iż zabłysnęło z ołtarza. 

{1:33} tak tej sprawy było znane, to powiedziano 

król Persji, który w miejscu, gdzie kapłani, byli 

niego ukrywał się ogień, pojawiła się woda i że 
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Neemias oczyścili ofiary z nimi. 

{1:34}, a następnie król, inclosing miejsce, stało się Święty, 

po próbował sprawy. 

{1:35} król wziął wiele darów i dalem 

ich na tych, których on by zadowolić. 

{1:36} Neemias i nazywa to coś Naphthar, który jest 

tyle co powiedzieć, oczyszczanie: ale wielu mężczyzn nazwać 
Nefi. 

{2:1} to również znajduje się w ewidencji, że Jeremy 



Prorok dowodził nimi, które zostały rozgrabione, wezme 

ogień, jak to Bóg został oznaczony: 

{2:2} i jak tego proroka, udzieliwszy im 

prawa, przykazał im nie zapomnij przykazań 

Pana, i że powinny one nie naruszył ich umysły, gdy one 

Zobacz obrazy, srebra i złota, z ich ozdoby. 

{2,3} i innych takich wypowiedzi zachęcał on je, 

że prawo nie powinno odbiegać od ich serca. 

{2:4} to również była zawarta w tym samym piśmie, który 

Prorok, został pouczony o Bogu, dowodził tabernakulum 

i Arka iść z nim, jak udał się dalej na 

góry, gdzie Mojżesz wspiął się i zobaczył dziedzictwo 

Boga. 

{2:5} i gdy Jeremy przyszedł tam, zastał puste 

Jaskinia, którym położył, tabernakulum i Arki, i 

Ołtarz kadzenia, a więc przestał drzwi. 

{2:6} i niektóre z tych, które za nim weszła do oznaczania 

tak, ale nie mogłem go znaleźć. 

{2:7} który po Jeremy postrzegane, oskarżył je, 

mówiąc, co do tego miejsca, jest ona nieznana aż do czasu 



że Bóg zebrać jego ludzie znowu razem, a ich otrzymania 

do miłosierdzia. 

{2:8} następnie zostaje Panu pokażę im te rzeczy i 

chwałę Pana umieszcza się i chmury również, jak to było 

wyniosłą pod Mojżesza, i jako gdy pożądana Salomona, który 

miejsce może być honorowo uświęcony. 

{2:9} to oświadczył również, że on jest mądry oferowane 

ofiary, poświęcenia i wykończenia świątyni. 

{2:10} i jako Kiedy Mojżesz modlił się do Pana, ogień 

zstąpił z nieba, a spożywane ofiary: nawet 

tak też modlił się Salomona, i spadł ogień z 

nieba i spożywane całopalenia. 

{2:11} i Mojżesz powiedział, ponieważ grzech nie był 

do spożycia, została wykorzystana. 

{2:12} więc Salomona tych ośmiu dni. 

{2:13} to samo, co odnotowano również w pismach 

i komentarze Neemias; i jak on założenia 

bibliotece zebrali czyny królów i 

proroków i David i listów królewskich 

dotyczące święte dary. 



{2:14} w podobny sposób również Judas zebrali wszystkie 

te rzeczy, które zostały utracone z powodu wojny mieliśmy, i 

pozostają z nami, 

{2:15} przeto Jeśli macie potrzebę jej wysłać kilka do 

pobrać je wam. 

{2:16} mając na uwadze, że jesteśmy następnie odprawiać 

oczyszczania, pisaliśmy wam, i ye będzie zrobić dobrze, 

Jeśli będziecie utrzymywać tych samych dniach. 

{2:17} mamy nadzieję również, że Bóg, który dostarczone, 
wszystkie jego 

ludzie i dał im dziedzictwo i Królestwo, i 

kapłaństwo i sanktuarium, 

{2:18} jak obiecał w prawo, wkrótce będzie mieć miłosierdzie 

na nas i zgromadzić nas spośród wszystkich gruntów pod 

nieba do świętego miejsca: dla on uwolnił nas z 

wielkie problemy, a kto ma oczyszczone miejsca. 

{2:19} teraz jako dotyczące Juda Machabeusz i jego 

Bracia i oczyszczania Wielka świątynia i 

poświęcenie ołtarza, 

{2:20} i wojny przeciw Antioch Epifanes, i 



Eupator syna, 

{2:21} i podpisuje manifest który przyszedł z nieba 

do tych, które zachowywał się mężnie na ich cześć 

dla judaizmu: tak, że jest tylko kilka, pokonaliśmy 

cały kraj i ścigany tłumy barbarzyński, 

{2:22} i odzyskane ponownie Świątynia wszystkich 
renomowanych 

światową sławą, uwolnił miasto i utrzymał w mocy przepisów 
co 

będzie w dół, Pan trwający łaskawy im z 

wszystkie korzyść: 

{2:23} wszystkie te rzeczy, mówię, zostały zgłoszone przez Jason 
z 

Cyrena w pięciu książek, będzie testu do abridge w jednym 

głośności. 

{2:24} dla nieskończenie wiele, biorąc pod uwagę i 

trudności, które stwierdzą, że pragnienie, aby przyjrzeć się 

narracji fabuły, dla odmiany sprawy, 

{2:25} mamy już uważać, że mogą one, które zostaną odczytane 

rozkosz, i te, które pragną, aby zobowiązać się do 

pamięć może mieć łatwość, i że wszystkie w których ręce to 



przychodzi może mieć zysk. 

{2:26} w związku z tym do nas, które miały na nas 

bolesne pracy Streszczając, nie było łatwe, ale kwestia 

pot i oglądania; 

{2:27} nawet jak jest nie ulżyć mu, że prepareth 

bankiet i chce, by z korzyścią dla innych: jeszcze do 

pleasuring wielu podejmiemy chętnie tym wielkim bólu; 

{2:28} pozostawiając autorowi dokładną obsługę każdego 

szczególne i robotniczej, aby postępować zgodnie z zasadami 

skróconej wersji. 

{2:29} dla jako budowniczy nowego domu musi zadbać 

dla całego budynku; ale on, że undertaketh aby ustawić go, 

i pomaluj go, musi szukać fit rzeczy zdobiące 

jej: nawet tak myślę, że jest z nami. 

{2:30}, aby stanąć na każdy punkt i przejść do rzeczy o 

duży, i być ciekawa z dopuszczeniem, nalezy do pierwszego 

Autor wątku: 

{2:31}, ale aby użyć zwięzłości i uniknąć wiele robotniczej z 

pracy, jest przyznawana do niego, który sprawi, że 

677 w stronę 2 Księga Machabejska 



okrojenie. 

{2:32} tutaj następnie możemy rozpocząć historię: dodając tylko 

Tak więc wiele do tego, co Bóg mówi, że to głupie 

rzeczy do prologu długi i krótki w historii 

sam. 

{3:1} teraz gdy świętego miasta był zamieszkany przez wszystkie 

pokoju i prawa były prowadzone bardzo dobrze, bo z 

pobożności Onias najwyższego kapłana i jego nienawiść do 

niegodziwość, 

{3:2} to przyszedł do przekazania, że nawet królów, sami nie 

uczcić miejsca, a następnie powiększ świątyni z ich najlepsze 

dary; 

{3,3} o tyle że Seleukosa Azji własnych dochodów 

Bare wszystkie koszty należące do usługi ofiary. 

{3:4}, ale jeden Simon z pokolenia Beniamina, który był 

gubernatorem świątyni, wypadł z najwyższym kapłanem 

o zaburzenia w mieście. 

{3:5} i kiedy on nie może pokonać Onias, on gat mu 

do Apoloniusz, syn Thraseas, który następnie został 
gubernatorem 



Celosyria i Phenice, 

{3:6} i powiedział mu, że skarb państwa w Jerozolimie była 
pełna 

infinite sum pieniędzy tak, że wielu ich 

bogactwa, które nie dotyczą konta ofiary, 

był w niezliczonych, i że było to możliwe doprowadzić wszystko 
do 

king's hand. 

{3:7} teraz gdy Apoloniusz przyszedł do króla i miał 

wyniosłą mu pieniędzy na dowód został poinformowany, król 

wybrał się Geliodory jego Skarbnik i wysłał go z 

przykazanie, aby przynieść mu pieniądze zasadami. 

{3:8} tak niezwłocznie Geliodory wziął jego podróży; pod 

kolor zwiedzania miast Celosyria i Phenice, ale 

rzeczywiście, aby spełnić cel króla. 

{3:9} i kiedy przybył do Jerozolimy i był 

grzecznie otrzymali arcykapłana miasta, powiedział 

mu co inteligencji był otrzymał pieniądze i zadeklarowane 

Przeto przyszedł i zapytał, czy te rzeczy tak było rzeczywiście. 

{3:10} a następnie najwyższy kapłan powiedział mu, że było 
takich 



pieniądze, położył się na ulgę, wdowy i sieroty 

dzieci: 

{3:11} i że niektóre z nich należał do syna Hircanus 

Tobias, człowiek z wielką godnością, a nie jako że wicked 

Simon miał źle poinformowany: suma na dowód we wszystkich 
czterech była 

kilkaset talentów dwieście złota i srebra: 

{3:12} i że to było całkowicie niemożliwe że takie 

krzywdy zrobić im, które popełnił on do 

świętość miejsca i majestacie i nienaruszalne 

świętości świątyni, honorowane na całym świecie. 

{3:13} ale Heliodora, ze względu na króla 

przykazanie mu powiedział, że w każdy mądry, to należy 

doprowadzone do skarbu Królewskiego. 

{3:14} tak w dzień, w którym mianowany wstąpił w do 

Zamów tę sprawę: przeto było nie małym agonii 

całym mieście i okolicach. 

{3:15} ale kapłani, pokłony siebie przed 

ołtarz w szaty ich kapłani, powołany do nieba po 

mu, że ustawę dotyczącą rzeczy do on trzymany, który 



one bezpiecznie należy zachowane dla takich jak popełnił 

je, aby być na bieżąco. 

{3:16} następnie kto wyglądał najwyższego kapłana w twarz, 

byłby to ranny jego serce: dla jego oblicze i 

zmiana jego barwy zadeklarowane czynnego agonii jego 

umysł. 

{3,17} dla człowieka było tak okrążyli ze strachu i 

Horror ciała, iż manifest do nich to wyglądało 

nim, jaki żal miał teraz w jego sercu. 

{3:18} inni prowadzili uciekają z domów do 

ogólne błagania, ponieważ miejsce było jak przyjść 

do pogardy. 

{3:19} i kobiet, girt obloką pod ich 

piersi, obfitował w ulicach i dziewic, które zostały 

przechowywane w prowadził, niektóre do bramy, a niektóre do 
ściany, i 

inni spojrzał z okien. 

{3:20} a wszystkie, trzymając ręce ku niebu, 

błagania. 

{3:21}, a następnie go mieć żal człowieka, aby zobaczyć spada 



dół wszelkiego rodzaju, i strach wysokiej 

Ksiądz jest w takich agonii. 

{3:22} następnie wezwała wszechmocny pan zachować 

rzeczy popełnionych zaufania bezpieczne i na pewno dla tych, 
które 

popełnił je. 

{3:23} Niemniej Geliodory wykonywane to, co było 

Dekret. 

{3:24} teraz był tam obecny sam z jego 

Strażnik Skarbu Państwa, Pana duchów i książę 

z całą mocą, spowodował wielkie objawienie tak, że wszystko, 
co 

domniemywać przyjść mu był zdumiony moc 

Boga zemdlała i były ból boi. 

{3:25} pojawiły się im koń z 

straszne rider na niego i ozdobione bardzo uczciwe 

krycia, a on prowadził zaciekle i uderzył w Heliodor z 

jego sadła i wydawało się, że on, który siedział na koniu 

miał pełną uprząż złota. 

{3:26} Ponadto dwóch innych młodych mężczyzn pojawił się 
przed 



go, godne uwagi w siłę, doskonałe w piękno i powabny w 

Odzież, którzy przy nim stali po obu stronach; i kazał go 
ubiczować go 

stale i dał mu ból chłostę. 

{3:27} Heliodor i nagle spadła aż do ziemi, i 

był otoczoną Wielkiej ciemności:, ale one, które były z 

go wziął go i umieścić go w pewien nosze. 

{3:28} więc mu, że ostatnio przyszedł z wielki pociąg i 

z wszystkich jego straży do wspomnianego skarbu one 
przeprowadzane, 

jest w stanie pomóc sobie z jego broni: i 

wyraźnie uznali, że moc Boga. 

{3:29} on za rękę Boga została strącona i świeckich 

niemy bez nadziei życia. 

{3:30} ale chwalili Pan, że było cudownie 

honorowane jego własne miejsce: dla świątyni; co trochę wyżej 
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był pełen strachu i kłopoty, gdy wszechmocny Panie 

pojawił się, było wypełnione radością i weselem. 

{3:31} następnie straightways niektórych przyjaciół Geliodory 

modlił się Onias, że na najbardziej wysokie do 



przyznania mu swoje życie, która leżała gotowa oddać ducha. 

{3:32} więc najwyższy kapłan, podejrzewając zeby król powinien 

uzyskujemy fałszywy obraz, że niektóre zdrady zostało zrobione 
do 

Heliodor przez Żydów, złożył ofiarę dla zdrowia 

człowieka. 

{3:33} teraz jako arcykapłan robił oczyszczenie, 

sam młodych mężczyzn w tej samej odzieży pojawił się i 

stanął obok Heliodora, mówiąc, Onias dać najwyższy kapłan 

wielkie dzięki, o tyle Jeśli chodzi o jego dobra Pan Bóg 
przyznane 

Tobie życie: 

{3:34} i widząc, że ty żeś został ubiczowany z 

nieba, zadeklarować wszystkie ludziom potężnej mocy Boga. I 

Kiedy wypowiadał te słowa, pojawiły się one nie więcej. 

{3:35} tak Heliodora, po dawał poświęcić 

Pan i wykonane Świetne śluby mu, które miałem zapisane jego 

życie i zasalutował Onias, wrócił z jego hosta do króla. 

{3:36} następnie zeznał on wszystkim ludziom prace wielki 

Bóg, który widział z jego oczu. 

{3:37} i kiedy król Heliodora, który może być rozwiązaniem 



człowiek, aby być wysyłane jeszcze raz jeszcze do Jerozolimy, 
powiedział, 

{3:38} Jeśli ktores dowolnego wroga lub zdrajca, wyślij mu tam, 

i ty będziesz odbierać mu dobrze biczowany, jeśli on uciec z 

jego życie: dla w tym miejscu, bez wątpienia; tu jest especial 

moc Boga. 

{3:39} dla kto mieszka w niebie Bóg jego oko na tym 

miejsce i defendeth; a on beateth i destroyeth je 

przyszli go boli. 

{3:40} i rzeczy dotyczące Heliodora i 

utrzymanie skarbu, wypadł na tego typu. 

{4:1} to Simon teraz, z których my mówił wyżej, mając 

został zdrajcą, pieniędzy, a z jego kraju, oczerniany 

Onias, tak, jakby on ha przeraził Heliodora, i były pracownik 

te zła. 

{4:2} w ten sposób został on odwagi, by nazywać go zdrajcą, 
który miał 

zasłużył się także z miasta i przetargu jego własnego narodu, i 

był tak gorliwi ustawowych. 

{4:3} ale kiedy ich nienawiść poszedł tak daleko, że przez jedną 
z 



Simon's frakcji morderstwa zostały popełnione, 

{4:4} Onias widząc niebezpieczeństwo z tej rywalizacji i że 

Apoloniusz, jako gubernator Celosyria i Phenice, 

wściekłość i zwiększyć jego złośliwości, 

{4, 5} udał się do króla nie po to, aby być oskarżycielem jego 

rodaków, ale dąży do dobra wszystkich, zarówno apetyczne 
śniadania oraz i 

prywatne: 

{4:6} dla zobaczył, że to niemożliwe, Państwa 

należy kontynuować cichy i Simon zostawić swoją głupotę, 
chyba że 

Król wyglądać thereunto. 

{4:7} ale po śmierci Seleukosa, kiedy Antioch, 

o nazwie Epifanes, przejęli Królestwo, Jason brat 

Onias pracował podstępny, aby być wysokiego kapłana, 

{4:8} obiecujące do króla za wstawiennictwem trzech 

sto i żywiono talenty srebra i innego 

przychodów osiemdziesiąt talenty: 

{4:9} obok tego, on obiecał przypisać sto i 

pięćdziesiąt więcej, jeżeli może on mieć pozwolenie aby ustawić 
mu się miejsce dla 



ćwiczenia i na szkolenia młodzieży w moda 

pogan i zapisywać je Jerozolimy przez nazwę 

Antiochians. 

{4:10} które, gdy król przyznał, i miał 

zdobyty w ręku regułę niezwłocznie przyniósł jego własny 

naród do Greekish mody. 

{4:11} i przywileje przyznane specjalne łaski 

do Żydów przez środki John ojca Eupolemus, 

Ambasador który udał się do Rzymu dla amity i pomocy, wziął 

od; i układanie rządów, które były 

zgodnie z prawem, wychowany nowe celne przeciwko 

prawa: 

{4:12} dla zbudował chętnie miejsce ćwiczeń pod 

sama wieża i poddane jego szef młodych mężczyzn 

poddanie i uczynił je nosić kapelusz. 

{4:13} teraz taka była wysokość grecki mody, i 

zwiększyć preparowana manier, poprzez przekroczenie 

profaneness Jason, że nieszczęśnik bezbożnych, a nie wysokiej 

kapłan; 

{4:14} że kapłani mieli odwagi, by nie podawać żadnych więcej 



na ołtarzu, ale bacząc świątyni, i zaniedbując 

ofiary, pospieszył się uczestnikami nielegalnych 

zasiłek miejscu ćwiczeń, po meczu z dyskiem 

nazwał je dalej; 

{4:15} nie ustawienie przez wyróżnieniem ich ojców, ale 

gustu chwały Greków jest najlepszy ze wszystkich. 

{4:16} z powodu czego ból nieszczęście przyszedł na nich: 

bo mieli je za swoich wrogów i avengers, którego 

niestandardowe poszli tak gorliwie i ku któremu one 

pragnął być jak we wszystkim. 

{4:17} to nie światła coś zrobić zło przed 

prawa Bożego: ale czas następujące deklaruje te 

rzeczy. 

{4:18} teraz, kiedy gra, który był używany każdej wiary rok 

był przetrzymywany w Tyr, król, obecności, 

{4:19} Ten niełaskawy Jason wysyłane specjalnych wysłanników 

z Jerozolimy, którzy byli Antiochians, do przewozu trzech 

sto drachms srebra do ofiary Herkulesa, 

który myśli nawet posiadaczy ich dopasowanie nie po to, aby 
nadać 



w ofierze bo nie było wygodne, ale aby być 

zastrzeżone dla innych opłat. 

{4:20} te pieniądze, następnie, w zakresie nadawcy, był 

wyznaczeni do Herkulesa ofiary; ale ze względu na posiadaczy 

jego był zatrudniony do podejmowania gallies. 

{4:21} teraz kiedy Apoloniusz syn Menestheus był 

wysyłane do Egiptu na koronację króla Ptolemeuszy 

Filometor, Antioch, zrozumienie go nie za dobrze 

wpływ jego sprawy, pod warunkiem, dla jego własnego 
bezpieczeństwa: 
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po czym przyszedł do Jafy, a stamtąd do Jerozolimy: 

{4:22} gdzie bezspornie został przyjęty z Jason, i 

miasta i została wniesiona za pomocą palnika, wysiąść i z 

wielki shoutings: i tak potem poszedł z jego hosta do 

Phenice. 

{4:23} trzy lata później Jason wysyłane Menelaosa, 

brat wyżej Simon, pokrywa pieniądze do króla, 

i umieścić go na uwadze niektórych niezbędnych spraw. 

{4:24} ale on jest wniesiona w obecności króla, 



Kiedy on miał powiększony go za wspaniały wygląd 

jego moc, dostał kapłaństwa do siebie, oferując więcej niż 

Jason przez trzysta talentów srebra. 

{4:25} tak przyszedł z king's mandatu, przynosząc 

nic godnego najwyższego kapłaństwa, ale o wściekłości 

okrutnego tyrana i wściekłość dzika bestia. 

{4:26} następnie Jasona, który podważyły własnego brata, 

osłabione przez innego, został zmuszony do ucieczki do 

kraju Ammonitów. 

{4:27} tak Menelaos dostał Księstwa: ale jak dla 

pieniądze, które obiecał do króla, wziął no dobra 

zamówienia dla niego, choć Sostratis władca zamku wymagane 
to: 

{4:28} dla mu appertained na zebraniu 

celnych. Przeto one były zarówno wywoływane przed króla. 

{4:29} teraz Menelaos opuścił jego brat Lizymach w jego 

gospodarstwa w kapłaństwa; Sostratos lewej skrzynie, który był 

gubernator Cyprians. 

{4:30}, podczas gdy te rzeczy były w tym, że z Tarsu 

i Mallos powstania, bo oni mieli do 



king's konkubiny, o nazwie Antiocha. 

{4:31} następnie przyszedł króla w pośpiechu, aby uspokoić 
sprawach, 

pozostawiając Andronikus, człowiek w organ, dla jego zastępca. 

{4:32} teraz Menelaosa, zakładając, że dostał 

dogodny czas, ukradł niektórych statków złota z 

Świątynia i niektóre z nich dał Andronikus, a niektóre on 

sprzedawane w Tyr i wokół miast. 

{4:33} która podczas Onias wiedział o poręczenie, on zganił 

go i wycofał się do sanktuarium, Daphne, która 

Lieth przez Antiochia. 

{4:34} przeto Menelaosa, rozebranie Andronikus, 

modlił się, żeby dostać Onias w jego ręce; kto jest 

namówił thereunto i przybywających do Onias w oszustwa, dał 

mu prawą rękę z przysięgi; i choć on podejrzani 

przez niego, jeszcze przekonał on mu wyjdzie z 

Sanktuarium: kogo niezwłocznie on zamknął bez względu 

Sprawiedliwości. 

{4:35} dla które powodują nie tylko Żydów, ale wiele 

również innych narodów, miała wielkie oburzenie, a były 
znacznie 



żal za niesprawiedliwe zabójstwo człowieka. 

{4:36} i kiedy król był przyjść ponownie od 

miejscach o Cilicia, Żydów, które były w mieście, i 

niektórych Greków, które również, odrazę fakt skarżył się 

ponieważ Onias został zabity bez podania przyczyny. 

{4:37} dlatego Antioch został serdecznie przepraszam, i 

przeniósł się do litości i płakał z powodu trzeźwy i skromny 

zachowanie o nim, że był martwy. 

{4:38} jest zapłonął gniewem, niezwłocznie wziął 

Andronik jego fioletowy i wynajem od jego ubrania, i 

prowadząc go przez całe miasto do tego miejsca, 

w przypadku, gdy popełnił impiety przeciwko Onias, zabił 

ten przeklęty mordercy. W ten sposób Pan obdarzył go jego 

Kara, jak miał zasłużył. 

{4:39} teraz, kiedy wielu świętokradztwa miał zostało 
popełnione w 

miasta przez Lizymach za zgodą Menelaosa, i 

jej owoce został rozprzestrzeniania się za granicą, tłum 
zebranych 

same razem przeciwko Lizymach, wiele statków 

złoto już bycia ponieść. 



{4:40} po czym zwykłych ludzi rośnie i jest 

wypełnione wściekłość, Lizymach zbrojnych około trzech tysięcy 

mężczyzn i po raz pierwszy zaczęły oferować przemocy; jeden 
Auranus jest 

lider, człowiek daleko odszedł latach i nie mniej w szaleństwo. 

{4:41} oni zobaczyć próbę Lizymach, w niektórych 

nich Przyłapani kamieni, niektóre kluby, inni biorąc garści 

pył, który był pod ręką następnego, oddać je wszystkie razem 
na 

Lizymach i tych, które ustawione na nich. 

{4:42} w ten sposób wielu z nich one rannych, a one 

uderzył na ziemię, i wszystkie z nich są zmuszeni do ucieczki: ale 

Jeśli chodzi o churchrobber, na samego siebie, go zabili obok 

Skarbu Państwa. 

{4:43} o tych sprawach w związku z tym było oskarżenie 

zarzutach Menelaosa. 

{4:44} teraz kiedy król przyszedł do Tyr, trzech mężczyzn, 

zostały wysłane z Senatu opowiedział się przyczyny przed nim: 

{4:45} ale Menelaosa, teraz jest skazany, obiecał 

Ptolemee syn Dorymenes mu dużo pieniędzy, jeśli 

on by uspokoić król ku niemu. 



{4:46} whereupon Ptolemee biorąc króla na bok do 

niektórych galerii, jak to było, aby się w powietrzu, przyniósł mu 
się 

innego umysłu: 

{4:47} tak, że on odprowadzane Menelaos od 

oskarżenia, którzy niezależnie od był przyczyną wszystkich 

zgorszenie: i tych biednych ludzi, którzy, jeśli oni powiedzieli ich 

przyczyny, tak, przed Scytów, należy oceniać 

niewinna, je, którą on skazany na śmierć. 

{4:48} więc one, które następnie sprawa dla miasta, i 

dla ludzi i dla Świętego statków wkrótce poniósł 

niesprawiedliwej kary. 

{4:49} przeto nawet ich Tyru, przeniósł się z nienawiści 

że zły czyn, spowodowane ich bezspornie pochowany. 

{4:50} i tak przez nich chciwości, 

były z mocy Menelaos pozostał nadal w organ, 

zwiększenie w złości i jest zdrajcą Świetne obywateli. 

{5:1} w tym samym czasie Antiocha przygotowane jego drugi 

podróż do Egiptu: 

{5:2} i wtedy to się stało, że przez wszystkie miasta, dla 



przestrzeni prawie czterdzieści dni, było widać jeźdźców 

uruchomiona w powietrzu, w tkaniny, złoto, i uzbrojony w 
Lance, 

jak zespół żołnierzy, 
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{5:3} i żołnierzy jeźdźców w tablicy, napotykając i 

uruchomiony jeden przeciwko drugiemu, z drżenie tarcze, i 

mnogość szczupaki, rysowania mieczy i odlewnictwo 

rzutki i błyszczące złote ozdoby i uprząż wszystkich 

sortuje. 

{5:4} przeto każdy człowiek modlił się, że objawienie 

mogą zwrócić się do dobra. 

{5:5} teraz kiedy było fałszywe pogłoski, poszedł dalej jako 

Chociaż Antioch był martwy, Jason miała przynajmniej 

tysięcy ludzi i nagle przypuścili atak na miasto; 

i one, które były na ścianach jest umieścić z powrotem, i 

Miasto na długości podjęte, Menelaosa uciekł do zamku: 

{5:6} ale Jason zabił jego własnych obywateli, bez litości, nie 

zważywszy, że na dzień ich własnego narodu 

byłby bardzo nieszczęśliwy dzień dla niego; ale myśląc, 



był jego wrogów, a nie jego rodaków, których on 

podbił. 

{5:7} ongi za to wszystko uzyskał nie Księstwa, 

ale w ostatni odebrane wstyd za jego zdradę, 

i uciekł ponownie do Państwa Ammonitów. 

{5:8}, w końcu w związku z tym miał nieszczęśliwy powrót, 

oskarżony przed Aretas król Arabów, 

uciekają z miasta do miasta, realizowane wszystkich ludzi, 
znienawidzony jako 

Forsaker prawa i we obrzydliwość jako 

Otwórz wroga z jego kraju i rodaków był lany on 

do Egiptu. 

{5:9} więc on, który miał napędzany wiele ze swego kraju 

zginęli w obcym kraju, udać się do Lacedemonians, 

i myśli tam znaleźć pomocy ze względu na jego krewnych: 

{5:10} i miał on, który rzucił się wielu pogrzebanych brak 

smutni i dla niego, ani żadnych uroczyste pogrzeby w ogóle, ani 

grobu z jego ojców. 

{5:11} teraz, kiedy przyszedł to, które zostało wykonane do 
króla 

samochód, myślał, że zbuntowało się Judei: po czym 



Usuwanie z Egiptu wściekły Pamiętaj, wziął miasto przez 

siły zbrojnej, 

{5:12} i dowodził jego ludzie wojny nie po to, aby oszczędzić 
takich 

jak spotkali, i zabić takie jak udał się na domach. 

{5:13} w ten sposób zabija młodych i starych, podejmowania 

od mężczyzn, kobiet i dzieci, zabijaniu dziewic i 

niemowląt. 

{5:14} i tam zostały zniszczone na przestrzeni trzech 

całe dni, fourscore tysięcy, czego czterdzieści tysięcy 

zabijano w konflikcie; i nie mniej niż zabity. 

{5:15} jeszcze nie był on treści z tym, ale domniemanie 

Przejdź do Świętej świątyni z całego świata. Menelaosa, 

to zdrajca do prawa, a do jego własnego kraju, będąc jego 

Przewodnik: 

{5:16} i biorąc święte naczynia z rąk zanieczyszczone, 

i z profanum ręce ciągnąc w dół rzeczy, które były 

poświęcony przez innych królów powiększanie i chwały i 

cześć tego miejsca, on dał im daleko. 

{5:17} i tak dumny był Antioch Pamiętaj, że on 



nie uważa, że Pan rozgniewał się na chwilę 

było ich grzechy, które mieszkał w mieście i dlatego jego oko 

nie na miejscu. 

{5:18} dla miał one nie zostały wcześniej zapakowane w wielu 

grzechy, ten człowiek, tak szybko, jak przyszedł, był 
niezwłocznie 

biczowany i ponownie wprowadzane z jego założenie, jako 
Heliodor 

był, kim Seleukosa Król wysłał do wyświetlenia Skarbu Państwa. 

{5:19} jednak Bóg nie został wybrany przez ludzi, dla 

dobra to miejsce, ale miejsce daleko people's sake. 

{5:20} i w związku z tym miejscem, się, że był uczestnikiem 

z nimi przeciwności, co wydarzyło się do narodu czy 

potem komunikować się w korzyściach wysyłane od Pana: 

i jak to został opuszczony w gniew Wszechmogącego, tak 

ponownie wielki Pan, będąc pojednani, powstała ze wszystkimi 

chwały. 

{5:21} tak kiedy Antioch dokonywała się ze świątyni 

tysiąc i osiemset talentów, odszedł w pośpiechu 

do Antiochia, weening w jego dumy, aby grunty 

żeglowny, a morzem przejezdne pieszo: taka była 



wyniosłość jego umysłu. 

{5:22} i opuścił Prezesów do vex narodu: o 

Jerozolima, Filip, dla jego kraju a frygijskiej i 

maniery bardziej barbarzyński niż on, które postawił tam; 

{5:23} i o Garizim, Andronikus; a poza tym, 

Menelaosa, kto gorzej niż cała reszta gołe ciężka ręka 

przez obywateli o złośliwy umysł przed jego 

rodaków Żydów. 

{5:24} posłał również że wstrętne przywódcy Apoloniusz 

z armią dwa i dwadzieścia tysięcy, komendanta go 

zabić wszystkich tych, które były w ich najlepszy wiek i 
sprzedawać 

kobiet i młodszych sortowania: 

{5:25} kto zbliża się do Jerozolimy i udając pokoju, 

też bo przecież do święty dzień szabatu, podejmując 

Żydzi utrzymanie dzień święty, dowodził jego ludzi do ramienia 

sami. 

{5:26} i tak on zabił ich wszystkich, które nie było 

czczenie szabatu i uruchomione przez miasto z 

broni zabił wielkie tłumy. 



{5:27} ale Juda Machabeusz z dziewięciu innych osób, lub 

mniej więcej, wycofał się na pustynię i żył 

w górach po bestii, z jego 

Firma, która karmiła na zioła stale, zeby nie powinny być 

uczestnikami zanieczyszczenia. 

{6:1}, nie długo po tym Król posłał stary człowiek z 

Ateny, aby zmusić Żydów do odejścia od prawa ich 

ojców, a nie po to, aby żyć po prawa Bożego: 

{6:2} i zanieczyszcza również świątyni w Jerozolimie i do 

nazywają to świątynia Jowisza Zeusa; i że w Garizim, 

Jowisza obrońcy obcych jak pragną, że 

zamieszkało w miejscu. 

{6:3} w nadejście tego zgorszenie był ból i 

ciężkie do ludzi: 

{6:4} dla świątyni został wypełniony z zamieszek i revelling 
przez 

Pogan, którzy bawi nierządnic i miał do czynienia z 

kobiety w obwodzie miejsc świętych, a poza tym 

który w rzeczy, które nie były zgodne z prawem. 
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{6:5} ołtarza również był wypełniony profanum rzeczy, które 

prawa forbiddeth. 

{6:6} nie było to zgodne z prawem dla człowieka, aby zachować 
sabatu 

dni lub starożytnych postów, lub sam w ogóle być Żydem. 

{6:7} i w dzień urodzin króla co miesiąc one 

zostały sprowadzone przez ograniczenie gorzki jeść ofiar; i 

gdy szybko Bacchus był przechowywany, Żydzi byli 

zmuszony iść w procesji do Bachusa, niosąc bluszcz. 

{6:8} Ponadto wyszedł dekret do sąsiada 

miast pogan, przez sugestię Ptolemee, przed 

Żydów, że należy przestrzegać samego moda i być 

uczestnikami ich ofiary: 

{6:9} i kto nie spełniają się do 

maniery pogan powinien być skazany na śmierć. Następnie 
może 

człowiek widziałem obecnej nędzy. 

{6:10} dla były dwie kobiety przyniósł, który miał 

obrzezany ich dzieci; z kim kiedy otwarcie doprowadziły 

wokół miasta, laski, przekazanie w ich piersi, one 

rzucił je zwalenie ze ściany. 



{6:11} i innych, które miały zostać połączone w jaskinie w 
pobliżu 

aby strzec dnia szabatu potajemnie, odkrywane przez 

Philip, były palone razem, bo zrobili 

sumienia, aby pomóc sobie na zaszczyt najbardziej 

święty dzień. 

{6:12} teraz błagam was, tych, które czytać tej książki, że 

nie być zniechęceni do tych nieszczęść, ale że osądzają 

tych kar nie może być za zniszczenia, ale dla 

nagan naszego narodu. 

{6:13} to wyraz swej Wielkiej dobroci, gdy 

zły czyn są nie poniósł żadnych długi czas, ale niezwłocznie 

karane. 

{6:14} dla nie tak jak w przypadku innych narodów, którego Pan 

cierpliwie forbeareth karać, aż oni wejdą 

pełnię swoich grzechów, więc ofiaruje on z nami, 

{6:15} zeby który jest przyjść do wysokości grzechu, 

potem powinien trwać zemsty z nas. 

{6:16} i dlatego on nigdy nie withdraweth jego miłosierdzie 

od nas: i choć on ukarać z przeciwnościami losu, jeszcze Czyż on 



nigdy nie opuści swego ludu. 

{6:17} ale niech to że my o wypowiedziane przez ostrzeżenie do 

nas. I teraz będzie dojdziemy do deklarowania sprawę w 

kilka słów. 

{6:18} Eleazar, jeden z głównych uczonych w piśmie, starszy 
mężczyzna, 

i dobrze uprzywilejowanych twarzy, został ograniczony do 

Otwórz usta, i jeść świń ciało. 

{6:19} ale on, wybór raczej po to umrzeć chwalebnie, niż do 

na żywo zabarwione takie obrzydliwością, pluć go dalej, i 

przyszli z własnej woli do męki, 

{6:20} jak to behoved im przyjść, które są zdecydowane 

wyróżnia się na tle takich rzeczy, jak nie są zgodne z prawem 
miłości 

życie tego trunku. 

{6:21} ale te, które miał za to wicked święto, 

za stary znajomy miał z człowiekiem, biorąc go 

na bok błagali go, aby przynieść ciało własnego przepisu, 

takich jak było zgodne z prawem dla niego do użycia i jakby jadł 

ciała z ofiary, dowodzonej przez króla; 

{6:22}, aby w ten sposób może być dostarczone od śmierci, 



i dla starych przyjaźni z nich korzyść. 

{6:23} ale on zaczął rozważać dyskretnie, i tak jak stał się 

jego wiek i Ekscelencja jego dawnych lat i 

cześć jego szarą głowę, którym był przyjść i jego najbardziej 

uczciwy edukacji dziecka, lub raczej Świętego prawa wykonane 

i danej przez Boga: w związku z tym odpowiednio, odpowiedział 
i 

wolę je straightways, aby wysłać go do grobu. 

{6:24} bo to nie przystoi na nasz wiek, powiedział on, w każdy 
mądry do 

udawać, przy czym wiele młodych osób może pomyśleć, że 

Eleazar, osiemdziesięciu lat starych i dziesięć, były już nie ma 

dziwny religii; 

{6:25} i tak one poprzez kopalni hipokryzji i chęć 

na żywo trochę czasu i ani chwili dłużej, powinny być oszukani 

przeze mnie i uzyskać plamy do kopalni starości i sprawiają, że 

wstrętny. 

{6:26} dla choć do chwili obecnej powinny być 

dostarczane z karania mężczyzn: jeszcze nie powinienem 

uciec ręki Wszechmogącego, ani żywy, ani martwy. 

{6:27} przeto teraz, mężnie zmiana tego życia, będzie 



Shew sobie taka jedna jak wiek kopalni requireth, 

{6:28} i pozostawić godnym uwagi przykładem takich jak być 
młody 

umrzeć odważnie i zaszczytne i 

świętych praw. I kiedy mówił te słowa, natychmiast 

udał się do męki: 

{6:29} one, co spowodowało zmianę dobrej woli oni gołe 

mu trochę wcześniej do nienawiści, bo wypowiedzi zasadami 

bowiem, jak myśleli, ze zdesperowani umysł. 

{6:30}, ale gdy był gotów umrzeć z paskami, on 

jęknął i powiedział, że jest manifest do Pana, kto ma 

Świętej wiedzy, że mając na uwadze, że ja może zostały 
dostarczone 

od śmierci I teraz znosić bóle ból w organizmie poprzez 

pobity: ale w duszy jestem dobrze zawartości cierpieć, 

ponieważ się go boją. 

{6:31} i w ten sposób ten człowiek zmarł, pozostawiając jego 
śmierci dla 

Przykładem szlacheckiej odwagi i pomnik cnoty, nie 

tylko do młodych ludzi, lecz dla swojego narodu. 

{7:1} stało się również, że siedmiu braci z ich 



matka zostały podjęte i zmuszony przez króla przeciwko 

prawa do smaku świń ciało i były dręczyły 

plag i bicze. 

{7:2}, ale jeden z nich który mówił po raz pierwszy powiedział, 
w związku z tym, co 

uczyniłbyś ty zapytać lub dowiedzieć się o nas? Jesteśmy gotowi 
umrzeć, raczej 

niż się łamią prawa ojców naszych. 

{7:3}, a następnie dowodził król, będąc w furię, patelnie 

i caldrons się gorąco: 

{7:4} które niezwłocznie podgrzewany, dowodził do 

wyciąć język mu który mówił po raz pierwszy i do odcięcia 

najwyższej części jego ciała, reszta jego bracia i jego 

matka, patrząc. 

{7:5} teraz gdy on był więc okaleczone w wszystkich jego 
członków, 
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rozkazał mu jeszcze żywcem do ognia, 

i być smażone na patelni: i jak pary pan był 

dobre miejsce, rozproszone wezwali siebie z 

matka umrzeć mężnie, w związku z tym, mówiąc: 



{7:6} Pan Bóg patrzy na nas i prawdę mówiąc ma 

komfort w nas, jako Mojżesz w jego piosenki, który 

ich twarze, zadeklarowany, mówiąc: I on będą pocieszeni w 

sług. 

{7:7} gdy pierwszy był martwy po tej liczby, tak oni 

przyniósł drugi do niego szyderczy stock: i kiedy 

oni mieli ściągnął skóry głowy włosów, ich 

zapytał go, Wilt ty jeść, zanim ty być karane 

przez każdego członka Twego ciała? 

{7:8} ale on odpowiedział w jego własnym języku i powiedział, 
nr. 

Przetoż otrzymał również następnego męki w kolejności, jako 

Czy były. 

{7:9} i kiedy był na ostatnie tchnienie, powiedział: ty jak 

szał takest nas z obecnego życia, ale król 

świat nas podnoszą się, którzy zginęli za jego prawo do 

życie wieczne. 

{7:10} po nim był trzeci wykonane szyderczy magazynie: 

a kiedy był wymagany, położył się jego języka i że 

prawo szybko, dalej trzymając ręce mężnie. 



{7:11} i odważnie, powiedział te miałem z nieba; 

i dla jego prawa gardzę nimi; i od niego mam nadzieję, że do 

ponownie je otrzymam. 

{7:12} tak że król i one, które były z 

go, dziwili się młody człowiek odwagi, że on 

nic za bóle. 

{7:13} teraz gdy ten człowiek był martwy, one dręczony 

i zniekształcone czwarty w podobny sposób. 

{7:14} tak gdy był gotów umrzeć tak powiedział, to jest 

Dobry, jest skazany na śmierć przez mężczyzn, szukać nadziei od 
Boga 

Aby być wskrzeszeni przez niego: Jeśli chodzi o Tobie, ty 
będziesz miał nie 

zmartwychwstanie do życia. 

{7:15} potem przyniósł również piąty, a zniekształcone 

mu. 

{7:16} następnie spojrzał on do króla i powiedział, ktores 

władza nad ludźmi, tyś jest zniszczalne, ty czynisz co ty 

więdną; jeszcze nie myślę, że nasz naród jest forsaken Boga; 

{7:17} ale trwać jakiś czas, a Oto jego wielką moc, 

jak on będzie dręczyć cię i potomstwo. 



{7:18} po nim też przywieźli szóstego, który jest 

gotowy na śmierć, powiedział, nie łudźcie się bez przyczyny: dla 
mamy 

cierpieć dla siebie, zgrzeszył przeciwko naszym 

Bóg: dlatego wspaniałe rzeczy są zrobione do nas. 

{7:19} ale myślę nie ty, która takest w ręku dążyć 

przeciw Bogu, że ty będziesz uciec bezkarni. 

{7:20} ale matka była przede wszystkim, wspaniałe i 

godnym wyróżnienia pamięci: do kiedy zobaczyła jej siedem 

synowie zabitych w ciągu jednego dnia, ona go z bare 

dużo odwagi, z powodu tej nadziei, która miała w Panu. 

{7:21} tak, ona zachęcał każdego jednego z nich w jej własnych 

język, pełen odważnych duchy; i mieszanie się jej 

Babski myśli z manly żołądka, powiedziała: 

je, 

{7:22} nie może powiedzieć, jak wy przyszedł do mojego łona: 
dla mam 

nie dał Ci oddechu, ani życie, ani czy to ja, która powstała 

elementy członkowskie każdy jeden z was; 

{7:23} ale bez wątpienia Stwórcą świata, który 

tworzą generacji człowieka i okazało się początek 



wszystkie rzeczy, również z miłosierdzia swego daje oddech i 

życia ponownie, jak wy teraz traktują nie samych siebie za jego 

Ustaw sake. 

{7:24} teraz gardził, Antioch, myśli sobie, i 

podejrzewania, że aby być wyrzutu mowy, natomiast 
najmłodsze 

jeszcze żyje, nie tylko upominam go słowami, ale także 

zapewnił go z przysięgi, że uczyni go zarówno bogaty 

i szczęśliwym człowiekiem, jeśli on z kolei z prawem jego 

ojców; i że również bierze go na jego przyjaciel, i 

ufam mu się sprawy. 

{7:25} ale kiedy młody człowiek w żadnym wypadku nie 
usłuchają głosu 

mu król zwany jego matka i jej, że zachęcał 

będzie ona doradzicie młodego człowieka, aby uratować jego 
życie. 

{7:26} i gdy miał ujrzawszy ją z wielu słów, 

obiecała mu, że ona Rady jej syna. 

{7:27} ale ona kłaniając się ku niemu, śmiejąc się 

okrutnego tyrana do pogardy, przemawiał w jej języku kraju na 
to 



sposób; O mojego syna, miejcie litość nade mną, że urodziła Cię 
dziewięć 

miesięcy w moim łonie i dał Tobie takie trzy lata, i 

karmi Cię i przyniósł Tobie do tego wieku, i 

przetrwał problemy edukacji. 

{7:28}, błagam Cię, mój syn, spójrz na niebo i 

ziemi i wszystko, co jest w nim i uważają, że Bóg stworzył 

nich rzeczy, które były nie; i tak powstał ludzkości 

Podobnie. 

{7:29} strach nie ten Dręczyciel, ale godny twego 

Bracia, weź twego śmierci, który może zostać wyświetlony Cię 
ponownie w 

Miłosierdzia z braci Twoich. 

{7:30} whiles ona jeszcze mówił te słowa, 

młody człowiek powiedział, kogo wy dla czekać? Nie wypelnia 

King's przykazanie: ale ja będą przestrzegać przykazania 

prawa, która była naszym ojcom przez Mojżesza. 

{7:31} i ty, to żeś był autorem bździu 

przeciwko Hebrajczyków nie będziesz uciec ręce Boga. 

{7:32} dla cierpimy z powodu naszych grzechów. 

{7:33} i choć żywych Pan być zły z nami 



niewiele natomiast dla naszych upomnieniem i korekty, jeszcze 
on wynosi 

w jednym dzięki swoim sługom. 

{7:34} ale ty, człowiecze bezbożnego i wszystkie inne większości 

Wicked, nie podniósł się bez przyczyny, ani nadęty z 

pewne nadzieje, podnosząc Twoją dłoń przed sługami 

Bóg: 

{7:35} dla ty żeś jeszcze nie uniknął wyroku 

Bóg Wszechmogący, który widzi wszystkie rzeczy. 

{7:36} dla naszych braci, którzy teraz odnieśli Krótki 

ból, żyje pod Przymierze Boga wiecznego żywota: ale 
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ty, za pośrednictwem sądu Bożego, będziesz otrzymywać tylko 

kara za Twoją dumę. 

{7:37} ale ja, jako bracia, ofiaruj moje ciało i życie 

dla prawa naszych ojców, błaganie, by Bóg, że to on 

szybko być miłosierny aż do naszego narodu; i żeś przez 

abyś mąk i plag wyznać, że on sam jest Bogiem; 

{7:38} i to mnie i moich braci gniew 

Wszechmogący, który jest zasłużenie przyniósł na nasz naród, 
może 



zaprzestać. 

{7:39} niż król ' jest w szał, wręczył mu gorzej 

niż cała reszta i wziął go ciężko, że on był wyśmiewany. 

{7:40} tak ten człowiek umarł niepokalany i umieścić jego całe 
zaufanie 

w Panu. 

{7:41} ostatni z wszystkich po synów matka zmarła. 

{7:42} niech to będzie mało teraz wypowiedzieli, dotyczące 

bałwochwalczy świąt i ekstremalne tortury. 

{8:1} następnie Juda Machabeusz i one, które były z 

go, wybadać udał się do miasta, a o nazwie ich kinsfolks 

razem i przyjął je nadal wszystkie takie jak w 

Religii Żydów i zmontowane około sześciu tysięcy mężczyzn. 

{8:2} i wezwali na Pana, że on będzie wyglądać 

na ludzi, która została zdeptana wszystkich; i również szkoda 

Świątynia profanowane bezbożnych ludzi; 

{8:3} i że będzie miał współczucie do miasta, 

ból podmienionych i gotowe nawet z ziemi; 

i usłyszeć krwi, który wołał do niego, 

{8:4} i pamiętaj wicked uboju nieszkodliwe 



niemowląt i bluźnierstwa przeciwko jego nazwę; 

i że pokażę jego nienawiść wobec grzesznika. 

{8, 5} teraz kiedy Machabeusz miał jego firmy o nim, 

może on być nie wytrzymał przez pogan: dla gniew 

Pan został przekształcony w miłosierdzie. 

{8:6} w związku z tym on przyszedł znienacka i spaliła się miast 

i miast i dostał się w ręce najbardziej przestronne 

miejsc i pokonał i umieścić do lotu nie niewielką liczbę 

jego wrogowie. 

{8:7} ale specjalnie skorzystał on z nocy na 

takie próby wtajemniczony, tak że jego świętością 

rozprzestrzenia się wszędzie. 

{8:8} tak Kiedy Filip zobaczył, że ten człowiek wzrosła o mało 

i mało, i że rzeczy powodziło się z nim jeszcze więcej i 

więcej pisał do Ptolemeuszy, gubernator Celosyria 

i Phenice, aby uzyskać więcej pomocy do spraw króla. 

{8:9} następnie niezwłocznie wybierając Nicanor syn 

Patroklosa, jeden z jego przyjaciół specjalnych, wysłał go bez 

mniej niż dwudziestu tysięcy wszystkie narody pod nim, aby 
wykorzenić 



się całe pokolenia Żydów; i z nim on 

dołączył też Gorgiasz kapitana, który w sprawach wojny miał 

wspaniałe doświadczenie. 

{8:10} tak Nicanor postanowiła zrobić tak dużo pieniędzy z 

Żydów żyjących w niewoli, jak powinna pokrywać tribute dwóch 

tysięcy talentów, które król był zapłacić do Rzymian. 

{8:11} przeto natychmiast posłał do miast na 

wybrzeżu morza, głosząc sprzedaż Żydów żyjących w niewoli, i 

obiecując, że powinny one mieć osiemdziesięciu i dziesięć 
organów 

jeden talent nie spodziewając się zemsty, który miał 

Wykonaj na nim od Boga Wszechmogącego. 

{8:12} teraz, kiedy słowo została wniesiona do Judasza 

Nicanor najbliższych, a on miał przydało do tych, które zostały 

z nim, że armia była pod ręką, 

{8:13} one, które były straszne i to sprawiedliwość 

Bóg, uciekł, a przekazane siebie daleko. 

{8:14} inni sprzedał wszystko, co opuścili, a zarazem 

błagali Pana, aby dostarczyć im sprzedane przez bezbożnych 

Nicanor przed spotkali się ze sobą: 



{8:15} i jeśli nie dla ich własnego dobra, jeszcze na 

Przymierza, uczynił z ich ojcami, a dla jego Świętego 

i chwalebne imienia mego, przez co zostali powołani. 

{8:16}, więc Machabeusz powołany jego ludzie razem do 

Liczba sześć tysięcy i zachęcał ich, aby nie być 

ogarniętych z terror wroga, ani strach wielki 

mnogość pogan, który przyszedł niesłusznie przeciwko nim; 

ale Walczcie, 

{8:17} i ustawić ich oczach szkoda że oni 

niesprawiedliwie zrobila do Świątnicy i okrutnego obchodzenia 
się 

miasta, czego zrobili kpiny, a także 

biorąc od rządu swoich przodków: 

{8:18} dla one, powiedział on, Zaufajcie ich broni i 

śmiałość; ale nasze zaufanie w Wszechmocnego który w 

Beck może rzucił zarówno ich, które są przeciwko nam, i 

także cały świat. 

{8:19} Ponadto opowiadał im, co pomaga 

znalazł ich przodków, i jak zostały one dostarczone, 

gdy pod Sennacheryb sto osiemdziesięciu i pięć 



tysięcy zginęło. 

{8:20} i powiedział im walki, którą mieli w 

Babylon z Galatów, jak przyszli ale osiem 

tysięcy, w całej firmie, z czterech tysięcy 

Macedończycy i który jest zakłopotany, Macedończycy 

osiem tysięcy zniszczony sto dwadzieścia 

tysiące powodu pomoc, że mieli z nieba, i 

tak otrzymane wielki łup. 

{8:21} w ten sposób kiedy uczynił je pogrubienie z tymi 

słowa i gotowi umrzeć za prawa i kraju, on 

podzielił swą armię na cztery części; 

{8:22} i połączonych z sobą braci, przywódcy 

z każdego pasma, wit Simon i Józef, i Jonathan, 

dając każdego piętnaście z nich kilkuset ludzi. 

{8:23} również mianowany Eleazar czytać świętą księgą: 

i kiedy on dał im hasło, za pomocą 

Boga; sam pierwszy zespołu, 

{8:24} i z pomocą Wszechmogący zabijal powyżej 

dziewięć tysięcy swoich wrogów i rannych i okaleczonych 

większości Nicanor's hosta, a więc umieścić wszystkie do lotu; 



{8:25} i wziął ich pieniądze, który przyszedł, aby je kupić, i 

realizowane im daleko: ale brakuje czasu wrócili: 
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{8:26} bo to był dzień przed szabatem, i 

w związku z tym oni byłby już je realizować. 

{8:27} tak kiedy zgromadzili ich pancerz razem, 

i zepsute swoich wrogów, zajmowali się o 

szabat, przynoszących przekraczającej pochwały i 
podziękowania dla 

Pan, który miał je zachowywane aż do tego dnia, który był 

na początku miłosierdzia destylacji na nich. 

{8:28} i po szabacie, gdy mieli otrzymać część 

łupy do ułomnych, wdów i sierot, 

pozostałości podzielili między siebie i swoich pracowników. 

{8:29} kiedy to zostało zrobione, i uczynili 

wspólne błagania, one błagali miłosierny Pan do 

się pogodzić z jego sług na wieki. 

{8:30} Ponadto tych, które zostały z Timoteos i 

Bacchides, który walczył przeciwko nim, zabijal powyżej 

dwadzieścia tysięcy i posiada bardzo łatwo jeszcze wysoki i 
silny, 



i dzielą między sobą wiele więcej psuje i wykonane 

ułomnych, sierot, wdów, tak i starców, równe 

w łupy z siebie. 

{8:31} i kiedy zgromadzili ich pancerz 

razem położyli im wszystko dokładnie w wygodny 

miejsca, a resztę łupów, które przywiozły do 

Jerozolima. 

{8:32} zabijal również Philarches, że grzesznika, 

kto był z Timoteos i denerwują Żydów, wielu 

sposoby. 

{8:33} Ponadto w trakcie trzymali uczta dla 

zwycięstwo w ich kraju paliły Kallistenes, który miał 

podpalili po bramy Świętego, którzy uciekli do domku; 

i tak otrzymał nagrodę meet dla jego niegodziwości. 

{8:34} co do tego najbardziej niełaskawy Nicanor, który miał 

przyniósł tysiące kupców kupić Żydów, 

{8:35} był dzięki pomocy Pana sprowadzić 

przez nich, z którą dokonał co najmniej konta; i odwlekania 

jego wspaniałe ubrania i rozładowywanie swojej firmy, 
przyszedł 



jak ulotne służącą za pośrednictwem midland do Antiochii 

mając bardzo Wielka hańba, że zniszczono jego hosta. 

{8:36} więc on, który wziął na nim zrobić dobrze 

Rzymianie daniny za pomocą jeńców w Jerozolimie, powiedział 

za granicą, że Żydzi mieli Boga, by walczyć dla nich, i 

w związku z tym nie były boli, bo poszli 

prawa, które on dał im. 

{9:1} o tym czasie przyszedł Antioch z hańba się 

kraju z Persji 

{9:2} dla miał wszedł do miasta o nazwie Persepolis, i 

udał się do rob świątyni i utrzymanie miasta; 

po czym działa wiele się bronić z 

ich broń, umieścić je do lotu; i tak też się stało, że 

Antioch wprowadzane do lotu mieszkańców zwracane 

ze wstydem. 

{9:3} teraz gdy przyszedł do Ecbatane, wiadomość została 
wniesiona 

mu, co przychodziło Nicanor i Tymoteusz. 

{9:4}, a następnie obrzęk z gniewu. myślał pomścić 

na Żydów hańba zrobić mu przez tych, które 



uczynił go uciekać. W związku z tym dowodził on jego 
chariotman do 

jazdy bez przestanku i wysyłką podróży, 

Wyrok Boga teraz za nim. Dla mówił 

Dumnie w tego rodzaju, że przyjdzie do Jerozolimy i 

sprawiają, że wspólne miejsce pogrzebania Żydów. 

{9:5}, ale ten Pan wszechmocny, Bóg Isreal, uderzył 

go z nieuleczalnych i niewiem plague: lub tak szybko, jak on 

te słowa, bóle jelit, który był 

remediless natknąłem się na nim i ból męki wewnętrzne 

części; 

{9:6} i że najbardziej sprawiedliwie: dla on dręczył innych 

męski wnętrzności z dziwne i wiele mąk. 

{9:7} lecz on nic w ogóle przestał się z jego chwalenie się, 

ale wciąż był pełen dumy, wydech ogień w jego wściekłość 

przeciwko Żydom i komendanta do pośpiechu podróży: ale 

stało się że padł na ziemię z jego rydwan, prowadzone 

gwałtownie; tak, że po upadku ból, wszystkich członków jego 

ciała były bardzo bolesnym. 

{9:8} i w ten sposób on że trochę wyżej, że może 



polecenie fale morza, (tak dumny był poza 

stan człowieka) i zważyć wysokich górach 

teraz na ziemi równowagi i w 

horselitter, patrzy dalej aż wszystkie manifestu moc 

Boga. 

{9:9} tak aby robaki wstał z organizmu to 

bezbożny i whiles żył w smutku i bólu, jego 

ciałem zanikało i brudów jego zapach był obrzydliwy 

do jego armii. 

{9:10} i człowiek, który myśli trochę wyżej mógł 

dotrzeć do gwiazdy na niebie, żaden człowiek nie mógł 
wytrzymać do przewozu 

dla jego smród nie do zniesienia. 

{9:11} tutaj w związku z tym, że cierpiała, zaczął wychodzić 

poza jego Wielkiej dumy i doszli do poznania samego siebie 

plagi Boga, jego ból, zwiększając co chwila. 

{9:12} i kiedy on sam może nie przestrzegać jego własny 

zapach, powiedział te słowa, to spotkają się, aby podlegać ku 

Boga, i że człowiek, który jest śmiertelny nie powinien myśleć 
Dumnie 

siebie, gdyby był Bogiem. 



{9:13} tego złośnika obiecał również do Pana, 

kto teraz ma więcej mieć miłosierdzie go, mówiąc: w ten 
sposób 

{9:14} że świętego miasta (do którego idzie w 

pośpiechu, aby położyć go nawet z ziemi i żeby było 

wspólne buryingplace,) by postawił na wolności: 

{9:15} i jak dotykając Żydów, których on miał oceniać 

nie warte tyle, co być pochowany, ale aby być wyrzucony z 

ich dzieci na pożarcie ptactwo domowe i dzikie bestie, 

uczyni ich równości wszystkich obywateli Aten: 

{9:16} i Świętej świątyni, która zanim on miał zepsute, 

chciał udekorować piękne prezenty i przywrócić wszystkich 
swietych 

statki z wielu innych, a z jego własne dochody pokrywają 

opłaty, należących do ofiar: 

{9:17} tak, i że również stał Żyd, sam, 

i przejść przez cały świat, który był zamieszkany i zadeklarować 

moc Boga. 

{9:18} ale za to wszystko nie przestałby jego bóle: dla 

tylko wyrok Boga było przyjść na niego: w związku z tym 
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straciwszy nadzieję jego zdrowia, pisał do Żydów list 

gwarantowane, zawierający formularz z błaganie, po 

Ten sposób: 

{9:19} Antiocha, król i gubernator, dobry Żydów 

jego obywateli wisheth, dużo radości, zdrowia i dobrobytu: 

{9:20} jeśli wy i wasze dzieci pozdrowiona i spraw 

być do zadowolenia, bardzo bardzo dziękuję Bogu, 

o Moja nadzieja w niebie. 

{9:21} jak dla mnie, byłem słaby, inaczej bym 

Prosimy pamiętać, swój honor i dobrej woli zwracanie się 

z Persji i podejmowane są z ciężkie choroby myślałem, że 

to niezbędne do opieki dla wspólnego bezpieczeństwa 
wszystkich: 

{9:22} nie czczona zdrowia kopalni, ale mając wielką nadzieję 

Aby uniknąć tej choroby. 

{9:23} ale zważywszy, że nawet mój ojciec, w jakim czasie 

poprowadził armię w krajach wysokiej. Rozpoczęcie pracy 

następcy, 

{9:24} do końca, jeśli coś wypadło w przeciwieństwie do 

oczekiwanie, lub jeśli wszelki nowiny zostały wniesione, które 
były 



ciężkie, one ziemi, wiedząc, do kogo był stan 

w lewo, może nie być kłopoty: 

{9:25} znowu, biorąc pod uwagę jak książęta, które są 

Poczekaj, dostawszy i sąsiadów do mojego Królestwa 

możliwości i oczekiwać, że co to ma być zdarzenia. Mam 

Rozpoczęcie pracy mój syn króla Antiocha, którego często 
popełnione 

i uznanie dla wielu z was, gdy udałem się do 

Prowincje wysoki; do kogo mam napisane jak idzie: 

{9:26} Dlatego módlcie się i zwrócić się do zapamiętania 

korzyści, które mam zrobić wam ogólnie i w specjalnych, 

i że każdy człowiek będzie nadal wierny do mnie i mojego syna. 

{9:27} ja jestem przekonany, że on zrozumieć mój umysł 

korzystnie i łaskawie przyniesie do swoich pragnień. 

{9:28} w ten sposób morderca i bluźniercą, które poniosły 

najbardziej ciężko, a on prosił innych mężczyzn, więc zmarł on 

nieszczęśliwy śmierci w dziwnym kraju w górach. 

{9:29} i Philip, że wychowywał się z nim, prowadzone 

od jego ciała, który udał się również obawiając się synem 
Antiocha 

do Egiptu do Filometor Ptolemeuszy. 



{10:1} teraz Machabeusz i jego firmy, Pana 

prowadząc, odzyskane świątyni i miasta: 

{10:2} ale ołtarze, z których poganie zbudowali w 

Otwórz street, a także kaplice, wyciągnęli w dół. 

{10:3} i konieczności oczyszczenia świątyni zrobili innym 

ołtarz i uderzające kamienie zabrali ognia spośród nich, i 

zaoferował się po dwóch latach oraz określone kadzidła, i 

światła i chlebami. 

{10:4} gdy to się stało, spadły one płasko, i 

błagali Pan, że mogą zgłosić nie więcej w tak 

kłopotów; ale jeśli więcej zgrzeszyli przeciwko niemu, że on 

sam by je wołali z miłosierdzia, a oni 

nie może być wydana ku bluźniercze i barbarzyński 

Narodów. 

{10:5} teraz na ten sam dzień, obcy 

profanowane świątyni, w tym samym dniu została oczyszczona 

ponownie, nawet pięciu i XX dnia tego samego miesiąca, 

który jest Casleu. 

{10:6} i trzymali przez osiem dni z radością, jak w 

Święto namiotów, pamiętając, że nie długo wyżej 



trzymali święto namiotów, gdy jako one 

wędrował po górach i jaskiniach jak bestie. 

{10:7} oni gołe gałęzie i konary fair, a zatem i 

również z palmami, i śpiewał Psalmy mu dałem im 

Powodzenia w oczyszczenie jego miejsce. 

{10:8} one święcenia wspólny statut i 

dekret, że co roku te dni powinny być przechowywane z 

cały naród żydowski. 

{10:9} i to był koniec Antiocha, zwany 

Epifanes. 

{10:10} teraz możemy zadeklarować akty Antiocha 

Eupator, który był synem ten bezbożny, gromadzenie 

krótko nieszczęść wojen. 

{10:11} tak gdy wchodził do korony, założył jeden 

Lysias nad sprawami swojego królestwa i mianował go jego 

naczelnego gubernatora Celosyria i Phenice. 

{10:12} dla Ptolemeuszy, która została wywołana Macron, 
wybierając 

raczej do wymiaru sprawiedliwości dla Żydów w źle, który miał 

zrobiono im próbowała kontynuować pokoju z 



im. 

{10:13} po czym oskarżony w king's przyjaciół 

przed Eupator i wezwał zdrajca w każde słowo, bo on 

opuścił Cypr, który Filometor zobowiązała się do niego, 

i odszedł do Antioch Epifanes, a widząc, że on 

był w nie zaszczytne miejsce, był tak zniechęcony, że on 

otruł się i umarł. 

{10:14} ale gdy Gorgiasz był gubernatorem ładowni, on 

najemnych żołnierzy i odżywione wojny stale z Żydów: 

{10:15} i therewithall Idumeans, dostał o 

w ich ręce najbardziej przestronne posiada, trzymane Żydów 

zajęte i tych, którzy zostali wygnani z otrzymania 

Jerozolima, udali się odżywiają wojny. 

{10:16} następnie one, które były z Machabeusz wykonane 

prośba i błagali Boga, że on będzie ich 

pomocnika; Tak więc pobiegli z przemocy na silne posiada 

z Idumeans, 

{10:17} i atakują je mocno, wygrali 

posiada i przechowywane poza wszystko, co walczyli na ścianie i 
zabił 



wszystko, co wpadł w ich ręce i nie mniej niż dwudziestu 
zabitych 

tysięcy. 

{10:18} i ponieważ niektórych, którzy nie mniej niż dziewięć 

tysiąc, były uciekł razem pod dwa zamki bardzo silne, 

o wszelkiego rodzaju rzeczy wygodne do utrzymania oblężenia, 

{10:19} Machabeusz opuścił Simon i Joseph i Zacheuszem 

również i tych, którzy byli z nim, kto wystarczyło, aby 

Besiege je i zmarłych, sam do tych miejsc, które 

Więcej potrzebuje jego pomocy. 

{10:20} teraz że były z Simonem, prowadzonych z 

chciwość, udało się przekonać do pieniędzy przez niektórych 
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te, które były w zamku i siedemdziesiąt tysięcy 

drachms i niech niektórzy z nich uciec. 

{10:21} ale gdy kazano Machabeusz, co zostało zrobione, 

powołał Prezesów ludzi razem i oskarżony 

tych ludzi, że oni sprzedał ich bracia za pieniądze, i 

Ustaw ich przeciwników do walki z nimi. 

{10:22} tak on zabił tych, które zostały znalezione zdrajców, i 



natychmiast wziął dwa zamki. 

{10:23} i o dobry sukces z jego broni we wszystkich 

rzeczy wziął w rękę, on zabił w dwa posiada więcej niż 

dwadzieścia tysięcy. 

{10:24} teraz Tymoteusz, którego Żydzi mieli pokonać 

wcześniej, kiedy on zebrał wiele zagranicznych 

siły i konie spośród Asia nie kilka, przyszedł jako choć on 

zajęłoby żydostwa zbrojnie. 

{10:25} ale kiedy zwrócił się w pobliżu, że były one z 

Machabeusz okazały się modlić się do Boga, i 

posypane ziemi na głowach i opasał swoje biodrach z 

worze, 

{10:26} i spadł w dół u stóp ołtarza, i 

Clarksburgu być miłosierni — jedni wobec nich i być wrogiem 

swoich wrogów, a przeciwnik do swoich przeciwników, jak 

prawa declareth. 

{10:27} po modlitwie wzięli ich broni, więc i 

udał się dalej od miasta: a kiedy zwrócił się w pobliżu do 

ich wrogowie, trzymali się sami. 



{10:28} teraz słońce jest nowo zmartwychwstałego, przyłączyli 
się do obu 

ze sobą; jednej strony posiadanie wraz z ich cnoty ich 

schronienie również dla Pana za kluczem do ich sukcesu i 

zwycięstwo: po drugiej stronie ich wściekłość liderem swojej 
walki 

{10:29} ale podczas bitwy woskowane silne, pojawiły się 

do wrogów z nieba pięciu mężczyzn Hoży po 

konie, rezygnować uzdy złota i dwa z nich prowadził Żydów, 

{10:30} wziął Machabeusz betwixt nich i pokryte 

go na każdej stronie broni i trzymał go w bezpiecznym, ale 
strzał 

strzałki i błyskawice z wrogami: tak, że jest 

Przeklęty z ślepota i bolesne, byli 

zabił. 

{10:31} i tam było zabijanych z footmen dwadzieścia tysięcy 

i pięćset i sześćset jeźdźców. 

{10:32} jeśli chodzi o Tymoteusz, sam, uciekł do bardzo 

mocne utrwalenie, o nazwie Gawra, gdzie Chereas był 
gubernatorem. 

{10:33} ale one, które były z Machabeusz Oblężenie 



przeciwko twierdzy odważnie cztery dni. 

{10:34} i że były one w, zaufanie do siły 

miejsca, bluźnili wyjątkowo i wypowiedział wicked 

słowa. 

{10:35} Niemniej na początku dwudziestego piątego dnia 

Młodzi mężczyźni Machabeusz firmy, stan zapalny z gniewem 

z powodu bluźnierstwa, zaatakowany manly, ściany i 

z ostrą odwagą zabił wszystkich, że spotkali wyrządził. 

{10:36} inni podobnie rosnącym po nich, oni whiles 

byli zajęci z nimi, które były wewnątrz, spalony wieże, 

i bloki systemu rozpalenia pożary spalił bluźniercy żyje; i inni 

otworzyły bramy i, po otrzymaniu w pozostałej części 

Armia, zajęli miasto, 

{10:37} i zabił Timoteos, który został ukryty w pewnym 

Pit i jego brat, Chereas z Apollophanes. 

{10:38} Kiedy to się stało, że chwalił Pana z 

Psalmy i Dziękczynienia, który uczynił tak wielkie rzeczy 

Izrael i dał im zwycięstwo. 

{11:1}, nie długo po, Lysias protector króla i 



kuzyna, który udało się również sprawy, miała ból 
niezadowolenie 

dla rzeczy, które zostały wykonane. 

{11:2} i kiedy on zebrał około fourscore 

tysiąc z wszystkich jeźdźców, przyszedł przeciwko Żydom, 

myśli do miasta mieszkanie pogan, 

{11:3} i zysk świątyni, począwszy od drugiej 

kaplice pogan i ustawić najwyższego kapłaństwa do sprzedaży 

co roku: 

{11:4}, wcale nie biorąc pod uwagę moc Boga ale dmuchanej 

się z jego dziesięciu tysięcy footmen i jego tysiące 

jeźdźców, a jego osiemdziesięciu słonie. 

{11, 5} tak przyszedł do Judei i stał się bliski Bethsura, 

miał silne miasto, ale daleko od Jerozolimy 

pięć stadiów, a on Oblężenie ból do niego. 

{11:6} teraz gdy że byli z Machabeusz słyszał 

że był oblegany ładowni, one i wszystkich ludzi z 

Lament i łzy błagali Pana, że wyśle 

Dobry Anioł dostarczyć Izraela. 

{11:7} a następnie Machabeusz, sam wziął przede wszystkim 
broni, 



zachęcając innych że oni narazić się 

razem z nim do pomocy swoich braci: więc poszli dalej 

wraz z ochotnego umysłu. 

{11:8} i jak byli w Jerozolimie, pojawiły się 

przed nimi na koniu, jeden w białych ubrań, drżenie jego 

pancerz złota. 

{11:9}, a następnie wszyscy razem, chwalili Boga Miłosiernego 

i wziął serca, tak, że byli gotowi nie tylko do 

walczyć z mężczyznami, ale z najbardziej okrutne bestie i 
przebić 

przez ściany żelaza. 

{11:10} tak szli do przodu w swojej zbroi, 

posiadanie pomocnik z nieba: dla Pana był miłosierny 

im: 

{11:11} i daje ładunek na swoich wrogów, takich jak 

lwy, zabijal jedenaście tysięcy footmen i szesnaście 

kilkaset jeźdźców i umieścić wszystkie inne do lotu. 

{11:12} wielu z nich również jest ranny uciekł 

Nagie; i Lysias, sam uciekli haniebnie i tak 

wyjściowym. 



{11:13} kto, jak był człowiekiem o zrozumienie, casting 

z siebie straty, co miał i zważywszy, że 

List do Hebrajczyków nie zostaną przezwyciężone, ponieważ 
Bóg Wszechmogący 

pomógł im, posłał do nich: 

{11:14} i przekonywał ich o zgodę na wszelkie uzasadnione 

warunki i obiecał, że będzie on przekonać króla 
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to, że musi on potrzeby być przyjacielem im. 

{11:15} następnie Machabeusz zgodę na wszystko, co Lysias 

pożądane, uważając, aby dobra wspólnego; i żadnej 

Machabeusz napisał do Lysias dotyczące Żydów, król 

którym przyznano it. 

{11:16} dla było listów pisanych do Żydów z 

Lysias aby ten efekt: Lysias ludowi Żydów 

abyśmy pozdrowienia: 

{11:17} John i Absolom, którzy zostały wysłane od was, 

wydał mnie petycji subskrybowanych i złożył wniosek 

wykonanie ich zawartość. 

{11:18} w związku z tym jakie rzeczy soever były spotkają się, 
aby być 



zgłoszone do króla, opowiem im, i on 

przyznane, tak samo jak może być. 

{11:19}, a jeśli następnie wy siebie lojalni wobec 

Państwa, zwanych dalej dołoży wszelkich starań być środkiem 
Twojego 

Dobry. 

{11:20} ale dałem dane zamówienia, zarówno do 

te i inne, która pochodzi ode mnie, do gminy z 

Ci. 

{11:21} fare wy dobrze. Stu i osiem i fortieth 

roku, czterech i dwudziestego dnia miesiąca Dioscorinthius. 

{11:22} teraz list króla zawarte te słowa: 

Antiochus króla, aż jego brat Lysias abyśmy pozdrowienia: 

{11:23} ponieważ nasz Ojciec jest tłumaczona do bogów, nasze 

będzie to, że one, które są w naszym Królestwie żyć spokojnie, 
że każdy 

jeden może uczestniczyć na jego własne sprawy. 

{11:24} Rozumiemy również, że Żydzi nie 

zgodę dla naszego Ojca, aby być trzeźwymi zwyczaj 

Pogan, ale raczej miał zachować ich własny sposób 

życia: na które powodują one wymaga od nas, że możemy 



powinien cierpieć im żyć po własnym prawem. 

{11:25} przeto nasz umysł jest, że ten naród jest w 

reszta, a my mają postanowił przywrócić im ich świątyni, 

że może żyć według zwyczajów ich 

przodkowie. 

{11:26} będziesz czyń dobrze zatem wysłać do nich: 

i przyznać im spokój, że kiedy są one certyfikowane z naszych 

umysł, może być dobry komfort i kiedykolwiek go wesoło 

o własne sprawy. 

{11:27} i list króla do narodu 

Żydów zostało po ten sposób: króla Antiochus abyśmy 

pozdrowienie do Rady, a reszta Żydów: 

{11:28} jeśli wy wiodło się dobrze, mamy nasze 
pragnienie; Jesteśmy również w 

Dobry stan zdrowia. 

{11:29} Menelaos oświadczył nam, że Twoje pragnienie było 

Aby wrócić do domu i wykonaj własny biznes: 

{11:30} dlatego mają one, które opuści bezpieczne 

prowadzić do trzydziestego dnia Xanthicus z zabezpieczeniami. 

{11:31} i Żydzi stosują własne rodzaju mięs 



i przepisy, jak przedtem; i żaden z nich nie sposób sposobów 

powinny być molestował dla rzeczy nieświadomie zrobić. 

{11:32} wysłałem również Menelaosa, że on może komfort 

Ci. 

{11:33} fare wy dobrze. W stu czterdziestu i ósmy 

roku i piętnastego dnia miesiąca Xanthicus. 

{11:34} Rzymianie również wysłane do nich list 

zawierających te słowa: Quintus Memmiusz i Tytusa 

Manlius, Ambasadorowie Rzymian, Wyślij pozdrowienia: 

ludzie Żydów. 

{11:35} jakiejkolwiek Lysias kuzyn króla Bóg 

przyznane, z nimi również Cieszymy się dobrze. 

{11:36} ale dotykając takich rzeczy jak on uznany za 

mowa króla, po wy sobie poradziłem jej, posyłać jeden 

niezwłocznie że możemy zadeklarować jako to jest wygodne dla 
Ciebie: 

gdyż teraz będziemy do Antiochii. 

{11:37} Wyślij niektóre z prędkością, w związku z tym, że 
możemy 

wiem, co to jest Twój umysł. 

{11:38} pożegnanie. Ten sto i osiem i fortieth 



roku, piętnastego dnia miesiąca Xanthicus. 

{12:1} gdy wprowadzono te Przymierza, Lysias poszedł 

do króla a Żydzi byli o ich hodowli. 

{12:2} ale governours kilka miejsc, 

Tymoteusz i Apoloniusz, syn Genneus, również 

Hieronima i Demophon, a obok nich Nicanor 

gubernatorem Cypru, nie poniósłby im być spokojny i 

żyć w pokoju. 

{12:3} mężczyźni Joppa czy też takie bezbożne czyn: 

modlili się Żydów, które zamieszkało wśród nich iść z ich 

żony i dzieci w łodzi, które mieli przygotowane, 

tak, jakby oni miał ich nie boli. 

{12:4} kto przyjął tego według wspólnej 

Dekret miasta, jako pragną żyć w pokoju, i 

Podejrzewając nic: ale kiedy oni byli poszedł dalej w 

głębokie one utonął nie mniej niż dwieście z nich. 

{12:5} gdy Judasz słyszał tego okrucieństwa, stanie się jego 

rodaków, dowodził, że te, które były z nim do 

uczynić je gotowe. 

{12:6} i wywołującego po Bóg sprawiedliwy sędzia, on 



skierował przeciwko tych morderców swych braci i spalone 

przystań w nocy i zestaw łodzi na ogień i tych, którzy uciekli 

tam on zabił. 

{12; 7 a gdy miasto było cicho, udał się 

do tyłu, tak, jakby powróci, aby wykorzenić wszystkie je z 

miasta w Jafie. 

{12:8} ale kiedy usłyszał, że Jamnites były myślących 

zrobić w podobny sposób do Żydów, które zamieszkało wśród 
nich, 

{12:9} przyszedł po Jamnites również w nocy i ustawić 

ogień na schronienie i marynarki wojennej, tak, że światło ognia 

obserwowano w Jerozolimie sto czterdzieści stadiów off. 

{12:10} teraz, kiedy zostały one odszedł stamtąd dziewięć 

stadiów w ich podróży ku Timoteos, nie mniej niż 

pięć tysięcy mężczyzn na stopy i pięćset jeźdźców 

Arabians ustawiony na niego. 

2 Księga Machabejska stronę 688 

{12:11} po czym było bardzo obolały bitwy; ale 

Po stronie Judasza z pomocą Boga, ale zwycięstwo; tak, że 

Nomades z Arabii, zanika, błagali Judas dla 



pokoju, obiecując mu bydła i do przyjemności 

go w inny sposób. 

{12:12} następnie Judasza, rzeczywiście myśli, że będą one 

zyskiem w wiele rzeczy, przyznane im pokoju: po czym 

oni podali sobie ręce, a więc udali się do swoich namiotów. 

{12:13} udał się również zamiar zrobić most do pewnego 

silne city, który został ogrodzony o ściany, i 

zamieszkany przez ludzi z różnych krajów; i nazwę to 

był Caspis. 

{12:14} ale one, które były w nim umieścić takie zaufanie 

wytrzymałość ścian i dostarczanie żywność, że 

niegrzecznie zachowywał się wobec nich, które były z 

Judasz, poręcze i bluźni, wypowiadając te słowa jako 

były nie do. 

{12:15} przeto Judasza z jego firma, wzywając 

wielki władca świata, który bez sań lub silników 

Wojna rzucił Jericho w czasie Joshua, dał 

okrutny atak ściany, 

{12:16} wziął miasto z woli Boga i wykonane 

niewypowiedziane rzezie, tak że jezioro dwóch stadiów 



szerokie w pobliżu przylegające thereunto, pełne, wypełniany 
był postrzegany 

uruchomiona z krwi. 

{12:17} następnie opuścił ich stamtąd siedemset 

i stadiów pięćdziesiąt i przyszedł do Characa do Żydów, 

nazywane są Tubieni. 

{12:18}, ale jeśli chodzi o Tymoteusz, odnaleźli go nie w 

miejsc: dla przed wysłaniem żadnej rzeczy odszedł 

stamtąd którzy zakończyli bardzo silny garnizon w pewnym 

trzymać. 

{12:19} lecz Efezu i Sosipater, którzy byli z 

Machabeusz kapitanów, wyszli i zabił tych, które 

Timoteos opuścił się w twierdzy, ponad dziesięć tysięcy 
mężczyzn. 

{12:20} i Machabeusz atakujący jego armii przez zespoły, i 

ustawić je ponad obszyciami przodów i poszedł wobec 
Timoteos, który 

miałem o nim sto i dwadzieścia tysięcy mężczyzn stopy, 

i dwa i pół tysiąca jeźdźców. 

{12:21} teraz, kiedy Tymoteusz miał wiedzę na temat Judasza 

Jadąc, posłał, kobiety, dzieci i inne 



bagaż do twierdzy o nazwie Carnion: dla miasta był 

trudne do oblężenia i niełatwe do Przystąpcie, z powodu 

straitness wszystkich miejsc. 

{12:22} ale gdy Judasz swój pierwszy zespół przyszedł w zasięgu 
wzroku, 

wrogów, będąc pobici ze strachu i grozy przez 

pojawienie się go, kto widzi wszystkie rzeczy, uciekł amain, 
jeden 

uruchomiona w ten sposób, inny sposób tak, że byli 

często boli ich własnych ludzi i ranny w punktach 

miecze. 

{12:23} Judasz był również bardzo serio, realizując je, 

wicked zabijania tych nieszczęśników, z których on zabił około 
trzydziestu 

tysięcy ludzi. 

{12:24} Ponadto Timoteos, sam wpadł w ręce 

Efezu i Sosipater, których on błagali o wiele 

rzemiosło to niech go z jego życia, bo miał wiele 

Żydzi rodzice i bracia niektórych z nich, który, jeśli 

oni umieścić go na śmierć, nie powinny być traktowane. 

{12:25} więc kiedy miał zapewnił ich z wielu słów 



że byłby on przywrócić je bez boli, zgodnie z 

umowy, pozwolili mu iść do zapisywania swoich braci. 

{12:26} następnie Machabeusz pomaszerował dalej do Carnion, 
i 

do świątyni Atargatis i tam on zabił pięć, a dwadzieścia 

tysięcy osób. 

{12:27} i po miał umieścić do lotu i zniszczone 

je, Judasz usunąć hosta kierunku Ephron, silne miasto, 

którym Lysias abode i Wielkiej Rzeszy nurków 

Narodów i silnych mężczyzn młodych ściany trzymany i 

bronił ich potężnie: którym również był wielki świadczenie 

silniki i rzutki. 

{12:28} ale kiedy Judasz i jego firma wezwał na 

Bóg Wszechmogący, który swoją mocą kruszy siłę 

jego wrogowie, zdobył miasto i zabił dwudziestu i pięć 

tysiące z nich, które były wewnątrz, 

{12:29} stamtąd odszedł do Święty Prokop, który 

Lieth sześćset stadiów od Jerozolimy, 

{12:30}, ale kiedy miał zeznał Żydów, które tam 

że Scythopolitans starannie rozpatrzone z nimi, i 



błagali ich, uprzejmie w czasie ich przeciwności losu; 

{12:31} Dali im dzięki, pragnąc im się 

przyjazny wciąż do nich: a więc przybyli do Jerozolimy, 

Święto tygodni zbliża się. 

{12:32} i po święto, zwane Pięćdziesiątnicy, poszli 

dalej przeciwko Gorgiasz gubernator Edomitów, 

{12:33} kto wyszedł z trzech tysięcy mężczyzn stopy 

i czterystu jeźdźców. 

{12:34} i zdarzało się, że w ich walki razem 

niewielu Żydów zabijano. 

{12:35} o których czas Efezu, jeden z Bacenor's 

Firma, która była na koniu i silny człowiek, był 

nadal po Gorgiasz i uchwycić jego płaszcz zwrócił mu przez 

siły; i kiedy będzie miał że przeklęty człowiek żyje, 

Jeździec z Thracia zstępującego na niego uderzył od jego 

ramię, tak, że Gorgiasz uciekł do Marisa. 

{12:36} teraz gdy że byli z Gorgiasz miał 

walczył długo i były zmęczone, Judasz wzywałem Pana, 

że pokażę, sam jest ich pomocnika i lider 

Bitwa. 



{12:37} i z tym zaczął w jego własnym języku, i 

śpiewane Psalmów z donośnym głosem i znienacka pędzi na 

Gorgiasz mężczyzn, włożył je do lotu. 

{12:38} tak Judas zgromadzonych gospodarz i przyszedł do 
miasta 

z Odollam a gdy przyszedł dzień siódmy, one oczyszczone 

siebie, jako zwyczaj był, a przechowywane szabat 

tym samym miejscu. 

{12:39} i po po dzień, jak użycie było, 

Judasz i jego firma przyszedł do podjęcia organów je 

który był zabity i pogrzebać je z ich krewnych w ich 

groby ojców. 
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{12:40} teraz pod warstwami co do jednego, który został zabity 

znaleziono rzeczy poświęcone bożkom Jamnites, 

co jest zakazane Żydów przez prawo. Następnie każdy człowiek 

zobaczył, że to była przyczyna, przeto zginęli. 

{12:41} wszystkich ludzi, dlatego chwaląc Pana, sprawiedliwych 

Sędzia, który otworzył rzeczy, które były hid, 

{12:42} Betook się modlitwie i błagali 



go, że popełnił grzech może być całkowicie umieścić z 

pamięci. Poza tym że szlachetny Judas zachęcał ludzi 

zachować się od grzechu, forsomuch, gdy zobaczyli przed 

ich oczy rzeczy, które stało się za grzechy tych 

że zabijano. 

{12:43} i kiedy uczynił zebranie całej 

Firma na sumę dwóch tysięcy drachms srebra, 

posłał go do Jerozolimy, do zaoferowania grzechu, oferując, 
robi nim 

bardzo dobrze i uczciwie, w który był świadomy 

zmartwychwstanie: 

{12:44} Jeśli nie liczył że one, które było zabijanych 

należy wzrosły ponownie, to było zbędne i próżno się 

modlić się za zmarłych. 

{12:45} i również w tym uważał, że było wielkim 

korzyść, położył się na tych, które zmarły pobożny, był święty i 

dobrej myśli. Po czym uczynił pojednania 

zmarłych, które może być dostarczane z grzechu. 

{13:1} w stu czterdziestu i dziewiątym roku został on 
powiedział, 

Judasz, który Antiocha Eupator leciała z wielkim 



moc do Judei, 

{13:2} i z nim Lysias jego opiekuna i jego władca 

spraw, posiadające jedną z nich Grecian moc footmen, 

sto i dziesięć tysięcy i pięć tysięcy jeźdźców 

i trzysta i słonie dwa i dwadzieścia i trzy 

Rydwany kilkuset uzbrojonych w haki. 

Menelaos {13:3} również przyłączył się z nimi i z 

wielki ukrywanie zachęca Antiocha, nie dla 

ochronnych w kraju, ale ponieważ on myśli, że 

został gubernatorem. 

{13:4}, ale król królów przeniesiony Antiocha umysłu 

przed tym wicked nieszczęśnik i Lysias poinformował króla 

że ten człowiek był przyczyną wszystkich intryg, tak, że król 

rozkazał mu przynieść do Berea i umieścić go 

śmierć, jako sposób jest w tym miejscu. 

{13:5} teraz było w tym miejscu wieży na pięćdziesiąt łokci 

wysokie, pełne popiół i miał cały instrument, który na 

każdej strony powiesił się w popiół. 

{13:6} i każdy, kto został skazany na świętokradztwo, lub 



popełnił inne ciężkie przestępstwa, zrobił się tam wszystkich 
ludzi 

wzdłużne go aż do śmierci. 

{13:7} tak śmierci to się stało że bezbożny umrze, 

nie mając tyle grzebanie w ziemi; i że większość 

sprawiedliwie: 

{13:8} dla gdyż popełnił wiele grzechów 

na temat ołtarza, którego ogień i popiół były święte, uzyskał 

jego śmierć w popiół. 

{13:9} teraz król przyszedł z barbarzyński i wyniosły 

Pamiętaj aby zrobić o wiele gorsze dla Żydów, niż miało to w 
jego 

czas ojca. 

{13:10} które rzeczy, gdy Judasz postrzegane, on 

dowodził liczne wezwania Pana nocy i 

dzień, że jeśli kiedykolwiek w dowolnym innym momencie, 
teraz również pomoże 

nich jest w punkcie postawić z ich prawem, od ich 

kraj i ze świętej świątyni: 

{13:11} i że on nie cierpienie ludzi, że miał 

nawet teraz zostały ale nieco odświeżony, aby być w poddanie 



bluźniercze Narodów. 

{13:12} gdy wszystko zrobili to razem, tak i 

błagali miłosierny Pan z płaczem i na czczo, i 

leżącej na ziemi trzy dni, Judasz, mając 

zachęcał ich, rozkazał, powinny one być w gotowości. 

{13:13} i Judasz, trwający od siebie ze starszyzną, 

ustala, przed króla hosta powinno wejść w Judei, 

i miasta, by iść naprzód i spróbuj sprawę w walce przez 

Pomoc Pana. 

{13:14} tak kiedy popełnił wszystkie do twórcy 

świata i zachęcał swoich żołnierzy do walki mężnie, nawet 

aż do śmierci, dla prawa, świątyni, miasta, kraju, 

i Rzeczypospolitej, był obozem przez Modin: 

{13:15} i że dał hasło do nich który 

były o nim, jest zwycięstwo Boga; z najbardziej valiant 

i wybór młodych mężczyzn wyjechał do namiotu króla przez 

noc i zabił w obozie około czterech tysięcy ludzi, i 

najistotniejszymi słonie, wszystkie, które były na nim. 

{13:16} i w końcu one wypełnione obozu ze strachu i 

Tumult, a zmarłych z powodzeniem. 



{13:17} zrobiono to w świcie, ponieważ 

Ochrona Pan mu pomóc. 

{13:18} teraz kiedy król miały smak 

męskości Żydów, udał o się trzyma przy 

polityki, 

{13:19} i ruszył na Bethsura, który był 

mocne utrwalenie Żydów: ale on został wprowadzony do lotu, 
nie powiodło się, i 

stracił swoich ludzi: 

{13:20} dla Judas miał przekazać im, które były w nim 

takie rzeczy jak były konieczne. 

{13:21} ale Rhodocus, który był w hosta Żydów, 

ujawnione tajemnice wrogów; w związku z tym był 

szukał, a gdy dostali go, umieścić go w 

więzienia. 

{13:22} króla traktowana z nimi w Bethsum 

po raz drugi, rękę, wziął ich 's, opuścił, walczył 

Judasza było pokonać; 

{13:23} Heard że Filipa, który został pozostawiony przez sprawy 
w 

Antioch, był rozpaczliwie gięte, zadziwiła, nieposądzająca 



Żydzi, dodano sam i przysiągł na wszystkich równych 
warunków, 

zgodził się z nimi i złożył ofiarę, honorowane 

Świątynia i uprzejmie zajmował miejsce, 

{13:24} i akceptowane dobrze z Machabeusz, uczynił go 

główny regulator z Ptolemais ku Gerrhenians; 

{13:25} przyszedł do Ptolemais: ludzie byli zasmucony 
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dla Przymierza; bo oni zaatakowali, bo oni 

unieważnienia ich Przymierza: 

{13:26} Lysias udał się do sądu, powiedział jako 

jak może być w obronie sprawy przekonany, 

uspokoił, wykonane dobrze im dotkniętych, zwróconych do 
Antiochii. 

Tak więc udał się dotykając przyjście króla i odlatujących. 

{14:1} po trzy lata był Judasz poinformował, że 

Demetriusz synem Seleukosa, po wprowadzeniu przez haven 

z Tripolis z wielką mocą i marynarki wojennej, 

{14:2} zrobione kraju i zabity Antiocha, i 

Lysias jego opiekuna. 

{14:3} Alcimus teraz jeden, który był kapłanem, i 



miał skalane siebie świadomie w czasach ich mieszania 

z pogan, widząc, że w żaden sposób nie mógł zapisać 

siebie, ani nie ma dostępu do Świętego ołtarza, 

{14:4} przyszedł do króla Demetriusz w hundred i jeden 

i lato pięćdziesiątego roku, przedstawiając mu koronę złotą i 

Palm i także Konary, które były używane uroczyście w 

Świątynia: i tak tego dnia odbył się jego spokój. 

{14:5} ongi dostał o możliwość jego dalszej 

enterprize głupi i wezwani do adwokata przez 

Demetriusz i zapytał, jak Żydzi stanął dotkniętych, i 

co one przeznaczone, odpowiedział thereunto: 

{14:6} tych Żydów, który nazwał Assideans, których 

Kapitan jest Juda Machabeusz, odżywiają, wojny i 
obrazoburczy, są 

i nie będzie niech reszta się w pokoju. 

W związku z tym {14:7} I jest pozbawiony z moich przodków 

Cześć, mam na myśli najwyższego kapłaństwa, jestem teraz 
Chodź tu: 

Pierwszy {14:8}, zaprawdę za szczera opiekę mam rzeczy 

odnoszące się do króla; i po drugie, nawet w tym zamierzam 

Dobry mój własny rodaków: dla naszego narodu jest w 



nie małej nędzy, za pomocą unadvised radzenia sobie z nimi 

aforersaid. 

{14:9} przeto, O królu, widząc tych wszystkich wiesz 

rzeczy, być ostrożnym w kraju i naszego narodu, który jest 

wciśnięty na każdej stronie, według łaski, abyś 

łatwo shewest do wszystkich. 

{14:10} tak długo jak Judasza żyje, nie jest możliwe, że 

Państwo powinno być spokojne. 

{14:11} to nie wcześniej mówiono mu, ale inni z 

king's przyjaciół, złośliwie ustawiany przed Judasza, czy 

Więcej kadzidła Demetriusz. 

{14:12} i niezwłocznie wywołanie Nicanor, który był 

Mistrz słonie i co go gubernatorem ponad 

Judei, posłał mu dalej, 

{14:13} komendanta go zabijać Judasza i punktowy 

nich, które były z nim i do arcykapłana Alcimus 

Wielkiej świątyni. 

{14:14} następnie pogan, który uciekł z Judei od 

Judasz, przyszedł do Nicanor przez stada, myślenie szkody i 

katastrofy ot Żydów za ich dobrostanu. 



{14:15} teraz, kiedy Żydzi słyszał Nicanor's Coming, 

i że pogan przeciwko nim, rzucili ziemi 

na ich głowy i wykonane błagania mu, że miał 

siedzibą jego ludzi na zawsze, i który zawsze helpeth jego 

część z manifestacją jego obecności. 

{14:16} tak o przykazanie kapitan one 

usunięty straightways stamtąd i przyszli w pobliżu aż 

je o miasto Dessau. 

{14:17} teraz Simon, brat Judasza, dołączył do bitwy 

z Nicanor, ale był nieco potarł poprzez 

nagle ciszę jego wrogów. 

{14:18} Niemniej Nicanor, słysząc o męskości 

z nich, które zostały z Judasza i courageousness że 

mieli walczyć za ojczyznę, durst nie spróbować sprawy 

od miecza. 

{14:19} przeto posłał, Posejdonios z Rodos i Theodotus, 

i Mattias syn, do zawarcia pokoju. 

{14:20} tak kiedy miały one długo doradztwo 

na tej podstawie i kapitan uczynił wiele 

zapoznanie się z nimi, i okazało się, że były one wszystkie 



jednym przeszkadza, zgodę Przymierza, 

{14:21} i dzień się spotykają w przez 

siebie: i kiedy dzień przyszedł, i taborety zostały ustawione dla 

jeden z nich, 

{14:22} Ludas umieszczone uzbrojonych mężczyzn w wygodny 

miejsca, zeby niektóre zdrady powinny być nagle praktykowana 
przez 

Wrogowie: więc się spokojne konferencji. 

{14:23} teraz Nicanor siedziby w Jerozolimie i czy nie 

boli, ale wysłali ludzi, który przyszedł, uciekają się do niego. 

{14:24} nie miałby chętnie Judas spośród jego 

Widok: on Love człowiek z jego serca 

{14:25} modlił się go również do żony i spłodzić 

dzieci: więc ożenił, był spokojny i uczestniczył w tym życiu. 

{14:26} ale Alcimus, postrzegania miłość, która została 

betwixt nich i biorąc pod uwagę przymierzy, które były 

wykonane, przyszedł do Demetriusz i powiedział mu, że Nikanor 
był 

nie no wpływ kierunku Państwa; do tego miał święcenia 

Judasz, zdrajca do swojego królestwa, za następcę króla. 

{14:27} następnie król, będąc w szał i sprowokowany z 



oskarżenia o najbardziej niegodziwy człowiek napisał do 
Nicanor, 

oznaczający, że był bardzo niezadowolony z Przymierza, 

i dowódca mu, że on powinien wysłać Machabeusz 

więzień w pośpiechu do Antiochii. 

{14:28} gdy ten przyszedł do Nicanor w rozprawie, był 

wiele zadziwiła w siebie i wziął go ciężko że on 

należy unieważnienia tych artykułów, które zostały uzgodnione, 

człowiek będąc w żadnej winy. 

{14:29}, ale ponieważ było nie do czynienia z 

Król, przyglądał się jego czas, aby osiągnąć tej rzeczy przez 
zasady. 

{14:30} bez względu, kiedy Machabeusz zobaczył że 

Nicanor zaczął być chamski do niego, a on prosił 

go bardziej grubsza, niż był przyzwyczajenie, że takie 
postrzeganie 

kwaśny zachowania nie wyszło dobre, skupił wokół siebie nie 

kilku jego ludzi i wycofał się z Nicanor. 

{14:31} ale z drugiej strony, wiedząc, że był on przede 
wszystkim 
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zapobiegać poprzez Judasza polityki, weszło w wielki i Święty 

Świątynia, i rozkazał kapłanów, które były oferuje ich 

zwykle ofiary, aby dostarczyć mu człowieka. 

{14:32} i kiedy one przysiągł, że nie może powiedzieć 

gdzie człowiek był kogo szukał, 

{14:33} wyciągnął prawą rękę w kierunku 

Świątynia i przysięgę w ten sposób: Jeśli wy nie będzie 

Wybaw mnie Judasza jako więzień, będzie można ułożyć tę 
świątynię Boga 

nawet z ziemi i będę rozbić ołtarza, i 

wyprostowany znani świątyni aż do Bachusa. 

{14:34} po tych słowach odszedł. Następnie kapłanów 

podniósł ręce ku niebu i błagali go, 

kiedykolwiek był obrońcą narodu, mówiąc w ten sposób; 

{14:35} ty, Panie, wszystkie rzeczy, którzy potrzebują żeś z 

nic, byłeś zadowolony, że świątynia Twoje mieszkanie 

powinny być wśród nas: 

{14:36} dlatego teraz, Panie Święty wszelkiej świętości, 
zachować 

Ten dom kiedykolwiek nieskalana, który ostatnio została 
oczyszczona, i 



zatrzymać każdego niesprawiedliwych usta. 

{14:37} teraz tam został oskarżony do Nicanor Razis jeden, 

jeden ze starszych Jerozolimy, miłośnikiem jego rodaków, 

i człowiek bardzo dobry raport, który za jego dobroć był 

nazywany ojcem Żydów. 

{14:38} dla w dawnych czasach, kiedy one mieszały się nie 

się z pogan, został oskarżony o 

Judaizm i tak odważnie narazić jego ciała i życia ze wszystkimi 

vehemency religii Żydów. 

{14:39} tak Nicanor, chętny do uznania nienawiść że on 

gołe do Żydów, wysłał ponad pięciuset ludzi wojny do 

zabrać go: 

{14:40} gdyż myślał, że biorąc go do Żydów 

bardzo boli. 

{14:41} teraz kiedy tłum byłby mieć wziąć 

Wieża i brutalnie łamane w drzwiach i kazał 

ten ogień powinny zostać dostosowane do nagrywania go, on 
jest gotowy do 

na każdej stronie spadła na jego miecz; 

{14:42} do wyboru raczej po to, aby umrzeć mężnie, niż aby 
przyjść 



w ręce grzeszników, które będą wykorzystywane w inny sposób 
niż 

beseemed jego szlachetnego urodzenia: 

{14:43} ale brakuje jego obrysu przez pośpiech, 

wielu też pędzi w drzwi, odważnie prowadził do 

ściany i rzucił się mężnie wśród 

najgrubsza z nich. 

{14:44} ale one szybko dając z powrotem, a miejsca są 

wykonane, padł na ziemię przez pośrodek void miejsce. 

{14:45} Niemniej jednak, podczas gdy było jeszcze oddech w 
ciągu 

go, jest stan zapalny z gniewem, on wstał; i choć jego 

krwi rozpływał się jak bicze wodne, i jego rany były 

ciężkie, jeszcze prowadził przez plantację tłum; i 

stoi na stromej skale, 

{14:46} gdy jak jego krwi było teraz całkiem odszedł, on 

wydarli jego wnętrzności i biorąc je w obu dłoniach, 

rzucił je na tłum i wywołujący na Pana z 

życie i ducha, aby przywrócić mu te ponownie, więc zmarł. 

{15:1} ale Nicanor, słysząc, że Judasz i jego firma 

były w miejscach silnego temat Samaria, rozwiązany bez 



wszelkie niebezpieczeństwo aby ustawić na nich w dzień 
szabatu. 

Niemniej jednak {15:2} Żydów, które były zmuszone do 

z nim powiedział, O zniszczyć nie tak okrutnie i po 
barbarzyńsku, ale 

dać zaszczyt w tym dniu, który on, który widzi wszystko, 

uhonorowany nagrodą świętości przede wszystkim innych dni. 

{15:3} następnie najbardziej niełaskawy nieszczęśnik zażądał, 
jeśli 

były tam potężny, jeden w niebie, który rozkazał 

szabat, aby być na bieżąco. 

{15:4} i kiedy powiedzieli, jest w niebie życia 

Panie i potężny, który dowodził siódmego dnia być 

przechowywane: 

{15:5} następnie powiedział drugi, i jestem również potężny na 

ziemi i polecenie do walki i do króla 

biznesowych. Uzyskał jeszcze nie po to, aby mieć jego bezbożni 
zostaną wykonane. 

{15:6} tak Nicanor w przekraczającej dumy i wyniosłość 

zdeterminowani, aby skonfigurować apetyczne śniadania oraz 
pomnik zwycięstwa nad 

Judasz i tych, którzy byli z nim. 



{15:7} ale Machabeusz miał zaufanie kiedykolwiek się, że 

Pan pomoże mu to: 

{15:8} przeto napominał jego ludzie nie po to, aby strach 

przybywających pogan przeciwko nim, ale do zapamiętania 

Help, która w dawnych czasach, które otrzymała od nieba, 

i teraz liczyć na zwycięstwo i pomocy, które powinny przyjść 

im od Wszechmocnego. 

{15:9} i tak pocieszające je spośród prawa i 

proroków i jednocześnie umieszczając je w umysł bitew które 

wygrali, wyżej, uczynił je bardziej wesoły. 

{15:10} i kiedy miał miesza się ich umysły, dał 

im ich bezpłatnie, patrzy im therewithall fałszu 

pogan, i złamania przysięgi. 

{15:11} Dlatego on zbrojnych każdego jednego z nich, nie tyle 

z obrony tarcze i włócznie podobnie jak w przypadku wygodne i 

dobre słowa: i obok ów, powiedział im sen godny 

na własne oczy, jak gdyby to było tak w istocie, która nie 

niewiele ich radości. 

{15:12} i to była jego wizja: że Onias, który miał 

był kapłanem, cnotliwy i dobry człowiek, wielebny w 



rozmowy, delikatny w stanie, dobrze mówi również, i 

wykonywane od dziecka we wszystkich punktach cnoty, trzyma 
się jego 

ręce modlił się na całe ciało Żydów. 

{15:13} to zrobić, w podobny sposób pojawił się człowiek 

siwe włosy, i nadzwyczaj chwalebne, który był z 

wspaniałe i doskonałe majestat. 

{15:14} następnie Onias odpowiedział, mówiąc: to jest 
miłośnikiem 

Bracia, którzy modli wiele dla ludzi i dla 

święte miasto, to znaczy, Jeremias proroka Boga. 

{15:15} Jeremiasz whereupon, dalej trzymając prawą rękę 

dał do Judasza miecz złota i nadaje mu mówił w związku z tym, 

{15:16} wziąć ten święty miecz, darem od Boga, z 

co ty będziesz rany przeciwników. 

{15:17} jest dobrze pociesza słowami w ten sposób 
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Judasz, które były bardzo dobre i które są w stanie mieszać je 
do 

Walecznych oraz zachęcanie do serca młodych ludzi, ich 

Określa, aby nie rozbić obóz, ale odważnie ustawić na 



je i mężnie spróbować sprawy przez konflikt, ponieważ 

Miasto i sanktuarium i świątyni byli w niebezpieczeństwie. 

{15:18} za opiekę, że miały one dla ich żon, i 

ich dzieci, ich bracia, a ludzie, był na koncie co najmniej 

z nich: ale strach największym i głównym był dla 

Świętej świątyni. 

{15:19} również nie miały one, które były w mieście co najmniej 

opieki, są kłopoty dla konfliktu za granicą. 

{15:20} i teraz, gdy jak wszystko wyglądało, jakie powinny być 

Wersja próbna i wrogów były już się w pobliżu i armii 

została ustawiona w tablicy i bestie wygodnie umieszczone i 

jeźdźców w skrzydła, 

{15:21} Machabeusz widząc nadejście wielu, 

i nurków preparaty pancerza i zapalczywości 

bestie, wyciągnął ręce ku niebu, a 

wzywałem Pana, że działa cuda, wiedząc, że 

Zwycięstwo przychodzi nie broni, ale nawet jak się zda dobry do 

go, daje to do takich jak są godne: 

{15:22} w związku z tym w jego modlitwie, powiedział po ten 
sposób; 



Panie, ty Wyślij twoje anioła w czasie Ezekias 

Król Judei i zabić w przyjmującym Babilonii 

stu osiemdziesięciu i pięć tysięcy: 

{15:23} Przetoż teraz także, Panie nieba, Wyślij 

Dobry Anioł przed nami strach i lęk im; 

{15:24} i przez twoje ramię może Ci być 

ogarniętych z przerażenia, które przychodzą przeciw Twój 
Święty lud do 

bluźnić. I zakończył w ten sposób. 

{15:25} następnie Nicanor i one, które były z nim przyszedł 

do przodu z Trąbki i piosenek. 

{15:26} ale Judasza i jego firma napotkanych 

wrogów z wywołania i modlitwy. 

{15:27} tak, że walka z ich rąk i modlitwa 

do Boga z ich serc, ich zabił, nie mniej niż trzydzieści i 

pięć tysięcy mężczyzn: dla poprzez wygląd Bóg one 

były bardzo ucieszyła. 

{15:28} teraz podczas bitwy został sporządzony, znowu powrót 

z radością wiedzieli, że Nicanor leżał martwy w jego uprząż. 

{15:29} a następnie zrobili wielki krzyk i hałasu, 



chwaląc Wszechmogący w ich własnym języku. 

{15:30} i Judasz, który kiedykolwiek został główny obrońca z 

obywateli, zarówno w ciało i umysł i kontynuowali jego 

z miłości do swoich rodaków całe życie, rozkazał 

wykreślenie z rejestru Nicanor's head, a jego dłoń z jego 
ramion, 

i przynieść je do Jerozolimy. 

{15:31} tak kiedy był tam i nazwał je jego 

naród razem i ustawić kapłanów przed ołtarzem, posłał 

dla nich, które były wieży, 

{15:32} i wyniosłą je podły Nicanor głowy i 

strony tego bluźniercą, który z dumą chwali miał 

wyciągnął przeciwko świątyni Świętej wszechmocny. 

{15:33} i kiedy musiałem wyciąć język tego 

Nicanor bezbożnych, dowodził, że powinny one dać go przez 

kawałki kury i powiesić nagrodę jego 

szaleństwo przed świątynią. 

{15:34} więc każdy mężczyzna pochwalił ku niebu 

chwalebnego Pana, mówiąc, błogosławiony być on, że Bóg 
trzymał jego własny 

miejsce nieskalane. 



{15:35} powiesił również Nicanor w głowę na wieży, 

oczywiste i oczywisty znak do wszystkich, z pomocą Pana. 

{15:36} i oni wyświęceni z typowych dekretu w 

żadnym wypadku niech tego dnia przekazać bez uroczystość, 
ale do 

świętować trzydziestego dnia dwunastego miesiąca, który w 

Język syryjski nazywa Adar, dzień przed Mardocheus 

dzień. 

{15:37} co szło to z Nicanor: i od tego czasu 

dalej Hebrajczyków miał miasta w ich moc. I tu będzie 

Robię kres. 

{15:38} i jeśli mam zrobione dobrze, a jak jest montaż 

Historia, to jest to, co chcę: ale jeśli slenderly i marnie, 

jest to, co mogę osiągnąć aż. 

{15:39} dla jak to jest szkodliwe dla napój wino lub wodę sam; 

i jak wina pomieszane z wody jest przyjemne i drogi 

Smak: nawet tak pięknie oprawione mowy drogi do uszu 

nich, które przeczytać historię. I tu jest kres 
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