
APOKRYFY 

2 ND MACCABEES Biblia kráľa JAKUBA 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

2 Povstanie Makabejcov 

Druhá kniha Maccabees 

{1:1} bratov Židov, ktoré boli v Jeruzaleme a v 

Jeruzalemčania, prianí unto bratov Židov, ktoré sú 

po celom Egypte zdravia a mieru: 

{1:2} Bože buď milostivý k vám, a pamätajte, jeho 

prísľub, ktorý urobil s Abraháma, Izáka a Jakoba, jeho 

verných služobníkov; 

{1:3} a dá vám všetky srdce mu slúžiť a robiť jeho 

bude dobré odvahu a ochotný mysle; 

{1:4} a otvorte svoje srdcia v jeho právnych predpisov a 

prikázania, a pošleme vám mier, 

{1:5} a vypočuť vaše modlitby a byť v jednom s vami, a 

nikdy ťa neopustím v čase súženia. 

{1:6} a teraz sme sa tu modliť za vás. 

{1:7}, čo čas ako Demetrius zavládol, sto 

sedemdesiat a deviaty rok, napísali sme Židia vám v 



končatiny, ťažkosti, ktoré prišli na nás v týchto rokoch, 

v čase, Jason a jeho spoločnosť sa vzbúrili od svätého 

pôdy a kráľovstvo, 

{1:8} a spálil verande a prelievať nevinnú krv: 

potom sme sa modlil k Pánovi, a boli vypočutí; ponúkli sme 

aj obete a jemné múky, a zapálené lampy a nastaviť 

ďalej bochníky. 

{1:9} a teraz vidieť, že ťa držať sviatok stánkov v 

mesiac Casleu. 

{1:10} vo sto osemdesiat a ôsmy ročník 

ľudí, ktorí boli v Jeruzaleme a v Judei a v rade 

a Judáš, poslal pozdrav a zdravie unto Aristobulus, kráľ 

Ptolemeus' master, ktorý bol zásob pomazaný 

kňazi, a Židov, ktoré boli v Egypte: 

{1:11} takej miery, ako Boh vyslobodil nás z veľkej 

úskalia, Ďakujeme mu vysoko, ako v boji proti 

kráľ. 

{1:12} pre uvrhol im, že bojoval v rámci svätého 

mesto. 

{1:13} pre keď bol vodca prišiel do Perzie, a 



armády s ním zrejme neporaziteľný, oni boli zabitý v 

chrám Nanea podvodne Nanea's kňazov. 

{1:14} pre Antiocha, akoby on by si ju vzal, 

prišiel na miesto a jeho priatelia, ktorí boli s ním, aby 

prijímať peniaze na meno veno. 

{1:15} ktoré keď kňazi Nanea mal stanovené 

a on bol s malú spoločnosť nadobudla kompas 

chrámu, zavreli chrámu čo najskôr Antiocha 

čas prísť: 

{1:16} a zasvätení otváranie strechy, vyhodili 

kamene ako thunderbolts a zrazila kapitán, 

rozsekal na kúsky, pobil z ich hlavy a ich obsadenie 

s tými, ktoré boli bez. 

{1:17} požehnaný náš Boh vo všetkom, kto jest 

dodané bezbožných. 

{1:18} preto keďže sme teraz predsavzal udržať 

Čistenie chrámu po piatich a dvadsiateho 

deň v mesiaci Casleu, sme si mysleli to potrebné certifikovať 

ste jej, že vy tiež mohli viesť, sviatok 

stánkov, a oheň, ktorý bol dal nám, keď 



Neemias ponúkol obeť, potom, že on mal staval 

chrámom a oltárom. 

{1:19} pre keď naši otcovia boli viedol do Perzie, 

kňazi, ktoré potom boli oddaní vzal ohňom z oltára 

tajne, a schoval v dutých miesto jamy bez vody, 

kde držali to iste, tak, že miesto bolo známe všetkým 

muži. 

{1:20} teraz po mnohých rokoch, kedy zapáčilo sa Bohu, 

Neemias, sú posielané z kráľ Perzie, urobil odoslať z 

potomstvo týchto kňazov, ktorý sa skryl do ohňa: ale keď 

Povedali nám, zistili, že žiadny oheň, ale hrubé vody; 

{1:21} potom prikázal on nich vypracovať ho, a do 

priniesť a keď sa obete boli položené na Neemias 

prikázal kňazov do kropiť drevo a veci 

položil ho prerokuje s vodou. 

{1:22} kedy to bolo vykonané, a prišiel čas, ktorý 

slnko svietilo, ktorý vyššie bol schoval v oblaku, bol 

veľký požiar vzplanie, tak, že každý človek divili. 

{1:23} a kňazi sa modlitba zároveň obeť 

bolo náročné, hovorím, kňazi aj všetci ostatní, 



Jonathan začiatku a zvyšok odpovede súc, ako 

Neemias urobil. 

{1:24} a modlitba bola po týmto spôsobom; Pane, 

Pán Boh, Stvoriteľ všetkých vecí, ktorí umenie strašný a silný, 

a spravodlivý a milosrdný, a len a milostivý kráľ, 

{1:25} len darcu všetkého, len len, 

všemohúci a večný, tie ktoré deliverest Izrael zo všetkých 

problémy, si vyberte otcov a posväť ich: 

{1:26} dostať obeť za tvoj celý ľud Izraela, 

zachovať tvoje vlastné časť, a posvätil to. 

{1:27} zhromaždiť tieto spolu, ktoré sú rozptýlené od nás, 

dodať, že slúžiť medzi pohanmi, pozerať sa na ne 

ktoré sú pohŕdal a nenávidela a dať vedieť pohanov 

že ty si náš Boh. 

{1:28} potrestať nás utláčať a pyšne si nás 

zle. 

{1:29} rastlín tvoj ľud znova v tvoje sväté miesto, ako Mojžiš 

Hospodin hovoril. 

{1:30} a kňazi spievajú žalmy vďakyvzdania. 

{1:31} teraz, keď bol skonzumovaný obeť, Neemias 



prikázal voda, ktorá bola ponechaná sa vyleje na veľkej 

kamene. 

{1:32} keď toto bolo vykonané, bol zanietený plameň: 

ale to bolo spotrebované, svetlo, ktoré zažiari z oltára. 

{1:33} tak pri tejto záležitosti bolo známe, že bolo povedané 

Kráľ Perzie, že v mieste, kde kňazi, ktoré boli 

viedla preč mal hid ohňa, objavili vodu, a že 
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Neemias mal čistený obete s nimi. 

{1:34} potom kráľ, inclosing place, robil to Svätý, 

po snažil záležitosť. 

{1:35} a kráľ vzal veľa darov, prepožičal 

na tých, ktorých on by potešiť. 

{1:36} a Neemias nazýva túto vec Naphthar, ktorý je 

toľko o tom hovoriť, očista: ale mnoho mužov nazvať Nefi. 

{2:1} to je tiež nájdené v evidencii, že Jeremy 

Prorok prikázal im, že sa uniesť, aby 

ohňa, ako to jest bol znamenal: 

{2:2} a ako e proroka, ktoré im 

práva, prikázal im nezabudnite prikázaní 



Pán, a že by nedopustil vo svojej mysli, keď oni 

pozri obrázky zo striebra a zlata, s ich ozdoby. 

{2:3} a s inými takéto prejavy hlásal mu ich, 

že zákon by mal odchýliť od ich srdcia. 

{2:4} je tiež obsiahnuté v rovnakom písanie, ktoré 

Prorok, aby varoval Boha, prikázal príbytku 

a ark ísť s ním, pretože on išiel späť do 

hory, kde Mojžiš vyliezol a videl dedičstva 

Boh. 

{2,5} a keď Jeremy prišiel tam, on našiel duté 

jaskyne, wherein on položil príbytku a archu, a 

oltára zápalu, a tak sa zastavil dvere. 

{2:6} a niektorí z tých, ktorá za ním prišiel označiť 

spôsobom, ale nenašiel ju. 

{2:7} ktoré pri Jeremy vnímané, že vinu im, 

riekol: pokiaľ ide o toto miesto je neznáma až do doby 

že Boh zhromažďovať jeho ľudia zase dohromady, a prijímať 

unto milosrdenstva. 

{2:8} potom sa pán Ukáž im tieto veci, a 

sláva Pánova sa objaví, a cloud aj, ako to bolo 



ukázal pod Mojžišom a ako keď Šalamún žiaduce, ktoré 

miesto môže byť čestne posvätení. 

{2:9} je tiež vyhlásil, že on je múdry ponúkané 

obeť, oddanosť a dokončenie chrámu. 

{2:10} a ako kedy Mojžiš sa modlil k Pánovi, oheň 

zostúpil z neba a spotrebované obete: dokonca aj 

tak tiež sa modlila Šalamún, a oheň zostúpil z 

neba, a spotrebované zápalnú obeť. 

{2:11} a Mojžiš povedal, pretože obeť nebola 

jesť, to bolo spotrebuje. 

{2:12} tak Solomon stále tých osem dní. 

{2:13} rovnaké veci boli hlásené aj v spisoch 

a komentáre z Neemias; a ako on zakladajúci 

Knižnica zhromaždili akty kráľov, a 

prorokov, a David a listoch kráľov 

týkajúce sa sväté dary. 

{2:14} podobným spôsobom aj Judas zhromaždili všetky 

tie veci, ktoré boli stratené z dôvodu vojny, sme mali, a 

zostávajú u nás, 

{2:15} vtedy ak máte potrebu jej poslať nejaké 



im sehnat vám. 

{2:16} keďže potom sme asi na oslavu 

Čistenie, písali sme vám a vy sa robiť dobre, 

Ak ste držať rovnaké dni. 

{2:17} dúfame tiež, že Boh, ktorý vydal, všetky jeho 

ľudia, a dal im dedičstvo a kráľovstvo, a 

kňazstva a svätyni, 

{2:18} ako sľúbil v zákone bude čoskoro mať zľutovanie 

na nás, a nás zhromaždí z každej krajiny podľa 

neba do svätostánku: pre on vyslobodil nás z 

veľké problémy a jest vyčistené miesto. 

{2:19} teraz ako o Makabejská, a jeho 

bratov a čistenie veľký chrám, a 

venovanie k oltáru, 

{2:20} a bojoch proti Antiocha Epiphanes, a 

Eupator jeho syn, 

{2:21} a manifest podpíše že prišiel z neba 

tým, že sami sa správal statočne pre svoju česť 

pre judaizmus: tak, že je ale málo, že prekonal 

celá krajina a naháňali barbarským zástupy, 



{2:22} a znova obnoviť chrám renomovaných all 

svet cez, oslobodil mesto a potvrdil zákony ktoré 

išli dole, pán je milostivý im s 

Všetky láskavosť: 

{2:23} Toto všetko hovorím o Jason z 

Cyrény päť kníh, sme bude test prípade skrátiť v jednom 

objem. 

{2:24} za zváženie nekonečnej číslo, a 

ťažkosti, ktoré zistia, že túžba pozrieť sa do 

rozprávanie príbehu, pre rôzne veci, 

{2:25} sme boli opatrní, aby sa, že čítať môže 

majú radosť, a že tí, ktorí sú so želaním, aby sa zaviazali k 

pamäť môže mať jednoduché a že všetko do ktorého ruky 

prichádza môže mať zisk. 

{2:26} preto k nám, že vzali na nás to 

bolestivé práce abridging, nebolo to jednoduché, ale otázkou 

pot a sledovanie; 

{2:27} aj keď je to bez ľahkosťou jemu, že prepareth 

banket, a seeketh v prospech druhých: zatiaľ pre 



potešenie z mnohých sa zaväzujeme ochotne Toto veľké 
bolesti; 

{2:28} opúšťa autorovi presná manipulácia z každej 

najmä a prácny, dodržiavať pravidlá 

skrátenia. 

{2:29} pre ako staviteľ nový dom musíte starať 

pre celú budovu; ale ten undertaketh na to, 

a maľovať, musia hľadať fit veci pre zdobia 

jej: aj tak si myslím, že je s nami. 

{2:30} stoja na každom mieste, a ísť cez veci 

veľké, a byť zvedavý na náležitosti, jest v prvej 

Autor príbehu: 

{2:31} ale na používanie stručnosť a vyhnúť sa najviac prácny, z 

práce, sa udelí sa mu, že bude 
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skrátené. 

{2:32} tu potom začne príbeh: len pridanie 

tak veľa, aby to, čo jest bolo povedané, že to je hlúpe 

vec, aby dlho prológ a krátky príbeh 

sám. 



{3:1} teraz keď sväté mesto bolo osídlené so všetkými 

mier a zákony boli vedené veľmi dobre, z dôvodu 

zbožnosť Onias veľkňaz a jeho nenávisť 

neprávosti, 

{3:2} to stalo sa, že dokonca kráľov, sami sa 

uctili miesta a zväčšiť chrámu s ich najlepšie 

darčeky; 

{3:3} miery že Seleukos Ázie jeho vlastné príjmy 

holé všetky náklady patriace k službe obete. 

{3:4} ale jeden Simon z kmeňa Benjamin, ktorá bola 

guvernér chrámu sa zamiloval veľkňaz 

o poruchy v meste. 

{3:5} a kedy on nemohol prekonať Onias, on gat ho 

na Apollonius syn Thraseas, ktorý potom bol guvernérom 

Celosyria a Phenice, 

{3:6} a povedal mu, že pokladnica v Jeruzaleme bol plný 

nekonečné súm peňazí, takže množstvo ich 

bohatstvo, ktoré sa netýkajú účtu obete, 

bolo nespočetne veľa, a že to bolo možné, aby všetky do 

king's rukou. 



{3:7} teraz keď Apollonius prišiel ku kráľovi a mal 

ukázal mu peniaze dolupodpísaní mu bolo povedané, kráľ 

vybral si Heliodora jeho pokladník, a poslal ho s 

prikázanie priviesť foresaid peniaze. 

{3:8} tak bezodkladne Heliodora vzal jeho cesty; podľa 

Farba navštíviť mestá Celosyria a Phenice, ale 

skutočne plniť účel kráľa. 

{3:9} a keď prišiel do Jeruzalema, a bol 

zdvorilo prijali veľkňaza mesta, povedal 

mu čo inteligencia bola daná peniaze, a vyhlásil 

preto on prišiel a opýtal, či tieto veci boli tak naozaj. 

{3:10} potom veľkňaz mu povedal, že tam bol taký 

peniaze položený na zmiernenie vdovy a siroty 

deti: 

{3:11} a že niektorí to patrilo Hircanus synom 

Tobias, muž s veľkou dôstojnosťou, a nie ako zlý 

Simon mal zle: súčet dolupodpísaní vo všetkých bola štyri 

sto talenty dvesto zlata a striebra: 

{3:12} a že to bolo úplne nemožné, že takéto 

krivdy by sa malo uskutočniť im, že ho spáchal 



Svätosť miesta, a na majestát a nedotknuteľné 

posvätnosť chrámu, poctený cez celý svet. 

{3:13} ale Heliodora z dôvodu kráľa 

prikázanie dal mu povedal, že v akejkoľvek múdry, to musí byť 

priniesol do kráľovskej pokladnice. 

{3:14} tak v deň, ktorý on vymenoval vstúpil v k 

Objednať túto záležitosť: preto tam bol žiadne malé Agónia 

počas celého mesta. 

{3:15} ale kňazi prostrating sami pred 

oltár v ich kňazi rúch, volal až k nebu pri 

mu, že sa zákon týkajúci sa veci venovať on držal, ktoré 

Oni bezpečne mala pre také ako sa dopustil 

ich uchovávať. 

{3:16} potom kto sa pozrel veľkňaza v tvári, 

to by zranil jeho srdce: pre jeho tvár a 

Zmena jeho farby vyhlásil aktívneho utrpenie svojich 

myseľ. 

{3:17} pre muž bol tak obkľúčili so strachom a 

Horor tela, že to bolo zjavne im to vyzeralo 

mu, aký smútok mal teraz v jeho srdci. 



{3:18} iní bežal hrnú von z domu k 

všeobecné prosbe, pretože miesto bolo ako prísť 

do opovrhnutie. 

{3:19} a ženy, meste girt s vlásie pod ich 

prsia, ešte väčšmi sa rozhojnila v uliciach a panien, ktoré boli 

vedené v bežal, niektoré do brány a niektoré steny, a 

iní sa pozrel z okna. 

{3:20} a všetky drží rukami smerom k nebu, k 

prosbe. 

{3:21} a potom by ho ľutoval človek vidieť padajúce 

množstvo všetkých druhov, a strach z vysokých 

kňaz sa v agónii. 

{3:22} oni potom vyzvaný všemohúci pán udržať 

veci dopustil dôvery bezpečný a istý pre tých, ktorý 

sa ich dopustil. 

{3:23} napriek Heliodora, ktorý bol popravený 

rozvedené. 

{3:24} teraz ako tam bol prítomný sám s jeho 

stráž o štátnej pokladnice, pán duchov a princ 

všetky sily, spôsobil veľké zjavenie, takže všetko, čo 



predpokladá sa, že príde s ním boli ohromení na silu 

Boha, a omdlel, a celá. 

{3:25} pre objavili im kone s 

hrozné jazdec na neho, a ozdobená veľmi korektný 

krytiny, a on bežal zlostne a pobil v Heliodora s 

jeho opôn a to vyzeralo, že sedel na koni 

mal kompletné postroj zlata. 

{3:26} Okrem ďalších dvoch mladých mužov sa objavil pred 

neho významné sily, vynikajúce krásou, a pohľadný v 

oblečenie, ktorí stáli na oboch stranách; a sužovali ho 

neustále, a dal mu mnoho boľavé pruhy. 

{3:27} a Heliodora zrazu padol k zemi, a 

bola obkľúčili s veľkej tmy: ale oni, ktoré boli s 

ho vzal ho, a dal ho do podstielky. 

{3:28} tak ho, že v poslednej dobe prišiel s Veľká vlaková a 

všetky jeho gardy do uvedenej pokladnice, budú vykonávané, 

je schopný pomôcť sám so svojimi zbraňami: a 

zjavne prechováva Božiu moc. 

{3:29} pre on ručne Boh bol zvrhnutý, a položiť 

reč bez nádeje na život. 



{3:30} ale oni chválili pána, ktorý mal zázračne 

splnil svoje vlastné miesto: chrámu; ktoré trochu vyššie 
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bol plný strachu a ťažkostí, keď všemohúci pán 

objavil, bol plný radosti a veselosti. 

{3:31} potom straightways určitých Heliodora priateľov 

modlil sa Onias, že on by prizvať do najvyššieho 

udeliť mu jeho života, ktorý ležal pripravený vzdať ghost. 

{3:32} tak veľkňaz, podozrenie, inak by mal kráľ 

misconceive, že niektoré zrada bola vykonaná do 

Heliodora Židov, a ponúkol obeť za zdravie 

muž. 

{3:33} teraz ako Veľkňaz robil pokánie, 

sa objavil rovnaký mladých mužov v rovnakom oblečení a 

stál vedľa Heliodora, riekol: dať Onias veľkňaz 

Veľká vďaka, tej miery pokiaľ ide o jeho dobro pán jest udelené 

tebe život: 

{3:34} a vidieť, že ty jsi sužovali od 

neba, Declaro všetci muži mocnou silou Boha. A 

keď mu povedal tieto slová, sa objavil žiadne ďalšie. 



{3:35} tak Heliodora, potom mu ponúkol obeť unto 

Pána a robil veľké sľuby jemu, ktorý zachránil jeho 

život a pozdravil Onias vrátil s jeho hosť ku kráľovi. 

{3:36} potom vypovedal, že všetkým ľuďom diela veľkých 

Boh, ktorý videl jeho očami. 

{3:37} a keď kráľ Heliodora, ktorí by mohli byť fit 

človek musí zaslať ešte raz do Jeruzalema, povedal, 

{3:38} Ak jsi nepriateľa alebo zradca, pošlite mu tam, 

a ty nebudeš dostávať ho sužovali aj, ak mu uniknúť s 

jeho život: pre na danom mieste, nie je pochýb; tam je especial 

Božia moc. 

{3:39} pre ten, ktorý prebýva v nebi jest jeho oko na to 

miesto a defendeth; a beateth a ich destroyeth 

ktoré prichádzajú ho zraniť. 

{3:40} a veci týkajúce sa Heliodora, a 

vedenie pokladnice, vypadol na tohto druhu. 

{4:1} Táto Simon teraz, z ktorých sme hovoril vyššie so 

bol zradca peňazí a jeho krajiny, ohováral 

Onias, ako keby on ha vydesený Heliodora, a boli na pracovníka 

z týchto neduhov. 



{4:2} tak bol on odvážne zavolať mu zradca, ktorý mal 

zaslúžil aj mesto a ponúkanú vlastného národa a 

bol tak horlivý zákonov. 

{4:3}, ale keď ich nenávisť šiel tak ďaleko, že jedným z 

Simona frakcie vraždy spáchané, 

{4:4} Onias videl nebezpečenstvo toto tvrdenie, a že 

Apollonius, ako guvernér Celosyria a Phenice, 

zlosť, a zvýšiť Simona zloby, 

{4:5} išiel ku kráľovi, nebyť žalobcu jeho 

krajanov, ale hľadám dobro všetkých, hromadnú a 

súkromné: 

{4:6} pre on videl, že to bolo nemožné, ktoré štát 

by mal aj naďalej pokoj a Simon opustiť svojho bláznovstvo, 
pokiaľ 

Kráľ sa pozrieť súc. 

{4:7} ale po smrti Seleukos, keď Antiocha, 

volal Epiphanes, vzal kráľovstvo, Jason brat 

Onias pracoval underhand byť veľkňaz, 

{4:8} Promising unto kráľ od príhovor tri 

sto a sedemdesiat talentov striebra a iného 



príjmy osemdesiat talenty: 

{4:9} vedľa tohto, on sľúbil priradiť sto a 

päťdesiat viac, ak on by mohol mať povolenia nastaviť ho hore 
miesto pre 

cvičenie, a pre výcvik do mládeže v móde 

pohanov, a napísať im Jeruzalema menom 

Antiochians. 

{4:10} ktorý keď mal udelené kráľom, a on mal 

dostali do jeho rúk pravidlo bezodkladne ho priviedol jeho 
vlastné 

národ Greekish módy. 

{4:11} a kráľovskej výsady udelené mimoriadne prospech 

Židom prostriedkami Jánovho otca Eupolemus, 

kto išiel veľvyslanec do Ríma o priateľstve a pomoci, vzal 

vzdialenosť; a odložila vlády, ktoré boli 

podľa zákona, priniesol nové colné proti 

právo: 

{4:12} pre rád postavil miesto cvičenia podľa 

veža sám, a priniesol šéf mladí muži pod jeho 

podrobenie, a urobil z nich nosiť klobúk. 

{4:13} teraz taký bol vo výške grécky módy, a 



zvýšenie heathenish mravov, cez prekročenie 

profaneness Jason, že bezbožní úbožiak a žiadne vysoké 

kňaz; 

{4:14}, že kňazi nemal odvahu slúžiť viac 

na oltár, ale nenávidí chrámu a zanedbávanie 

obetuje, ponáhľali sa účastní na protiprávnom 

príspevok namiesto cvičenia, po zápase Discus 

vyzval ich tam; 

{4:15} nie nastavenie vyznamenania ich otcov, ale 

záľubu slávu Grecians najlepšie zo všetkých. 

{4:16} z dôvodu dolupodpísaní boľavé kalamity prišla na ne: 

Oni mali ich za svojich nepriateľov a avengers, ktorého 

vlastné sledovali tak vážne, a ku ktorým sa 

žiaduce, aby sa rovnako ako vo všetkých veciach. 

{4:17} pre to nie je ľahké vec robiť zlomyselne proti 

zákony Božie: ale časom po vyhlási tieto 

veci. 

{4:18} teraz keď hra, ktorá bola použitá každej viery rok 

bol držaný v Tyr, kráľ prítomné, 

{4:19} tento nemilosrdný Jason poslal zvláštne poslov 



z Jeruzalema, ktorí boli Antiochians, vykonávať tri 

sto drachms striebra obeť Hercules, 

ktorý dokonca nositeľmi jej myšlienka fit nie udeliť 

na obeť, pretože to nebolo pohodlné, ale treba 

vyhradené pre iné poplatky. 

{4:20} tieto peniaze potom v súvislosti odosielateľa bola 

menovaný Hercules' obeť; ale kvôli nositeľmi 

jej bol zamestnaný na výrobu gallies. 

{4:21} teraz kedy Apollonius syn Menestheus bol 

poslal do Egypta pre korunováciu kráľa Ptolemeus 

Philometor, Antiocha, porozumieť mu, byť dobre 

ovplyvnené jeho jednanie, za predpokladu, pre jeho vlastnú 
bezpečnosť: 
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Načo prišiel do Joppe, a odtiaľ do Jeruzalema: 

{4:22} Ak získal čas čestne Jason, a 

mesta, a bolo privezené s pochodeň žiarovkou(-ami) a s 

veľké shoutings: a tak potom išiel s jeho hostiteľa: 

Phenice. 

{4:23} tri roky neskôr Jason poslal Menelaus, 



vyššie uvedených Simon brat, znáša peniaze ku kráľovi, 

a dať mu v mysli niektorých potrebných veciach. 

{4:24} ale on prinesením prítomnosti kráľa, 

keď on mal zväčšený ho pre nádherné vzhľad 

jeho sila, dostal kňazstva sám ponúka viac ako 

Jason o tristo talentov striebra. 

{4:25} tak on prišiel s kráľom mandát, prináša 

nič hodné veľkňaza, ale majú zúrivosť 

krutý tyran, a zlosť divoké šelmy. 

{4:26} potom Jason, ktorý podkopal jeho vlastný brat, 

oslabené iným, bol nútený utiecť do 

krajina Ammonites. 

{4:27} tak Menelaus dostal kniežatstvo: ale ako pre 

peniaze, ktoré on sľúbil unto kráľ, on vzal k ničomu 

objednať za to, hoci Sostratis sa vládcom hradu vyžaduje: 

{4:28} pre jemu appertained zhromaždenie 

colné. Preto boli obidve nazývané pred kráľa. 

{4:29} teraz Menelaus opustil jeho brat Lysimachom v jeho 

namiesto v kňazstve; a ľavej prepravky Sostratus, ktorý bol 

guvernér Cyprians. 



{4:30}, zatiaľ čo tie veci boli v tejto súvislosti, že z Tarzu 

a Mallos povstanie, pretože oni dostali do 

king's konkubinát, volal Antiocha. 

{4:31} potom prišiel kráľ vo všetkých zhone upokojiť veciach, 

odchodom Andronicus, muž v orgánu, jeho zástupcu. 

{4:32} teraz Menelaus, za predpokladu, ktorý dostal 

vhodný čas, ukradol plavidiel zlata z 

chrámu, a niektoré z nich dal Andronicus, a niektoré 

predané do Tyr a okolo miest. 

{4:33} ktoré pri Onias vedel o ručení, On pokarhal 

ho, a sám stiahol do svätyne v Daphne, ktoré 

lieth Antiochia. 

{4:34} preto Menelaus, demolácia Andronicus, 

modlil, ho dostať Onias do jeho rúk; kto je 

presvedčení súc, a prichádza na Onias podvod, dal 

mu jeho pravá ruka s prísah; a aj keď boli podozrivé 

ním, on ešte presvedčiť ho, aby vyšiel z 

Sanctuary: koho bezodkladne hubu bez ohľadu na 

spravodlivosti. 

{4:35} pre ktoré spôsobujú nielen Židia, ale mnohí 



aj iných národov, vzal veľké rozhorčenie, a boli oveľa 

truchlil za nespravodlivé vraždu muža. 

{4:36} a keď Kráľ prišiel opäť zo 

miesta o Cilicia, Židov, ktoré boli v meste, a 

niektorých Grékov, že nenávidela skutočnosť tiež sťažovali 

pretože Onias bol zabitý bez príčiny. 

{4:37} preto Antiocha bolo úprimne ľúto, a 

presťahoval do škoda a plakal, pretože triezvy a skromný 

správanie mu, že bol mŕtvy. 

{4:38} a bytia vzplanul hnev, okamžite vzal 

preč Andronicus jeho fialovej a prenájom mimo jeho oblečenie 
a 

vedie ho cez celé mesto unto to veľmi miesto 

tam, kde bol spáchaný, bezbožnosť proti Onias, zabil 

Ten prekliaty vraha. Tak pán odmenený mu jeho 

trest, ako si bol zaslúžil. 

{4:39} teraz, keď sa mnoho sacrileges spáchaný v 

mesta Lysimachom so súhlasom Menelaus, a 

ovocie jeho šíril v zahraničí, sa zhromaždil zástup 

samotné spoločne proti Lysimachom, mnoho plavidiel 



zlato sa už uniesť. 

{4:40} načo obyčajných ľudí rastie, a že 

plná hnevu, Lysimachom ozbrojené asi tritisíc 

muži, a začal najprv ponúknuť násilia; Auranus je 

vodca, muž ďaleko v rokoch a nemenej v bláznovstvo. 

{4:41} oni potom videl pokus Lysimachom, niektoré 

ich chytil kameňov, niektoré kluby, iní berúc do hrsti 

prach, ktorý bol ďalší poruke, cast ich všetky dohromady na 

Lysimachom, a tie, ktoré prepadli ich. 

{4:42} tak veľa z nich sa zranil, a niektoré sú 

udrel na zemi, a všetky z nich sú nútení utiecť: ale 

Pokiaľ ide o churchrobber, sám, mu zabili vedľa 

Ministerstvo financií. 

{4:43} o týchto veciach preto bolo obvinenie 

položil proti Menelaus. 

{4:44} teraz keď Kráľ prišiel do Tyr, traja muži, 

odoslané zo Senátu prosil príčinou pred ním: 

{4:45} ale Menelaus, teraz odsúdená, sľúbil 

Ptolemee syn Dorymenes mu dať veľa peňazí, ak 

on by pacifikovat kráľ k nemu. 



{4:46} whereupon Ptolemee pričom kráľ stranou do 

určité galérii, ako to bolo na vzduchu, priniesol ho treba 

Ďalším mysle: 

{4:47} zviedli aj, že on prepustený Menelaus od 

obvinení, ktorí napriek tomu bola príčina všetkého 

neplechu: a týchto chudobných mužov, ktorí, ak povedali ich 

príčinu, áno, pred Skýti, by boli súdení 

nevinné, ich odsúdil na smrť. 

{4:48} tak oni, ktoré nasledovali vec pre mesto, a 

pre ľudí, a svätej nádoby, to čoskoro trpieť 

bezdôvodné trestanie. 

{4:49} preto aj oni Tyr, presťahoval s nenávisťou 

že zlý skutok, prinútil ich, aby sa čestne pochovaný. 

{4:50} a tak cez lakomstvo z nich, 

boli moc Menelaus zostali stále v orgánu 

zvýšením zlobou, a je veľký zradca občanom. 

{5:1} približne v rovnakom čase Antiocha pripravuje jeho druhý 

výpravu do Egypta: 

{5:2} a potom sa to stalo, že cez mesto, pre 

priestor takmer o štyridsať dní, boli videné jazdci 



beh vo vzduchu, handričku gold a vyzbrojený kopijí, 

ako kapela vojakov, 
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{5:3} a vojakov z jazdci v poli, stretávajú a 

spustený jeden proti druhému, pretrepávaním štíty, a 

množstvo šťuky, a kreslenie mečov a odlievanie 

šípky a trblietavé zlaté ornamenty a popruhy všetkých 

Usporiada položky. 

{5:4}, preto každý muž sa modlil takto, to že zjavenia 

môže obrátiť na dobré. 

{5:5} teraz keď tam bol už tam falošné fáma, ako 

keď Antiocha boli mŕtvi, Jason trvalo aspoň 

tisíc mužov, a zrazu sa útok na mesto; 

a oni, že boli po stenách, dať späť, a 

mesta v dĺžke vziať Menelaus utiekol do hradu: 

{5:6} ale Jason zabil jeho vlastných občanov bez milosrdenstva, 
nie 

domnievajúc sa, že si deň ich vlastného národa 

by byť najviac nešťastného deň pre neho; ale myslel, že 

bol jeho nepriateľov, a nie jeho krajanov, koho on 



dobyl. 

{5:7} však preto na toto všetko získal nie kniežatstvo, 

ale v poslednej prijatej hanba pre odmenou za jeho zradu 

a utiekol znova do krajiny Ammonites. 

{5:8} nakoniec preto mal nešťastný návrat, 

obvinený pred Aretas kráľ Arabi, 

utekajúci z mesta do mesta, sleduje všetkých mužov, nenávideli 
ako 

forsaker zákonov a mali do ohavnosti ako 

Otvorte nepriateľ jeho krajiny a krajanov, bol obsadený 

do Egypta. 

{5:9} tak on, ktorý bol riadený veľa z ich krajiny 

zahynuli v cudzej krajine, odišiel do Lacedemonians, 

a myslenie tam nájsť v núdzi z dôvodu jeho spriaznené: 

{5:10} a ten, ktorý som musel vyhodiť veľa nepochované nemal 
nikto 

truchlit za ním, ani akékoľvek slávnostné pohreby vôbec, ani 

hrobu so svojimi otcami. 

{5:11} teraz keď to, čo sa stalo prišla kráľa 

áut, pomyslel si mal vzbúrili Judea: Načo 

odstránenie z Egypta v zúrivej mysle, vzal mesta 



silou zbraní, 

{5:12} a prikázal jeho muži vojny nie na takéto náhradné 

ako sa stretli, a zabiť, ako vystúpil na domy. 

{5:13} tak tam bola zabíja mladých i starých, tvorby 

preč mužov, žien a detí, Skolenie panien a 

dojčatá. 

{5:14} a tam boli zničené v priestore troch 

celé dni, fourscore tisíc, dolupodpísaní štyridsať tisíc 

bol zabitý v konflikte; a nie menej predáva ako zabitý. 

{5:15} ale on nebol spokojný s týmto, ale predpokladá, že 

ísť do chrámu Najsvätejšej z celého sveta; Menelaus, 

Tento zradca zákonov a vlasti, pričom jeho 

Sprievodca: 

{5:16} a pri svätej nádoby s znečistených rúk, 

a s hrubé ruky zbúraní veci, ktoré boli 

Ostatné králi venovaný augmentácii a slávu a 

česť miesta, dal im preč. 

{5:17} a tak povýšene bol Antiocha na pamäti, že on 

nepovažuje, že Pán bol nahnevaný na chvíľu pre 

hriechy z nich, ktoré sídlili v meste, a preto jeho pohľad bol 



nie na miesto. 

{5:18} pre oni nie už predtým zabalené v mnohých 

hriechy, tento muž, ako prišiel, bol bezodkladne 

bičovali, a dať späť z jeho domnienka, ako Heliodora 

bol, ktorým Seleukos Kráľ poslal Zobraziť pokladnice. 

{5:19} napriek tomu Boh nerozhodli ľudí pre 

miesto záujmu, ale miesto ďaleko v ľudovej saké. 

{5:20} a preto miesto, sama o sebe, že bol účastník 

s nimi protivenstvá, čo sa stalo s národ urobil 

potom komunikovať výhody odoslané od pána: 

a ako to bol opustený v hnev všemohúceho, tak 

opäť veľký pán sa zmieril to bola zriadená so všetkými 

sláva. 

{5:21} tak keď Antiocha odniesol z chrámu 

tisíc a sto osem talent, odišiel vo všetkých zhone 

unto Antiochia, weening vo svojej pýche aby pôdy 

splavné, a more zodpovedajúce pešo: taký bol 

povýšenosť jeho mysle. 

{5:22} a odišiel guvernéri trápiť národ: v 

Jeruzalem, Filip, pre jeho krajinu Phrygian a 



správanie viac barbarským ako on, že ho tam; 

{5:23} a Garizim, Andronicus; a okrem toho, 

Menelaus, ktorí horší ako všetky ostatné holé ťažkou rukou 

nad občanmi, majú škodlivý myseľ proti jeho 

krajania Židov. 

{5:24} poslal aj toto odporné vodca Apollonius 

s armádou dva a dvadsať tisíc, veliaci ho 

zabiť všetky tie, ktoré boli v ich najlepšie veku a predávať 

ženy a mladší zoradiť: 

{5:25} kto prichádza do Jeruzalema, a predstierať, že mier, 

urobil zdržať až svätý deň v sobotu, keď sa vezme 

Židia udržaním deň odpočinku svätý, velil jeho muža do ramena 

sami. 

{5:26} a tak on im, že boli preč, aby zabil 

Oslava Sabbath a beh cez mesto s 

zbraní zabil veľké zástupy. 

{5:27} ale Makabejská s deviatich ďalších, alebo 

thereabout, stiahol sám do divočiny, a žil 

na horách po spôsobom zver, s jeho 

spoločnosti, ktorí kŕmia na bylinkách neustále, inak by mali byť 



účastni znečistenia. 

{6:1} nie dlho po tomto Kráľ poslal starý muž z 

Atény donútiť Židia odkloniť sa od právnych predpisov ich 

otcovia, a nie žiť po Božie zákony: 

{6:2} a tiež znečisťovať chrámu v Jeruzaleme, a 

Nazvime to chrám Jupitera Olympius; a že v Garizim, 

Jupiter obranca cudzinci, ako oni si želajú, aby 

sídlili v mieste. 

{6:3} prichádza v tomto neplechu bola bolesť a 

ťažké ľuďom: 

{6:4} pre chrámu bola plná nepokojov a revelling v 

Pohania, ktorí dallied s neviestkami, a mal čo do činenia s 

ženy v rámci okruhu svätých miest, a okrem toho 

ktoré priniesli veci, ktoré neboli oprávnené. 
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{6:5} oltára bola aj naplnená svetské veci, ktoré 

zákon forbiddeth. 

{6:6}, ani bolo dovolené, aby človek udržiavať sabbath 

dní alebo staroveké pôsty, alebo vyznávajú sám vôbec byť Žid. 

{6:7} a dátum narodenia kráľa každý mesiac sa 



boli horké obmedzenia majú jesť obety; a 

Ak sa rýchlo Bacchus, Židia boli 

nútení ísť v sprievode na Bacchus, prepravujúce ivy. 

{6:8} navyše tam vyšiel dekrét k susedom 

mestá pohanov, návrh Ptolemee, proti 

Židov, že by mala dodržiavať rovnaké módy a byť 

účastni svoje obete: 

{6:9} a kto nie by vyhoveli na 

mravmi pohanov by mal byť daný k smrti. Potom môže 

muž videl súčasnej biedy. 

{6:10} pre tam boli dve ženy priniesol, ktorí mali 

obrezaní svojich detí; koho keď mal otvorene viedol 

okolo mesta, babes podal v prsníkoch, ktoré 

zvrhnutý im strmhlav zo steny. 

{6:11} a ostatné, ktoré sa dostanú spolu do jaskýň v blízkosti 

tým, udržať deň odpočinku tajne, bol objavený 

Philip, boli všetky zápalné spolu, pretože oni robili 

svedomie aby si pomohli sami o česť najviac 

posvätný deň. 

{6:12} teraz prosím tých, ktorí čítajú túto knihu, aby sa 



nesmie byť odradzovať pre tieto kalamity, ale, že budú súdiť 

Tieto tresty za zničenie, ale pre 

disciplinárny trest nášho národa. 

{6:13} je to prejav jeho skvelé dobroty, keď 

Wicked činitelia sú nie utrpel akúkoľvek dlhú dobu, ale ihneď 

potrestaný. 

{6:14} pre nie ako u iných národov, ktoré pán 

trpezlivo forbeareth potrestať, až sa prídu 

plnosť svoje hriechy, tak on dealeth s nami, 

{6:15} lest ktoré je prichádzajú do výšky hriechu, 

potom mu mali vziať pomstu z nás. 

{6:16} a preto mu nikdy withdraweth jeho milosrdenstvo 

od nás: a keď on potrestať s nepriazňou osudu, ešte Bdejte on 

nikdy neopustí svoj ľud. 

{6:17} ale nech to že sme v hovoril za upozornenie: 

nás. A teraz sa dostávame k vyhlasuje predmet 

pár slov. 

{6:18} Eleazar, jeden z hlavných zákonníci veku človeka, 

a aj priaznivé tvár, bol nútený 

otvoriť ústa, a jesť ošípaných mäso. 



{6:19} ale on radšej rozhodnú zomrieť slávne, ako 

Live zafarbené takéto ohavnosť, pľuvať von, a 

prišiel z vlastnej vôle do muky, 

{6:20} ako to behoved, aby prišli, ktoré sú rozhodné pre 

vystupovať proti týmto veciam, ako nie sú zákonné pre lásku 

život ochutnať. 

{6:21} ale že mal Bezplatne že wicked hody, 

pre starého známeho mali s človekom, pričom sa mu 

zrušenie, vyvíjať úsilie o súčinnosť ho priviesť telo jeho vlastný 
poskytovania 

ako bolo nezákonné, a uistite sa, akoby mu jedli 

tela boli odobraté obeť velil kráľ; 

{6:22} že pritom môže byť dodaná od smrti, 

a staré priateľstvo s nimi priazňou. 

{6:23} ale začal zvážiť diskrétne, a ako sa stal 

jeho vek a pýchu jeho dávnych rokov, a 

česť jeho sivé hlavy, učiníme bola prichádzajú, a jeho najviac 

úprimný vzdelávanie od dieťaťa, alebo skôr sväté právo sa 

a daný Bohom: Preto odpovedal zodpovedajúcim spôsobom, a 

chcel im straightways ho poslal do hrobu. 



{6:24} pre nie becometh našej doby, povedal on, v akejkoľvek 
wise 

pretvarovať, pričom mnohí mladí ľudia môžu myslieť, že 

Eleazar, osemdesiat rokov starý a desať, bol teraz preč 

Divný náboženstvo; 

{6:25} a tak oni cez baňa pokrytectvo a túžba 

žiť trochu času a chvíľku, by mali byť oklamaný 

podľa mňa, a ja si škvrnu na môj vek, a to 

ohavné. 

{6:26} pre keď súčasnosti by mali byť 

dodané od trestu mužov: ešte by som nemala 

utiecť do rúk všemohúceho, živý, ani mŕtvy. 

{6:27} preto teraz statočne mení tento život, bude 

Ukáž sám taký jeden ako môj vek requireth, 

{6:28} a nechať pozoruhodný príklad, ako sa mladí 

zomrieť ochotne a odvážne poslankyne a 

sväté zákony. A keď povedal tieto slová, okamžite 

on šiel do trápenia: 

{6:29} oni, ktorá viedla ho mení dobrej vôle sú holé 

mu trochu skôr, ako do nenávisti, pretože foresaid prejavy 



pokračoval, ako si mysleli, z Zúfalé mysle. 

{6:30}, ale keď on bol pripravený zomrieť s pruhmi, on 

zastonal, a povedal: je zjavne Hospodinovi, to jest 

svätých vedomostí, že keďže som bol dodaný 

od smrti, som teraz vydržať bolesť bolesti v tele tým, že 

porazený: ale v duši som aj obsah trpieť týmito vecami, 

pretože som sa ho bojí. 

{6:31} a teda tento muž zomrel, opúšťať jeho smrti pre 

príklad vznešený odvahy a Pamätník cnosti, nie 

iba k mladým ľuďom, ale k svojmu národu. 

{7:1} stalo sa tiež, že sedem bratov s ich 

matka boli prijaté a donútený kráľa proti 

zákon podľa chuti, bravčové mäso, a boli trápia 

pohromám a biča. 

{7:2} ale jeden z nich ktorý hovoril najprv tým, čo povedal 

wouldest ty opýtať alebo dozvedieť sa o nás? sme pripravení 
radšej zomrieť 

ako sa prestúpiť zákonov našich otcov. 

{7:3} potom kráľ, že v hnevu, prikázal panvice 

a strany vykonať horúce: 



{7:4} ktoré bezodkladne ohrievania, on prikázal, aby 

vyrezať jazyk mu ktorý hovoril, a odrezať 

nesmierne častiach jeho tela, zvyšok jeho bratia a jeho 

pri pohľade na matku. 

{7:5} teraz keď on bol teda zmrzačený všetkých jeho členov, 
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velil mu je ešte nažive, musia dať na oheň, 

a vyprážané na panvici: a ako par Pan bol 

pre dobrý priestor rozptýlené, že nabádal navzájom 

matka zomrie statočne, povedal: teda, 

{7:6} Pán Boh hľadí na nás a v pravda jest 

pohodlie v nás, ako Mojžiš v jeho piesne, ktoré boli svedkami na 

ich tváre, vyhlásil hovorí, a on sa raduje vo 

svojich služobníkov. 

{7:7} tak, keď prvý bol mŕtvy po toto číslo, ktoré 

priniesol druhý aby ho posmešným skladom: a Kedy 

mali stiahol kožu hlavy s vlasmi, ktoré 

spýtal sa ho: Chceš ty jesť, predtým, než budeš potrestaný 

počas každého člena tvoje telo? 



{7:8} ale on odpovedal vo svojom vlastnom jazyku, a povedal: 
nie. 

Preto aj získal ďalšie trápenie v poradí, ako 

bývalý robil. 

{7:9} a keď bol v poslednej vydýchnutie povedal, ty si ako 

fury takest nás tento súčasný život, ale kráľ 

svet sa pozdvihnúť nás, ktorí zomreli jeho zákonov, ku 

večný život. 

{7:10} po ňom uskutočnilo tretie posmešným skladom: 

a keď mu bolo požadované, dal sa na svoj jazyk, a že 

právo čoskoro, tam drží rukami statočne. 

{7:11} a statočne, povedal: Toto som mal z neba; 

a pre jeho zákony pohrdám im; a od neho Dúfam 

Získajte ich znova. 

{7:12} zviedli aj, že kráľ, a ktoré boli s 

mu, žasol odvaha mladého muža, že on 

nič za bolesti. 

{7:13} teraz keď tento muž bol mŕtvy tiež, že trápi 

a rozdrvený štvrtý podobným spôsobom. 

{7:14} tak keď bol pripravený zomrieť povedal tak to je 



dobré, kladený na smrť muža hľadajú nádej z Boha 

vznikne až znova ho: čo sa týka teba, nebudeš mať č 

Vzkriesenie k životu. 

{7:15} Afterward tiež priniesol piaty a rozdrvený 

ho. 

{7:16} potom pozrel on ku kráľovi a povedal, jsi 

moc nad mužmi, jsi pominuteľné, ty robíš čo ty 

vädnutie; Ale nemyslite si, že náš národ je forsaken Boha; 

{7:17} ale dodržiavala na chvíľu, a hľa jeho veľkú silu, 

ako on bude trápiť ťa a tvoje semeno. 

{7:18} po ňom tiež priniesli šiesteho, ktorí sú 

pripravený zomrieť povedal, Nemýľte sa bez príčiny: pre sme 

trpia tieto veci pre seba, že zhrešil proti našej 

Boh: preto úžasné veci robia nám. 

{7:19} ale Nemyslite si, že takest v ruke usilovať 

proti Bohu, že ty budeš uniknúť bez trestu. 

{7:20} ale matka bola predovšetkým úžasné a 

hodný poslankyne pamäte: pre keď videla jej sedem 

synovia zabitý v priebehu jedného dňa, ona porodila s 

dobré odvahu, pretože dúfam, že ona mala v Pánovi. 



{7:21} Áno, ona hlásal jeden každý z nich v jej vlastných 

jazyk, plnené odvážny destilátov; a za stáleho miešania do nej 

zženštilý myšlienky s mužný žalúdka, povedala 

ne, 

{7:22} nemôže povedať, ako ste prišiel do môjho lona: pre ja 

ani vám dal dych, ani život, ani to bol ja, ktorý tvoril 

členovia každého jedného z vás; 

{7:23} ale nepochybne tvorca sveta, ktorí 

tvoril generácie človeka, a zistil, začiatok 

zo všetkých vecí, aj svoju vlastnú milosrdenstva vám dych a 

život znova, jeho ako vy teraz považovať nie sami seba pre jeho 

zákonov saké. 

{7:24} teraz Antiocha, myslenie seba pohŕdali, a 

podozrenie, že sa reproachful reč, zatiaľ čo najmladší 

bol ešte nažive, urobil nie len napomínať mu slovami, ale aj 

ubezpečil ho s prísahy, že on by sa mu aj bohatý 

a šťastný človek, ak on by zase podľa zákonov svojho 

otcovia; a že aj on by sa mu na svojho priateľa, a 

dôverovať mu s záležitosti. 

{7:25} ale keď mladý muž by v žiadnom prípade pozorujte 



jemu, kráľ volal jeho matka a jej, že nabádal 

ona by som radu mladík zachránil život. 

{7:26} a keď mal on ju nabádal s veľa slov, 

Ona mu sľúbil, že ona by som radu svojho syna. 

{7:27} ale ona sama uklonil smerom k nemu smeje 

krutý tyran opovrhnutie, hovoril v jej jazyku krajiny na toto 

spôsobom; O mojom Synovi, sa škoda na mňa, ktoré ti porodila 
deväť 

mesiacov v mojom lone, a dal tebe také tri roky a 

živí tebe a tebe vychovali unto tento vek a 

vydržal problémy školstva. 

{7:28}, prosím ťa, môj synu, pozrite na nebi a 

Zeme, a všetko, čo je v ňom, a zvážiť, že Boh stvoril 

im veci, ktoré neboli; a tak bolo ľudstvo 

podobne. 

{7:29} strach nie tento mučiteľov, ale je hoden tvojho 

bratia, trvať tvojej smrti, ktoré môžu prijímať ťa opäť v 

milosrdenstvo s tvojich bratov. 

{7:30} whiles ona bola ešte hovoriť tieto slová, 

mladý muž povedal, koho počkajte, vy pre? Budú počúvať 



King's prikázanie: ale budem počúvať prikázania 

práva, ktoré bolo dané naši otcovia Mojžiša. 

{7:31} a ty, že si bol autorom všetkých neplechu 

proti Židom, nebudeš uniknúť Božie ruky. 

{7:32} pre trpíme kvôli hriechom. 

{7:33} a keď bývanie pánovi sa hnevá s nami 

trochu kým pre naše disciplinárny trest a korekcia, ešte mu 
budú 

na jednom opäť so svojimi sluhami. 

{7:34} ale ty, Ó človeče bezbožný, a všetky ostatné väčšiny 

Wicked, sa zdvihol bez príčiny, ani nadutých s 

neisté nádeje, zdvíhať tvoja ruka proti zamestnancov 

Boh: 

{7:35} pre ty jsi ešte nevyhla rozsudok 

Všemohúci Bože, kto vidí všetko. 

{7:36} pre našich bratov, ktorí teraz utrpeli krátke 

bolesť, mŕtvy pod Boží sľub večného života: ale 
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ty, cez rozsudku Boha, budeš dostávať len 

trest za tvoju hrdosť. 



{7:37} ale ja, ako moji bratia, ponúkli svoje telo a život 

zákony, našich otcov, beseeching Boha, ktorý by 

čo najrýchlejšie byť milosrdný unto nášho národa; a ty by si 

muka a rán bol spravodlivý priznať, že on sám je Boh; 

{7:38} a že mňa a mojich bratov hnev 

Všemohúci, ktorý je oprávnene priniesol na náš národ, môže 

prestane. 

{7:39} ako kráľ "v hnevu, podal mu horšie 

ako všetci ostatní, a vzal to smutne, že on bol terčom 
posmechu. 

{7:40}, tak tento muž zomrel Nepoškvrnené a dať celú 
spoľahnúť 

v Pánovi. 

{7:41} posledný všetky po synov matka zomrela. 

{7:42}, aby sa to dost teraz hovoril o 

modlářský hostiny a extrémne mučenia. 

{8:1} potom Makabejská, a ktoré boli s 

ho, šiel tajne do miest, a nazýva ich kinsfolks 

dohromady, a vzal ich všetkých, ako pokračovať v 

Židov náboženstvo, a zhromaždil asi šesť tisíc mužov. 

{8:2} a volal k Pánovi, že on by vyzerať 



na ľudí, ktorý bol pošliapané všetkých; a aj škoda 

chrám znesvětili bezbožných mužov; 

{8:3} a že on by mať súcit na mesto, 

bolesť znetvoril a pripravení podať aj s vozovkou; 

a počuť krv, ktorá plakala jemu, 

{8:4} a pamätať zlý zabitie neškodné 

dojčatá a rúhania proti jeho meno; 

a že by ukážem jeho nenávisť voči bezbožní. 

{8:5} teraz pri Maccabeus mal jeho spoločnosť o ňom, 

mohol nie byť vzdoroval od pohanov: pre hnev 

Pán bol obrátil na milosrdenstvo. 

{8:6} preto prišiel v nepripravených, a spálil miest 

a miest, a dostal sa do jeho rúk najviac priestranná 

miesta, a prekonala a dať letu žiadne malé množstvo 

jeho nepriatelia. 

{8:7} ale špeciálne využil on za noc 

také zasvätení pokusy zviedli aj, že ovocím jeho svätosť 

sa rozšíril všade. 

{8:8} tak keď Philip videl, že tento muž zvýšiť po kúsku 

a malý, a že veci prosperoval s ním stále viac a 



viac, napísal unto Ptolemeus, guvernér Celosyria 

a Phenice, priniesť viac pomoci kráľa záležitosti. 

{8:9} bezodkladne výberom Nicanor syn 

Patrokles, jeden z jeho špeciálne priatelia, poslal ho s č 

menej ako 20.000 všetky národy pod ním, root 

sa celé generácie Židov; a s ním on 

pripojil aj Gorgias s kapitánom, ktorí v otázkach vojny 

skvelý zážitok. 

{8:10} tak Nicanor podujala urobiť toľko peňazí z 

zajatí Židov, ako by mal uhradiť hold dvoch 

tisíc talenty, ktoré kráľ bol zaplatiť k Rimania. 

{8:11} preto okamžite poslal do miest na 

pobreží mora, vyhlasujú predaj zajatí Židov, a 

sľubuje, že by mali mať osemdesiat až desať orgánov 

na jeden talent, nečakal pomstu, ktorá sa 

Riaďte sa ním od Všemohúceho Boha. 

{8:12} teraz kedy slovo bol donesený k Judas z 

Nicanor sa blíži, a on mal odovzdával tých, ktoré boli 

s ním, že armáda bola po ruke 

{8:13} oni boli bojazlivé a neoznačili dvor 



Bohu, utiekol a dopraviť seba preč. 

{8:14} iní predávajú všetko, čo oni opustili, a pritom 

dosiahnutie súčinnosti pána dodať im predáva zlý 

Nicanor skôr, ako oni sa stretli spoločne: 

{8:15} Ak nie pre svoje vlastné dobro, ešte pre 

zmlúv on robil s ich otcovia a pre jeho svätý 

a kvôli honosný názov, ktorým boli tzv. 

{8:16} tak Maccabeus jeho muži zvolal 

Počet šesť tisíc, a nabádal ich, aby sa 

zasiahnutý hrôzou nepriateľa, ani sa obávať veľkého 

množstvo pohanov, ktorí prišli nesprávne proti nim; 

ale bojovať statočne, 

{8:17} a nastaviť pred ich očami ujmy, ktoré 

nespravodlivo urobil svätým miestom a kruté zaobchádzanie 

mesta, dolupodpísaní urobili výsmech, a tiež 

odobratie vláda ich predkov: 

{8:18} za, povedal, veriť v ich zbrane a 

odvaha; ale naša dôvera v všemohúci kto v 

Beck môže zvrhnutý oboch im, že sú proti nám, a 

aj celý svet. 



{8:19} navyše rozprával im: čo pomáha 

našiel ich predkovia, a ako boli dodané, 

keď pod Sennacherib sto osemdesiat a päť 

tisíc zahynul. 

{8:20} a povedal im bitky, ktoré sa v 

Babylon s Galatským, ako prišli, ale osem 

tisíc vo všetkých štyritisíc obchodovat 

Macedónci, a že Macedónci nim(58), 

osem tisíc zničené sto dvadsať 

tisíc kvôli pomoc, že oni mali z neba, a 

Takže dostal veľkú korisť. 

{8:21} tak kedy urobil ich odvážne s týmito 

slová a pripravený zomrieť pre zákon a krajinu, on 

jeho armáda rozdelený do štyroch častí; 

{8:22} a pripojil sám so sebou svoje vlastné bratia, 
predstavitelia 

Každá kapela vtip Simon, a Joseph a Jonathan, 

dáva každému z nich pätnásť sto mužov. 

{8:23} tiež vymenoval Eleazar čítať sväté knihy: 

a keď on im dal týmto mottom, pomocou 



Boh; sám vedúci prvá kapela, 

{8:24} a s pomocou Všemohúceho zabil vyššie 

deväť tisíc svojich nepriateľov a zranených a zmrzačené 

väčšej časti Nicanor's hostiteľa, a tak dať všetky letu; 

{8:25} a vzal svoje peniaze, ktorý prišiel k kúpiť, a 

sledované ďaleko: ale chýba čas sa vrátil: 
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{8:26} bol deň pred sobotou, a 

Preto by už sledujú ich. 

{8:27} tak, keď sa zhromaždili jeho brnenie spolu, 

a rozmaznaná svojim nepriateľom, obsadili ich sami o 

v sobotu, poddajný presahujúcou Chvála a vďaka 

Pán, ktorý sa zachoval až do tohto dňa, ktorý bol 

začiatok milosrdenstva destilácie na ne. 

{8:28} a po sobote, keď dali časť 

korisť zmrzačené, vdovy a siroty, 

zvyšok sa delí medzi seba a svojich zamestnancov. 

{8:29} kedy to bolo vykonané, a že sa 

spoločné prosbe, že dosiahnutie súčinnosti milosrdný pán 

sa zmieril so svojimi sluhami na veky. 



{8:30} okrem tých, ktoré boli s Timotheus a 

Bacchides, ktorí bojovali proti nim, že zabil vyššie 

dvadsať tisíc a veľmi ľahko zhulil a silný drží, 

rozdelený medzi sebou veľa koristi viac, a robil 

zmrzačené, siroty, vdovy, Áno a veku tiež rovnaké 

v koristi so sebou. 

{8:31} a keď sa zhromaždili jeho brnenie 

spolu, oni položený im všetko starostlivo v pohodlné 

miesta a pozostatok koristi ožili 

Jeruzalem. 

{8:32} tiež zabil Philarches, že zlý človek, 

kto bol s Timotheus, a sa hnevá Židia, mnohí 

spôsobmi. 

{8:33} navyše v dovtedy, kým sa držali pastva pre 

víťazstvo vo svojej krajine, pálené Callisthenes, ktorý mal 

zapálili po svätej brány, ktorí utiekli do domčeka; 

a tak dostal odmenu stretnúť na jeho neprávosti. 

{8:34} ako že najviac nemilosrdný Nicanor, ktorí mali 

priniesol tisíc obchodníci kúpiť Židov, 

{8:35} bol vďaka pomoci pána priniesol dole 



alebo z ktorého urobil aspoň účet; a odkladali 

jeho nádherné oblečenie a plnenie jeho spoločnosti prišiel 

ako utečenec sluha cez midland unto Antioch 

majú veľmi veľký hanby, že jeho hostiteľ bol zničený. 

{8:36} tak on, ktoré trvalo mu, aby sa dobré 

Rimania ich hold prostredníctvom zajatcov v Jeruzaleme, 
povedal 

v zahraničí, že Židia mali Boha aby bojovať, a 

preto nemôžu byť zranený, pretože oni nasledovali 

zákony, ktoré dal im. 

{9:1} o tej dobe prišiel Antiocha s bdení 

krajiny z Perzie 

{9:2} pre sa vošiel mesta zvanej Persepolis, a 

išlo o rob chrámu, a držať mesta; 

Načo veľké beh brániť sa s 

ich zbrane dali letu; a tak sa stalo, že 

Antiocha uvádzané na let obyvateľov vrátil 

s hanbou. 

{9:3} teraz keď prišiel do Ecbatane, bol donesený novinky 

mu, čo sa stalo Nicanor a Timotheus. 



{9:4} potom opuch s hnevom. Myslel si, aby pomstil 

na Židov hanba vykonáva jemu tie, ktoré 

z neho utiecť. Preto prikázal mu jeho chariotman na 

pohon bez prestania a odoslaním cesty, 

rozsudok Božie teraz za ním. Pre hovoril 

hrdo na tomto druhu, že on by prišiel do Jeruzalema a 

aby bolo spoločné zakopanie do takej miesto Židov. 

{9:5} ale pán všemohúci, Boh Isreal, smote 

ho s nevyliečiteľnou a neviditeľné mor: alebo hneď ako 

hovoril tieto slová, bolesti čriev, ktoré bolo 

remediless prišiel na neho a bolesť trápi vnútorného 

časti a súčasti; 

{9:6} a že najviac spravodlivo: pre on mal trápi iných 

Pánske čriev s mnohými a podivné muka. 

{9:7} však preto on vôbec nič prestal z jeho vychvaľovanie, 

ale stále bol naplnený pýchou, dýchanie sa oheň v jeho zlosť 

proti Židom a veliaci haste cesty: ale 

stalo sa, že spadol zo svojho vozidla, vykonáva 

násilne; tak, že má boľavý pád, všetci členovia jeho 

telo bolo oveľa bolelo. 



{9:8} a teda on, trochu vyššie si myslel, že by mohol 

príkaz vlny na mori (tak hrdý bol mimo 

stav človeka) a váži vysoké hory 

rovnováhy, bol teraz obsadenie na zemi, a v 

horselitter, shewing späť k manifestu silu 

Boh. 

{9:9} tak, že červy vstal z tela tohto 

zlý muž a whiles žil v smútku a bolesti, jeho 

dužina odpadli a nečistoty jeho vôňa bola noisome 

všetky jeho armády. 

{9:10} a muž, ktorý myslel trochu vyššie by mohol 

dosiahnuť na hviezdy z neba, nikto nemohol vydržať vykonávať 

pre jeho neznesiteľný smrad. 

{9:11} tu preto trápili, začal opustiť 

z jeho pýchu a prísť k poznaniu seba 

pohromy Boha, jeho bolesť, zvýšenie každú chvíľu. 

{9:12} a keď on sám mohol požiadať, jeho vlastné 

vôňa, povedal tieto slová, je to meet podlieha: 

Boh a že človek, ktorý je smrteľný sa nemyslím hrdo 

sám, keby bol Boh. 



{9:13} tento zlý človek tiež sľúbil pán, 

kto teraz už by zmiluj sa nad mu však povedal: teda 

{9:14} že sväté mesto (ku ktorému on išiel v 

Haste položiť zrovnaná so zemou, a aby sa 

časté buryingplace,) že by stanovila na slobode: 

{9:15} a ako dojemné Židov, koho on bol súdený 

nie je hoden toľko o tom, byť pochovaný, ale nevyháňali s 

svoje deti za pokrm hydina a divoká zver, 

on by sa im všetky rovná sa občanom mesta Atény: 

{9:16} a Svätý chrám, ktorý predtým, než on mal pokazený, 

on by Zdobíme pekné darčeky a obnoviť všetky sväté 

plavidlá s mnohými ďalšími, a z jeho vlastných príjmov uhradiť 

poplatky, ktoré patria obete: 

{9:17} Áno, a že aj on by sa stal Žid, sám, 

Prejsť na celom svete, ktoré bolo osídlené a vyhlásiť 

Božia moc. 

{9:18}, ale na toto všetko by nezaniká jeho bolesti: pre 

Božím súdom bolo prísť na neho: preto 
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zúfalý jeho zdravia, on písal unto Židia list 



upísané, obsahujúce forme prosbe, po 

týmto spôsobom: 

{9:19} Antiocha, kráľ a guvernér, dobré Židom 

jeho občanov wisheth veľa radosti, zdravia a prosperity: 

{9:20}, ak vy a vaše deti cestovné dobre, a svoje záležitosti 

Vaša spokojnosť, veľmi veľké vzdávam vďaku Bohu, 

mať moja nádej v nebi. 

{9:21} Pokiaľ ide o mňa, som slabý, inak by som 

si pamätal láskavo vašej cti a dobrej vôle vracajúci sa 

z Perzie, a bola prijatá s ťažkého ochorenia, som si myslel 

je nevyhnutná na udržanie spoločnej bezpečnosti všetkých: 

{9:22} nie nedôvery moje zdravie, ale s veľkou nádejou 

uniknúť tejto choroby. 

{9:23} ale domnievajúc sa, že aj môj otec, v akej dobe 

viedol armádu do vysokých krajinách. menovaný 

nástupcu, 

{9:24} na koniec, ak nič vypadol v rozpore s 

očakávania, alebo ak akékoľvek zvesti boli priniesol, že boli 

ťažké, oni pozemku, vedel komu štát bolo 

vľavo, nemusí byť trápi: 



{9:25} znova, berúc do úvahy, ako že kniežatá, ktoré sú 

borderers a susedmi: moje kráľovstvo čakať 

príležitostí, a očakávajú, čo budú event. Mám 

vymenoval svojho syna kráľa Antiocha, ktorým často páchajú 

a pochváliť unto mnohých z vás, keď som išiel do 

vysoká provincie; Komu som napísal ako followeth: 

{9:26} preto modliť, a požiadať, aby ste si zapamätali 

výhody, ktoré som urobil vám vo všeobecnosti a v osobitných, 

a že každý človek bude stále verný mne a môjmu Synovi. 

{9:27} ja som presvedčená, že on pochopenie mojej mysli 

prinesie priaznivo a milostivo na svoje túžby. 

{9:28} tak vraha a bohorúhač tsunami 

najviac smutne, ako on prosil ostatných mužov, tak zomrel on 

nešťastná smrť v cudzej krajine v horách. 

{9:29} a Filipa, ktorý bol vychovaný s ním, vykonáva 

vzdialenosť jeho telo, tiež báť syn Antiocha vošli 

do Egypta na Ptolemeus Philometor. 

{10:1} teraz Maccabeus a jeho spoločnosti, pán 

vedenie je obnoviť chrám a mesto: 

{10:2} ale oltárov, ktoré pohanov staval v 



Otvorenie street, a tiež kaplniek, vytiahol. 

{10:3} a so očisťuje chrámu urobili ďalší 

oltár a zarážajúce kamene vzali ohňa z nich, a 

obeť po dvoch rokoch, a uvedené kadidlo, a 

svetlá a shewbread. 

{10:4} Ak to bolo robené, padli byt dole, a 

dosiahnutie súčinnosti Pánovi, že by mohlo prísť viac do 
takéhoto 

problémy; ale ak oni zhrešili viac proti nemu, že on 

sám by chasten nich s milosrdenstvom, a že oni 

sa nepodá rúhanie a barbarským 

národov. 

{10:5} teraz na rovnaký deň, cudzinci 

sobôt chrámu, v ten istý deň bola očistená 

opäť, aj päť a dvadsiateho dňa každého mesiaca, 

čo je Casleu. 

{10:6} a držali osem dní s radosťou, ako v 

sviatok stánkov, pamätať, že nedlouho vyššie 

mal konať sviatok stánkov, keď ako oni 

putovali horami a brlohov ako zver. 



{10:7} preto sú holé konáre a spravodlivé konáre, a 

tiež dlaňami a spievali žalmy jemu, ktorý im dal 

dobrý úspech v očiste jeho miesto. 

{10:8} oni vysvätený tiež spoločné zákon a 

Vyhláška, aby každý rok tieto dni boli uchovávané z 

celý národ Židov. 

{10:9} a to bol koniec Antiocha, nazývané 

Epiphanes. 

{10:10} teraz bude prehlasujeme, že akty Antiocha 

Eupator, ktorý bol syn to zlý človek, zhromažďovanie 

Stručne kalamity vojen. 

{10:11} takže keď prišiel čas ku korune, postavil jeden 

Lysias nad záležitosti jeho ríše, a vymenoval ho jeho 

hlavný guvernér Celosyria a Phenice. 

{10:12} pre Ptolemeus, ktorý bol nazývaný vodorovnou čiarkou, 
výber 

skôr to urobiť spravodlivosti k Židom za zlé, že mal 

urobilo im usilovali pokračovať mier s 

ich. 

{10:13} načo obvinený kráľa priateľov 



pred Eupator, a zradca na každé slovo, lebo on 

opustil Cyprus, ktorých sa dopustili Philometor jemu, 

a odišiel do Antiocha Epiphanes, a keď videl, že 

v čestné miesto, on bol tak znechutený, že on 

otrávil sám a zomrel. 

{10:14} ale ked Gorgias bol v ložných priestoroch, on 

najal vojakov a kŕmi vojny neustále sa Židia: 

{10:15} a therewithall Idumeans, dostali 

do svojich rúk najviac priestranná drží, udržiavať Židov 

obsadené, a príjem tých, ktoré boli vyhnaní z 

Jeruzalema, išli asi živiť vojny. 

{10:16} potom oni, vykonané s Maccabeus 

prosbe a vyvíjať úsilie o súčinnosť Boha, ktorý by bol ich 

Pomocníka; a tak bežal s násilím na silný drží 

z Idumeans, 

{10:17} a napadání je silne, ale vyhral 

drží, a držal všetko, bojoval na stene a zabil 

všetko, čo spadol do ich rúk, a nie menej ako dvadsať zabil 

tisíc. 

{10:18} a pretože niektoré, ktorí boli nie menej ako deväť 



tisíc, boli spolu ušli do dvoch veľmi silné hrady, 

majú všelijaké veci vhodné na udržanie obliehanie, 

{10:19} Maccabeus opustil Simon a Joseph a Zachej 

tiež, a boli s ním, ktorí boli dosť 

obliehať im a odišiel sám unto tých miest, ktoré 

viac potreboval jeho pomoc. 

{10:20} teraz, ktoré boli s Simon, je v čele s 

lakomstvo, boli presvedčení peniaze prostredníctvom určitých 
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tých, ktoré boli na hrade, a vzal sedemdesiat tisíc 

drachms a nechať niektoré z nich uniknúť. 

{10:21}, ale keď to bolo povedané, Maccabeus, čo bolo, 

zavolal guvernéri ľudí dohromady, a obvinený 

tých mužov, že svojich bratov bol predaný za peniaze, a 

Nastavenie ich nepriateľmi zadarmo k boju proti nim. 

{10:22} tak on zabil, tých, ktoré boli nájdené zradcov, a 

okamžite vzal dva hrady. 

{10:23} a majú dobrý úspech s jeho zbraní vo všetkých 

veci vzal v ruke, on zabil v dvoch drží viac ako 

dvadsať tisíc. 



{10:24} teraz Timotheus, ktorého Židia mali prekonať 

predtým, keď on zhromaždil veľký zástup cudzích 

sily a kone z Ázie nie pár, prišiel ako keby on 

bude trvať židovstva silou zbraní. 

{10:25}, ale keď sa priblížil, ktoré boli s 

Maccabeus otočil seba modliť sa k Bohu, a 

sypané Zeme na ich hlavu a vezmúc ich chrbty s 

vlásie, 

{10:26} a spadol dole na úpätí oltára, a 

dosiahnutie súčinnosti mu byť milosrdný k nim a za nepriateľa 

ich nepriatelia a protivníka svojich protivníkov, ako 

zákon declareth. 

{10:27} tak po modlitbe vzali ich zbrane a 

pokračoval ďalej od mesta: a kedy ili blízko 

ich nepriatelia držali od seba. 

{10:28} teraz slnko je novo vzkriesený, vstúpili do oboch 

spoločne; jedna časť má spolu s ich cnosti ich 

útočisko aj k Pánovi za sľub ich úspechu a 

víťazstvo: druhej strane aby ich vodca zlosť ich bitky 

{10:29} ale pri bitke voskované silný, tam sa objavil 



unto nepriateľov z neba päť pohľadný mužov na 

kone, uzdy zlata, a dvaja z nich viedlo Židov, 

{10:30} a vzal Maccabeus betwixt ich, a na ktoré sa vzťahuje 

ho na každej strane zbrane, a držal ho bezpečný, ale shot 

šípky a blesky proti nepriateľom: tak, aby sa 

zahanbení slepotou a plné problémov, boli 

zabil. 

{10:31} a tam boli zbitie lokajové dvadsať tisíc 

a päťsto a šesťsto jazdci. 

{10:32} ako Timotheus sám, utiekol do veľmi 

silno fixujúce, volal Stok, kde Chereas bol guvernérom. 

{10:33}, ale oni boli s Maccabeus obliehala 

proti pevnosť odvážne štyri dni. 

{10:34} a ktoré boli v rámci, dôverčivý pevnosti 

miesta, nadmieru rúhal a predniesol wicked 

slová. 

{10:35} napriek na piaty deň skoro dvadsať 

mladí muži Maccabeus' spoločnosti, zápal s hnevom 

kvôli preklínaním napadol stenu mužný, a 

s divoké odvahu zabil všetko, stretli sa pritom. 



{10:36} ďalšie podobne vzostupne po nich, oni chvíľach 

boli busied s nimi, ktoré boli v rámci, pálené veže, 

a roznícení požiare spálil rúhača nažive; a iní 

Vypukol otvorený brány a po získaní vo zvyšku 

armády, sa mesto, 

{10:37} a zabili Timotheus, ktorý bol skryl do určitej 

jamy, a jeho brat Chereas s Apollophanes. 

{10:38} keď toto bolo vykonané, chválili pána 

Žalmy a vďakyvzdania, ktorý urobil tak veľké veci pre 

Izrael, a dal im víťazstvo. 

{11:1} nie dlho po, Lysias kráľa chránič a 

bratranec, ktorý tiež riadil záležitosti, vzal bolesť nespokojnosť 

za veci, ktoré boli vykonané. 

{11:2} a kedy mu zobral asi fourscore 

tisíc s Všetci jazdci, prišiel proti Židom, 

myslenie urobiť mesto bývanie pohanom, 

{11:3} a zarobiť zisk chrámu, aj druhého 

kaplniek pohanov a nastaviť veľkňaza na predaj 

každý rok: 

{11:4} vôbec berúc do úvahy Božiu moc ale želírovacího 



s jeho desať tisíce pomocníčky v domácnosti a jeho tisíce 

jazdci a jeho osemdesiat slony. 

{11:5} tak prišiel Judea, a priblížili sa až Bethsura, 

ktorý bol silný mesto, ale ďaleko od Jeruzalema o 

päť honov, a on obliehala bolesť jemu. 

{11:6} teraz keď to boli s Maccabeus počul 

že on obliehal drží, oni a všetci ľudia s 

nárek a slzy dosiahnutie súčinnosti Pánovi, že on by poslať 

Dobrý anjel dodávať Izrael. 

{11:7} a potom Maccabeus, sám najprv vzal zbrane, 

pobádať iné, že by jeopard sami 

spolu s ním na pomoc svojich bratov: tak šli ďalej 

spolu s ochotný mysle. 

{11:8} a ako oni boli v Jeruzaleme, tam sa objavil 

pred nim na koni v bielom oblečení, trasie jeho 

Armour zlata. 

{11:9} a potom oni chválili milosrdný Boh všetko dohromady 

a vzal srdce, takej miery, že boli pripravení nielen na 

bojovať s mužmi, ale s najkrutejšie zver a preraziť 

cez steny zo železa. 



{11:10} tak oni pochodovali dopredu v ich brnení, 

s pomocníkom z neba: pán bol milosrdný 

im: 

{11:11} a dáva Bezplatne na svojich nepriateľov, ako 

Levy, že zabil jedenásť tisíc lokajové, a šestnásť 

sto jazdci, a dať všetky ostatné letu. 

{11:12} mnohí z nich tiež zranený unikol 

nahý; a Lysias, sám utiekol preč hanebne, a tak 

unikol. 

{11:13} kto, ako on bol muž porozumení, odlievanie 

sám so sebou čo strata mal, a vzhľadom na to 

Židom sa nedá prekonať, pretože všemohúceho Boha 

pomohol im, poslal k nim, 

{11:14} a presvedčil ich, aby sa dohodli na rozumnom 

podmienok, a sľúbil, že on by presvedčiť kráľa 
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že on potrebuje musí priateľ im. 

{11:15} potom Maccabeus súhlasili všetky Lysias 

žiaduce, dbala o spoločné dobro; a vôbec 

Maccabeus napísal unto Lysias týkajúce sa Židov, kráľ 



ktorým bol udelený IP. 

{11:16} pre tam boli listy napísané unto Židov z 

Lysias na tento účel: Lysias ľudu Židov 

sendeth pozdrav: 

{11:17} John a Absolom, ktorí boli zaslané od vás, 

vyslobodil ma petíciu prihlásili a predložili žiadosť 

výkon ich obsah. 

{11:18} preto čo soever boli Zoznámte sa 

hlásené kráľ, priznala som im a jest 

ako moc ako by mohla byť poskytnutá. 

{11:19} a ak potom budete mať sami lojálni k 

štátu, ďalej tiež vynasnaží prostriedok pre vaše 

dobrý. 

{11:20} ale údaje, ktoré som dal objednať na 

Tieto aj ďalšie, ktoré prišlo ku mne, aby obec s 

ste. 

{11:21} cestovné ye dobre. Sto a osem a štyridsiatych 

rok, štyri a dvadsiateho dňa v mesiaci Dioscorinthius. 

{11:22} teraz king's list obsahoval nasledujúce slová: 

Kráľ Antiochus unto bratom Lysias sendeth pozdrav: 



{11:23}, pretože náš otec je preložený unto bohov, naše 

bude je, že tí, ktorí sú v našej ríši žijú ticho, že každý 

jeden sa môžu zúčastniť na jeho vlastné veci. 

{11:24} tiež chápeme, že Židia by nie 

súhlas k nášmu Otcovi, prepraviť unto zvyk 

pohanov, ale mal radšej držať svoj vlastný spôsob 

bývanie: pre ktoré spôsobujú požadujú od nás, že sme 

mali trpieť im žiť po svoje vlastné zákony. 

{11:25} preto naša myseľ je, že tento národ sa v 

zvyšok, a sme zistili ich obnoviť ich chrámu 

ktoré môžu žiť podľa colné ich 

predkovia. 

{11:26} ty nebudeš robiť aj preto poslať im: 

a poskytnúť im pokoj, že keď sú certifikované z našej 

nevadí, môže byť dobrý komfort, a niekedy ísť veselo 

o svojich vlastných záležitostí. 

{11:27} a list kráľ unto národ 

Židov bolo po týmto spôsobom: kráľ Antiochus sendeth 

s pozdravom Rady a zvyšku Židov: 

{11:28} Ak vy cestovné dobre, máme naše želanie; sme tiež v 



dobré zdravie. 

{11:29} Menelaus rozprával nám, že vaša túžba bola 

vrátiť sa domov a riadiť svoje vlastné podnikanie: 

{11:30} preto že vyrazí majú bezpečné 

vykonávať až do tridsiateho dňa Xanthicus s bezpečnosťou. 

{11:31} a Židia využijú ich vlastný druh mäsa 

a zákony, ako predtým; a žiadny z nich akýmkoľvek spôsobom 
spôsobmi 

musí byť obťažoval veci nevedome urobiť. 

{11:32} poslali aj Menelaus, že on môže comfort 

ste. 

{11:33} cestovné ye dobre. V sto štyridsať a ôsmy 

rok a pätnásty deň mesiaca Xanthicus. 

{11:34} Rimania tiež poslal im list 

obsahujúce tieto slová: Quintus Memmius a Titus 

Manlius, veľvyslanci Rimanov, poslať pozdrav: 

ľudí Židia. 

{11:35} vôbec Lysias kráľovskom jest 

udelené, s nimi aj sme dobre zapáčilo. 

{11:36} ale dotýka také veci ako on považuje za 



uvedené kráľa, potom vy odporučili jej, poslať jeden 

okamžite, že môžeme vyhlásiť ako to je výhodné pre vás: 

pre teraz budeme do Antiochie. 

{11.37} preto poslať nejaké s rýchlosťou, aby sme mohli 

vedieť, čo je vaša myseľ. 

{11:38} rozlúčka. Tento set a osem a štyridsiatych 

rok v pätnásty deň mesiaca Xanthicus. 

{12:1} keď tieto zmluvy boli vykonané, Lysias išiel 

ku kráľovi, a Židia boli o ich chove. 

{12:2} ale governours niekoľkých miestach 

Timotheus a Apollonius syn Genneus, aj 

Hieronymus a váze, a vedľa nich Nicanor 

guvernéra Cypru, nebude trpieť, aby bola ticho a 

žiť v mieri. 

{12:3} mužov Joppe tiež robil bezbožný skutok: 

modlili Židov, ktorý prebýval medzi nimi ísť s ich 

manželky a deti do člnov, ktorý mal pripravené, 

akoby sa im znamenalo ne zranený. 

{12:4} kto prijal to podľa spoločnej 

Vyhláška z mesta, ako chcú žiť v mieri, a 



podozrenie, nič: ale keď boli preč späť do 

hlboké, sa utopil nie menej ako dvesto z nich. 

{12:5} keď Judáš nepočul túto krutosť urobil jeho 

krajania, velil tých, ktorí boli s ním na 

aby boli pripravení. 

{12:6} a volanie po Bohu spravodlivým sudcom, on 

prišiel proti tých vrahov jeho bratov a spálené 

útočisko v noci, a člny na oheň, a tých, ktorí utiekli pred 

tam on zabil. 

{12:7} a keď mesto bolo hubu, išiel 

dozadu, akoby sa vráti vykořenit všetky im 

mesto Joppa. 

{12:8}, ale keď počul, že Jamnites zamýšľal 

podobným spôsobom robiť unto Židov, ktorý prebýval medzi 
nimi, 

{12:9} prišiel po Jamnites aj v noci, a nastaviť 

oheň na haven a námorníctva, takže svetlo ohňa 

bol videný v Jeruzaleme sto štyridsať honov off. 

{12:10} teraz, keď boli preč odtiaľ deväť 

honov vo svojej ceste k Timotheus, nie menej ako 



päť tisíc mužov na nohy a päťsto jazdci 

Arabi nastaviť na ňom. 
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{12:11} načo tam bol veľmi boľavé bitky; ale 

Judáš vedľa Božou dostal víťazstvo; tak, aby 

Nomades z Arábie, je prekonať, dosiahnutie súčinnosti Judas 
pre 

mier, sľubný mu hovädzí dobytok a potešenie 

ho inak. 

{12:12} potom Judáš, skutočne myslel, že by sa 

v mnohých veciach, ziskové im poskytol mier: Načo 

Oni si potriasli rukami a tak odišli do svojich stanov. 

{12:13} išiel aj o to, aby most do určitej 

silné city, ktorá bola o oplotený múrov, a 

obývaný ľuďmi potápači krajinách; a meno toho 

bol Caspis. 

{12:14}, ale ktoré boli v rámci neho dali takú dôveru v 

sila steny a poskytovanie pokrmov, ktoré sú 

sami sa správal hrubo smerom k nim, ktoré boli s 

Judáš, zábradlia a rúhanie a prednášať také slová ako 



boli nie na hovorený. 

{12.15} preto Judas s jeho spoločnosť, vyzýva 

veľký pán sveta, ktorí bez baranov a motory 

vojny urobil zvrhnutý Jericho v čase Joshua, dal 

divoký útok proti múru, 

{12:16} sa mesto podľa Božej vôle a vyrobené 

nevýslovnej porážok, zviedli aj, že jazero dva honov 

široká v blízkosti priľahlých súc, je naplnená plná, bol videný 

beh s krvou. 

{12:17}, potom sa odklonila od odtiaľ sedemsto 

a päťdesiat honov a prišiel do Characa unto Židov, 

sa nazývajú Tubieni. 

{12:18}, ale pokiaľ ide o Timotheus, našli ho v 

miesta: pre skôr, ako on bol odoslaný akúkoľvek vec, on odišiel 

odtiaľ, opustili veľmi silné garrison určitým 

stlačte a podržte. 

{12:19} vystupňoval Dositheus a Sosipater, ktorí boli 

Maccabeus' kapitáni, vyšli a zabil, tých, ktoré 

Timotheus odišiel v pevnosti nad desaťtisíc mužov. 

{12:20} a Maccabeus pohybovali jeho armáda kapiel, a 



nastaviť cez kapiel a šiel proti Timotheus, ktorí 

mal o ňom sto dvadsať tisíc mužov nohy, 

a tisíc päť sto jazdci. 

{12.21} teraz kedy Timotheus mal znalosť Judas' 

prichádza, poslal ženy a deti a iné 

Úschovňa unto pevnosti zvanej Carnion: pre mesto bolo 

ťažko obliehať a nepokojný Poď ku, z dôvodu 

straitness všetkých miest. 

{12:22} ale keď Judáš jeho prvá kapela prišla v nedohľadne, 

nepriateľov, že porazil strach a hrôzu prostredníctvom 

objavuje ho, kto vidí všetko, utiekol amain, jeden 

beh do tak iný tak, tak ako boli 

často bolieť svoje vlastné ľudí a zranil bodov 

vlastné meče. 

{12:23} Judáš bol tiež veľmi seriózne pri napĺňaní ich, 

zabíjanie tých zlých chudáci, z ktorých on zabil asi tridsať 

tisíc mužov. 

{12:24} okrem Timotheus, sám padol do rúk 

Dositheus a Sosipater, ktorými on dosiahnutie súčinnosti s 
oveľa 



remeslo nechať ho ísť so svojím životom, pretože mal mnoho 

Židov rodičia a bratia niektorých z nich, ktorí, ak 

ho k smrti, by nemala byť chápaná. 

{12:25} tak, keď on mal uistil ich s veľa slov 

že on by ich obnoviť bez bolieť, podľa 

dohody, oni nech idú na ukladanie svojich bratov. 

{12:26} potom Maccabeus pochodoval späť do Carnion, a 

do chrámu Atargatis, a tam on zabil päť a dvadsať 

tisíc osôb. 

{12:27} a potom mu dal na let a zničené 

im Judáš odstrániť hostiteľa k Ephron, silné city, 

wherein Lysias príbytok, a veľké množstvo potápačov 

národov a silné mladí muži stále steny, a 

obhajoval mocne: wherein bol tiež skvelý ustanovenie 

motory a šípky. 

{12.28} ale keď Judáš a jeho spoločnosť vyzvala 

Všemohúci Boh, ktorý s jeho silu láme silu 

jeho nepriatelia, vyhral mesto a zabil dvadsať a päť 

tisíc z nich, ktoré boli v rámci 

{12:29} odtiaľ odišli do Scythopolis, ktoré 



lieth šesťsto honov od Jeruzalema, 

{12.30} ale kedy musel svedčil Židov, ktorý tam prebývalo 

Scythopolitans rozdané láskyplne s nimi, a 

prosil ich láskavo v čase ich nešťastie; 

{12:31} im dal vďaka, so želaním, aby sa 

priateľské stále im: a tak prišli do Jeruzalema, 

sviatok týždňov sa blíži. 

{12:32} a po sviatku Turíc, s názvom išli 

ďalej proti Gorgias guvernér Idumea, 

{12:33} kto prišiel s tritisíc mužmi nohy 

a štyristo jazdci. 

{12:34} a to sa stalo, že v ich bojovať spoločne 

niekoľkých Židov boli zabitý. 

{12:35} v ktorých čas Dositheus, jeden z Bacenor's 

spoločnosti, ktorý bol na koni, a silný muž, bol 

stále po Gorgias, a udomácňuje kabáta vytiahol ho do 

platnosť; a keď, on by mal brať že prekliaty muž nažive, 

jazdec Thracia prichádza na neho smote off jeho 

ramena, tak, že Gorgias utiekol unto Marisa. 

{12:36} teraz keď to boli Gorgias mal 



bojovali dlho, a boli unavení, Judáš vyzval pána, 

že by ukážem, sám sa ich pomocníkom a vodca 

Bitka. 

{12:37} a s tým začal vo svojom jazyku a 

spievané žalmy s mohutným hlasom a rúti nepripravené na 

Gorgias' mužov, dal im letu. 

{12:38} tak Judas zhromaždili jeho hosť, a prišiel do mesta 

z Odollam, a keď siedmy deň prišiel, že čistený 

seba, ako zvyk bol, a stále v sobotu 

rovnakom mieste. 

{12:39} a po deň po, ako bolo použitie, 

Judáš a jeho spoločnosti prišiel, aby sa ich telá 

ktorý bol zabitý, a pochovať s ich bratia v ich 

otcov hrobov. 
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{12:40} teraz pod kabáty každý jeden, ktorý bol zabitý 

našli veci zasväteného modly Jamnites, 

Židia ktorý je zakázané zákonom. Potom každý muž 

videl, že to bol príčina, preto boli zabitý. 

{12:41} všetci muži preto chválili pána, spravodlivý 



Sudca, ktorý otvorila veci, ktoré boli schoval, 

{12:42} Betook seba k modlitbe, a vyvíjať úsilie o súčinnosť 

mu, že hriech spáchaný môže dať úplne mimo 

Spomienka. Okrem toho, že ušľachtilý Judas exhorted na ľudí 

aby sa od hriechu, forsomuch, ako oni videli pred 

ich oči to, čo prišiel odovzdať pre hriechy tých 

ktoré boli zabitý. 

{12:43} a kedy urobil stretnutie v celej 

spoločnosti vo výške dvetisíc drachms striebra, 

on poslal do Jeruzalema ponúknuť hriech ponúka, robiť v ňom 

veľmi dobre a úprimne, že on bol s vedomím 

Vzkriesenie: 

{12:44} ak on nie dúfali, že im, že bol zabitý 

ry znova, to bolo zbytočné a márne 

modliť sa za mŕtvych. 

{12:45} a tiež v tom, že on si všimol, že tam bola skvelá 

prospech stanovená pre tých, ktorí zomreli zbožný, to bolo 
sväté a 

dobrá myšlienka. Načo on robil odsúhlasenie 

mŕtvych, ktoré by mohli byť zbavení hriechu. 



{13:1} vo sto štyridsať a deviaty rok to bolo povedané, 

Judáš, ktorý Antiocha Eupator prichádza s veľkým 

napájanie do Judea, 

{13:2} a s ním Lysias jeho ochrancom a vládcom jeho 

záležitosti, vyznačujúce sa niektorou z nich Grecian silu 
pomocníčky v domácnosti, 

sto a desať tisíc a jazdci päť tisíc 

a tristo a slony dva a dvadsať a tri 

sto vozov ozbrojené s háčikmi. 

{13:3} Menelaus tiež pripojil sám so sebou a s 

skvelé nie doslovnej podporovať Antiocha, nie pre 

ochrana krajiny, ale pretože si myslel, že 

dosiahol guvernér. 

{13:4} ale kráľ kráľov presťahoval Antiocha myseľ 

proti tomuto wicked úbožiak a Lysias informoval kráľ 

že tento muž bol príčinou všetkých neplechu, tak, že kráľ 

prikázal, aby mu unto Berea a dal ho do 

smrť ako spôsob je v tomto mieste. 

{13:5} teraz tam bol v tom, že miesto veža päťdesiat lakťov 

vysoká, plný popola, a to mal kolo nástroja, ktorý na 



každej strane visel dole do popola. 

{13:6} a každý, kto bol odsúdený svätokrádež, alebo 

sa dopustil iné ťažkého zločinu, sa všetci muži 

ťah ho k smrti. 

{13:7} takéto smrti stalo sa, že zlý človek zomrie, 

nemajú toľko ako pohreb na zemi; a že väčšina 

spravodlivo: 

{13:8} pre lebo on sa dopustili mnohých hriechov 

o oltár, ktorého oheň a popol bol Svätý, získal 

jeho smrti v popole. 

{13:9} teraz Kráľ prišiel s barbarské a povýšene 

mysli na to oveľa horšie, pre Židov, ako bolo urobené v jeho 

otec je čas. 

{13:10} ktoré veci keď Judáš vnímaná, on 

prikázal zástup vyzvať pána noc a 

deň, že ak niekedy v akomkoľvek inom čase, on by teraz tiež 
pomôcť 

nich je na mieste aby z ich práva, z ich 

krajina, a od svätého chrámu: 

{13:11} a že nebude trpieť ľuďom, aby mali 



boli aj teraz ale trochu svieža, v podrobenie 

rúhanie národov. 

{13:12} tak keď všetci urobili to dohromady, a 

dosiahnutie súčinnosti milosrdný pán plač a pôst, a 

priliehajúce na zemi tri dni dlhé, Judáš, so 

nabádal ich, prikázal by mali byť v pohotovosti. 

{13:13} a Judáš, sú od seba s staršie, 

určené, pred kráľa hostiteľa by mala vstúpiť do Judea, 

a získajte mesta, choďte von a skúste veci v boji o 

pomoc pán. 

{13:14} tak, keď bol spáchaný, všetko na tvorca 

sveta, a jeho Malár bojovať statočne, aj 

až do smrti, za zákony, chrám, mesto, krajinu, 

a Commonwealthu, on ubytoval Modin: 

{13:15} a s mottom im to 

boli o ňom, víťazstvo je Božím; s najviac valiant 

a voľbou mladých mužov v roku odišiel do stanu kráľovskej 
poskytujú 

v noci, a zabil v kempe asi štyritisíc mužov a 

chiefest slony, so všetkým, čo boli s ním. 



{13:16} a nakoniec naplnili tábor so strachom a 

rozbrojov a odišli s dobrým úspechom. 

{13:17} bolo to v prestávke počas dňa, pretože 

Ochrana Pán urobil mu pomôcť. 

{13:18} teraz kedy kráľ vzal chuť 

mužnosť Židov, on išiel chystajú prijať drží podľa 

politiky, 

{13:19} a pochodoval smerom k Bethsura, ktorý bol 

silno fixujúce Židov: ale bol kladený na letu, zlyhal, a 

stratil svojich mužov: 

{13:20} pre Judas mal dopraviť k nim, ktoré boli v tom 

také veci, ako bolo potrebné. 

{13:21} ale Rhodocus, ktorý bol v Židov hostiteľa, 

odhalené tajomstvo nepriateľov; Preto bol 

hľadal, a keď ho dostal, dali ho do 

väzenia. 

{13:22} kráľ zaobchádzať s nimi v Bethsum 

druhýkrát dal ruku, vzal ich 's, odišiel, bojovali 

s Judáš, bola prekonaná; 

{13:23} Heard že Philipovcov, ktorí zostalo záležitosti v 



Antioch, bol zúfalo ohnuté, zahanbení, intreated 

Židia, predložil sám a sware pre všetky rovnaké podmienky, 

súhlasil s nimi, a ponúkol obeť, poctený 

chrámu, a láskavo sa zaoberal miesto, 

{13:24} a akceptované aj z Maccabeus, z neho 

hlavný guvernér z titulárnych unto Gerrhenians; 

{13:25} prišiel titulárnych: ľudia tam boli zarmútený 
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pre zmluvy; pre oni zaútočili, pretože by 

Skontrolujte svoje zmluvy za neplatné: 

{13:26} Lysias šiel hore k sedadlu rozsudku uviedol ako 

ako by mohol byť v obrane príčinu, presvedčil, 

upokojiť, sa im dobre postihnutého, vrátil do Antiochie. 

Tak to išiel dotýka kráľ prichádza a odchádza. 

{14:1} po troch rokoch bol Judas informovaný, že 

Demetrius syn Seleukos, ktorí vstúpili haven 

z Tripolis s veľkou mocou a námorníctva, 

{14:2} vzal krajinu, a zabil Antiocha, a 

Lysias svojho ochrancu. 

{14:3} teraz jeden Alcimus, ktorý bol veľkňazom, a 



mal poškvrnili sám úmyselne v časoch ich miešať 

s pohanmi, vidieť, že v žiadnom prípade mohol ušetriť 

sám, ani mať viac prístup k svätým oltárom, 

{14:4} prišiel kráľ Demetrius sto a jeden 

a päťdesiateho roku, predstavujúce jemu korunu zlata, a 

dlane, a aj konáre, ktoré boli použité slávnostne v 

chrám: a tak ten deň si udržal svoj pokoj. 

{14:5} však preto dostali príležitosť pre ďalší jeho 

pochabé enterprize a povolaní do radu podľa 

Demetrius, a spýtal sa, ako Židia stál postihnuté, a 

čo má, odpovedal súc: 

{14:6} tých Židov, ktoré nazval Assideans, ktorých 

Kapitán je Makabejská, vyživujú vojny a sú poburujúce, 

a bude nechajte v pokoji. 

{14:7} Preto som zbavení sa mojich predkov ' 

česť, mám na mysli veľkňaza, teraz som sem prišiel: 

{14:8} prvý, veru za nepredstieraný starostlivosť mám veci 

týkajúce sa kráľ; a po druhé, aj za to mienim 

dobré z mojich vlastných krajanov: pre náš národ je v 



žiadne malé utrpenia prostredníctvom neoznámený riešenia z 
nich 

aforersaid. 

{14:9} preto, kráľovi, keď poznáš všetky tieto 

veci, dávajte pozor, krajina, a náš národ, ktorý je 

lisované na každej strane, podľa zhovievavosť abys 

ľahko shewest k všetkým. 

{14:10} tak dlho, ako Judáš žije, nie je možné, že 

štát by mal byť ticho. 

{14:11} to bola sotva hovoril mu, ale iní 

king's friends, neoprávnene nastavené proti Judáš, urobil 

viac vonné Demetrius. 

{14:12} a okamžite volá Nicanor, ktorí boli 

majster slony a robiť ho guvernér 

Judea, on ho poslal späť, 

{14:13} veliaci ho zabiť Judáš a rozhadzovať 

boli s ním, a aby Alcimus veľkňaz 

veľký chrámu. 

{14:14} potom pohanov, ktorý utiekol z Judei od 

Judáš, prišiel do Nicanor stáda, myslenie škody a 



kalamity ot Židov za ich blaho. 

{14:15} teraz keď Židia počul Nicanor's prichádza, 

a že pohanov boli proti nim, odovzdali Zeme 

na ich hlavy a vyrobené prosbe mu to mali 

sídlom svojho ľudu na veky, a ktorí vždy helpeth jeho 

časť s prejavom jeho prítomnosť. 

{14:16} tak na prikázanie kapitán oni 

odstránené straightways odtiaÄ¾ a prišiel blízko k 

im v meste Dessau. 

{14:17} teraz Simon, Judáš brata, pripojil bitka 

s Nicanor, ale bol trochu nesvoja prostredníctvom 

náhle ticho jeho nepriateľov. 

{14:18} napriek Nicanor vypočutie mužnosti 

z nich, ktoré boli s Judáš a courageousness, 

museli bojovať za svoju krajinu, durst neskúsiť záležitosť 

mečom. 

{14:19} preto poslal Posidonius a Theodotus, 

a Mattathias, aby sa mier. 

{14:20} tak, keď boli prijaté dlho advisement 

následne, a kapitán robil veľké 



Oboznámenie sa s nimi a zdalo sa, že boli všetky 

jedna myseľ, súhlasili s zmlúv, 

{14:21} a vymenoval denne schádzajú v o 

seba: a keď prišiel deň a stolica boli stanovené pre 

jeden z nich, 

{14:22} Ludas umiestnené ozbrojených mužov pripravené 
pohodlné 

miesta, inak niektoré zrady by zrazu praktizoval 

nepriatelia: tak urobili mierumilovné konferencie. 

{14:23} teraz Nicanor príbytok v Jeruzaleme, a nemal žiadny 

bolí, ale vyhnali ľudí, ktorí prišli flockovacích jemu. 

{14:24} a on ochotne nemusel Judáš zo svojich 

zrak: pre on láska muža podľa svojho srdca 

{14:25} modlil sa mu aj na manželku a splodiť 

deti: ženatý, bol pokoj, a sa zúčastnili tohto života. 

{14:26} ale Alcimus, vnímaní lásky, ktorá bola 

betwixt im, a vzhľadom na zmluvy, ktoré boli 

vyrobené, prišiel Demetrius, a povedal mu, že Nicanor bol 

nie je dobre postihnutých k štátu; že on bol vysvätený 

Judáš, zradca jeho ríše, byť nástupcom kráľa. 



{14:27} potom kráľ v hnevu a vyprovokoval s 

obvinenia z najviac zlý človek napísal Nicanor, 

naznačil, že on bol veľmi nespokojný s zmlúv, 

a velil mu, že by mal poslať Maccabeus 

väzeň vo všetkých zhone unto Antiochie. 

{14:28} pri tejto prišiel Nicanor sluch, bol 

toľko zahanbení v sebe, a vzal to smutne, že 

by mala urobiť neplatné článkov, ktoré boli dohodnuté, 

muž sa žiadna chyba. 

{14:29}, ale pretože tam bol žiadne riešenie proti 

kráľ, keď sledoval jeho času splniť túto vec politikou. 

{14:30} bez ohľadu, kedy Maccabeus, videl, že 

Nicanor začal byť nevychovaný jemu, a že on prosil 

ho viac zhruba, ako bol zvyknutý, vnímať, že takéto 

kyslé správaní prišlo nie dobré, on zhromaždil nie 

pár jeho mužov a sám stiahol z Nicanor. 

{14:31} ale iné, pretože vedel, že on bol najmä 
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predchádzať Judas' politiky, vstúpila do veľkého a svätého 

chrámu, a prikázal kňazov, ktoré ponúkli svoje 



obvykle obete, dodať mu muž. 

{14:32} a keď sa sware, že oni nemohli povedať 

Ak muž bol koho on hľadal, 

{14:33} natiahol pravú ruku smerom k 

chrámu, a prísahu týmto spôsobom: Ak vy nie 

ma vyslobodí Judáša ako väzeň, budú položiť Tento chrám Boží 

aj s podlahou, a ja sa rozobrať oltára, a 

vztýčené pozoruhodné chrám unto Bacchus. 

{14:34} po týchto slovách, on odišiel. Potom kňazi 

zdvihol ruky smerom k nebu a dosiahnutie súčinnosti mu to 

niekedy bol obranca svojho národa, hovorí týmto spôsobom; 

{14:35} ty, Ó pán všetkých vecí, ktorí si potrebujú 

nič, bol potešený, že chrám tvoje bývanie 

by mala byť medzi nami: 

{14:36} preto teraz, pane Svätý všetky svätosti, aby 

Tento dom niekedy očistených, ktorý v poslednej dobe bolo 
vyčistené, a 

zastaviť všetky nespravodlivé ústa. 

{14:37} teraz tam bol obvinený unto Nicanor jeden Razis, 

jeden zo starších Jeruzalema, milovník svojich krajanov, 



a muž veľmi dobrá správa, ktorí za svoju láskavosť bol 

nazývaný otec Židov. 

{14:38} pre v bývalých časov, kedy premiešaná nie 

sami s pohanmi, on bol navyše obvinený z 

Judaizmus, a urobil smelo jeopard, jeho telo a život so všetkými 

vehemency pre náboženstvo Židov. 

{14:39} tak Nicanor, ochotní vyhlásiť nenávisť, že 

holé unto Židov, poslal nad päťsto mužov vo vojne 

si ho: 

{14:40} on myslel tým, že ho k tomu Židia 

moc bolieť. 

{14:41} teraz keď zástup by vzali 

veža, a násilne rozdelené do vonkajšie dvere, a pozval 

že oheň treba spáliť to, on je pripravený na 

prijaté na každej strane padol na jeho meč; 

{14:42} radšej rozhodli statočne, zomrieť, ako prísť 

do rúk bezbožní, byť zneužité inak ako 

beseemed jeho ušľachtilých narodenia: 

{14:43}, ale chýba jeho ťah cez zhone, 

mno aj rúti do dverí, smelo bežal až do 



stene, a cast sám statočne medzi 

najhrubší z nich. 

{14:44} ale oni rýchlo dať späť a priestor je 

vyrobené, spadol do prostred neplatné miesto. 

{14:45} napriek tomu zatiaľ čo tam bolo ešte dych v rámci 

mu, že zápal s hnevom, on povstali; a hoci jeho 

krv vytryskla von ako spouts vody a jeho rany boli 

ťažké, ale bežal cez uprostred davu; a 

stojaci na strmé skale, 

{14:46} pri jeho krvi bolo teraz úplne preč, on 

vytiahol z jeho vnútra, pričom je v oboch rukách 

uvrhol im na tlačenice, a volá po pán 

život a duch mu tie znovu obnoviť, tak zomrel. 

{15:1} ale Nicanor, prednes, že Judáš a jeho spoločnosti 

boli silné miestach o Samaria, vyriešiť bez 

akékoľvek ohrozenie prepadli ich na deň odpočinku. 

{15:2} Napriek Židov, ktoré boli nútení ísť 

s ním povedal, O zničiť nie tak kruto a barbarské, ale 

dávajú česť ten deň, ktorý on, ktorý nevidí všetky veci, 

striebrom svätosti nad všetky ostatné dni. 



{15:3} potom najviac nemilosrdný úbožiak žiadal, ak 

tam boli Mighty, jeden v nebi, ktorý prikázal 

deň odpočinku musia uchovávať. 

{15:4} a keď povedal, tam je v nebi bývanie 

Pane, a mocný, ktorý prikázal siedmy deň 

uchovávať: 

{15:5} potom povedal iný, a tiež som mighty na 

zem, a príkaz vziať zbrane a urobiť kráľom 

Biznis. Napriek tomu získal nemajú jeho svévolníků bude 
vykonané. 

{15:6} tak Nicanor k prekročeniu pýcha a povýšenosť 

odhodlaní vytvoriť hromadnú pamiatka jeho víťazstvo nad 

Judáš a boli s ním. 

{15:7} ale Maccabeus mal niekedy či dôveru, 

Pán by mu pomohol: 

{15:8} preto nabádal jeho ľudí nie je to strach, on 

prichádza pohanov proti nim, ale zapamätateľné 

pomôcť, ktoré v minulosti dostali z neba, 

a teraz očakávajú víťazstvo a pomoc, ktorá by mala prísť 

im od Všemohúceho. 



{15:9} a tak upokojujúce mimo zákon a 

prorokov, a pritom ich uvedenie v mysli bitiek, ktoré 

Oni vyhrali vyššie, urobil ich veselší. 

{15:10} a keď on mal vzbudil ich myseľ, dal 

im ich bezplatne, shewing im therewithall lož 

pohanov, a porušenie prísahy. 

{15:11} tak on ozbrojené jeden každý z nich, nie tak moc 

s obranné štíty a kopije, ako pohodlné a 

dobrá slová: a okrem toho, povedal im sen hodný 

byť veril, ako keby to bolo tak naozaj, ktoré neurobil 

trochu radovať im. 

{15:12} a to bola jeho vízia: že Onias, ktorí mali 

bol veľkňaz, cnostný a dobrý človek, reverend v 

rozhovor, jemný v stave, dobre hovorí, a 

vykonávaná od dieťaťa vo všetkých bodoch cnosti, drží jeho 

rukami sa modlil za celé telo Židov. 

{15:13} to urobiť ako spôsobom tam objavil muž 

šediny, a vyšší ako slávne, kto bol z 

nádherné a vynikajúce majestát. 

{15:14} potom Onias odpovedal, hovoriac: Toto je milovník 



bratov, ktorí sa modlia moc pre ľudí a pre 

sväté mesto, ku vtipu, Jeremias prorok Boží. 

{15:15} whereupon Jeremias tam drží pravú ruku 

dal Judas meč zlata, a dávať to hovoril tak, 

{15:16} prijať tento svätý meč, dar od Boha, s 

čo ty nebudeš rany protivníkov. 

{15:17} tak potešil aj slová 
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Judáš, ktorý bol veľmi dobrý a schopný miešať až 

hodnoty, a povzbudiť srdcia mladých mužov, sa 

Určuje rozstup tábora, ale odvážne prepadli 

ne, a statočne sa snaží veci konfliktom, pretože 

City a sanctuary a chrámu boli v nebezpečenstve. 

{15:18} na starostlivosť, ktoré oni vzali za ich manželky a 

svojich detí, svojich bratov a lidi, bola najmenej účte 

s nimi: ale najväčšie a hlavné strach bol pre 

Svätý chrám. 

{15:19} aj oni, ktoré boli v meste vzal nie najmenej 

starostlivosti, sa trápi pre konflikt v zahraničí. 

{15:20} a teraz, keď všetky sa pozrel, čo by malo byť 



skúšania a nepriatelia boli už prísť blízko, a armáda 

v pole a zver, vhodne umiestnené, a 

jazdci v krídlach, 

{15:21} Maccabeus videl príchod mnohých 

a potápači prípravky armour a divokosť z 

zver, natiahol ruky smerom k nebu, a 

vyzval pána, ktorá robí divy, s vedomím, že 

víťazstvo prichádza nie zbraní, ale aj ako to seemeth dobre 

mu, on dáva to na každého, ako si zaslúži: 

{15:22} preto vo svojej modlitbe povedal po týmto spôsobom; 

Pane, ty si poslať tvoje angel v čase Ezekias 

Kráľ Judea, a si zabiť v hostiteľskom Sennacherib 

sto osemdesiat a päť tisíc: 

{15:23} preto teraz tiež, pane neba, pošlite 

Dobrý anjel pred nami strach a strach im; 

{15:24} a prostredníctvom možno tvoje rameno tí, bude 

zasiahnutý hrôzou, ktoré prichádzajú proti tvojej svätej ľudí 

rúhať. A ukončil tak. 

{15:25} potom Nicanor a tí, ktorí boli s ním prišlo 

vpred s rúrami a piesne. 



{15:26} ale Judáš a jeho spoločnosti došlo 

nepriate vyvolania a modlitby. 

{15:27} tak, aby boj s rukami, a modliť sa 

Boh ich srdcia, ich zabil nie menej ako tridsať a 

päť tisíc mužov: pre cez vzhľad Boha sú 

boli veľmi povzbudzovali. 

{15.28} teraz po bitke, vracajú znova 

s radosťou, vedeli, že Nicanor ležal mŕtvy v jeho postroja. 

{15:29} a potom urobili veľkú vykríknuť a hluku, 

chváliť všemohúci v ich vlastnom jazyku. 

{15:30} a Judáš, ktorý bol niekedy hlavný obranca z 

občanov ako telo a myseľ, ktorí pokračovali v jeho 

láska smerom k jeho krajanov celý svoj život, prikázal, aby 

Strike preč Nicanor na hlavu a ruku s jeho rameno 

a priviesť ich do Jeruzalema. 

{15:31} tak, keď on tam bol, a vyzval ich jeho 

národ dohromady, a nastaviť kňazi pred oltárom, poslal 

pre nich, ktoré boli veže, 

{15:32} a ukázal im vile Nicanor hlavu, a 

ruku že bohorúhač, ktorý sa hrdí chváli mal 



natiahol sa proti Svätý chrám Všemohúceho. 

{15:33} a kedy mu mal vyrezať jazyk, 

bezbožných Nicanor mu prikázal, že by mali dať do 

kúsky hydiny a zavesiť odmenou za jeho 

Madness pred chrám. 

{15:34} tak každý človek chválil smerom k nebu 

slávny pán, riekol: požehnaný byť ten, ktorý jest držal jeho 
vlastné 

miesto Nepoškvrnené. 

{15:35} on visel aj Nicanor's head na veži, 

zrejmé a zjavné znamenia k všetkým pomôcť pán. 

{15:36} a vysvätený s spoločnej dekrét v 

žiadnom prípade nechať ten deň prejsť bez vážnosť, ale 

Oslávte tridsiaty deň dvanásteho mesiaca, ktoré v 

Sýrske jazyk sa nazýva Adar, deň pred Mardocheus' 

deň. 

{15:37} tak išiel s Nicanor: a od tej doby 

ďalej Židom mal mesto je v ich silách. A tu sa 

Som, aby koniec. 

{15:38} a ak urobil dobre, a ako sa sluší 



príbeh, to je to, čo som túžil: ale ak slenderly a skúpe, 

to je to, čo by mohli dosiahnuť až. 

{15:39} pre je bolestivý piť víno alebo vodu sám; 

a ako víno zmiešané s vodou je príjemné a o sebe vyžíva 

chuť: aj tak o sebe vyžíva reči jemne zarámované uši 

im, že čítať príbeh. A tu sa skončí 
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