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2 Macabei 

Cartea a doua a Macabeilor 

{1:1} fraţi, evrei ca să fie în Ierusalim şi în 

teren din Iudeea, dorinţa fraţilor, evreii care sunt 

de-a lungul Egiptului sănătate şi pace: 

{1:2} Dumnezeu să fie îndurător vouă, şi amintiţi-vă lui 

Legământ că a făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov, lui 

slujitorii credincioşi; 

{1:3} şi da tuturor o inimă să-l slujim şi să facă voia 

va, cu un curaj bun si o minte dispuşi; 

{1:4} şi deschide inimile voastre în Legea sa şi 

porunci, şi va trimite pace, 

{1:5} auzi rugăciunile voastre şi să fie una cu tine, şi 

nu va părăsi în timp de necaz. 

{1:6} şi acum vom fi aici ruga pentru tine. 

{1:7} ce timp ca Demetrius a domnit, în sute 

şaizeci şi nouă ani, suntem evrei a scris vouă în 



extremitatea de necaz care a venit la noi în acei ani, la 

în momentul în care Jason şi compania sa s-au revoltat la Sfânt 

teren şi Britanie, 

{1:8} ars pridvor şi să verse sânge nevinovat: 

apoi am rugat Domnului, si s-au auzit; ne-am oferit 

asemenea sacrificii şi bine faina, luminat lămpi şi setaţi 

mai departe pâini. 

{1:9} si vedea acum că voi păstra Sărbătoarea tabernacles în 

luna Casleu. 

{1:10} în o sută optzeci şi al optulea an, 

oameni care au fost la Ierusalim şi în Iudeea şi Consiliul, 

şi Iuda a trimis felicitări și sănătate zis lui Aristobulus, regele 

Maestrul lui, care a fost stoc de uns 

preoţii, şi evreilor care au fost în Egipt: 

{1:11} noastre ca Dumnezeu El ne-a izbăvit din mare 

pericole, noi îi mulţumesc foarte, ca fiind în lupta împotriva 

un rege. 

{1:12} pentru a le arunca că a luptat în cadrul Sfânt 

City. 

{1:13} pentru când liderul a fost vin în Persia, şi 



Armata cu el, care părea invincibil, ei au fost ucişi în 

Templul Nanea prin fraudă Nanea pe preoţi. 

{1:14} pentru Antioh, ca şi cum el să se căsătorească cu ea, 

a intrat în locul, şi prietenii lui, care erau cu el, să 

primi bani în numele de o zestre. 

{1:15} care atunci când preoţii Nanea avut stabilite, 

şi el a fost încheiat cu o companie mica busola 

Templului, ei închide Templul îndată ce Antioh 

a venit: 

{1:16} și deschizând o ușă ascuns de acoperis, au aruncat 

pietre ca fulgere, şi a lovit în jos căpitanul, 

hewed-le în bucăţi, izbit pe capetele lor şi i-a aruncat 

pentru cei care au fost fără. 

{1:17} binecuvântat fie Dumnezeul nostru în toate lucrurile, 
care n-are 

livrate până cei păcătoşi. 

{1:18} aceea întrucât ne sunt acum propusese să păstreze 

purificarea Templului la cinci şi XX 

zi a lunii Casleu, am crezut necesar să se certifice 

ai acestora, care voi, de asemenea, s-ar putea-l păstraţi, ca 
Sărbătoarea 



Corturilor, şi de foc, care a fost ne-a dat atunci când 

Neemias oferit sacrificiul, după care el a construit 

templu şi altar. 

{1:19} pentru când părinţii noştri s-au dus în Persia, 

preoţii care au fost apoi devotat a luat foc altarului 

privily, şi l-a ascuns într-un loc gol de o groapă fără apă, 

în cazul în care au păstrat-o sigur, astfel încât locul a fost 
necunoscut la toate 

bărbaţi. 

{1:20} acum dupa multi ani, când plăcerea lui Dumnezeu, 

Neemias, trimis de regele din Persia, a trimis de 

urmasii de acei preoţi care l-a ascuns la foc: dar când 

ne-au spus ei au descoperit focul, dar nu gros apa; 

{1:21} apoi a poruncit să întocmească, şi la 

Adu-l; şi când sacrificiile au fost stabilite pe, Neemias 

a poruncit preoţilor să stropească lemnul si lucrurile 

pus pe urmă cu apa. 

{1:22} atunci când acest lucru a fost făcut, şi că a venit vremea 

soarele strălucea, care anterior a fost ascuns în nor, a existat o 

mare foc aprins, astfel încât fiecare om minunat. 



{1:23} şi preoţii a făcut o rugăciune în timp ce sacrificiul 

a fost consumatoare, spun, preoţii şi restul, 

Jonathan începutul, iar restul a răspunde thereunto, ca 

Neemias a făcut. 

{1:24} şi Rugăciunea a fost după acest mod; O, Doamne, 

Domnul Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, care arta fricos 
şi puternic, 

şi drept şi milostiv, şi regele doar şi milostiv, 

{1:25} numai dătătorul tuturor lucrurilor, doar singura, 

atotputernic şi veşnic, tu care deliverest Israel din toate 

probleme, alege părinţilor şi sfinţesc: 

{1:26} primi jertfa pentru întreg poporul tău, Israel, 

păstra porţiune tău şi să-l sfinţească. 

{1:27} aduna aceste împreună care sunt împrăştiate la noi, 

Dă-le că servi printre păgâni, uita-te peste ei 

care sunt dispreţuit detesta şi informeze păgâne 

că tu eşti Dumnezeul nostru. 

{1:28} pedepsi pe cei ce asupresc ne, şi cu mândrie să ne 

greşit. 

{1:29} de plante poporul tău din nou în locul tău Sfânt, ca Moise 



a vorbit. 

{1:30} şi preoţii cântat Psalmi de multumire. 

{1:31} acum când jertfa era consumată, Neemias 

a poruncit apa care a fost lăsat să fie turnat pe cel mare 

pietre. 

{1:32} atunci când acest lucru a fost făcut, s-a aprins o flacără: 

dar ea a fost consumată de lumina care stralucea de pe altar. 

{1:33} astfel încât atunci când această chestiune a fost 
cunoscută, ea s-a spus 

rege al Persiei, că, în locul, unde preoţii care au fost 

dus departe au ascuns de foc, acolo a apărut apa, şi că 
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Neemias avut purificat sacrificiile lor. 

{1:34}, atunci regele, inclosing loc, făcut Sfânt, 

după ce el a încercat problema. 

{1:35} şi împăratul a luat multe daruri şi dăruit 

acestuia pe cei pe care el ar satisface. 

{1:36} şi Neemias numit acest lucru Naphthar, care este 

cât de mult încât să spunem, o curăţire:, dar mulţi oameni îl 
numesc Nefi. 

{2:1} este, de asemenea, găsite în înregistrările, că Jeremy 



Profetul le care s-au dus să ia de-a poruncit 

focul, deoarece a fost semnificat: 

{2:2} şi modul în care Profetul, le-au dat 

Legea, percepute să nu le uitaţi poruncile lui 

Domnul şi că acestea ar trebui să nu greşească în mintea lor, 
atunci când acestea 

a se vedea imagini de argint şi aur, cu podoabele. 

{2:3} şi cu alte astfel de discursuri îndemnaţi a ei, 

că legea ar trebui să nu se îndepărteze de la inimile lor. 

{2:4} it a fost, de asemenea, cuprinse în acelasi scris, că 

Profetul, fiind avertizat de Dumnezeu, a poruncit Cortului 

şi Chivotul să meargă cu el, ca el a mers mai departe în 

munte, unde Moise a urcat sus, şi am văzut patrimoniului 

Dumnezeu. 

{2:5} şi când Jeremy a venit acolo, el a găsit un gol 

Peştera, în care el a pus Cortului şi chivotul, şi 

Altarul pentru tămâie, şi sa oprit aşa că uşa. 

{2:6} şi unii dintre cei care l-au urmat au venit pentru a marca 

modul, dar ei nu putut găsi. 

{2:7} care, atunci când Jeremy perceput, el a dat vina pe ei, 



spune, ca pentru acel loc, este necunoscut până în momentul 

că Dumnezeu aduna lui oamenii din nou împreună, şi le primesc 

la mila. 

{2:8} apoi se arăta Domnul le aceste lucruri, şi 

slava Domnului trebuie să apară, şi nor de asemenea, aşa cum a 
fost 

arătat în temeiul lui Moise, și când Solomon dorit care 

loc ar putea fi sfinţit onorabil. 

{2:9} it a fost, de asemenea, a declarat că el fiind înţelept 
oferite 

sacrificiu de dăruire şi de finisare a Templului. 

{2:10} şi ca când Moise s-a rugat Domnului, foc 

pogorât din cer, şi consumate sacrificii: chiar 

Deci s-a rugat Solomon, de asemenea, şi focul a venit în jos la 

cer, şi consumate de jertfe arse. 

{2:11} şi Moise a zis: pentru că jertfa de păcat nu a fost 

pentru a fi mâncat, s-a consumat. 

{2:12} asa ca Solomon păstrate aceste opt zile. 

{2:13} aceleasi lucruri, de asemenea, au fost raportate în 
scrierile 

şi comentarii de Neemias; şi cum el fondator o 



Biblioteca adunat actele regilor, şi 

profeţii, şi lui David, şi Epistolele regilor 

referitoare la darurile sfinte. 

{2:14} în mod asemănător, de asemenea, Iuda s-au adunat 
împreună toate 

acele lucruri care au fost pierdute din cauza războiului pe care 
am avut, şi 

ei rămân cu noi, 

{2:15} de aceea în cazul în care aveţi nevoie, trimite câteva 
pentru a 

Adu-le la voi. 

{2:16} întrucât suntem apoi să sărbători 

purificare, le-am scris vouă şi veţi face bine, 

în cazul în care voi păstra aceleaşi zile. 

{2:17} sperăm, de asemenea, că Dumnezeu, care livrează toate 
lui 

oamenii, şi le-a dat un patrimoniu şi Împărăţia, şi 

preoţia şi sanctuarul, 

{2:18} aşa cum a promis în condiţiile legii, la scurt timp voi avea 
milă 

la noi, si ne aduna din fiecare ţară sub 

cer în locul sfânt: el a învăţat noi din 



mare necazurile, şi l-a purificat locul. 

{2:19} acum în ce priveşte Iuda Maccabeus, şi a lui 

fraţilor, şi purificarea Templului mare, şi 

dăruire altarului, 

{2:20} și războaie împotriva lui Antioh Epifanes, şi 

Eupator fiului său, 

{2:21} şi Manifestul semne că a venit din cer 

pentru cei care s-au comportat bărbăteşte să onoarea lor 

pentru iudaism: pentru ca, fiind doar câteva, au biruit 

întreaga ţară, şi urmărit mulţimi barbare, 

{2:22} și recuperate din nou templu renumit toate 

lumea peste, eliberat oraşul, şi admis legile care 

au fost merge în jos, Domnul fie milostiv-le cu: 

favoarea toate: 

{2:23} toate aceste lucruri, am spus, fiind declarată de Jason de 

Cyrene în cinci cărţi, ne va de test pentru a prescurta într-una 

volumul. 

{2:24} pentru a considera un număr infinit, şi 

dificultate care descoperă că dorinţa de a privi în 

naraţiunile din poveste, pentru soiul în cauză, 



{2:25} am fost atent, ca cei ce vor citi pot 

au delight, şi că acestea sunt dornici să se angajeze să 

memorie ar putea avea uşurinţa, şi că, tot în ale căror mâini l 

vine ar putea avea profit. 

{2:26} de aceea pentru noi, că au luat la noi acest lucru 

muncii dureros de abridging, nu a fost usor, dar o chestiune de 

sudoare şi ochii; 

{2:27} chiar ca este nici o usurinta a Aceluia, care prepareth o 

banchet, şi caută beneficiul altora: pentru încă 

încântare de multe ne-se angajează cu plăcere acest mare 
dureri; 

{2:28} lăsând autorului manipularea exactă de fiecare 

special, şi deranjeze să respecte regulile de un 

Rezumarea. 

{2:29} pentru ca constructor maestru unei case noi trebuie să 
grijă 

pentru intreaga cladire; dar el care undertaketh să setaţi-l 
afară, 

şi -l vopsea, trebuie să caute lucruri se potrivesc pentru 
împodobesc 

ale acestora: chiar şi aşa, cred că este cu noi. 



{2:30} pentru a sta pe fiecare punct, şi du-te peste lucrurile la 

mare, şi să fie curios în amănunte, cuvine la prima 

autor de poveste: 

{2:31}, dar pentru a folosi concizie, şi pentru a evita mult cititul 
de 

locul de muncă, se acordă pentru el că va face o 
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Rezumat. 

{2:32} aici apoi va vom începe povestea: doar adăugarea 

astfel mult la ceea ce a fost spus, că este un prost 

lucru pentru a face un prolog lung, şi să fie mai scurtă în 
poveste 

în sine. 

{3:1} acum când cetatea sfântă a fost locuit cu toate 

pace, şi legile au fost păstrate foarte bine, din cauza 

evlavie de Vj_smoker marele preot, şi ura sa de 

răutatea, 

{3:2} it a spus că a făcut chiar şi împăraţii înşişi 

locul de onoare, şi amplifica templu cu cele mai bune lor 

cadouri; 

{3:3} aşa că Seleucus din Asia veniturilor sale 



goale toate costurile care fac parte din serviciul de sacrificii. 

{3:4} dar Simon unul din tribul lui Beniamin, care a fost 

făcut guvernator al Templului, a căzut cu marele preot 

despre tulburare în oraş. 

{3:5} şi când el ar putea nu depăşi Vieru, el gat-l 

la Apollonius fiul lui Thraseas, care a fost apoi guvernator 

Celosyria şi Phenice, 

{3:6} si i-a spus că Trezoreriei din Ierusalim era plin 

de sume infinite de bani, astfel încât multitudinea de lor 

bogăţiile, care a făcut se referă la contul de sacrificii, 

a fost nenumărate, şi că a fost posibil pentru a aduce toate în 

mâna regelui. 

{3:7} acum când Apollonius a venit la împărat, şi a avut 

arătat-l de bani drept pentru care a fost spus, regele 

ales în Heliodorus lui trezorier, şi a trimis-l cu o 

porunca sa-i aduca bani prezicînd. 

{3:8} Deci imediat Heliodorus au luat călătoria lui; sub un 

culoarea vizita oraşele Celosyria şi Phenice, dar 

într-adevăr să-şi îndeplinească scopul regelui. 

{3:9} şi când el a venit la Ierusalim, şi au fost 



politeţe primit de Marele Preot al oraşului, a declarat 

El ce inteligenta a fost dat de bani, şi a declarat 

de aceea el a venit, şi întrebat dacă aceste lucruri au fost astfel 
într-adevăr. 

{3:10}, apoi preot i-a spus că a existat o astfel 

banii s-au adunat pentru ameliorarea de văduve şi orfani 

copii: 

{3:11} şi că unele dintre acesta a aparţinut Hircanus fiul lui 

Tobias, un om de mare demnitate şi nu ca cei răi 

Simon a dezinformat: suma nădejdii în toate a fost patru 

sute de talente de argint, şi două sute de aur: 

{3:12} şi că este cu totul imposibil ca aceste 

nedreptăţi ar trebui făcut unto ei, au angajat să 

sfinţenia locului, şi la maiestatea şi inviolabilă 

sfinţenia Templului, onorat peste tot în lume. 

{3:13} Heliodorus, dar, din cauza regelui 

porunca lui, a spus că în orice fel trebuie să fie dat 

Adus în Vistieria regelui. 

{3:14}, astfel încât în ziua pe care a numit el a intrat în la 

comanda această problemă: de aceea nu a existat nici o agonie 
mici 



de-a lungul întregului oraş. 

{3:15} dar preoţii, prostrating ei înşişi înainte de 

altar în Veşminte de preoţii lor, chemat la ceruri asupra 

celui ce a făcut o lege cu privire la lucrurile pe care el a dat 
păstrate, care 

ei în condiţii de siguranţă se conservă pentru astfel ca a comis 

acestea să rămână. 

{3:16} apoi cine a privit preot în faţă, 

ea ar avea rănit inima lui: pentru chipul său şi 

Schimbarea culorii sale declarate activă agonia lui 

mintea. 

{3:17} pentru omul atât a fost înconjurat cu teamă şi 

horror a organismului, care a fost manifesta le that privit 

asupra lui, ce durere a avut acum în inima lui. 

{3:18} altele fugit flocking din casele lor pentru a 

implorare generale, pentru că locul a fost ca să vină 

în dispreţ. 

{3:19} şi femei, girt cu sac sub lor 

sanii, abundau în stradă, iar fecioarele care au fost 

păstrate în fugit, unii la porţile şi alţii să zidurilor, şi 



alţii uitat din windows. 

{3:20} şi a făcut toate, ţinând mâinile spre cer, 

implorare. 

{3:21}, atunci acesta ar fi compatimit un om pentru a vedea 
care se încadrează 

jos de multitudinea de tot felul, şi frica de mare 

preot fiind într-o astfel de agonie. 

{3:22} apoi chemat Domnul cel Atotputernic pentru a menţine 

lucrurile comise de încredere în condiţii de siguranţă şi sigur, 
pentru cei care 

a comis ei. 

{3:23} totuşi Heliodorus ceea ce a fost executat 

a decretat. 

{3:24} acum ca el a fost acolo prezent el însuşi cu lui 

paza despre Trezoreria, Domnului duhurilor, şi Prinţul 

toată puterea, cauzate de o aparitie de mare, astfel încât tot 
ceea ce 

presupune să vină cu el au fost uimit de la putere 

lui Dumnezeu, şi a leşinat, si s-au inflamat frică. 

{3:25} pentru a aparut le un cal cu o 

rider teribil asupra lui, şi împodobită cu o foarte corect 



acoperire, el a fugit cu înverşunare şi bătut la Heliodorus cu 

lui față, şi se părea că el care şedea pe cal 

avut harnaşament completă de aur. 

{3:26} mai mult alţi doi bărbaţi tineri a apărut înainte de 

El, notabile în putere, excelent în frumuseţe, şi frumuşel în 

îmbrăcăminte, care stăteau de el pe lateral; şi el mustrător 

continuu, şi i-a dat multe lovituri în gât. 

{3:27} Heliodorus şi a scăzut brusc până la pământ, şi 

a fost înconjurat cu mare întuneric: dar cei ce au fost cu 

-l-l-a preluat, şi pune-l într-un cuib. 

{3:28} astfel el, care în ultima vreme a venit cu un tren mare şi 

cu toate sale de pază în Vistieria menționate anterior, au 
efectuat, 

fiind în imposibilitatea de a se ajuta cu armele lui: şi 

în mod evident, au recunoscut puterea lui Dumnezeu. 

{3:29} pentru el de mâna lui Dumnezeu a fost aruncat în jos, şi 
să 

fara cuvinte fără orice speranţă de viaţă. 

{3:30} dar au lăudat pe Domnul, care a avut în mod miraculos 

onorat propria loc: pentru templu; care un pic înainte 
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era plin de frică şi de probleme, atunci când Domnul cel 
Atotputernic 

a apărut, a fost umplut cu bucurie şi veselie. 

{3:31} apoi straightways anumite Heliodorus' prieteni 

s-a rugat Vieru, că el ar apela la cel mai mare la 

acorda-i viaţa lui, care se afla gata să renunţe la fantoma. 

{3:32} asa ca mare preot, banuind ca nu cumva regele ar trebui 
să 

misconceive că unele trădare a fost făcut pentru a 

Heliodorus de evrei, a oferit o jertfă pentru starea de sănătate a 

omul. 

{3:33} acum ca marele preot a fost a face o ispăşire, 

a apărut aceeaşi tineri în aceeaşi îmbrăcăminte şi 

se afla langa Heliodorus, spunând, da Vj_smoker preot 

mare Multumesc, aşa ca pentru dragul lui Domnul l-a acordat 

ţi viaţa: 

{3:34} şi văzând că tu ai fost biciuit de 

cer, declara tuturor oamenilor puternic puterea lui 
Dumnezeu. Şi 

atunci când le-a rostit aceste cuvinte, au apărut nu mai mult. 

{3:35} astfel încât Heliodorus, după ce el a oferit jertfească 



Domnul, şi a făcut promite mare zis că au salvat lui 

viaţa şi salutat Vieru, s-a întors cu gazdei sale regelui. 

{3:36}, apoi, a mărturisit-el oamenilor toate lucrările lui cel 
mare 

Dumnezeu, care văzuse cu ochii lui. 

{3:37} și când regele Heliodorus, care ar putea fi o potrivire 

Omul pentru a fi trimis încă o dată la Ierusalim, a spus, 

{3:38} în cazul în care ai orice inamic sau trădător, trimite-l 
acolo, 

şi tu vei primi el mustrător bine, dacă el scăpa cu 

viaţa lui: pentru în acel loc, fără îndoială; Există o deosebită 

puterea lui Dumnezeu. 

{3:39} pentru cine locuieşte în ceruri, are ochi pe care 

locul, şi defendeth; şi el beateth şi destroyeth-le 

care vin să se rănească pe acesta. 

{3:40} şi lucruri referitoare la Heliodorus, şi 

păstrarea de trezorerie, a căzut de pe acest fel. 

{4:1} acest Simon acum, dintre care am vorbit anterior, având 

fost un Trădătorul a banilor şi de ţara sa, calomniat 

Simona, ca în cazul în care el ha îngrozit Heliodorus, şi fost 
lucrător 



dintre aceste rele. 

{4:2} astfel era îndrăzneţ să-l numesc un tradator, care a avut 

meritat bine din oraş, şi licitat propriul neam, şi 

a fost atât de zeloşi legislaţiei. 

{4:3} dar când ura lor a mers până în prezent, că de unul dintre 

Simon pe fracţiunea crimele au fost comise, 

{4:4} Vj_smoker văzând pericolul de această afirmaţie, şi că 

Apollonius, ca fiind guvernator al Celosyria şi Phenice, 

a făcut furia, şi de a creşte răutatea lui Simon, 

{4:5}, el a mers la rege, nu trebuie să fie un acuzator al lui 

concetăţenilor, dar căutând binele tuturor, atât publick şi 

privat: 

{4:6} pentru a văzut că era imposibil că statul 

ar trebui să continue liniştită, şi Simon lasă nebunia lui, cu 
excepţia cazului în 

Regele a făcut arata thereunto. 

{4:7} dar după moartea lui Seleucus, când Antioh, 

numit Epifanes, a luat Împărăţia, Jason fratele lui 

Anton underhand lucrat pentru a fi preot, 

{4:8} promiţătoare la împăratul de mijlocire trei 



talentele sute şi şaizeci de argint, şi de un alt 

venituri optzeci şi talente: 

{4:9} alături de aceasta, el a promis să atribuiţi o sută şi 

cincizeci mai mult, în cazul în care el ar putea avea licență să-l 
sus un loc pentru 

exercita, şi pentru formarea sus de tineret în moda 

păgâni, şi de a scrie-le Ierusalimului cu numele de 

Antiochians. 

{4:10} care, atunci când regele a acordat, şi el a avut 

ajuns în mâna a statului a adus imediat lui proprii 

naţiunea Greekish moda. 

{4:11} şi privilegiile regale acordate de favoare specială 

la evrei prin intermediul John tatăl lui Eupolemus, 

Cine a mers Ambasadorul la Roma pentru prietenie si ajutor, el 
a luat 

distanţă; şi punerea în jos guverne, care au fost 

Potrivit legii, a adus noi vamale împotriva 

Legea: 

{4:12} pentru a construit cu bucurie un loc de exerciţiu sub 

turn de sine, şi a adus şef tinerii sub lui 

supunere, şi le purta o pălărie. 



{4:13} acum astfel a fost o înălţime de moda greacă, şi 

creştere de maniere heathenish, prin depăşirea 

profaneness de Jason, acel nenorocit de nelegiuiţi, şi nici o 
mare 

preot; 

{4:14}, că preoţii au avut nici curajul de a servi mai mult 

la altar, dar dispreţuit Templului, şi neglijarea 

sacrificii, s-a grăbit să fie părtaşi ai ilegale 

alocaţie în locul de exerciţiu, după jocul de Discus 

le-a numit mai departe; 

{4:15} nu setarea de onoare a părinţilor lor, dar 

slava lui grecilor gustul cel mai bun dintre toate. 

{4:16} de motivul nădejdii în gât nenorocire a venit asupra lor: 

pentru ei a trebuit să fie lor duşmani şi avengers, al cărui 

personalizate au urmat atât de serios, şi care au 

dorit să fie ca în toate lucrurile. 

{4:17} nu este un lucru lumina pentru a face răutate împotriva 

legile lui Dumnezeu: dar următoarele timp se declara acestea 

lucrurile. 

{4:18} acum când joc care a fost folosit fiecare credinta an 



a fost ţinut la Felix, regele fiind prezent, 

{4:19} acest Jason ungracious trimis soli speciale 

la Ierusalim, care au fost Antiochians, să efectueze trei 

drachms sute de argint la jertfa lui Hercules, 

care chiar posesorilor acestuia crezut potrivi nu pentru a 
conferi 

la sacrificiu, pentru că nu a fost convenabil, dar pentru a fi 

rezervat pentru alte taxe. 

{4:20} acesti bani atunci, în ceea ce priveşte expeditorului, a 
fost 

numit la jertfa lui Hercules; dar din cauza posesorilor 

Acesta a fost angajat pentru efectuarea de gallies. 

{4:21} acum când Apollonius fiul lui Menestheus a fost 

trimis în Egipt pentru încoronarea regelui lui 

Philometor, Antioh, înţelegerea sa nu fie bine 

afectate pentru afacerile sale, pentru siguranţa lui: 
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după care a venit la Joppa, şi de acolo la Ierusalim: 

{4:22} în cazul în care el a fost primit onorabil de Jason, şi 

oraşului, şi a fost adus cu torţa în permanență, şi cu 

mare Îindurare: şi aşa după aceea a plecat cu gazda sa zis 



Phenice. 

{4:23} de trei ani după aceea Jason trimis Menelau, 

fratele Simon menţionate mai sus, să aibă banii la împăratul, 

şi să-l pună în mintea lui anumite aspecte necesare. 

{4:24} dar el fiind adus la prezenţa regelui, 

Când el a amplificat el pentru aspectul glorios 

puterea lui, a luat preoţia însuşi, oferind mai mult 

Jason de talente de trei sute de argint. 

{4:25} asa ca el a venit cu regele pe mandat, aducând 

nimic demn preoţimea de mare, dar cu furie de o 

tiran crud, şi furia de o fiară sălbatică. 

{4:26} atunci Jason, care au subminat fratele său, 

subminată de o alta, a fost obligat să fugă în 

țara de amoniti. 

{4:27} asa ca Menelau luat Principatul:, dar ca pentru 

bani pe care el a promis împăratului, a luat bine 

comanda pentru ea, deşi Sostratis domn al castelului impune: 

{4:28} pentru s'a appertained Adunarea 

vamale. De aceea ei au fost ambele numite înaintea 
împăratului. 



{4:29} acum Menelau plecat fratele său Lysimah lui 

locul în preoţie; şi lăzi Sostratus stânga, care a fost 

guvernator al Cyprians. 

{4:30} în timp ce aceste lucruri au fost în a face, ei din Tars 

şi Mallos făcut insurecţie, deoarece acestea au fost date 

concubina regelui, numit Antioh. 

{4:31}, apoi a venit regele în toate grabă pentru a potoli setea 
de materie, 

lăsând Andronicus, un om în autoritate, pentru adjunctul său. 

{4:32} acum Menelau, presupunând că el a ajuns o 

timp convenabil, a furat anumite vase de aur din 

templu, şi -a dat unele dintre ele Andronicus, şi unele el 

vândute în Tirului şi oraşe de jur împrejur. 

{4:33} care cînd simona a ştiut cu certitudine, a mustrat 

El, şi s-a retras el însuşi într-un sanctuar la Daphne, care 

zace de Antiohia. 

{4:34} de aceea Menelau, scoaterea Andronicus, 

rugat-l pentru a obţine Vj_smoker în mâinile sale; care fiind 

convins thereunto şi apropie Vj_smoker în înşelăciune, a dat 

El mâna dreaptă cu jurămintele; şi deşi el au fost suspectate 



de el, el încă convins-l pentru a ieşi din 

Sanctuary: care imediat a închis fără a ţine seama de 

Justiţie. 

{4:35} pentru care determina nu numai evreii, dar mulţi 

de asemenea, de alte naţiuni, a avut mare indignare, şi au fost 
mult 

întristat pentru uciderea fără justă cauză a omului. 

{4:36} și când regele a venit din nou la 

locuri despre Cilicia, evreii care au fost în oraş, şi 

unele dintre grecii care detesta faptul, de asemenea, s-au plans 

deoarece dumitru a fost ucis fără cauză. 

{4:37}, prin urmare, Antioh a fost din toată inima îmi pare rău, 
şi 

s-a mutat la păcat, şi a plâns, din cauza sobru şi modest 

comportamentul celui care murise. 

{4:38} fi aprins cu furie, imediat a luat 

Andronicus lui violet, şi chiria pe hainele lui, şi 

El conduce prin tot orasul la acel loc foarte, 

în cazul în care el a comis impietate împotriva Vieru, ucis 

El a blestemat criminal. Astfel Domnul recompensaţi-l lui 

pedeapsa, după cum el a meritat. 



{4:39} acum când mulţi sacrileges au fost comise în 

oraşul de Lysimah cu acordul lui Menelau, și 

fructe ale acestora s-a răspândit în străinătate, mulţimea s-au 
adunat 

ei împreună împotriva Lysimah, multe vase de 

fiind deja purtat de aur. 

{4:40} după care oamenii obişnuiţi în creştere, şi de a fi 

umplut cu furie, Lysimah armate aproximativ trei mii 

bărbaţi, şi a început mai întâi să ofere violenţei; fiind Auranus 

liderul, un om de departe plecat ani, şi nu mai puţin în nebunia. 

{4:41} ei apoi văzând tentativa Lysimah, unele 

pietrelor prins ei, unele cluburi, alţii iau pumni de 

praf, care a fost următorul la îndemână, le împreună la arunca 

Lysimah, şi cei care a stabilit asupra lor. 

{4:42} astfel de mulţi dintre ei au rănit, şi unele au 

a lovit la sol, şi toate dintre ele au forţat să fugă: dar 

în ceea ce priveşte churchrobber el însuşi, l-au ucis pe lângă 

trezorerie. 

{4:43} de aceste chestiuni, prin urmare, a existat o acuzaţie 

stabilite împotriva lui Menelau. 



{4:44} acum când regele a venit la Felix, trei bărbaţi care 

au fost trimise de la Senat a pledat cauza înaintea lui: 

{4:45} dar Menelau, acum fiind condamnat, a promis 

Ptolemee fiul lui Dorymenes sa-i dau bani de mult, dacă 

El s-ar Pacifica regele faţă de el. 

{4:46} Whereupon Ptolemee luând regele deoparte într-un 

anumite Galerie, cum ar fi fost de a lua aer, a adus să-l fi 

de un alt spirit: 

{4:47} noastre că el evacuate Menelau din 

acuzaţiile, care în pofida a fost cauza tuturor 

rele: şi acei oameni săraci, care, dacă le-a spus lor 

cauza, da, înainte de sciţi, ar trebui să au fost judecat 

nevinovat, le-a condamnat la moarte. 

{4:48} astfel ei care a urmat în materie oraşului, şi 

pentru oameni, şi pentru vasele sfinte, a suferit în curând 

pedeapsă nedreaptă. 

{4:49} chiar şi de aceea ei a Tirului, s-a mutat cu ură 

că fapta rea, a provocat-le să fie înmormântat onorabil. 

{4:50} si asa prin lăcomia de le care 

au fost puterii lui Menelau a rămas încă în autoritate, 



creşterea în răutate, şi de a fi un mare trădător cetăţenilor. 

{5:1} cam în acelaşi timp Antioh pregătit a doua sa 

călătorie în Egipt: 

{5:2} şi apoi s-a întâmplat, care prin tot orasul, pentru 

spatiul aproape de patruzeci de zile, au fost observate călăreţi 

rulează în aer, în pânză de aur, şi înarmaţi cu lănci, 

ca o trupă de soldaţi, 
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{5:3} și trupe de cavalerie în matrice, întâmpină şi 

rulează unul împotriva altuia, cu agitare de scuturi, şi 

multitudine de pikes, desen de săbii şi turnarea 

darts, şi strălucitoare de ornamente de aur, şi de a exploata de 
toate 

felul. 

{5:4} aceea fiecare om care s-au rugat acea aparitie 

s-ar putea transforma la bun. 

{5:5} acum când a fost plecat mai departe un zvon fals, ca 

Deşi Antioh a fost mort, Jason a luat cel puţin o 

mii de oameni, şi a făcut brusc un atac asupra oraşului; 

şi cei ce au fost pe pereţii fiind pus înapoi, şi 



City la lungime luate, Menelau a fugit în castel: 

{5:6}, dar Jason a ucis propria cetăţenilor fără milă, nu 

având în vedere că pentru a obţine ziua lui propria naţiune 

ar fi o zi foarte nefericită pentru el; dar de gândire ei 

a fost duşmanii săi, şi nu de conaţionalii săi, care a 

a cucerit. 

{5:7} dar pentru toate acestea a obţinut nu principat, 

dar la ultima ruşinea primite pentru recompensa de trădare 
sale, 

şi a fugit din nou în ţara de amoniti. 

{5:8} în cele din urmă, prin urmare, el a avut o revenire 
nefericit, 

acuzat înainte Aretas al regelui de arabi, 

fug la oras la oras, urmărite tuturor oamenilor, urât ca o 

Forsaker de legile, şi fiind avut în urâciune ca un 

deschide duşmanul din ţară şi conaţionalii lui, el a fost aruncat 

în Egipt. 

{5:9} astfel el care a condus mulţi din ţara lor 

au pierit într-o ţară străină, retrage lacedemonieni, 

şi acolo de gândire pentru a găsi înlesnire datorită lui Horia: 

{5:10} si el care a alungat de multe si a avut nici unul 



plânge-l, nici orice înmormântări solemnă la toate, nici 

mormânt cu părinţii săi. 

{5:11} acum când acest lucru care a fost făcut a venit la rege 

masina, el a crezut că s-au răsculat Judea: după care 

scoaterea din Egipt într-un spirit furios, el a luat Cetatea de 

forţa armelor, 

{5:12} şi a poruncit oamenilor săi de război nu pentru a cruţa 
astfel 

aşa cum s-au întâlnit, şi să ucidă ca a crescut la case. 

{5:13} astfel acolo a fost uciderea de tineri şi bătrâni, a 

departe de bărbaţi, femei şi copii, ucigând fecioare şi 

sugari. 

{5:14} si au fost distruse în decurs de trei 

zile întregi, fourscore mii, drept care patruzeci de mii 

au fost ucişi în conflict; şi nici mai puţine vândute decât ucis. 

{5:15} încă nu a fost el de conţinut cu acest lucru, dar se 
presupune că 

Du-te în Sfânta Templului din toată lumea; Menelau, 

trădător că legile şi propria sa ţară, fiind lui 

Ghid: 

{5:16} şi luând vasele sfinte cu mâinile poluate, 



şi cu profan mâinile trăgând în jos lucrurile care au fost 

dedicat de alte regii augmentare şi slava şi 

onoare al locului, le-a dat departe. 

{5:17} şi deci arogant a fost Antioh în minte, că el 

nu a considerat că Domnul a fost supărat pentru o perioada de 
timp pentru 

păcatele dintre ei, care locuiau în oraş, şi, prin urmare, ochiul 
său a fost 

nu pe locul. 

{5:18} pentru a ei nu fost anterior învelite în multe 

păcatele, acest om, de îndată ce el a venit, a fost imediat 

biciuit şi pune înapoi la greşelile sale, ca Heliodorus 

a fost, cine Seleucus regele trimise să Vezi la trezorerie. 

{5:19} totuşi Dumnezeu nu a ales oameni pentru 

loc de dragul, dar locul departe binele poporului. 

{5:20} și, prin urmare, locul în sine, care a fost partas 

cu ei de adversitate, care s-a întâmplat pentru a naţiunii, a făcut 

după aceea comunica beneficii la trimis de la Domnul: 

si ca acesta a fost părăsit în mânia Celui Atotputernic, astfel 
încât 



din nou, Domnul mare fiind împăcat, acesta a fost creat cu 
toate 

slava. 

{5:21} asa ca atunci cand Antioh au efectuat din templu un 

mie și opt sute de talente, a plecat în grabă toate 

la Antiohia, weening în mândria lui pentru a face teren 

navigabil, şi mare acceptabil jos: aceasta a fost 

trufia mintii sale. 

{5:22} și a părăsit guvernatorilor să contrarieze naţiunii: la 

Ierusalim, Philip, pentru ţara sa a frigiana, precum şi pentru 

maniere mai barbar decât el, că-l acolo; 

{5:23} și la Garizim, Andronicus; şi în afară de aceasta, 

Menelaus, care mai rău decât toţi ceilalţi goale o mâna grea 

asupra cetăţenilor, au o minte rău intenţionat împotriva lui 

concetăţenilor evrei. 

{5:24} a trimis, de asemenea, că ringleader detestabil 
Apollonius 

cu o armată de două şi douăzeci de mii, comanda-l 

a ucide toţi cei care erau în vârsta lor cele mai bune, şi să vândă 

femei şi tineri sortare: 

{5:25} care vin la Ierusalim, şi pretinde pace, 



înduri până în ziua de sfântă de Sabat, atunci când se iau 

Păstra sfântă zi de evrei, el a poruncit oamenilor săi să braţ 

ei înşişi. 

{5:26} şi deci el a ucis pe toţi cei care s-au dus la 

Sărbătorirea Sabatului, şi trece prin oraşul cu 

arme ucis mari mulţimi. 

{5:27} dar Iuda Maccabeus cu nouă altora, sau 

thereabout, s-a retras în pustie, şi a trăit 

în Munţii după modul de fiare, cu său 

Compania, care hrănite ierburi continuu, ca nu cumva să se 

părtaşi a poluării. 

{6:1} nu mult timp după aceea regele trimise un bătrân de 

Atena a obliga ca evreii să se îndepărteze de la legile lor 

părinţii, şi nu de a trăi după legile lui Dumnezeu: 

{6:2} şi de poluare, de asemenea, Templul din Ierusalim, şi să 

numim Templului Jupiter olimpius; şi că în Garizim, 

lui Jupiter apărător de străini, aşa cum a făcut doresc asta 

a locuit în locul. 

{6:3} venirea în acest necaz s-a inflamat şi 

vătămare a poporului: 



{6:4} pentru templul a fost umplut cu revoltă şi revelling de 

Neamurile, care dallied cu curvele, şi a avut a face cu 

femei în circuitul locurilor sfinte, şi în afară 

care a adus în lucruri care nu au fost legale. 
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{6:5} altarul, de asemenea, erau pline de lucruri profane, care 

Legea forbiddeth. 

{6:6} nu a fost legală pentru un om să ţină Sabatul 

zile sau posturi vechi, sau pentru a profesa la toate a fi un 
evreu. 

{6:7} și în ziua naşterii regelui lunar ei 

au fost aduse de amar constrângere să mănânce de sacrificii; şi 

atunci când a fost păstrat rapid de Bacchus, evreii au fost 

obligat să merg în procesiune la Bacchus, transportă iederă. 

{6:8} în plus a ieşit un decret la vecinul 

oraşe ale păgânilor, de sugestie Ptolemee, împotriva 

Evrei, că ar trebui să respecte moda acelaşi, şi se 

părtaşi jertfele lor: 

{6:9} şi cine ar se conformează ei înşişi să 

maniere neamurilor ar trebui să fie pedepsit cu moartea. Apoi 
s-ar putea 



un om vazut mizerie prezent. 

{6:10} de acolo au fost două femei aduse, care au avut 

circumcis copiii lor; Cine când ei au condus în mod deschis 

rotunde despre oraş, babes predarea la sanii lor, ei 

i-a aruncat în jos cu capul înainte de perete. 

{6:11} şi alţii, care au rula împreună în peşteri lângă 

pentru a păstra în ziua Sabatului în secret, fiind descoperit de 

Filip, s-au tot ars împreună, pentru că au făcut o 

conştiinţa să se ajute singuri pentru onoarea de a mai 

ziua sfântă. 

{6:12} acum va indemn cei care citesc aceasta carte, care le 

nu fi descurajat pentru aceste calamităţi, dar că ei judeca 

aceste pedepse să nu fie pentru distrugere, dar pentru o 

chastening naţiunii noastre. 

{6:13} pentru că este un semn de mare bunătatea lui, atunci 
când 

cei răi împlinitori sunt suferit nici mult timp, dar imediat 

pedepsit. 

{6:14} pentru nu ca şi în alte naţiuni, care Domnul 

forbeareth cu răbdare pentru a pedepsi, până când au fi venit 



plinătatea de păcatele lor, astfel încât el a dealeth cu noi, 

{6:15} ca nu cumva că, fiind ajuns la înălţimea de păcat, 

după aceea el ar trebui să se răzbune dintre noi. 

{6:16} și, prin urmare, el nu withdraweth mila lui 

la noi: şi deşi el a pedepsi cu adversitate, încă doth el 

nu va părăsi poporul lui. 

{6:17} dar să-ţi că noi la vorbit pentru un avertisment: 

noi. Şi acum am ajuns la declararea din materia 

câteva cuvinte. 

{6:18} Eleazar, una dintre principalele cărturarii, un om în 
vârstă, 

şi de o mină bine favorizate, a fost constrâns să 

deschide gura lui, şi să mănânce porcine pe carne. 

{6:19} dar el, alegând mai degrabă să mori glorios, decât la 

Live colorate cu o astfel de urâciune, scuipat-l mai departe, şi 

a venit din propria armonie la chin, 

{6:20} ca acesta pătimească pentru a veni, care sunt hotărâte să 

iasă în evidenţă faţă de astfel de lucruri, ca nu sunt legale 
pentru dragostea lui 

viaţă pentru a fi gustat. 

{6:21} dar ei care a avut taxa de această sărbătoare răi, 



veche cunoştinţă a trebuit cu omul, luându-l 

rugat l ia deoparte, el a aduce trupul lui dispoziţii, 

cum ar fi fost legală pentru el de a utiliza, şi face ca în cazul în 
care el a mâncat 

cărnii luate de la sacrificiu comandată de regele; 

{6:22} că în acest sens el ar putea fi eliberat de moarte, 

şi pentru vechea prietenie cu ei găsi favoarea. 

{6:23}, dar el a început să ia în considerare discret, si ca a 
devenit 

vârsta lui, şi excelenţa lui ani vechi, şi 

onoarea de capul lui gri, pe care a venit, şi său cel mai 

sincer de educaţie de la un copil, sau mai degrabă legea sfântă 
a făcut 

şi dat de Dumnezeu: prin urmare, el a răspuns în mod 
corespunzător, şi 

voit-le straightways pentru a trimite-l la mormânt. 

{6:24} pentru nu lasă epoca noastră, a spus el, în orice fel să 

disimula, prin care multe persoane tinere ar putea să cred că 

Eleazar, fiind optzeci de ani vechi şi zece, au plecat acum 

la o religie ciudat; 

{6:25} si asa ei prin mina de ipocrizie, şi dorinţa de a 



Live un pic de timp şi un moment mai mult, ar trebui să fie 
înşelaţi 

de mine, şi I a lua o pata la mina de limită de vârstă, şi să-l 

abominabil. 

{6:26} pentru deşi pentru momentul actual eu ar trebui să fie 

livrate de pedeapsa oamenilor: încă nu ar trebui să am 

scăpa de mâna Celui Atotputernic, nici viu, nici mort. 

{6:27} de aceea acum, bărbăteşte schimbarea acestei vieţi, vor 

arăta eu astfel un unul ca mine de vârstă requireth, 

{6:28} şi se lasă un exemplu notabil pentru a fi cum ar fi tineri 

să moară de bună voie şi curaj pentru onorabil şi 

legilor sfinte. Şi când el a spus aceste cuvinte, imediat 

El a mers la chinul: 

{6:29} care a condus-l schimbarea bunăvoinţa ei goale 

-l un pic înainte, în ură, deoarece prezicînd discursuri 

a procedat, cum credeau, din un disperat mintea. 

{6:30}, dar când a fost gata să moară cu dungi, el 

gemu, şi a spus, este evident Domnului, că n-are 

cunoştinţe Sfânt, că întrucât I s-ar putea au fost livrate 

la moarte, am acum suporta durerile în gât în corpul fiind 



bătut: dar în suflet sunt bine de conţinut pentru a suferi aceste 
lucruri, 

pentru că mă tem de el. 

{6:31} şi astfel acest om a murit, lăsând moartea lui pentru o 

exemplu de un curaj nobil, şi un memorial de virtute, nu 

doar tinerii, ci toate naţiunii sale. 

{7:1} s-a trece, de asemenea, că şapte fraţi cu lor 

mama au fost luate, şi obligat de către regele împotriva 

drept la gust porcine pe carne, şi s-au chinuit cu 

flageluri şi bice. 

{7:2} dar unul dintre ei care vorbea mai întâi a spus astfel, ceea 
ce 

vrea tu cere sau pentru a afla noi? Suntem gata să moară, mai 
degrabă 

decât să încălcăm legile părinţilor noştri. 

{7:3}, atunci regele, fiind într-o furie, comandată de bucătărie 

şi căldări să se facă cald: 

{7:4} care imediat încălzit, el a poruncit să 

taie limba celui care vorbea în primul rând, şi să taie 

cea mai mare măsură părţi ale corpului său, restul de fraţii lui şi 
a lui 



mama uitat pe. 

{7:5} acum când el a fost astfel mutilat în toţi membrii săi, 
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El a poruncit el încă fiind în viaţă să fie adus la foc, 

şi să fie prajit in tigaie: şi vapori de tigaie a fost 

pentru un spaţiu bun dispersate, au îndemnat unul pe altul cu 

mama a muri bărbăteşte, spunând astfel, 

{7:6} Domnul Dumnezeu se uită la noi, şi într-adevăr a 

confort în noi, ca Moise în piesa lui, care a asistat la 

feţele lor, a declarat, spunând, şi el trebuie să fie mângâiat în 

slujitorii săi. 

{7:7} asa ca atunci cand primul a fost mort după acest număr, le 

Adus al doilea să-l facă un stoc batjocoritor: şi când 

ei au tras de pe pielea capului cu părul, acestea 

a întrebat el, Wilt tu mănânci, înainte ca vei fi pedepsit 

pe parcursul fiecărui membru al tău corp? 

{7:8} dar el a răspuns în propria sa limbă, şi a spus, nr. 

De aceea a primit, de asemenea, chinul următoarea în ordine, 
ca 

fosta făcut. 



{7:9} şi atunci când el era la ultima suflare, a spus el, tu ca 

o furie takest-ne din această viaţă, dar regele 

lumea se ridica noi, care au murit pentru legile sale, până la 

viata vesnica. 

{7:10} după el a treia a fost făcut un stoc batjocoritor: 

şi când a fost necesar, el pune limba lui, şi că 

dreapta în curând, mai departe lui mâinile exploataţie 
bărbăteşte. 

{7:11} şi a spus cu curaj, acestea am avut din cer; 

şi pentru actele lui am dispreţuiesc si la el sper sa 

primi-le din nou. 

{7:12} noastre că regele, că şi ei şi au fost cu 

El, minunat curajul tânărului, pentru că el 

nimic considerate durerile. 

{7:13} acum când acest om a fost mort, de asemenea, au 
chinuit 

şi mangled al patrulea în mod similar. 

{7:14} asa ca atunci cand a fost gata să moară a spus astfel, este 

bun, fiind pus la moarte de oameni, să caute speranta la 
Dumnezeu 

pentru a fi ridicat din nou de el: în ceea ce pentru tine, să ai no 



Învierea la viaţă. 

{7:15} apoi au adus, de asemenea, a cincea, şi mangled 

-l. 

{7:16} apoi el a uitat la împăratul, şi a spus, ai 

putere asupra bărbaţilor, eşti supus putrezirii, tu faci ceea ce tu 

veşteji; dar nu cred că naţiunea noastră este parasit de 
Dumnezeu; 

{7:17} dar respecta o vreme, şi Iată Marea sa putere, 

cum el va chinui tine şi sămânţa ta. 

{7:18} după el, de asemenea, au adus al şaselea, care fiind 

a declarat gata să moară, nu fi înşelaţi fără un motiv: pentru noi 

suferi de aceste lucruri pentru noi înşine, au păcătuit împotriva 
noastră 

Dumnezeu: prin urmare lucrurile minunate sunt făcut ni. 

{7:19}, dar cred că nu tu, care takest în mână, să depună 
eforturi 

împotriva lui Dumnezeu, că tu vei scapa nepedepsite. 

{7:20}, dar mama a fost minunat, mai presus de toate, şi 

demn de onoare memorie: pentru atunci când a văzut ei şapte 

Fii ucis în decurs de o zi, ea a născut cu o 

curajul de bun, din cauza speranţa că ea a avut in Domnul. 



{7:21} da, a îndemnat fiecare dintre ele în propriul ei 

limba, umplut cu spiritele curajos; şi amestecând până ei 

efeminat gândurile cu un stomac bărbătesc, ea a zis: 

ei, 

{7:22} nu pot spune cum aţi intrat în pântecele meu: i 

nici nu ţi-a dat suflare, nici viaţa, nici nu a fost am format 

membrii de fiecare dintre voi; 

{7:23} dar fără îndoială, Creator al lumii, care 

Generația a omului, şi a aflat de început 

de toate lucrurile, va oferi, de asemenea propriul său îndurării 
respiraţia şi 

viaţa din nou, ca voi acum privesc nu vă propriul selves sa 

legile sake. 

{7:24} acum Antioh, care gândire însuşi dispreţuit, şi 

creadă că pentru a fi un discurs condamnabil, în timp ce cel mai 
mic 

era încă în viaţă, a făcut nu numai îndemna el prin cuvinte, ci şi 

l-a asigurat cu jurământ, că el ar face el atât un bogat 

un om fericit, în cazul în care el s-ar transforma din legile sale 

părinţii; şi că, de asemenea, el l-ar lua pentru prietenul său, şi 

încredere în el cu afacerile. 



{7:25} dar când tânărul ar în nici un caz nu ascultăm 

zis rege numit mama lui, şi îndemnaţi ei care 

ea ar sfat tânăr pentru a salva viaţa lui. 

{7:26} şi atunci când el a îndemnat ei cu multe cuvinte, 

ea-l-a promis că ea ar sfat fiul ei. 

{7:27} dar ea însăşi plecau spre el, râs 

tiran crud la dispreţul, a vorbit în limba ei de tara pe acest 

mod; O fiul meu, ai milă la mine că te-a născut nouă 

luni în pântecele meu, şi ţi-a dat aceste trei ani, şi 

te-a hrănit şi adus-te la această vârstă, şi 

suferit probleme de educaţie. 

{7:28} va indemn ţi, fiul meu, uita-te la cer şi 

pământul, şi tot ce este acolo, şi consideră că Dumnezeu a făcut 

le de lucruri care erau nu; şi aşa a fost facut omenirii 

de asemenea. 

{7:29} frica nu acest chinuitor, dar, fiind demn de a ta 

fratilor, ia ta moarte care poate primi tine din nou, în 

mila cu fraţii tăi. 

{7:30} Whiles ea vorbea încă aceste cuvinte, 

Tânărul a spus, cine aşteptaţi voi pentru? Nu vor să se supună 



porunca regelui: dar vor asculta de porunca lui 

Legea care s-a dat părinţilor noştri de Moise. 

{7:31} şi tu, care ai fost autorul toate rele 

împotriva evreilor, nu vei scăpa mâinile lui Dumnezeu. 

{7:32} pentru suferim datorită păcatelor noastre. 

{7:33} si desi viu Domnul fie supărat cu noi o 

puţin în timp ce pentru chastening şi corectarea, încă se fi 

la unul din nou cu slujitorii săi. 

{7:34} dar tu, omule fără Dumnezeu, şi de cele mai multe toate 
celelalte 

cei răi, fie nu ridicat fara o cauza, nici umflat cu 

speranţele incert, ridicând mîna împotriva slujitorilor de 

Dumnezeu: 

{7:35} pentru tu nu ai scăpat încă judecata 

Atotputernicul Dumnezeu, care vede toate lucrurile. 

{7:36} pentru fraţii noştri, care acum au suferit o scurtă 

durere, sunt mort sub Legământul lui Dumnezeu de viaţă 
veşnică: dar 
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tu, prin judecata lui Dumnezeu, vei primi doar 

pedeapsa pentru mandria ta. 



{7:37} dar eu, ca fraţii mei, oferi până corpul meu şi de viaţă 

pentru actele părinţilor noştri, rugător lui Dumnezeu că el ar 

rapid fie milă şi de naţiunii noastre; şi ca să de 

chinurile şi pedepsele poţi să mărturisim, că El singur este 
Dumnezeu; 

{7:38} și că în mine şi fraţii mei mânia lui 

Atotputernic, care este adus drept asupra naţiunii noastre, 
poate 

încetează. 

{7:39} decât regele ' fi într-o furie, predat-l mai rău 

decât toţi ceilalţi, şi a luat-o grav că el a fost batjocorit. 

{7:40} asa ca acest om a murit fără pată, şi a pus toată 
încrederea lui 

în Domnul. 

{7:41} ultima de toate după fiii mama a murit. 

{7:42} să-ţi fie suficient acum a vorbit cu privire la 

sărbători idolatru, şi torturile extreme. 

{8:1} apoi Iuda Maccabeus, şi cei ce au fost cu 

i-a intrat privily în oraşele şi numit lor kinsfolks 

împreună, şi au luat ei tot cum ar fi continuat în 

Religia evreilor, şi asamblate aproximativ şase mii de oameni. 



{8:2} şi au chemat de Domnul, că el ar arata 

asupra poporului care a fost călcat în picioare de toate; şi, de 
asemenea, păcat 

templu pângărit oamenilor nelegiuiţi; 

{8:3} şi că el ar avea compasiune asupra oraşului, 

inflamat tricolorului, şi gata să se facă chiar cu solul; 

şi auzi sângele pe care a strigat la el, 

{8:4} şi amintiţi-vă cei răi sacrificarea inofensiv 

sugari şi hule comise împotriva numele lui; 

şi că el ar arăta ura lui împotriva răi. 

{8:5} acum când Maccabeus avut compania sa despre el, 

El nu ar putea fi rezistat de păgâni: pentru mânia lui 

Domnul a fost transformat în mila. 

{8:6} de aceea el a venit la neaşteptate, şi ars până oraşe 

şi oraşe, şi a luat în mâinile sale cele mai spatioase 

locuri, şi biruit şi pus să zbor nici un număr mic de 

duşmanii săi. 

{8:7} dar special a profitat de el de noapte pentru 

astfel de încercări ascuns, noastre că fructe de Sanctitatea sa 

s-a răspândit unde fiecare. 



{8:8} aşa că atunci când Philip a văzut că acest om a crescut de 
mic 

şi mic, şi că lucruri prosperat cu el încă mai mult şi 

mai mult, el a scris lui, guvernator al Celosyria 

şi Phenice, să cedeze mai mult ajutor regelui afacerilor. 

{8:9} apoi imediat alegerea Nicanor fiul lui 

Patrocle, unul dintre prietenii lui speciale, el l-a trimis cu nr 

mai puţin de douăzeci de mii de toate neamurile de sub el, la 
rădăcină 

în întreaga generaţie a evreilor; şi cu el el 

s-au alăturat, de asemenea, Gorgias un căpitan, care, în materie 
de război, au avut 

experienta mare. 

{8:10} asa ca iuliana s-a angajat pentru a face bani atât de mult 
de 

Iudeii captivi, aşa cum ar trebui să acoperirii tributul a două 

mie talentele, care regele trebuia să plătească pentru romani. 

{8:11} de aceea imediat a trimis în oraşele asupra 

coasta Mării, proclamând o vânzare de Iudei captivi, şi 

promiţând că acestea ar trebui să aibă optzeci şi zece corpuri 

pentru un singur talent, nu ma asteptam de răzbunare, care a 
fost de a 



urmaţi asupra lui de la Atotputernicul Dumnezeu. 

{8:12} acum când cuvântul a fost adus lui Iuda de 

Nicanor venire a lui, şi el a împărtăşit la cei care au fost 

cu el ca armata a fost la îndemână, 

{8:13} care au fost speriati, şi Justiţie a optat 

Dumnezeu, a fugit și s-au transmis departe. 

{8:14} altele vândut tot ce ei au plecat, şi deasupra 

rugat-l ia Domnul să dă-le, vândute de cei răi 

Nicanor înainte s-au întâlnit împreună: 

{8:15}, şi dacă nu pentru ei, pentru încă 

legăminte El a făcut cu părinţii lor, şi pentru său Sfânt 

şi glorioasa numele, prin care au fost numite. 

{8:16}, astfel încât Maccabeus chemat oamenii împreună 

număr de şase mii, şi îndemnaţi-i să nu fie 

lovit cu teroare a inamicului, nici să se teamă de mare 

multitudine de păgâni, care au venit în mod greşit împotriva lor; 

dar pentru a lupta bărbăteşte, 

{8:17} şi a stabilit înainte de ochii lor prejudiciul care le 

nedrept a făcut pentru locul sfânt, şi manipularea crud 



oraşului, drept pentru care au făcut o bătaie de joc, şi, de 
asemenea, 

luând departe de guvernul strămoşilor lor: 

{8:18} pentru ei, a spus el, încrederea în armele lor şi 

îndrăzneală; dar încrederea noastră este în Atotputernic care la 
o 

Beck pot arunca în jos ambele le care vin împotriva noastră, şi 

de asemenea, toată lumea. 

{8:19} în plus, el a povestit le ce ajută 

strămoşii lor au găsit, şi cum acestea au fost livrate, 

atunci când sub Sanherib o sută optzeci şi cinci 

mii au pierit. 

{8:20} și m-a spus ei de luptă, care au avut în 

Babilon cu Galateni, cum au venit, dar opt 

mie toate de afaceri, cu patru mii 

Macedonenii, şi că macedonenilor fiind nedumerit, 

a distrus opt mii o sută douăzeci 

mie din cauza ajutorul de care au avut din cer, şi 

asa ca a primit o mare prada. 

{8:21} astfel când făcuse le îndrăzneţ cu acestea 

cuvinte, şi gata să moară pentru legea şi ţară, el 



împărţit armata în patru părţi; 

{8:22} şi s-au alăturat cu sine propria fraţilor, liderii 

de fiecare bandă, de spirit Simon, şi Joseph şi Jonathan, 

dând fiecare 1:15 sute de oameni. 

{8:23}, de asemenea, el a numit Eleazar a citit cartea sfântă: 

şi atunci când el le-a dat această ordine, ajutorul 

Dumnezeu; El conduce prima trupa, 

{8:24} şi cu ajutorul celui Atotputernic au ucis mai sus 

nouă mii de duşmanii lor, şi răniţi şi mutilaţi 

cea mai mare parte de Nicanor pe gazdă, şi deci pune toate 
pentru zbor; 

{8:25} şi a luat banii lor, care a venit să cumpere, şi 

le-a urmărit mult: dar lipsit de timp s-au întors: 
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{8:26} pentru că a fost ziua dinanitea Sabatului, şi 

prin urmare, acestea să urmărească nu mai le. 

{8:27} asa ca atunci cand ei au adunat lor blindate, 

şi rasfatata duşmanilor lor, ei s-au ocupat despre 

Sabatul, randament mai mare laudă şi mulţumiri pentru 

Domnul, care le-a avut conservate până în acea zi, care a fost 



începând din mila distilare asupra lor. 

{8:28} și după Sabat, când ei au dat o parte din 

prada a mutilat, şi văduve şi orfani, 

reziduuri ei împart între ei înşişi şi servitorii lor. 

{8:29} atunci când acest lucru a fost făcut, şi au făcut o 

implorare comune, au rugat l ia Doamne milostiv să 

se impaca cu slujitorii lui pentru totdeauna. 

{8:30} mai mult celor care au fost cu Timotei şi 

Bacchides, care au luptat împotriva lor, au ucis mai sus 

douăzeci de mii, şi deţine foarte uşor de luat de mare şi 
puternic, 

şi împărţit între ele prada multe mai multe, şi a făcut 

mutilat, orfanilor, văduvelor, da, şi de vârstă, de asemenea, 
egal 

în prada cu ei înşişi. 

{8:31} şi când ei s-au adunat lor blindate 

împreună, ei le tot cu atenţie în conformitate convenabil 

locuri si ramasita de prada au adus la 

Ierusalimul. 

{8:32}, au ucis, de asemenea, Philarches, acea persoană rea, 

care a fost cu Timotei şi a enervat evrei mulţi 



moduri. 

{8:33} in plus la în momentul în care au păstrat sărbătoare 
pentru 

Victoria în ţara lor au ars Callisthenes, care a avut 

foc la porţile sfinte, care au fugit într-o casă mică; 

şi astfel, el a primit o îndeplinească recompensa pentru 
răutatea lui. 

{8:34} în ceea ce priveşte faptul că cea mai ungracious Nicanor, 
care au avut 

o mie de negustori să cumpere evreilor, a adus 

{8:35} a fost prin ajutorul Domnului a adus în jos 

le, care a făcut puţin cont; şi punerea în afara 

îmbrăcăminte său glorios, şi descărcare companiei sale, el a 
venit 

ca Rob fugar prin midland zis Antiohiei 

cu foarte mare dezonoare, pentru care a fost distrus gazdei 
sale. 

{8:36} astfel el, care a luat asupra lui, să facă bine să 

Romani tribut lor prin intermediul captivi în Ierusalim, a spus 

în străinătate, că evreii au avut Dumnezeu să lupte pentru ei, şi 

prin urmare, nu ar putea fi rănit, deoarece au urmat 

legile care le-a dat. 



{9:1} despre acel moment a venit Antioh cu ocară afară 

ţării de Persia 

{9:2} pentru a intrat oraşul numit Persepolis, şi 

a mers să jefuiască Templului, şi să deţină oraş; 

după care rulează mulţimea să se apere cu 

armele lor, pune-le să zbor; şi aşa sa întâmplat, că 

Antioh fiind pus să zbor a locuitorilor s-a întors 

cu ruşine. 

{9:3} acum când a venit Ecbatane, a fost adus în ştiri 

El ce s-a întâmplat lui Nicanor şi Timotei. 

{9:4} apoi umflarea cu furie. El a crezut că pentru a razbuna 

la evreii rusine făcut zis de cei care 

a făcut el să fugă. De aceea a poruncit lui chariotman a 

conduce fără încetare şi expediere călătoriei, 

judecata lui Dumnezeu acum după el. Pentru el a vorbit 

cu mândrie în acest fel, că el va veni la Ierusalim şi 

face un loc comun îngroparea evreilor. 

{9:5} dar Domnul cel Atotputernic, Dumnezeu Isreal, izbit 

-l cu o plagă incurabilă şi invizibil: sau imediat ce el 

a rostit aceste cuvinte, o durere a intestinelor, care a fost 



remediless a venit la el, şi chinurile inflamat interior 

piese; 

{9:6} şi că cea mai bună dreptate: pentru el au chinuit alte 

Men's intestinelor cu chinuri multe şi ciudat. 

{9:7} dar el nimic nu la toate au încetat la lui fanfaronadă, 

dar încă a fost umplut cu mândrie, respiraţie foc în furia lui 

împotriva evreilor, şi comanda pentru a grabă drumul: dar 

l-a întâmplat că a căzut de carul său, efectuate 

violent; aşa că având o cădere în gât, toţi membrii lui 

corpul a fost mâhnit mult. 

{9:8} si astfel el că un pic anterior crezut că el ar putea 

comanda valurile Marii, (atât de mândru era dincolo de 

conditia omului) şi munţii înalţi, în greutate de un 

echilibru, acum a fost aruncat pe pământ, şi transportate în o 

horselitter, shewing mai departe unto toate manifestă puterea 

Dumnezeu. 

{9:9} astfel încât viermi sculat din organism a acestui 

omul rău, şi whiles a trăit în durere şi de durere, sa 

carne a căzut departe, şi murdăria mirosul său a fost noisome 

a armatei sale. 



{9:10} și omul, care a gândit un pic înainte de a putea 

ajunge la stele de pe cer, nici un om nu ar putea suporta să 
efectueze 

pentru lui putoarea intolerabilă. 

{9:11} aici, prin urmare, fiind afectate, el a început să 
părăsească 

mândria lui mare, şi să ajungă la cunoaşterea de sine 

de flagelul lui Dumnezeu, durerea lui fiecare moment în 
creştere. 

{9:12} şi când el însuşi nu ar putea respecta sale proprii 

mirosul, el a spus aceste cuvinte, se întâlni pentru a va supune 

Dumnezeu, şi că un om care este muritor nu ar trebui să cred 
cu mândrie 

de el însuşi dacă el ar fi fost Dumnezeu. 

{9:13} această persoană rea a promis de asemenea Domnului, 

care acum nu mai avea milă de el, zicând: astfel, 

{9:14} că cetatea sfântă (care se ducea în 

grabă a pune-o chiar cu solul şi de a face o 

comune de îngropare,) el ar pune în libertate: 

{9:15} şi ca atinge evreii, pe care el a judecat 

nu demn atât de mult încât să fie înmormântat, dar să fie 
aruncaţi cu 



copiii lor de a fi devorate de păsările şi animalele sălbatice, 

El le-ar face egal tuturor cetăţenilor din Atena: 

{9:16} şi Templul Sfânt, care înainte de el a stricat, 

El ar garnisiti cu cadouri frumos, şi de a restaura toate Sfânt 

acoperirea vaselor cu multe altele, şi din propriile venituri 

taxe aparţinând sacrificii: 

{9:17} da, şi că, de asemenea, el ar deveni un evreu, el însuşi, 

Du-te prin toata lumea care a fost locuit şi să declare 

puterea lui Dumnezeu. 

{9:18} dar pentru toate astea nu ar înceta sa dureri: pentru 

doar judecata lui Dumnezeu a venit asupra lui: aceea 
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disperat a sănătăţii sale, a zis Iudeilor scris scrisoarea 

subscrise, care conţin sub formă de rugăciune, după 

acest mod: 

{9:19} Antioh, regele și guvernator, la evrei bun 

cetăţenii lui wisheth mult bucurie, sănătate şi prosperitate: 

{9:20}, în cazul în care voi şi copiii voştri tarif bine, şi afacerile 
tale 

fi mulţumirea ta, da foarte mare mulţumiri lui Dumnezeu, 



cu speranţa mea în cer. 

{9:21} în ceea ce pentru mine, am fost slab, sau altceva mi-ar fi 

amintit cu amabilitate dumneavoastră onoarea şi bunăvoinţa 
revenirea afară 

de Persia, şi fiind luate cu o boală gravă, m-am gândit 

este necesar să aibă grijă de siguranţa comune tuturor: 

{9:22} nu neavând sănătate, al meu, dar mare nădejde 

pentru a scăpa de această boală. 

{9:23} dar avand in vedere ca chiar tatal meu, la ce oră 

El a condus o armată în ţările înalt. desemnat un 

succesor, 

{9:24} în scop care, în cazul în care orice lucru căzut contrar 

aşteptare, sau dacă orice veste care au fost aduse au fost 

gravă, ei de teren, să ştie cine era, statul 

a plecat, nu ar putea fi tulburat: 

{9:25} din nou, avand in vedere cum că prinţii care sunt 

borderers şi vecinii lui Împărăţia mea, aşteptaţi pentru 

oportunităţi, şi se aşteaptă ca ceea ce va fi evenimentul. Eu am 

numit fiul meu regele Antioh, care adesea am comis 

şi a felicitat la multi dintre voi, atunci când m-am dus în 



provinciile mare; cărora am scris după cum urmează: 

{9:26}, prin urmare, am ruga şi vă solicităm să vă amintiţi 

beneficiile pe care am făcut vouă în general, şi în special, 

şi că fiecare om va fi mai credincios pentru mine si fiul meu. 

{9:27} pentru că eu sunt convins că el înţelege mintea mea 

va favorabil şi cu gratie randament la dorinţele dumneavoastră. 

{9:28} astfel criminal şi blasfemiator a suferit 

cel mai grav, ca el a rugat alţi bărbaţi, deci a murit el o 

moartea mizerabil într-o ţară ciudată, în munţi. 

{9:29} si Filip, care a fost adus cu el, efectuate 

la trupul său, care, de asemenea, temându-se fiul lui Antioh a 
mers 

în Egipt a lui Philometor. 

{10:1} acum Maccabeus şi compania sa, Domnul 

indrumarea acestora, recuperate Templului şi oraş: 

{10:2} dar altare care păgânii au construit în 

Deschideţi street, şi, de asemenea, capele, au tras în jos. 

{10:3} având curăţate Templului au făcut un alt 

altarul, şi izbitoare pietre au luat foc din ele, şi 

oferit un sacrificiu după doi ani, si stabilit tămâie, şi 



lumini, şi pâinile pentru punere înainte. 

{10:4} atunci că a fost făcut, au căzut plat, şi 

rugat-l ia Domnului că acestea ar putea veni mai în astfel de 

necazurile; dar în cazul în care au păcătuit mai împotriva lui, că 
el 

el însuşi s-ar pedepsi-le cu milă, şi că acestea 

nu ar putea fi emis unto blasfemie şi barbare 

Naţiunilor. 

{10:5} acum la aceeaşi zi că străinii 

pângărit Templului, aceeaşi zi a fost curăţit 

din nou, chiar cinci şi XX zi a aceleiaşi luni, 

care este Casleu. 

{10:6} şi au păstrat opt zile cu bucurie, ca şi în 

Sărbătoarea Corturilor, amintindu-şi că nu cu mult timp înainte 

ei a avut loc Sărbătoarea Corturilor, când ca ei 

rătăcit în munţi şi dens ca animalele. 

{10:7} ei goale ramurile și crengile corect, de aceea şi 

Palme, de asemenea, şi a cântat Psalmi aceluia, care le-au dat 

bună de succes în locul său de curăţare. 

{10:8} au hirotonit, de asemenea, un statut comun şi 



decret, că fiecare an aceste zile ar trebui să fie păstrate de 

întreaga naţiune a evreilor. 

{10:9} şi acest lucru a fost la sfârşitul lui Antioh, numit 

Epifanes. 

{10:10} acum va putem declara actele de Antioh 

Eupator, fiul acest om rău, colectarea 

pe scurt, calamităţi a războaielor. 

{10:11} astfel încât atunci când el a venit la coroana, el a stabilit 
o 

Ioana peste afacerile din domeniul său, şi l-a numit lui 

şef guvernator al Celosyria şi Phenice. 

{10:12} pentru lui, care a fost numit Matei, alegerea 

mai degrabă de a face dreptate la evrei pentru greşit că a avut 

fost făcut unto ei, s-a străduit să-şi continue pace cu 

ei. 

{10:13} după care fiind acuzat de king's prieteni 

înainte de Eupator, şi numeşte trădător la fiecare cuvânt, 
deoarece el 

a plecat în Cipru, care Philometor s-a zis 

şi a plecat la Antioh Epifanul, şi văzând că el 

a fost în nici un loc onorabil, el a fost atât de descurajat, că el 



însuşi otrăvit şi a murit. 

{10:14} dar când Gorgias a fost guvernator al deţine, el 

angajat soldaţi, şi hrănite război continuu cu evreii: 

{10:15} şi therewithall Idumeans, au ajuns 

în mâinile lor cele mai spatioase deţine, păstrat de evrei 

ocupat, şi primesc cei care au fost alungaţi din 

Ierusalim, s-au dus pe cale de a hrăni război. 

{10:16} apoi ei cu Maccabeus realizate 

implorare şi a rugat-l ia lui Dumnezeu că el ar fi lor 

ajutor; şi aşa au fugit cu violenţă asupra deţine puternice 

de Idumeans, 

{10:17} şi atacarea ei puternic, ei au câştigat 

deţine, şi păstrat tot ce au luptat la perete, şi a ucis 

tot ceea ce a căzut în mâinile lor, şi nu mai puţin de douăzeci de 
ani a ucis 

mie. 

{10:18} şi pentru că unora, care au fost nu mai puţin de nouă 

mie, au fugit împreună în două castele foarte puternic, 

având tot felul de lucruri convenabil pentru a susţine asediului, 

{10:19} Maccabeus plecat Simon şi Iosif şi zaza 



de asemenea, şi cei ce erau cu el, care au fost de ajuns pentru a 

asedieze ei, şi a plecat el însuşi la cele locuri care 

mai mult nevoie de ajutorul lui. 

{10:20} acum ei care au fost cu Simon, fiind condus cu 

lacomia, s-au convins de bani prin anumite 

2 Macabei filme 686 

cei care au fost la castel, şi a luat şaptezeci de mii 

drachms, şi să scape de unele dintre ele. 

{10:21}, dar atunci când acesta s-a spus Maccabeus ceea ce a 
fost făcut, 

El a numit guvernatori oamenii împreună, şi acuzat 

acei oameni, care au avut vândut fraţii lor pentru bani, şi 

Setaţi duşmanii lor liber pentru a lupta împotriva lor. 

{10:22}, aşa că el a ucis pe cei care au fost găsite trădători, şi 

imediat a luat două castele. 

{10:23} şi având succes bune cu armele sale în toate 

lucruri pe care el a luat în mână, a ucis în deţine două mai mult 

douăzeci de mii. 

{10:24} acum Timotei, pe care evreii au depăşit 

înainte, când el a adunat o mare mulţime de străini 



forţele, şi cai din Asia nu puţine, au venit ca şi cum el 

ar lua evreilor prin forţa armelor. 

{10:25}, dar când el a atras aproape, care erau cu 

Maccabeus transformat ei înşişi să se roage lui Dumnezeu, şi 

stropit pământ la capetele lor, şi încins coapsele lor cu 

sac, 

{10:26} si cazut la picioarele altarului, şi 

rugat pe el să fii mai îngăduitor cu ei, şi să fie un inamic l ia 

duşmanii lor, şi un adversar a adversarilor lor, cât 

Legea declareth. 

{10:27}, astfel încât după rugăciunea ei au luat armele lor, şi 

a mers mai departe de oraşul: şi când ei a atras aproape la 

duşmanii lor, au păstrat de la sine. 

{10:28} acum soarele fiind crescut recent, s-au alăturat atât 

împreună; o parte au împreună cu virtutea lor lor 

refugiu, de asemenea, Domnului pentru un angajament de 
succesul lor şi 

victorie: cealaltă parte a face lor lider de furie de luptă lor 

{10:29}, dar atunci când se întărea lupta, s-a arătat 

zis duşmanii din cer cinci bărbaţi frumuşel la 



cai, cu frâu de aur, şi doi dintre ei au condus evreii, 

{10:30} si luat Maccabeus între ele, şi acoperite 

-l pe fiecare parte de arme, şi -l păstrează în condiţii de 
siguranţă, dar împuşcat 

săgeţile şi fulgere împotriva duşmanilor: astfel încât să fie 

confundat cu orbire, şi plin de probleme, acestea au fost 

ucis. 

{10:31} si au fost ucişi de footmen douăzeci de mii 

şi cinci sute, şi şase sute de călăreți. 

{10:32} în ceea ce priveşte Timotei însuşi, el a fugit într-o foarte 

puternic hold, numit Gawra, în cazul în care Chereas era 
guvernator. 

{10:33} dar cei ce au fost cu Maccabeus a asediat 

împotriva Cetăţii curaj de patru zile. 

{10:34} și care erau în termen, având încredere în puterea 

locului, hulit extrem, şi a rostit wicked 

cuvinte. 

{10:35} dar la a cincea zi douăzeci timpurie 

tinerii din Maccabeus' companie, inflamate cu furie 

din cauza hule, au atacat peretele bărbătesc, şi 

cu un curaj feroce ucis tot ce s-au întâlnit deasupra. 



{10:36} altele asemenea ascendentă după ei, whiles ei 

au fost afacere cu ei care au fost în, ars turnuri, 

si surcele incendii ars hulitori viu; şi altele 

rupt deschis porţile, şi, după ce a primit în restul 

Armata, a preluat orasul, 

{10:37} şi ucis Timotei, care a fost ascuns într-un anumit 

groapă, şi fratele său, Chereas cu Apollophanes. 

{10:38} atunci când acest lucru a fost făcut, ei au lăudat Domnul 
cu 

Psalmi şi mulţumire, care a făcut lucruri atât de mare 

Israel, şi le-a dat Victoria. 

{11:1}, nu după mult timp, ioana regelui protector şi 

văr, care au gestionat afacerile, a luat îngrozeşte 

pentru lucrurile pe care s-au făcut. 

{11:2} şi când el s-au adunat aproximativ fourscore 

mie cu toate călăreţi, a venit împotriva evreilor, 

gândire pentru a face orasul un locuire a neamurilor, 

{11:3} şi să facă un câştig de templu, începând cu alte 

capele de păgâni, şi pentru a seta preoţimea de înaltă la 
vânzare 

în fiecare an: 



{11:4} nu sunt deloc avand in vedere puterea lui Dumnezeu dar 
gel 

sus lui zece mii de footmen, şi lui mii de 

călăreţi, şi lui elefanţi optzeci. 

{11:5} asa ca el a venit de la Judea, şi a atras aproape de 
Bethsura, 

care a fost un oraș puternic, dar îndepărtată din Ierusalim 
despre 

cinci stadii, şi a asediat în gât ei. 

{11:6} acum cand erau care cu Maccabeus auzit 

că el a asediat magazii, ei şi toţi oamenii cu 

lacrimi şi jale rugat-l ia Doamne că el va trimite 

un înger bun să izbăvească pe Israel. 

{11:7}, apoi Maccabeus sine a luat mai întâi de toate armele, 

celelalte care le-ar jeopard ei înşişi îndemnare 

împreună cu el pentru a ajuta la fraţii lor: asa ca s-au dus mai 
departe 

împreună cu o minte dispuşi. 

{11:8} şi cum au fost la Ierusalim, s-a arătat 

înainte de a le calare unul în haine albe, tremura lui 

armura de aur. 



{11:9}, atunci ei lăudat milostivul Dumnezeu toate împreună, 

si a luat inima, noastre că ele au fost gata nu numai la 

lupta cu oamenii, dar cu fiarele cele mai crude şi a pătrunde 

prin peretii din fier. 

{11:10}, astfel ei au mărşăluit transmite în armura lor, 

având un ajutor din cer: pentru Domnul a fost milostiv 

-le: 

{11:11} şi dând o taxă asupra duşmanilor lor ca 

Leii, au omorât pe unsprezece mii footmen şi şaisprezece 

sute de călăreţi, şi pune toate celelalte pentru zbor. 

{11:12} multe dintre ele, de asemenea, fiind rănit scăpat 

gol; şi ioana însuşi fugit ruşinos, şi aşa mai departe 

a scăpat. 

{11:13} care, ca el a fost un om de înţelegere, turnare 

cu sine pierderea ceea ce el a avut, şi având în vedere că 

Evrei nu ar putea fi depăşite, deoarece Dumnezeu Atotputernic 

a ajutat-le, a trimis unto ei, 

{11:14} si l-a convins le să accepte toate rezonabile 

condiţii, şi a promis că el ar convinge regele 
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că el are nevoie trebuie să prieten le. 

{11:15} Maccabeus apoi a consimţit să tot ce ioana 

dorită, având grijă de binele comun; şi nici un fel 

Maccabeus scris ioana privind evreii, regele 

l-a acordat. 

{11:16} pentru au fost scrisori scris la evreii din 

Ioana în acest sens: ioana poporul Iudeilor 

urască salut: 

{11:17} Ioan şi ardelean, care a fost trimis la tine, 

ma izbăvit petiţia abonat, şi a făcut cerere 

performanţă a conţinutului acestora. 

{11:18}, prin urmare, ce lucruri soever s-au întâlni pentru a 

raportat la rege, I-au declarat ei, şi el n-are 

acordate la fel de mult ca ar putea fi. 

{11:19} si daca atunci voi va ţineţi-vă loiali 

stat, în continuare, de asemenea, vom strădui să fie un mijloc 
de a ta 

bun. 

{11:20} dar datele mi-au dat comanda atât la 

acestea și alte care a venit la mine, pentru a comunei cu 



ai. 

{11:21} tariful voi bine. Sute şi opt şi patruzecime 

an, cele patru şi XX zi a lunii Dioscorinthius. 

{11:22} acum scrisoarea regelui conţinute de aceste cuvinte: 

Regele Antiochus zis fratele lui paraschiv urască salut: 

{11:23}, deoarece Tatăl nostru este tradus zis zeilor, noastre 

va este, că cei ce sunt în tărâmul nostru live în linişte, că fiecare 

unul pot participa la afacerile sale proprii. 

{11:24} înţelegem, de asemenea, că evreii nu ar 

acord cu Tatăl nostru, pentru a fi adus la obiceiul de a 

Neamurilor, ci mai degrabă a păstra propria lor manieră de 

condiţii de viaţă: pentru care cauza au nevoie de noi, care ne 

ar trebui să sufere să trăiască după propriile legi. 

{11:25} de aceea mintea noastră este că acest popor trebuie să 
fie în 

restul, şi noi au determinat să le restabiliți Templul lor, 

că ei pot trăi în conformitate cu obiceiurile lor 

strămoşii. 

{11:26} să faci bine, prin urmare, pentru a trimite-le: 

şi să le acorde pace, că atunci când acestea sunt certificate de 
noastre 



minte, acestea pot fi de bun confort, şi merge vreodată vesel 

despre propriile afaceri. 

{11:27} şi scrisoarea regelui zis națiunea 

Evrei a fost după acest mod: regele Antiochus urască 

Salut Consiliului, iar restul evreilor: 

{11:28} în cazul în care voi tarif bine, avem dorinţa 
noastră; Suntem, de asemenea, în 

stare bună de sănătate. 

{11:29} Menelau a declarat ni, că a fost dorinţa dumneavoastră 

să se întoarcă acasă şi să urmeze propria afacere: 

{11:30} de aceea care se va abate au în condiţii de siguranţă 

desfăşura până în a treizecea zi de Xanthicus cu securitatea. 

{11:31} și evreii folosesc propriile lor fel de carne 

şi legi, ca înainte; şi nici unul dintre ei nici un fel de moduri 

trebuie să fie molestat pentru lucrurile din ignoranta. 

{11:32} am trimis, de asemenea, Menelaus, că el poate confort 

ai. 

{11:33} tariful voi bine. În o sută patruzeci şi optulea 

an, şi în a cincisprezecea zi a lunii Xanthicus. 

{11:34} romanii au trimis ei o scrisoare 



care conţin aceste cuvinte: Quintus Memmius şi Titus 

Manlius, ambasadori ai romanilor, trimite felicitare: 

oamenii din evrei. 

{11:35} un fel ioana vărul regelui a 

acordate, totodată, de asemenea, suntem plăcerea. 

{11:36}, dar atinge astfel de lucruri ca el judecat pentru a 

prevăzut la rege, după voi sfătuiţi privire la aceasta, Trimite un 

îndată, că ne poate declara ca acesta este convenabil pentru 
tine: 

de acum vom în Antiohia. 

{11:37}, prin urmare, trimite nişte cu viteza, că am putea 

ştiţi ce este mintea ta. 

{11:38} Adio. Acest sute şi opt şi patruzecime 

an, data de 15 a lunii Xanthicus. 

{12:1} atunci când s-au făcut aceste legăminte, ioana a mers 

la împăratul, şi evreii erau despre cresterea lor. 

{12:2} dar de governours mai multe locuri, 

Timotei şi Apollonius fiul lui Genneus, de asemenea, 

Hieronymus şi Demofon, şi alături de ei Nicanor 

guvernator al Ciprului, ar suferi nu le să fie linişte şi 



trăi în pace. 

{12:3} bărbaţi Joppa, de asemenea, a făcut o astfel de fapta 
nelegiuit: 

s-au rugat evreii care a locuit printre ei pentru a merge cu lor 

soţiile şi copiii în bărci care a pregătit-o, 

ca şi cum acestea le a vrut nici un rău. 

{12:4} care acceptate de acesta în funcţie de comune 

Decretul de oraş, ca fiind dornice de a trăi în pace, şi 

suspecta nimic: dar când au plecat mai departe în 

adânc, ei s-au înecat nu mai puţin de două sute de ele. 

{12:5} atunci Iuda a auzit de această cruzime făcut lui 

concetăţenilor, el a poruncit celor care erau cu el la 

Fă-i gata. 

{12:6} si asteptare pe Dumnezeu drept judecător, el 

a venit împotriva acestor criminali de fraţii săi, şi ars 

Haven de noapte, şi a stabilit bărci pe foc, iar cei care au fugit 

acolo el ucis. 

{12:7} și atunci când oraşul a fost închis, a plecat 

înapoi, ca în cazul în care el se va întoarce la rădăcină toate le 
de 

oraşul Joppa. 



{12:8} dar când a auzit că au fost Jamnites de suflet 

pentru a face în mod similar evreii care a locuit printre ele, 

{12:9} a venit la Jamnites, de asemenea, de noapte, şi setaţi 

foc pe refugiu şi marină, astfel încât lumina de foc 

a fost vazut la Ierusalim două sute şi patruzeci de stadii off. 

{12:10} acum când au plecat de acolo nouă 

stadii în călătoria lor spre Timotei, nu mai puţine decât 

cinci mii de oameni pe picior şi călăreţi cinci sute de 

Arabii stabilit asupra lui. 
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{12:11} după care a fost o luptă foarte inflamat; dar 

Partea lui Iuda cu ajutorul lui Dumnezeu am Victoria; astfel 
încât 

Nomades Arabia, fiind depăşite, rugat-l ia Iuda pentru 

pace, promiţând să-i dea vite, şi să se plăcere 

El altfel. 

{12:12} apoi Iuda, gândindu-mă într-adevăr că acestea ar fi 

profitabile în multe lucruri, le-a acordat pace: după care 

ei scuturat mâinile, şi astfel au plecat la corturile lor. 

{12:13} a plecat, de asemenea, punctul de a face un pod la o 
anumită 



oraş puternic, care a fost împrejmuită despre cu ziduri, şi 

locuite de oameni de scafandri de ţări; şi numele acesta 

a fost Caspis. 

{12:14} dar cei ce au fost într-o pus astfel încrederea 

puterea de pereţi şi furnizarea de alimente, care le 

s-au comportat ţărăneşte faţă de ei care erau cu 

Iuda, balustrada blasfemiei şi rosti astfel de cuvinte ca 

nu puteau fi vorbit. 

{12:15} de aceea Iuda cu compania sa, apela la 

Domnul mare din lume, care fără RAM sau motoare de 

Războiul aruncat Jericho în timpul lui Iosua, a dat o 

asalt acerbă împotriva pereţi, 

{12:16} a preluat orasul prin voia lui Dumnezeu, şi făcut 

sacrificări de nedescris, noastre ca un lac două stadii 

larg lângă învecinate thereunto, fiind umplut complet, a fost 
vazut 

execută cu sânge. 

{12:17} apoi au plecat de acolo şapte sute 

şi cincizeci de stadii, şi a venit să Characa zis Iudeilor care 

sunt numite Tubieni. 



{12:18}, dar în ceea ce priveşte Timotei, ei l-au găsit în 

locuri: pentru înainte de el a expediat orice lucru, el a plecat 

de acolo, au lăsat o garnizoană foarte puternic într-un anumit 

ţineţi. 

{12:19} Mangaietorul Dositeu şi Sosipatru, care au fost de 

Căpitanii Maccabeus', a mers mai departe, şi a ucis cei care 

Timotei a lăsat în cetate, peste zece mii de oameni. 

{12:20} şi Maccabeus variat de armata sa de trupe, şi 

setaţi-le în trupe, şi a mers împotriva Timotei, care 

avut despre el o sută douăzeci de mii de barbati de picior, 

şi două de mii cinci sute de călăreți. 

{12:21} acum când Timotei a avut cunoştinţă de Iuda 

Venind, a trimis femei şi copii şi alte 

bagaje până la o cetate numita Carnion: pentru oraşul a fost 

greu să asedieze şi neliniştită a venit unto, motiv de 

straitness din toate locurile. 

{12:22} dar când Iuda prima sa trupă a venit în vedere, 

duşmani, fiind lovit cu frică şi teroare prin 

apar celui care vede toate lucrurile, au fugit estă, unul 

în acest fel, altul în acest fel, astfel încât care au fost 



adesea rănit de propria lor de oameni, şi a rănit cu punctele de 

propriile lor săbii. 

{12:23} Iuda a fost, de asemenea, foarte serios în urmărirea ei, 

uciderea celor răi nefericiţi, care a ucis aproximativ treizeci de 
ani 

mii de oameni. 

{12:24} în plus Timotei însuşi a căzut în mâinile 

Dositeu și Sosipatru, care a rugat-l ia cu mult 

ambarcaţiune sa-l duci cu viaţa lui, deoarece el a avut multe de 

Evreilor părinţii, şi fraţii unora dintre ele, care, dacă 

ei l-au pus la moarte, nu ar trebui să fie considerată. 

{12:25} asa ca atunci cand el le-a asigurat cu multe cuvinte 

că el ar restabili le fără a rănit, în conformitate cu 

Acordul, ei lasă-l să merg pentru economisire de fraţii lor. 

{12:26} Maccabeus apoi a mai departe spre Carnion, şi 

la Templul Atargatisul, şi acolo el a ucis cinci şi douăzeci de ani 

mii de persoane. 

{12:27} şi după ce el a pus să zbor şi distruse 

ei, Iuda eliminat gazdă spre Ephron, un oraş puternic, 

în care ioana anghel, şi o mare mulţime de scafandri 



naţiuni, şi tinerii puternic păstrează pereţii, şi 

le-a apărat din răsputeri: în care, de asemenea, a fost 
furnizarea de mare 

motoare şi darts. 

{12:28} dar când Iuda şi compania sa a chemat 

Atotputernicul Dumnezeu, care cu puterea lui topeşte puterea 
de 

dusmanii, au câştigat oraşul, şi a ucis douăzeci şi cinci 

mii dintre ei care erau în termen, 

{12:29} de acolo au plecat la Scythopolis, care 

zace şase sute furlongs din Ierusalim, 

{12:30}, dar când evreii care locuiau acolo au depus mărturie 

care Scythopolitans tratate cu dragoste cu ei, şi 

le-a rugat cu caldura în momentul de adversităţii lor; 

{12:31} ei le-a dat mulţumiri, dorind să fie 

prietenos încă le: si asa au venit la Ierusalim, 

Sărbătoarea săptămânilor se apropie. 

{12:32} și după sărbătoarea, numit Rusalii, s-au dus 

mai departe împotriva Gorgias guvernator al Idumea, 

{12:33} care a venit cu trei mii de oameni de picior 

şi patru sute de călăreți. 



{12:34} şi că sa întâmplat în lupta lor împreună un 

puţini dintre evrei au fost ucişi. 

{12:35} la ce timp Dositeu, unul din Bacenor pe 

Compania, care era călare, şi un om puternic, a fost 

încă la Gorgias, şi apucarea de haina lui a atras şi el de 

vigoare; şi când el ar fi luat asta blestemat om în viaţă, 

un călăreț al Thracia vine asupra lui lovit off lui 

umăr, astfel încât Gorgias a fugit la Marisa. 

{12:36} acum cand erau care cu Gorgias avut 

a luptat mult timp, şi s-au obosit, Iuda numit pe Domnul, 

că el ar arăta a fi ajutor şi liderul lor 

lupta. 

{12:37} și cu care a început în propria sa limbă, şi 

cântat Psalmi cu glas tare, şi graba surprindere asupra 

Gorgias' oamenilor, el le-a pus să zbor. 

{12:38} asa ca Iuda s-au adunat sa gazdă, şi a venit în oraş 

de Odollam, şi când a venit în ziua a şaptea, ei au purificat 

ei înşişi, ca obiceiul a fost, şi ţinut Sabatul 

acelaşi loc. 

{12:39} şi asupra zilei următoare, în utilizarea au fost, 



Iuda şi compania sa a venit să preia trupurile le 

care au fost ucişi, şi să le îngroape cu rudele lor în lor 

mormintele părinţilor. 
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{12:40} acum sub straturi de fiecare unul care a fost ucis 

ei au descoperit lucruri consacrate idolii de Jamnites, 

care este interzis evreilor de lege. Apoi fiecare om 

văzut că aceasta a fost cauza, de aceea ei au fost ucişi. 

{12:41} tuturor oamenilor, prin urmare, lăudând pe Domnul, cei 
drepţi 

Judecător, care a deschis lucrurile pe care s-au ascuns, 

{12:42} Betook ei înşişi la rugăciune, şi rugat-l ia 

ce păcat comis ar putea fi pus în întregime din 

aducere-aminte. În plus, că Iuda nobil îndemnat oamenii 

să se de păcat, forsomuch ca l-au văzut înainte de 

ochii lor lucrurile pe care a venit să treacă pentru păcatele celor 

care au fost ucişi. 

{12:43} şi când el a făcut o adunare de-a lungul 

Firma cu suma de drachms de două mii de argint, 

El a trimis-o la Ierusalim pentru a oferi un păcat oferind, face 
acolo 



foarte bine şi sincer, în care el a fost conştient de 

Învierea: 

{12:44} pentru dacă nu el a sperat că cei ce au fost ucişi 

ar trebui să au crescut din nou, ar fi fost de prisos şi zadar să 

Rugaţi-vă pentru cei morţi. 

{12:45} şi, de asemenea, în care el a perceput că a fost mare 

favoarea stabilite pentru cei care au murit după voia lui 
Dumnezeu, a fost un sfânt şi 

Gândul bun. După care el a făcut o reconciliere 

morţi, acestea ar putea fi eliberaţi din păcat. 

{13:1} în o sută patruzeci şi nouă ani s-a spus 

Iuda, care Antioh Eupator venea cu o mare 

puterea în Iudeea, 

{13:2} şi cu el ioana protectorul său, şi conducător al lui 

afacerilor, având oricare dintre ele Grecian o putere de 
footmen, 

o sută şi zece mii şi cinci mii de călăreţi 

şi trei sute, şi elefanţi două şi douăzeci şi trei 

sute de carele înarmat cu cârlige. 

{13:3} Menelau, de asemenea, s-au alăturat el însuşi cu ei, şi cu 

mare disimulare a încurajat Antioh, nu pentru 



salvgardare a ţării, dar pentru că el a crezut că pentru a avea 

fost făcut guvernator. 

{13:4} dar Regele regilor mutat Antioh minte 

împotriva acestui nenorocit de rău, iar ioana informată regele 

că acest om a fost cauza toate rele, astfel că regele 

a poruncit să-i aducă lui Berea, şi să-l pună 

moartea, ca modul este în acel loc. 

{13:5} acum exista, în acel loc, un turn de cincizeci de coţi 

mare, plin de cenuşă, şi a avut o rundă de instrument, care pe 

fiecare parte spânzurat în jos în cenuşă. 

{13:6} si oricine a fost condamnat de sacrilegiu, sau 

a comis alte nici o crimă gravă, a făcut acolo toţi oamenii 

împinge-l până la moarte. 

{13:7} astfel o moarte s-a întâmplat că omul rău să moară, 

nu au atât de mult ca îngroparea în pământ; şi că cele mai 
multe 

bună dreptate: 

{13:8} pentru măsura în care el a comis multe păcate 

despre altarul, al cărui foc şi cenuşă au fost Sfânt, el a primit 

moartea lui în cenuşă. 



{13:9} acum regele a venit cu un barbar şi arogant 

minte pentru a face mult mai rău pentru evrei, decât a fost 
făcut în lui 

timpul tatălui. 

{13:10} care lucrurile atunci când Iuda perceput, el 

a poruncit mulţimii să facă apel la Domnul noapte şi 

zi, că dacă vreodată în orice alt moment, el ar acum, de 
asemenea, ajuta 

ele, fiind la punctul de a fi puse la dreptul lor, la lor 

tara, si la Templul Sfânt: 

{13:11} şi că el nu va suferi de oameni, care au avut 

chiar acum a fost dar un pic de odihnit, să fie în supunere faţă 
de 

naţiunile blasfemie. 

{13:12} asa ca atunci cand au tot făcut acest lucru împreună, şi 

rugat-l ia Doamne milostiv cu lacrimi si rugaciune, şi 

culcat plat la pământ trei zile lungi, Iuda, având 

îndemnaţi-le, a poruncit ar trebui să fie în o pregătire. 

{13:13} şi Iuda, fiind afară cu bătrânii, 

determinat, înainte de a regelui gazdă trebuie să intre în 
Iudeea, 



şi oraş, pentru a merge mai departe şi încercaţi problema în 
lupta de a lua 

ajutor de la Domnul. 

{13:14} asa ca atunci cand el a comis a Creatorului de 

lumea, şi îndemnaţi lui soldaţi pentru a lupta bărbăteşte, chiar 

până la moarte, pentru legile, Templul, orasul, tara, 

şi al commonwealth, el tabăra de nedelcu: 

{13:15} şi a dat cuvântul de ordine pentru a le care 

au fost despre el, Victoria este a lui Dumnezeu; cu cel mai 
viteaz 

şi alegerea tineri a intrat cort regelui de 

noaptea, şi a ucis în tabăra de aproximativ patru mii de oameni, 
şi 

deosebeşte de elefanţi, cu toate că erau asupra lui. 

{13:16} la ultima umplut lagărul de frică şi 

tumultul, si a plecat cu bună de succes. 

{13:17} acest lucru a fost făcut în pauza de zi, pentru că 

protecţia Domnul a făcut să-l ajute. 

{13:18} acum, când regele a luat un gust de 

bărbăţia evreilor, el a mers despre a lua deţine de 

Politica, 



{13:19} şi au mărşăluit spre Bethsura, care a fost un 

puternic hold evreilor: dar el a fost pus să zbor, nu a reuşit, şi 

pierdut de oamenii lui: 

{13:20} pentru Iuda au transmis ca au fost in ea 

aceste lucruri au fost necesare. 

{13:21} Rhodocus dar, care era în gazdă evreilor, 

dezvăluit secretele pentru a duşmani; prin urmare, el a fost 

căutat, şi atunci când ele au ajuns el, ei l-au pus 

închisoare. 

{13:22} regele tratate cu ei în Bethsum 

a doua oară, a dat mâna, au luat lor lui, a plecat, s-au luptat 

cu Iuda, a fost depăşită; 

{13:23} Heard că Filip, care a fost lăsat peste afacerile în 

Antiohia, a fost cu disperare îndoit, zăpăcit, potolit 

Evreii, transmise însuși, și jurase condiţii egale tuturor, 

de acord cu ei, şi a oferit jertfa, onorat 

templu, şi tratate cu amabilitate tot, 

{13:24} și acceptate bine de Maccabeus, l-au facut 

guvernator principal la Ptolemaida unto Gerrhenians; 

{13:25} a venit la Ptolemaida: oamenii de acolo s-au întristat 
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pentru legămintele; pentru ei au luat cu asalt, deoarece acestea 
ar 

face legămintele lor nule: 

{13:26} ioana s-a suit la scaunul de judecata, a declarat ca 

de mult ca ar putea fi în apărarea cauzei, convins, 

pacificată, făcut le bine afectate, întors la Antiohia. 

Astfel, acesta a mers ating venirea regelui şi pleacă. 

{14:1} după trei ani a fost Iuda informat, că 

Dimitrie fiul lui Seleucus, după ce au intrat de paradis 

de Tripolis cu o mare putere şi marinei militare, 

{14:2} a luat țara și ucis Antioh, şi 

Ioana său protector. 

{14:3} acum un Alcimus, care a fost marele preot, şi 

el însuşi a avut spurcat cu voia în timpurile lor amestec 

cu neamuri, văzând că nici un caz el ar putea salva 

el însuşi, şi nici nu au orice mai mult acces la Sfântul altar, 

{14:4} a venit regele Demetrius într-o sută şi una 

şi anul al cincizecilea, prezentarea unto el o coroana de aur, şi o 

Palm, şi, de asemenea, de crengile care au fost utilizate în mod 
solemn 



Templul: şi astfel el a lui pace. 

{14:5} dar au ajuns posibilitatea de a continua sa 

prostesc enterprize, şi fiind numit în sfatul de 

Dimitrie, şi a întrebat cum evreii se afla afectate, şi 

ceea ce au vrut, el a răspuns: thereunto: 

{14:6} cei de evrei numit Assideans, ale căror 

Căpitanul este Iuda Maccabeus, hrănesc război şi sunt 
calomniile, 

si nu va lasa sa de odihnă în pace. 

{14:7} de aceea eu, fiind lipsit de mina strămoşii 

onoare, adica preoţimea de mare, acum am venit încoace: 

Primul {14:8}, într-adevăr de îngrijire neprefăcută am de lucruri 

referitoare la regele; şi în al doilea rând, chiar şi pentru că am 
de gând 

bun de-al meu propriu conaţionalii: pentru toate naţiunii 
noastre este în 

nici o mizerie mici prin neinformaţi relaţiile dintre ele 

aforersaid. 

{14:9} de aceea, O, rege, văzând toate acestea ştii 

lucruri, fii atent pentru ţării şi a naţiunii noastre, care este 

apăsat pe fiecare parte, în funcţie de clemenţă ca să 



shewest ușor la toate. 

{14:10} pentru atâta timp cât Iuda trăieşte, nu este posibil că 

statul ar trebui să fie linişte. 

{14:11} aceasta nu mai devreme a fost vorbit de el, dar altele de 

prietenii regelui, fiind cu rea intenţie pe fundalul Iuda, a făcut 

mai mult dupa Demetrius. 

{14:12} şi imediat de asteptare Nicanor, care a fost 

maestru de elefanţi, şi a-l face guvernator peste 

Iudeii, el l-a trimis mai departe, 

{14:13} comandat-l să ucidă Iuda, şi să împrăştie 

cei ce erau cu el, şi să facă Alcimus preot 

de Templul mare. 

{14:14} apoi păgâni, care au fugit din Judea la 

Iuda, a venit la Nicanor de turme, gândire rău şi 

calamităţi ot evreii să fie bunăstarea lor. 

{14:15} acum când evreii auzit de Nicanor pe vine, 

şi că păgânii au fost împotriva ei, au turnat Pamant 

la capetele lor, şi a făcut rugăciune să-l care a avut 

poporul a stabilit pentru totdeauna, si care mereu helpeth lui 

partea cu manifestare a prezenţei sale. 



{14:16} atât la porunca lui căpitanul ei 

eliminat straightways de acolo, şi a venit lângă zis 

le la oraş din Dessau. 

{14:17} acum Simon, fratele lui Iuda, s-a alăturat Bătălia 

cu cata, dar a fost oarecum inconfortabila prin 

tăcerea bruscă de duşmanii săi. 

{14:18} totuşi Nicanor, auzind de bărbăţie 

dintre ei care erau cu Iuda, şi courageousness care 

au avut de a lupta pentru ţara lor, durst nu încercaţi problema 

de sabie. 

{14:19} de aceea a trimis Posidonius şi Teodot, 

şi Matatyah, să facă pace. 

{14:20} asa ca atunci cand au luat advisement lung 

pe urmă, şi căpitanul a făcut multitudinea 

familiarizat cu aceasta, şi s-a constatat că acestea au fost toate 

o minte, au consimţit la legămintele, 

{14:21} și numit o zi pentru a satisface în împreună prin 

sine: şi când a venit a doua zi, şi scaune au fost stabilite pentru 

una dintre ele, 

{14:22} Ludas plasate bărbaţi înarmaţi gata în convenabil 



locuri, ca nu cumva unele trădare ar trebui să fie brusc 
practicată de 

duşmani: asa ca au facut o conferinţă paşnică. 

{14:23} acum Nicanor oprindu-se la Ierusalim, şi a făcut nici o 

doare, dar a trimis la oamenii care au venit flocking la el. 

{14:24} şi el ar voie nu Iuda din lui 

vedere: pentru a iubi omul din inima lui 

{14:25} s-a rugat să-l, de asemenea, să ia o soţie şi să conceapă 

copii: Deci el s-a căsătorit, a fost liniştită, şi a luat o parte din 
această viaţă. 

{14:26} Alcimus dar, percepe dragostea pe care a fost 

între ele, şi luând în considerare legămintele care au fost 

făcut, a venit la Demetrius, şi ia spus că a fost Nicanor 

nu bine afectate faţă de stat; pentru că el a hirotonit 

Iuda, un trădător pentru domeniul său, pentru a fi succesorul 
regelui. 

{14:27} apoi rege fiind într-o furie, şi a provocat cu 

acuzaţiile de omul cel mai răi, a scris diana, 

ceea ce înseamnă că el a fost mult nemulţumit de legămintele, 

şi poruncit-l că el trebuie trimite Maccabeus 

prizonier în toate grabă spre Antiohia. 



{14:28} atunci când aceasta a venit la Nicanor pe Auzind, el a 
fost 

mult încurcat în el însuşi, şi a luat-o grav că el 

ar trebui să facă nule articole care au fost convenite, 

omul fiind în nici o vina. 

{14:29}, dar că nu a existat nici o face împotriva 

rege, el a privit sale timp pentru a realiza acest lucru prin 
politica. 

{14:30}, când Maccabeus a văzut că 

Nicanor a început să fie vulgar unto el, şi că el entreated 

El mai mult de aproximativ decât era obiceiul, perceperea unor 
asemenea 

comportamentul acru a venit nu de bun, el a adunat nu o 

câteva dintre oamenii lui, şi s-a retras el însuşi de Nicanor. 

{14:31} dar celelalte, ştiind că el a fost ales 
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împiedicată de politica lui Iuda, a venit în mare și Sfânt 

templu, şi a poruncit preoţilor, care au fost oferind lor 

obicei sacrificii, pentru a-l oferi omul. 

{14:32} și când au jurat că acestea nu ar putea spune 

în cazul în care a fost omul care a căutat, 



{14:33} el a întins mâna dreaptă spre 

templu, şi a făcut un jurământ în acest fel: dacă voi nu va 

scapă-mă Iuda ca un prizonier, eu va stabili acest templu al lui 
Dumnezeu 

chiar şi cu pământ, şi va rupe în jos de altar, şi 

ridica un templu notabile lui Bacchus. 

{14:34} după aceste cuvinte el a plecat. Atunci preoţii 

a ridicat mâinile spre cer, şi rugat-l ia el care 

a fost vreodată un apărător al naţiunii lor, spunând: în acest 
mod; 

{14:35} tu, Doamne al tuturor lucrurilor, care m-ai au nevoie de 

nimic, erai mulţumit că Templul tău locuinţelor 

ar trebui să fie printre noi: 

{14:36}, prin urmare, acum, Doamne Sfinte toate sfinţeniei, ţine 

Această casă vreodată fără pată, care în ultima vreme a fost 
curăţate, şi 

opri orice gură nedrepte. 

{14:37} acum a fost acuzat lui Nicanor Razis unul, 

unul dintre bătrânii de la Ierusalim, un iubitor de conaţionalii 
săi, 

şi un om foarte bun raport, care, pentru bunătatea lui, a fost 



numit tată al evreilor. 

{14:38} pentru în trecut, când au amestecat nu 

ei înşişi cu neamurile, el a fost acuzat de 

Iudaismul, şi a făcut cu îndrăzneală jeopard corpul său şi viaţa 
cu toate 

vehemency pentru religia evreilor. 

{14:39} Deci Nicanor, dispus să declare urăsc că el 

goale zis iudeilor, a trimis peste cinci sute de oameni de război 
a 

să-l ia: 

{14:40} pentru a crezut de a lua-l să facă evreilor 

mult strica. 

{14:41} acum când mulţimea ar fi luat 

turn, şi violent rupt în uşă exterior, şi bogdan 

acel foc trebuie aduse arde-l, el fiind gata de a fi 

luate pe fiecare parte a scăzut de la sabia lui; 

{14:42} alegerea mai degrabă de a muri bărbăteşte, decât 
pentru a veni 

în mâinile celor răi, să fie abuzat altfel decât 

beseemed lui de naştere nobil: 

{14:43}, dar conturul său prin graba, 



multitudine, de asemenea, graba în uşile, el a fugit cu curaj 
până la 

perete, şi el însuşi aruncat bărbăteşte printre 

mai groase de ele. 

{14:44} dar ele repede da înapoi, şi un spaţiu fiind 

făcut, el a căzut în mijlocul locul nule. 

{14:45} cu toate acestea, în timp ce a fost încă respiraţie în 
cadrul 

El, fiind inflamate cu furie, el a crescut în sus; şi deşi lui 

sânge gushed afară ca burlane de apă, şi rănile lui au fost 

gravă, dar a alergat prin mijlocul mulţimea; şi 

în picioare pe o stâncă abruptă, 

{14:46} atunci când sângele a fost acum destul de trecut, el 

smuls în măruntaiele lui, şi luându-le în ambele mâini, 

El a aruncat ei la mulţimea, şi chemarea Domnului de 

viata si spiritul pentru a-l restabili cele din nou, el astfel a murit. 

{15:1} dar Nicanor, auzind că Iuda şi compania sa 

au fost in locuri puternic despre Samaria, rezolvată, fără a 

nici un pericol pentru a seta asupra lor în ziua de Sabat. 

{15:2} dar evreii care erau obligaţi să meargă 

cu el a spus, O distrugă nu atât de crud si barbar, dar 



da onoarea pentru acea zi, pe care el, care vede toate lucrurile, 
fiindcă 

onorat cu sfinţenie mai presus de toate celelalte zile. 

{15:3} apoi ungracious cel mai nenorocit a cerut, dacă 

au existat un puternic unul în cer, care a poruncit 

ziua de Sabat să fie păstrate. 

{15:4} şi atunci când au spus, este în cer un trai 

Doamne, şi puternic, care a poruncit în a şaptea zi să fie 

păstrat: 

{15:5} apoi cealaltă a spus, şi eu sunt, de asemenea, puternic 
asupra 

pământ, şi de comandă să ia de arme, şi să facă regelui 

afaceri. Încă el niciodată nu pentru a avea sale răi va face. 

{15:6} Deci Nicanor în mai mare de mândrie şi aroganţă 

hotărât să înfiinţeze un monument publick victorie sale asupra 

Iuda şi cei ce erau cu el. 

{15:7} dar Maccabeus avut vreodată-vă încrederea că 

Domnul ar ajuta: 

{15:8} aceea el a îndemnat poporul să se teamă 

apropie de păgâni împotriva lor, dar să-şi amintească 

ajuta la care în trecut au avut primit din cer, 



şi acum să se aştepte victorie şi ajutor, care ar trebui să vină 

le la cel Atotputernic. 

{15:9} şi deci reconfortant-le din lege şi 

profeţii, şi deasupra punându-le în mintea de luptele care 

au câştigat înainte, el le-a făcut mai vesel. 

{15:10} şi atunci când el a stârnit de mintea lor, le-a dat 

ele lor taxă, dându le therewithall falsitate 

de păgâni, şi încalcă jurămintele. 

{15:11}, astfel el înarmaţi de fiecare dintre ele, nu atât de mult 

cu apărarea scuturi şi spears, ca şi confortabile şi 

cuvinte bune: şi că, el le-a spus un vis demn 

pentru a fi crezut, ca în cazul în care aceasta a fost într-adevăr, 
care a făcut acest lucru nu o 

pic bucur-le. 

{15:12} şi aceasta a fost viziunea lui: că simona, care a avut 

fost preot, un virtuos şi un om bun, reverendul în 

conversaţie, blând în stare, bine vorbit, de asemenea, şi 

exercitate la un copil de la toate punctele de virtute, 
exploataţia sa 

mâini s-au rugat pentru corpul întreg al evreilor. 

{15:13} acest lucru făcut, în ca mod acolo a apărut un om 



cu fire de păr gri, şi depăşeşte glorios, care a fost de o 

maiestatea minunat şi excelent. 

{15:14} apoi Vj_smoker răspuns, spunând, acesta este un 
iubitor al 

fraţii, care se roagă mult pentru oameni, şi pentru 

cetatea sfântă, înfierea, Jeremias profet al lui Dumnezeu. 

{15:15} Whereupon Jeremias deţine înapoi mâna dreaptă 

a dat la Iuda o sabie de aur, şi în oferindu-i vorbea astfel, 

{15:16} ia această sabie Sfânt, un dar de la Dumnezeu, cu 

care tu vei rana adversari. 

{15:17} astfel fiind bine mângâiat de cuvintele lui 
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Iuda, care au fost foarte bune, şi să se amestecă-le până la 

voinici, şi să încurajeze inimile tinerilor, bărbaţi, au 

determinat nu să pitch tabara, dar curajos pentru a seta la 

ei, şi bărbăteşte să încercați problema conflictului, deoarece 

orasul si sanctuarul şi Templul au fost în pericol. 

{15:18} pentru grija pe care au luat pentru soţiile lor, şi 

copiii lor, fraţii lor, şi oameni buni, a fost în cont cel puţin 

cu ei: dar teama cea mai mare şi principale a fost pentru 



Templul Sfânt. 

{15:19}, de asemenea, cei ce au fost în oraş a avut nu mai puţin 

îngrijire, fiind tulburat de conflict în străinătate. 

{15:20} iar acum, când toate ca uitat ceea ce ar trebui să fie 

proces, şi duşmani au ajuns deja aproape, si armata 

a fost stabilit în matrice, şi fiarele plasat convenabil, şi 

călăreţi în aripi, 

{15:21} Maccabeus văzut venirea lui multitudine, 

şi felurite preparate de blindate, şi înverşunare de 

fiare, a întins mâinile spre cer, şi 

chemat de Domnul că lucrează minuni, ştiind că 

Victoria vine nu de arme, dar chiar ca se seemeth bine să 

El, el dă o cum ar fi sunt vrednic: 

{15:22} aceea în rugăciunea sa, a declarat el după acest mod; 

Doamne, tu trimite îngerul tău în timpul lui Ezechia 

rege al Iudeii, şi ucide în gazdă Sanherib o 

sute optzeci şi cinci de mii: 

{15:23} de aceea acum, de asemenea, O, Doamne din cer, 
Trimite un 

înger bun înainte de noi pentru o frica şi spaima ei; 



{15:24} si prin ar putea de braţul tău lasa cei fi 

lovit cu teroare, care au venit împotriva poporului tău Sfânt să 

Huli. Şi a ajuns astfel. 

{15:25} apoi Nicanor şi cei ce erau cu el a venit 

transmite cu trompete şi cântece. 

{15:26} dar Iuda şi compania sa întâlnit 

inamicii cu invocarea şi rugăciune. 

{15:27} astfel încât lupta cu mâinile lor, şi rugându-se 

Dumnezeu cu inimile lor, au ucis pe nu mai puţin de treizeci de 
ani şi 

cinci mii de oameni: pentru prin aspectul lui Dumnezeu au 

foarte mult au aplaudat. 

{15:28} acum când Bătălia a fost făcut, revenind din nou 

cu bucurie, au ştiut că Nicanor întins mort în lui Ham. 

{15:29}, atunci au facut un semn mare şi un zgomot, 

lăudând Atotputernic în propria lor limbă. 

{15:30} şi Iuda, care a fost vreodată apărătorul şef de 

cetăţenii atât în corpul şi mintea, şi care a continuat sa 

dragoste faţă de conaţionalii săi toată viaţa, a poruncit să 

Strike Nicanor pe cap şi mâna cu umăr, 



şi să le aducă la Ierusalim. 

{15:31} asa ca atunci cand el a fost acolo, şi chemat a lui 

naţiune împreună, şi preoţii înaintea altarului, el a trimis 

pentru ei, care au fost a turnului, 

{15:32} şi arătat le cap josnic Nicanor, şi 

mână de acea blasfemiator, care cu mândru lauda a avut 

întins împotriva Templului Sfânt Celui Atotputernic. 

{15:33} şi când el a avut taie limba de care 

Nicanor nelegiuite, el a poruncit că acestea ar trebui să dau de 

piese păsările şi atârna recompensa lui 

nebunie înainte de a Templului. 

{15:34}, astfel încât fiecare om lăudat spre cer 

slavă Domnului, spunând, binecuvântat fie el care l-a păstrat 
propria 

loc fără pată. 

{15:35}, el, de asemenea, spânzurat Nicanor pe capul asupra 
turnului, 

un semn evident şi manifest pentru toate de ajutorul Domnului. 

{15:36} şi au rânduit toate cu un decret comune în 

nici un caz să lase acea zi trece fără solemnitate, dar pentru 

sărbători a treizecea zi de la luna a douăsprezecea, care, în 



Limba siriană este numită Adar, cu o zi înainte Mardocheus' 

Ziua. 

{15:37} astfel a plecat cu Nicanor: şi din acel moment 

mai departe evrei a oraşului în puterea lor. Si aici va 

Eu fac un scop. 

{15:38} şi dacă am făcut bine, si ca este potrivit 

povestea, este ceea ce am dorit: dar dacă slenderly şi ticălos, 

este ceea ce am putut atinge zis. 

{15:39} pentru ca acesta este jignitor să bea vin sau apa singur; 

şi vinul amestecat cu apă este plăcută şi delighteth 

gustul: chiar aşa discursul fin incadrat delighteth urechile 

cei ce citesc povestea. Şi aici trebuie să fie un scop 
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