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{1:1} kardeşler, Kudüs'teki ve buna Yahudiler 

arazi Yahudiye, dilek kardeşleri olan Yahudiler dediler 

Mısır sağlık ve barış: 

{1:2} Tanrı size, güler yüzlü ve onun hatırlıyorum 

İbrahim, İshak ve Yakub, ile yaptığı anlaşma onun 

sadık hizmetçileri; 

{1:3} ve ona hizmet etmek için ve onun için bir kalp vermek 

will, iyi bir cesaret ve istekli bir zihin ile; 

{1:4} ve onun delil olarak kalplerinizi açın ve 

emir ve barış, Gönder 

{1:5} ve dualarını duyuyor ve seninle, birleşmek ve 

Hiç sorun zamanında terketmek. 

{1:6} ve şimdi biz burada dua sizin için. 

{1:7 Demetrius, 100 de hüküm süren gibi ne zaman} 

altmış ve dokuzuncu yıl, biz Yahudiler size yazdı 



Bu yıl içinde üzerimize gelen sorun ekstremite 

Jason ve şirketi kutsal isyan etti zaman 

arazi ve Krallık, 

{1:8} ve sundurma yandı ve masum kan döken: 

o zaman biz Tanrı dua etti ve duyuldu; teklif ettik 

Ayrıca kurban ve ince un ve ışıklı lambaları ve ayarla 

ileri somun. 

{1:9} ve şimdi siz tabernacles içinde bayram tutmak görmek 

ay Casleu. 

{1:10} içinde yüz fourscore ve sekizinci yıl, 

Kudüs'teki ve Judea ve konsey vardı insanlar, 

ve Judas, gönderilen tebrik ve Aristobulus, Kral onto sağlık 

Kutsanmış olan stokunun olan Ptolemeus'master 

rahipler ve Mısır'da olduğunu Yahudiler için: 

{1:11} Tanrı'nın bize büyük teslim gibi diyor 

tehlikeler, ona son derece, karşı savaşta edilerek olarak 
teşekkür ederim 

bir kral. 

{1:12} o onları Kutsal içinde savaşan dışarı döküm için 

şehir. 



{1:13} lideri Persia geldiğinde için ve 

yenilmez görünüyordu ordu onunla onlar içinde öldürülen 

Tapınağı Nanea Nanea'nın rahipleri aldatma tarafından. 

{1:14} Antiokus için sanki onunla evlenmek 

yer ve onunla birlikte olduğunu arkadaşları geldi 

para bir çeyiz adı alırsınız. 

{1:15} hangi Nanea rahiplerinin ileri, ayarladığınızda 

ve o küçük bir şirket pusula girildi 

Tapınak, tapınak en kısa zamanda Antiokus kapattılar 

cevap: 

{1:16} ve çatı mahrem bir kapı açma, attılar 

taş gibi şimşek ve Kaptan vurdu 

Onları parça parça, kafalarını Peygamber'i hewed ve onları 
döküm 

olmadan olduğunu o için. 

{1:17} mübarek indirdiği her şeyin, bizim Tanrı 

dinsiz kadar teslim. 

{1:18} Bu nedenle biz şimdi tutmak için amaçlı Oysa 

tapınağın üzerine beş ve yirminci arıtma 

gün ayı Casleu, biz tasdik için gerekli düşünce 



Sana bunların, bunu siz de bayram kalsın, 

Tabernacles ve oldu ateş ne zaman tutkucun bizi 

Kurban, onun inşaatı vardı sonra sunulan Neemias 

Tapınağı ve sunağı. 

{1:19} için ne zaman babalarımız Persia liderliğindeki edildi 

o zaman dindar rahipler sunak ateş açıldı 

privily ve bir çukurun susuz, içi boş bir yerde sakladı 

Böylece tüm için bilinmeyen bir yerdi o emin, tuttukları 

Erkekler. 

{1:20} ne zaman Tanrı memnun, şimdi yıllar sonra 

Neemias, Pers, kralı gönderilen göndermek 

gelecek kuşaklar için yangın saklamış o rahip: ama ne zaman 

yok yangın, ama kalın su buldular anlattı; 

{1:21} sonra o komuta, çizmek onları ve 

Onu getir, tatlım. ve ne zaman kurban Neemias, atılmıştır 

ahşap ve şeyler serpin rahipler komuta 

Bunun üzerine su ile koydu. 

{1:22} ne zaman bu yapıldı ve bu zamanı geldi 

yukarıda adı geçen içinde belgili tanımlık bulut, sakladı vardı 
parlıyordu, güneş bir 



büyük yangın tutuşturulmuş, böylece herkes hayret. 

{1:23} ve rahipler bir dua ederken kurban 

, diyorum ki, hem rahip ve diğerleri alıcı, 

Jonathan başlangıç ve geri kalanı olarak thereunto, cevap 

Neemias yaptım. 

{1:24} ve dua sonra bu şekilde; Ya Rab, 

Rab Tanrı, her şeyin yaratıcısıdır kim sanat korkulu ve güçlü, 

ve dürüst ve merhametli ve tek ve cana yakın Kral 

{1:25} tek veren her şeyin, sadece sadece, 

Yüce ve ebedi, sen bu İsrail tümünden deliverest 

sorun, babalar seçin ve onları takdis: 

{1:26} kurban senin bütün insanlar İsrail için almak, 

ve senin kendi bölümünü korumak ve onu takdis. 

Bizden {1:27} bu birlikte dağılmış toplamak, 

Bu putperest arasında hizmet, onlara bakmak onları teslim 

Bu nefret ve karşıydı ve dinsiz bilmesine izin 

Sen bizim Tanrı sanat. 

{1:28} bize baskı yapmak onları cezalandırmak ve gururla bize 
yap 

yanlış. 



{1:29} senin insanlar tekrar Musa senin kutsal yerde bitki 

konuşulan. 

{1:30} ve rahipler Şükran Mezmurlar sung. 

{1:31} şimdi ne zaman kurban tüketilen, Neemias 

Harika dökülür gerekir yaptı su komuta 

taşlar. 

{1:32} bu işi bitince orada bir alev tutuşturulmuş: 

Ama bu sunak gelen tuttu ışık harcadim. 

{1:33} bu konuda biliniyordu, o söylendi Bu yüzden 

Pers kralı bu yerde, bu rahipler neredeydin 

uzak yol açtı yangın, saklamış su ve bu ortaya çıktı 
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Neemias onunla kurban saf. 

{1:34} sonra yer, inclosing Kral, kutsal, yaptı 

sonra sorun çalışmıştı. 

{1:35} ve Kral birçok hediyeler alıp ihsan 

Bunların kime üzerinde memnun etmek. 

{1:36} ve Neemias olarak adlandırılan bu şey olduğunu 
Naphthar 

Mesela bir temizlik konusunda çok: ama birçok erkek bu Nephi 
diyoruz. 



{2:1} Ayrıca kayıtları, o Jeremy bulunur 

Peygamber onları uzağa taşınan almak emretti 

o yangın anlamına: 

{2:2} ve nasıl o peygamber onlara verilen, 

onlara emir unutmamak için hukuk, 

Lord ve onlar kendi kafasında err değil emin ne zaman onlar 

Gümüş ve altın, onların süslemeli görüntüleri bkz. 

{2:3} ve diğer bu tür konuşmalar o tavsiyesinde onları, 

kanun kalplerini yola değil ki. 

{2:4} BT de aynı yazılı olarak, bu kontrol altına alındı 

Peygamber, Tanrı'nın uyardı tabernacle komuta 

ve sandık içine ileri giderken onunla birlikte gitmek 

nerede Musa tırmandım ve mirasını gördüm dağ, 

Tanrım. 

{2:5} ve Jeremy oraya geldiğinde, bir çukur buldu 

Mağara, neyin o tabernacle ve ark koydu ve 

tütsü, sunak ve bu yüzden kapıyı durdu. 

{2:6} ve onu takip ettim o insanlardan bazıları işaretlemek için 
geldi 

yol, ama bulamadım. 



{2:7} hangi zaman Jeremy algılanan, o onları suçladı 

söyleyerek, oraya gelince, o zamana kadar bilinmeyen olacaktır 

Tanrı'nın onun tekrar birlikte insanlar, onları almak ve toplamak 

Mercy. 

{2:8} Lord sergilemek zorundadır onları bunları ve 

Rabbinin Glory görünür ve bulut da olduğu gibi 

shewed Musa altında ve ne zaman Solomon bu arzu olarak 

yer onurlu kutsal. 

{2:9} Ayrıca ilan etti, o bilge olmak sunulan 

adanmışlık ve Tapınağı terbiye kurban. 

{2:10} ve ne zaman Lord, yangın Musa dua olarak 

gökten indi ve kurban tüketilen: bile 

Bu yüzden de Solomon dua ve gelen yangın indi 

Cennet ve burnt teklifleri tüketilen. 

{2:11} ve Musa dedi ki, günah sunan değildi çünkü 

yenmek için harcadim. 

{2: Solomon 8 günün örttüler 12}. 

{2:13} aynı şeyleri de yazılarında bildirildi 

ve Neemias yorumu; ve nasıl o kurucu bir 

Kütüphane toplandı birlikte krallar, icraatları ve 



peygamberler ve David ve kralların Aziz 

Kutsal hediyeler ile ilgili. 

{2:14} gibi bir şekilde de Judas birlikte toplanan tüm 

Bunları biz vardı, savaş nedeniyle kaybedildi ve 

Onlar bizimle kalır, 

{2:15} den dolayı bazı için siz bunların, ihtiyaç varsa gönderin 

Onları size getir. 

{2:16} ise yaklaşık kutlamak için buradayız 

arıtma, biz size yazdım ve siz de yapacağım, 

Siz aynı gün devam edersen. 

{2:17} Ayrıca, Tanrım, bu tüm onun teslim umut 

insanlar ve bir miras ve Krallık kazandırdı ve 

rahiplik ve kutsal alan, 

Hukuk, söz verdiğim gibi {2:18} kısa bir süre rahmet var 

üzerimize ve bizi birlikte dışarı her toprak altında toplamak 

kutsal yere göğe: bizi teslim edilen için 

büyük sıkıntılar ve yer saf. 

{2:19} şimdi Judas Maccabeus ve onun ile ilgili olarak 

kardeşleri ve tapınağında, arıtma ve 

sunak bağlılığı, 



{2:20} ve Antiokhos Epiphanes karşı savaşlar ve 

Eupator oğlu, 

{2:21} ve bildirim geldi gökten işaretler 

o ki kendilerini mertçe onların onur davrandım 

Yahudilik için: birkaç olmak böylece, onlar üstesinden 

Bütün ülke ve kovalanan barbar multitudes, 

{2:22} ve tekrar tapınağın yeniden elde etmek ünlü tüm 

Dünya üzerinde ve şehir serbest bırakıldı ve yasaları onayladı 
hangi 

aşağı, onlara ile nazik Lord gidiyorduk 

tüm iyilik: 

{2:23} tüm bunları söylemem, Jason tarafından ilan 

Beş kitap içinde Cyrene, birinde ABRIDGE için tahlil 

birim. 

{2:24} sonsuz sayıda göz önünde bulundurularak ve 

Onlar içine bakmak için bu arzu bulmak zorluk 

var çeşitli için hikayenin anlatımları, 

{2:25} biz dikkatli ol, onlar-ecek okumak olabilir edilmiştir 

zevk ve onlar işlemek için istekli olan 

bellek kolaylığı ve kimin eller olabilir 



gelir kar olabilir. 

{2:26} bu nedenle bize, bize bu almış 

abridging acı verici çalışma, kolay, ama konu değildi 

ter ve izlemek; 

{2:27} olarak bile prepareth yok kolaylığı O'na bir 

Ziyafet ve başkalarının yararına arayanı: henüz için 

birçok pleasuring biz memnuniyetle bu büyük ağrıları her şeyi 
yapacağız; 

{2:28} yazar için tam işleme bırakarak her 

belirli ve açlara kuralları takip etmek bir 

içmelisiniz. 

{2:29} için yeni bir ev ustası gerekir iyi bak 

Bütün bina için; Ama koymak için undertaketh o o dışarı, 

ve boya, süsleyen için uygun şeyler bulmak gerekir 

Bunların: buna rağmen bizimle birlikte olduğunu düşünüyorum. 

{2:30} her noktada durup şeyler üzerinden gitmek 

büyük, ve Ayrıntılar, meraklı olmak ındır ilk için 

hikayenin Yazar: 

{2:31} ama kısalık kullanmak ve çok vasıfsız önlemek için 

işi onu yapacak verilecek bir 
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eğlendirir. 

{2:32} burada hikaye o zaman başlayacağız: yalnızca ekleme 

Böylece bu da, bir aptal olduğunu söylendi için fazla 

şey uzun bir Prolog yapmak ve kısa hikaye 

kendisi. 

{3:1} şimdi kutsal şehir tüm ile oturduğu zaman 

Barış ve yasaları tuttu çok iyi nedeniyle 

Onias high priest ve onun nefretin dindarlık 

kötülük, 

{3:2} BT hatta krallar kendilerini mi geçmek geldi 

yer onurlandırmak ve tapınağın en iyi ile büyüt 

hediyeler; 

{3:3} Insomuch o Asya Selevkos kendi gelirlerinin 

kurban servise ait tüm masraflar çıplak. 

Ama kim olduğunu Benjamin kabilesinden bir Simon {3:4} 

tapınağın yapıldı, high priest ile düştü 

şehrin bozukluğu hakkında. 

{3:5} ve ne zaman o değil üstesinden Onias, o gat onu 

Thraseas oğlu Apollonius için Vali kimdi 



Celosyria ve Phenice, 

{3:6} ve Kudüs'te hazine dolu olduğunu söyledim 

bir sonsuz miktarda para, böylece çok sayıda onların 

zenginlik, kurban hesabınıza ait değil, 

sayısız ve bunun içine getirmek mümkün oldu 

Kral'ın el. 

{3:7} şimdi Apollonius krala ve vardı 

shewed onu ki onun olduğunu söyledi, Kral para 

Heliodorus onun Sayman dışarı seçti ve onunla gönderilen bir 

Ona bunları para getirmek için emir. 

{3:8} bir an önce çok Heliodorus yaptığı yolculuk aldı; altında bir 

Celosyria ve Phenice, kentleri ziyaret renk ama 

Gerçekten de Kral'ın amacı yerine getirmek için. 

{3:9} ve ne zaman o Kudüs'e gel ve olmuştu 

incelikli high priest şehrin aldı, dedi 

Ona ne istihbarat para verilen ve ilan 

İşte geldi ve bunları öyle mi diye sordum gerçekten. 

{3:10} high priest böyle olduğunu söyledim sonra 

para için dul ve yetim Rölyef laid 

çocuk: 



{3:11} ve bir kısmı Hircanus oğlu için ait 

Tobias, büyük asalet ve bu kötü olarak değil bir adam 

Simon yanlış bilgi: Toplam ki onun toplamda 4 yaşında 

Gümüş ve altın iki yüz yüz yetenekleri: 

{3:12} ve bu tamamen imkansız bu tür 

yanlışlar onlara için işledikleri yapılmalıdır 

Kutsal bir yer ve heybet için ve dokunulmaz 

tüm dünyada onur tapınağın kutsallığına. 

{3:13} Kral'ın yüzünden ama Heliodorus 

Ona, dedi, herhangi bir bilge bu olmalıdır verilen emir 

Kral'ın hazine içine getirdi. 

{3:14} o atandı gün o için girilen bu yüzden 

Bu konuda sipariş: niçin hiçbir küçük acı 

Tüm şehir boyunca. 

{3:15} kendilerini önce secde rahipler, ama 

onların rahipler kıyafet, sunak denilen cennet Allah'a 

Ona bir yasa için verdiği şeyler ile ilgili yapılan tutulur, bu 

Onlar güvenli bir şekilde böyle işledikleri olarak muhafaza 
edilmelidir 

Onları tutulmalıdır. 



{3:16} sonra kim yüzüne, high priest bakmış 

kalbi yaralı: onun teşvik için ve 

onun içe acı ilan onun rengini değiştirme 

önemli değil. 

{3:17} adam kadar korkuyla compassed için ve 

vücudun korku, onlara apaçık öyle görünüyor. 

onun üzerine ne keder o şimdi onun içinde. 

{3:18} diğerleri evlerine dışarı akın koştu 

Genel niyaz, gelmek gibi bir yer olduğu için 

hor. 

{3:19} ve kadınlar, kolan altında çul ile onların 

göğüsler, abounded sokaklarda ve vardı bakireler 

devam etti, bazı kapıları için ve bazı duvarlara, ran ve 

diğerleri pencereden baktı. 

{3:20} ve tüm cennet doğru onların elele 

yalvarış. 

{3:21} düşmek görmek isteyen bir adam acıdım o zaman 

aşağı her türlü çok sayıda ve yüksek korkusu 

Rahip böyle bir acı içinde olmak. 

{3:22} o zaman Yüce Tanrı devam dediler 



Bu güven güvenli ve emin o şeyleri taahhüt 

Onları işlemişti. 

{3:23} yine de Heliodorus olan bu idam 

karar verdi. 

Orada olsa da {3:24} şimdi kendini onun ile mevcut. 

Hazine, Ruhları Lordu ve Prens hakkında korumak 

büyük bir hayalet, neden tüm güç, böylece tüm bu 

güç şaşırmış gibi Ona katılmanı olduğu tahmin edildi 

Tanrı'nın ve bayıldı ve vardı boğaz korkuyor. 

{3:25} için ortaya çıktı onlara bir at ile bir 

Ona, korkunç binici ve çok adil ile süslenmiş 

Kaplama ve o şiddetle koştu ve Heliodorus ile de yamacına 

onun yastığı ve at oturdu o görünüyordu 

Altın tam koşum takımı vardı. 

{3:26} iki genç adam ortaya çıktı önce bunların yanında 

Onu, önemli gücü, güzellik, mükemmel ve güzel içinde 

giyim ve onun tarafından iki tarafında duran; ve onu romanına 

sürekli ve birçok yara çizgili verdim. 

{3:27} ve Heliodorus düştü aniden yere ve 

büyük karanlık compassed: ama onlar ile olan 



Ona onu aldı ve onu bir çöp koydum. 

{3:28} böylece onu, son zamanlarda büyük bir tren ile gelen ve 

dedi hazine içine onun bekçi ile onlar yürütülen, 

onun silah elinde yapamaz olmak: ve 

açıkça kabul onlar Tanrı'nın gücü. 

{3:29} o Tanrı'nın eli tarafından dökme olarak, düzenlemek için 
ve 

tüm umut hayat olmadan dilim tutuldu. 

{3:30} ama mucizevi bir şekilde vardı Tanrı'yı övdü 

kendi evi onur: için Tapınağı ile; hangi yukarıda adı geçen biraz 
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korku ve sorun, doluydu zaman Yüce Tanrı 

çıktı, neşe ve sevinç ile doluydu. 

{3:31} sonra straightways Heliodorus dostları belirli 

en yüksek üzerine arayacağını Onias, dua 

Ona ruhunu vermeye hazır yatıyordu hayatını vermek. 

{3:32} bu yüzden yüksek rahip, Kral gerekir diye şüphelenen 

bazı ihanet için yapıldığını özben 

Heliodorus Yahudiler tarafından sunulan bir fedakarlık sağlığı 
için 

adam. 



{3:33} şimdi yüksek rahip olarak bir kefaret yapıyordum, 

aynı giyim aynı genç erkeklerde ortaya çıktı ve 

high priest söyleyerek, ver Onias Heliodorus durdu 

büyük teşekkür, insomuch gelince onun iyiliği Tanrı verilen 

Sana hayat: 

{3:34} ve sen--dan romanına olduğunu görmek 

cennet, bütün insanlar Tanrı'nın kudretli güç bildirmek. Ve 

Onlar bu sözleri sorulduğunda, artık ortaya çıktı. 

{3:35} teklif ettiğini sonra Heliodorus, Allah'a kurban bu yüzden 

Tanrı ve onun hayatını kurtardığım yapılmış büyük sözü ona 

hayat ve karasızlığın Onias, Kral ın ev sahibi ile döndü. 

{3:36} sonra ifade verdi o bütün insanlara büyük eserleri 

Tanrım, o gözleriyle görmüştü. 

{3:37} ve ne zaman kim bir uyum olabilir Kral Heliodorus 

dostum henüz bir kez daha Kudüs'e gönderilmek üzere dedi. 

Sen hast herhangi bir düşman ya da hain, {3:38} onu oraya 
göndermek, 

ile kaçış halinde ve sen ona de ki, alabilirsiniz 

hayatı: için o yerde, hiç şüphe yok ki; İşte bir especial 

Tanrı'nın gücü. 



{3:39} gözü bunda o cennette dwelleth indirdiği için 

yerleştirin ve defendeth; ve o beateth ve onları destroyeth 

Bu acıtıyor! 

{3:40} ve Heliodorus, ilgili şeyler ve 

Hazine tutmak, bu sıralama üzerinde düştü. 

{4:1} Bu Simon Şimdi, kime biz spake yukarıda adı geçen sahip, 

para ve iftiraya ülkesinin bir hain oldu 

Onias, sanki o ha Heliodorus, dehşete ve işçi 

Bu kötülükleri. 

{4:2} böylece onu vardı bir hain, aramak için cesur olduğunu 

de şehrin bir hak ve kendi ulus, ihale ve 

yasaları çok gayretli oldu. 

{4:3} ama ne zaman onların nefret gitti şimdiye kadar bu biri 
tarafından 

Simon'ın hizip cinayet işlendi, 

{4:4} Onias bu çekişme ve bu tehlike görmek 

Apollonius, Celosyria ve Phenice valisi olarak, 

öfke ve Simon'ın kötülük artırmak, 

{4:5} bir suçlayan onun olmak krala gitti 

vatandaşlar, ama tüm, her iki publick için iyi arayışı ve 



Özel: 

{4:6} için imkansız olduğunu gördüm bu devlet 

sessiz devam etmelidir ve Simon bırakın onun çılgınlık sürece 

Kral thereunto baktın. 

{4:7} ama Selevkos, ölümünden sonra zaman Antiokus, 

denilen Epiphanes, kardeşi krallığının, Jason aldı 

Onias sinsi yüksek rahip olmak yorucu, 

{4:8} Promising Kral şefaat üç tarafından şöyle 

yüz ve altmış yetenekleri gümüş ve başka 

gelir seksen yetenekleri: 

{4:9} bu, o yanında bir yüz atamak söz verdim ve 

Onu ayarlamak için ruhsat-olabilir eğer elli daha fazla, bir yer 
için yukarı 

egzersiz ve kadar eğitim gençlik modası 

dinsiz ve onları Kudüs'ün adına göre yazmak için 

Antiochians. 

{4:10} hangi zaman Kral verilen ve o vardı 

Elini onun bir an önce getirdiği kural kazanılmış kendi 

ulus Greekish moda. 

{4:11} ve özel iyilik Kraliyet ayrıcalığının verilmiş 



John Eupolemus babası yöntemle Yahudilere, 

Büyükelçi Roma'ya dostluk ve yardım için gidenlerin, o aldı 

uzakta; ve hangi were hükümetler koyarak 

Yasaya göre o karşı yeni gümrük getirdi 

Hukuk: 

{4:12} memnuniyetle egzersiz altında bir yer inşa için 

kendini kule ve Şef genç erkekler onun altında getirdi 

boyun eğme alıp da bir şapka tak. 

{4:13} Şimdi böyle Yunan modası, yüksekliğini ve 

artış aşan aracılığıyla heathenish görgülü 

Jason, o dinsiz sefil ve hiçbir yüksek profaneness 

Rahip; 

{4:14 rahipler daha fazla hizmet etmek hiç cesaret vardı} 

sunak, ama tapınağın ülkenizi ve ihmal 

kurban, yasadışı, partakers olmak hızlandırdı 

egzersiz yerine, Discus maçtan sonra ödeneği 

Onları ileri denir; 

{4:15} babalarının, dal tarafından ayar değil ama 

Yunanlılar ihtişamını en iyisi sevme. 

{4:16} tarafından ki bunun boğaz felaket gelip onlara nedeni: 



Onlar onların düşmanları ve avengers, olmalarını vardı için 
kimin 

Özel çok ciddiyetle ve kim Allah'a takip ettiler onlar 

gibi her şeyin olmak istenilen. 

{4:17} hafif bir şey karşı kötülük yapmak için 

Tanrı'nın kanunları: ama zaman aşağıdaki bunlar bildirmek 

şeyler. 

{4:18} şimdi oyun zamanları her inanç yıl 

Tyrus, mevcut olan Kral yapılmıştı, 

{4:19} bu sevimsiz Jason özel haberciler gönderdi 

Kudüs'ten, Antiochians üç taşımak, kimdi 

yüz drachms Herkül'ün kurban için gümüş 

Hatta taşıyıcılar bunların düşündüm değil bağışlamak için uygun 

kurban, üzerine uygun değildi çünkü ama olmak 

diğer giderler için saklıdır. 

{4:20} bu para daha sonra gönderenin bağlamda oldu 

Herkül ün kurban atandı; Ama taşıyıcılar nedeniyle 

Bunların, kesilin yapımında kullanıldı. 

{4:21} şimdi ne zaman Apollonius Menestheus oğludur 

Kral Ptolemeus taç giyme töreni için Mısır'a girdik gönderdi 



Onun icin anlama Philometor, Antiochos, 

kendi güvenliği için sağlanan yaptığı işleri için etkilenen: 
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Bunun üzerine o Joppa için ve oradan Kudüs'e geldi: 

{4:22} onurlu Jason, alınan ve 

şehir ve meşale ile yanıyor ve ile getirildi 

büyük shoutings: ve bu yüzden daha sonra onun ev sahibi ile 
gitti 

Phenice. 

{4:23} üç yıl sonra Jason gönderilen Menelaus, 

yukarıda belirtilen Simon'ın kardeşi, Kral onto para ayı için 

ve ona gerekli bazı konularda akılda koymak için. 

{4:24} ama o Kral, varlığı getirilerek 

Ne zaman onu muhteşem görünümünü için büyütülmüş 

onun gücünü aldım rahiplik kendini sunan birden fazla 

Jason tarafından gümüş yeteneklerinden üç yüz. 

{4: Kral ile geldi bu yüzden 25}'ın görev süresi, getiriyor 

hiçbir şey layık rahiplik yüksek ama of fury sahip bir 

zalim zalim ve öfke vahşi bir hayvan. 

{4:26} sonra kim Öz kardeşi zarar, Jason, 



başka bir tarafından zarar, içine kaçmak zorunda kaldı 

Ammonit ülke. 

{4:27} Menelaus Prensliği yani: ama gelince 

Kralın söz verdiği parayı o iyi aldı 

Sostratis kalenin hükümdarı bu gerekli de olsa bunun için 
sipariş: 

{4:28} için O'na toplama appertained 

Gümrük. Her ikisi de kralın önünde den dolayı denirdi. 

{4:29} Menelaus onun kardeşi Lysimachos yaptı şimdi 

rahiplik yerine; ve kim olduğunu Sostratus sol Kasalar 

Cyprians valisi. 

{4:30} bunları yaparken de iken onlar Tarsus 

ve onlar için verildi çünkü ayaklanma, Mallos yaptı 

Kral'ın cariye, Antiokus denir. 

{4:31} sonra konularda yatıştırmak için tüm acele Kral geldi, 

Andronicus, yetki, bir erkekte Yardımcısı için bırakarak. 

{4:32} şimdi o kazanılmış vardı supposing Menelaus, bir 

uygun bir zamanda, belirli gemiler dışarı-in altın çaldı 

Tapınak ve biraz-in onları Andronicus ve bazı o verdi 

Tyrus ve şehirler hakkında yuvarlak içine satıldı. 



{4:33} olan Onias Andolsun tanıdığımda o reproved 

Onu ve kendini bir kutsal, Daphne, içine çekildi bu 

Antakya tarafından gibileri. 

{4:34} den dolayı Andronicus parçalıyor Menelaus, 

, Onias ellerini içine almak için dua ettim; Kim olmak 

thereunto ikna ve aldatma, Onias için geliyor verdi 

Onu sağ eliyle yeminleri; ve yine de şüpheli 

onun tarafından henüz ikna etti o onu ileri gelmek 

sığınak: Kime bakılmaksızın derhal susmazdı 

Adalet. 

{4:35} için hangi sadece Yahudiler, ama birçok neden 

aynı zamanda diğer ülkelerin büyük öfke aldı ve sevdiğini 

adam haksız cinayetten sahipsiz esef. 

{4:36} ve Kral geldiğinde yine 

Kilikya şehirde olduğunu Yahudiler hakkında yerleştirir ve 

belli de, aslında karşıydı Rumların şikayet 

Çünkü Onias sebepsiz yere öldürüldü. 

{4:37} bu nedenle Antiokus yürekten üzgün olduğunu ve 

yazık için taşındı ve sade ve mütevazı yüzünden ağladı 

ölü davranış onu. 



{4:38} ve öfke tutuşturulmuş, bir an önce o aldı 

uzak Andronicus onun mor ve onun soyunmak, kira ve 

Onu çok orayı onto bütün şehrin içinden lider, 

nerede o dinsizlik Onias karşı işledikleri, orada öldürdü 

o lanetli katil. Böylece Tanrı onu ödüllendirdi onun 

ceza, hak etti gibi. 

{4:39} şimdi ne zaman birçok sacrileges taahhüt içinde 

Lysimachos tarafından şehir Menelaus, onayı ile ve 

meyve bunların yurt dışında çok sayıda araya yayıldı 

kendilerini Lysimachos karşı birçok gemilerin birlikte 

zaten uzağa taşınırken altın. 

{4:40} bunun üzerine yükselen ve olmak sıradan insanlar 

öfkeyle dolu, Lysimachos yaklaşık üç bin silahlı 

Erkekler ve ilk şiddet; sunmaya başladı bir Auranus olmak 

lider, bir adam yıl ileri gitti ve az içinde çılgınlık. 

{4:41} onlar Lysimachos, girişim bazı görmek 

onları yakaladı taşlarının bazı kulüpleri, diğerleri avuç alarak 

el altında sonraki, toz, onları hep birlikte üzerine döküm 

Lysimachos ve bu da onlara ayarla. 

{4:42} böylece onları onlar yaralı ve bazı onlar 



kaçmaya zorladılar yere ve hepsini vurdu: ama 

churchrobber kendisi gelince, onu yanında öldürdüler 

hazine. 

{4:43} bu konularda bu nedenle bir suçlama vardı 

Menelaus karşı koydu. 

{4:44} Şimdi kral geldiğinde Tyrus için üç adam bu 

gönderilmiş Senato neden ondan önce yalvardı: 

{4:45} şimdi mahkum, Menelaus, ama söz verdim 

Ptolemee ona çok para Dorymenes oğlu 

Kral ona doğru huzura kavuşturmak. 

{4:46} whereupon Ptolemee kralın bir kenara içine alarak bir 

Sanki hava almak için belirli Galerisi, onun olmasını getirdi 

başka bir zihin: 

{4:47} Menelaus gelen terhis diyor ki 

Tüm bunların sebebi rağmen olan suçlamalar, 

Yaramazlık: ve o zavallı adamlar kim, onlar söyledi onların 

Neden, Evet, İskitler önce değerlendirilmesi gerektiğini 

masum, onları ölüme mahkum. 

{4:48} böylece onlar sorun şehrin, takip ve 

insanlar için ve kutsal tekneler için yakında acı 



haksız ceza. 

{4:49} den dolayı bile onlar Tyrus, nefretle taşındı 

Bunu kötü senet, neden onları onurlu toprağa verilecek. 

{4:50} ve bu yüzden onları açgözlülük ile bu 

gücünü hala yetkilisi Menelaus kaldı, 

kötülük içinde artan ve vatandaşlar için büyük bir hain olmak. 

Aynı zamanda hakkında {5:1} Antiokus ikinci hazır. 

Mısır'a girdik voyage: 

{5:2} ve sonra bunu tüm şehir için oldu 

Uzay neredeyse kırk gün, görülen atlı vardı 

havada altın ve mızrak ile silahlı kumaştan çalışan, 

Askerler bir grup gibi 
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{5:3} ve asker dizi, atlılar, karşılaşma ve 

bir başka karşı shields, sallayarak ile çalışan ve 

mızrakları, kılıç resim çizme ve, döküm akmaz 

Dart ve altın süs eşyaları ve her şeyden koşum takımı ışıltılı 

sıralar. 

{5:4} her erkek bu dua niçin o hayalet 

iyi teslim edebilirim. 



{5:5} Şimdi zaman vardı yanlış bir söylenti ileri gitti 

Antiokus önce ölmüştü ama en azından Jason aldı bir 

bin adam ve aniden yapılan bir saldırı şehrin; 

ve onlar geri, konduğunu duvarların ve 

uzun uzadıya alınan şehir, Menelaus kalenin kaçtı: 

{5:6} ama Jason acımadan, kendi vatandaşlarının öldürdü değil 

Bu gün kendi kavmi bunlardan almak için dikkate alınarak 

en mutsuz bir gün onun için olurdu; Ama onlar 

düşmanlarını ve değil kendi vatandaşlarının, kime o 

fethetti. 

Bütün bunlar için {5:7} Howbeit Prensliği elde edilen, 

Ama onun ihanet, ödül için son alınan utanç, 

ve tekrar Ammonit ülkeye kaçtı. 

{5:8} sonunda bu nedenle mutsuz bir getiri vardı 

suçlandığı Aretas Arap Kralı daha önce 

kaçan şehir şehir takip olarak nefret tüm erkeklerin bir 

Forsaker yasa ve iğrenç vardı bir 

düşman açmak onun ülke ve vatandaşlar, o dökme olarak 

Mısır'a girdik. 

{5:9} böylece o kendi ülke dışında tahrik 



garip bir ülkede Lacedemonians emekli öldü, 

ve orada onun akraba nedeniyle Nasr bulmak için: 

{5:10} ise birçok gömmüyorlar döküm hiç 

Onu, ne de, ciddi herhangi bir cenaze için yas tutmak, ne de 

onun babaları ile mezar. 

{5:11} bu yapıldı kralın geldi şimdi ne zaman 

Araba, diye düşündü Judea isyan: Bunun üzerine 

Mısır'dan bir öfkeli göz önünde kaldırma, o şehrin tarafından 
aldı 

silah gücü, 

{5:12} ve adamları böyle yedek değil savaş komuta 

Onlar bir araya geldi ve evleri gibi öldürmek için gitti gibi. 

{5:13} böylece orada genç ve yaşlı, yapımında öldürüyordu 

Erkekler, kadınlar ve çocuklar, dış görev ile bakireleri 
öldürülmesi ve 

bebekler. 

{5:14} ve orada üç alanı içinde yok edildi 

Bütün gün fourscore bin, ki onun kırk bin 

çatışmada öldürülen; ve öldürülen daha yok az sattı. 

{5:15} henüz bu içerikle değildi ama olduğu tahmin 

tüm dünyanın en kutsal tapınağa gitmek; Menelaus, 



onun varlık bu hain yasaları ve kendi ülke 

Kılavuzu: 

{5:16} ve kirli ellerle kutsal damarlarının alarak 

ve saygısız olan şeyleri çekerek el ile 

diğer krallar tarafından büyütme ve zafer için adanmış ve 

Yargıç yerine, onları dağıttı. 

{5:17} ve Antiokus göz önünde çok kibirli o 

Tanrı bir süre için kızgın olduğunu kabul edilmez 

Onları şehir, ve bu nedenle onun göz günahları yapıldı. 

yer değil. 

{5:18} için onlar daha önce birçok kaydırılmış oldu değil 

günahları, en kısa zamanda o gelmişti, bu adam bir an önce 
olmuştu 

Heliodorus olarak onun varsayımı Pilatus'u ve koymak arkadan 

oldu, kimi Selevkos kralın hazine görüntülemek için gönderdi. 

{5:19} yine de Tanrı'nın insanlar için tercih 

yeri 's sake ama yer kadar halkın iyiliği. 

{5:20} ve bu nedenle partaker olduğunu yeri kendisi, 

ulus oldu sıkıntı onlarla yapmış 

sonra Lord gönderilen faydaları iletişim: 



ve o kadar çok yüce gazabına terk 

Yine, büyük Tanrı mutabakat, her ile hazır yapıldı. 

zafer. 

{5:21} öylesine ne zaman Antiokus tapınağın dışında yerine bir 

bin ve sekiz yüz yetenekleri, o bütün aceleyle ayrıldı 

arazi yapmak onun gurur weening Antakya 

gezilebilir ve denizin yürüyerek fena değil: böyle oldu 

fikrini aynı. 

{5:22} ve valiler ulus kızdırmak için yaptı: adlı 

Kudüs, Philip, ülkesinin bir Frig ve için 

Onu orada ayarlanmış görgü daha o daha barbar; 

{5:23} ve Garizim, Andronicus; ve ayrıca, 

Menelaus, her şey daha kötü bir ağır el çıplak 

onunkine karşı kötü niyetli bir zihin üzerinde vatandaşlar, sahip 

vatandaşlar Yahudilerin. 

{5:24} Ayrıca o iğrenç elebaşı Apollonius göndermiş 

iki ve yirmi bin bir ordu ile onu komut verme 

onların en iyi yaş olduğunu tüm o öldürmek için ve satmak için 

kadın ve genç sıralama: 

{5:25} Kudüs'e geliyor ve barış, gibi davranarak 



sabbath, kutsal güne kadar çekerken müjdeledik 

Yahudilerin kutsal gün tutmak, o kol adamlarına komuta 

kendilerini. 

{5:26} ve o gitmiş için hepsini öldürdü 

Şabat kutluyor ve City ile çalışan 

silah büyük multitudes öldürdü. 

{5:27} ama Judas Maccabeus dokuz başkaları ile veya 

Etrafta, kendini çöle geri çekildi ve yaşamış 

dağlarda hayvanlar, onun türlü sonra 

Onlar olmalıdır diye otlar üzerinde sürekli, beslenen şirket, 

partakers kirlilik. 

{6:1} kısa bir süre sonra bu Kral, yaşlı bir adam gönderdi. 

Atina yasalarına yola Yahudiler zorlamak için onların 

Babalar ve Tanrı'nın kanunları sonra yaşamak değil: 

{6:2} ve ayrıca Tapınağı Kudüs'te ve için kirleten 

Jüpiter Tapınağı Olympius ara; ve bu Garizim içinde 

yabancılar, savunucusu Jüpiter'in bu arzusu gibi 

yerde oturdu. 

{6:3} içinde gelme bu yaramazlık boğaz ve 

insanlara ağır: 



İsyan ile dolu ve reveling tarafından tapınağın için {6:4} 

fahişelerin ile dallied ve ile ilgisi yoktu ulusların, 

Kutsal yerler ve yanı sıra devre içinde kadın 

Bu daha yasal olmayan şeyler getirdim. 
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{6:5} sunak de dünyevi şeylerle doluydu, 

kanun forbiddeth. 

{6:6} ne sabbath tutmak bir adam için yasal oldu 

gün veya antik oruç, ya da kendini bir Yahudi olmak ikrar için. 

{6:7} ve Kral'ın doğum her ay günü onlar 

acı kısıtlaması tarafından kurban yemeye getirildi; ve 

Bacchus hızlı tutulur, Yahudiler 

Geçit töreninde Ivy taşıyan Bacchus için gitmek zorunda. 

{6:8} ayrıca orada bir kararname için komşu gitti 

şehirler Ptolemee, öneri tarafından dinsiz karşı 

Yahudiler, onlar aynı moda dikkat etmeli ve olmak 

partakers onların kurban: 

{6:9} ve kim-değil uygun kendileri için 

Ulusların görgü ölüme mahkum. O zaman olabilir 

bir adam mevcut sefalet gördük. 



{6:10} vardı iki kadın getirdi, kim vardı 

çocukları sünnet; Kime ne zaman onlar açıkça açtı 

şehir hakkında onların göğüslerine, teslim babes yuvarlak onlar 

Onları paldır küldür duvardan döküm. 

{6:11} ve diğerleri, bu mağaralar birlikte girmek 

tarafından sabbath gün gizlice, tarafından fark edilmeden 
tutmak için 

Philip, tüm yanmış birlikte, çünkü onlar-den yapılmış bir 

en onur için kendilerine yardımcı olmak için vicdan 

kutsal gün. 

{6:12} şimdi o ki bu kitabı okumak rica ediyorum onlar 

Ama bu onlar hakim bu felaketler için discouraged değil 

Bu cezalar, ama imha için olmak bir 

bizim milletin chastening. 

{6:13} a belirti-in büyük merhameti için zaman 

kötü zalimlerin uzun zaman, ama derhal acı değil 

ceza. 

{6:14} için değil diğer ülkelerle gibi kime Tanrı 

sabırla cezalandırmak için onlar gelene forbeareth 

doluluk onların günahları çok dealeth o bizimle, 



{6:15} diye çıkan, günah, yükseklik için 

daha sonra bize intikam almalısın. 

{6:16} ve bu nedenle hiç merhameti withdraweth 

Bizden: ve yine de o cezalandırmak sıkıntı ile henüz o onları 
yiyip bitirir 

halkı asla bırakmayacağım. 

{6:17} ama bu izin biz de konuşulan şöyle bir uyarı için olmak 

bize. Şimdi biz bu konuda ilan gelecek 

birkaç kelime. 

{6:18} Eleazar, asıl din bilginleri, biri yaşlı bir adam, 

ve bir de tercih yüz kısıtlı yapıldı. 

Ağzını açın ve'nın yiyecek domuz eti. 

{6:19} ama, için daha tarz olarak, ölmeyi tercih 

canlı ile iğrenç bir lekeli, ileri, çıkar ağzındaki baklayı ve 

kendi kendine işkence için geldi, 

{6:20} gelmelerini behoved gibi bunun için kararlı 

Böyle şeyler, sevgisi için yasal değildir olarak karşı öne 

hayatın tadı. 

{6:21} ama onlar kötü bu Bayramı ücret vardı 

eski tanıdık için onu tutan adamla yapmışlar 



bir yana, kendi hükmün et getirmesini Doktor, 

gibi onun için kullanmak ve sanki yiyordu yapmak yasal oldu 

Kral tarafından komuta kurban etinin alınan; 

{6:22} bunu yaparken o ölümden, teslim ki 

ve onlarla birlikte eski dostluk için iyilik bulmak. 

{6:23} ama gizli bir şekilde düşünmeye başladı ve gibi oldu 

Onun yaşında ve onun eski yaş, Ekselansları ve 

onur gri kafasının üstünde gel ve onun en yapıldı 

bir çocuk veya daha doğrusu yapılan kutsal yasalara dürüst 
eğitim 

ve Tanrı tarafından verilen: buna göre bu nedenle cevapladı ve 

Onları straightways onu mezara yollamak istedi. 

{6:24} çağımızın becometh değil dedi o, herhangi bir bilge içinde 

ikiyüzlülük, pek çok genç kişi düşünebilirsiniz sayede 

Eleazar, eski ve on, fourscore yıl olmak vardı şimdi yok 

garip bir din; 

{6:25} ve bu yüzden onlar benim ikiyüzlülük ve arzu 

canlı biraz zaman ve biraz daha uzun, aldatılmış olmalıdır 

Bana göre ve bir lekeyi yaşlılık benim ve yapmak 

iğrenç. 



{6:26} için şu anda olmam gereken rağmen 

Erkekler ceza teslim: Ben henüz olmamalı 

Yüce, ne canlı, ne de ölü el kaçmak. 

{6:27} şimdi den dolayı size mertçe bu hayatı değişen, 

gösteriş kendimi böyle bir bir maden Çağı olarak requireth, 

{6:28} bırakıp gibi genç olmak önemli bir örnek 

isteyerek ve cesurca onurlu için ölmeye ve 

kutsal yasalar. Ve ne zaman hemen bu sözleri söyledikten 

işkence için gitti: 

{6:29} onlar onlar çıplak iyi niyet değiştirme götürdü 

Ona biraz daha önce nefret, çünkü bunları konuşmalar 

onlar çaresiz zihninden düşünce olarak, devam etti. 

{6:30} ama ne zaman o çizgili, ölmeye hazır o 

inledi ve dedi ki, o indirdiği Lord unto, bildirim 

Kutsal bilgi, bu teslim, ancak 

ölümden, ben şimdi boğaz ağrıları vücut içinde kalarak 
katlanmak 

dayak: ama ruhunda böyle şeyler acı çekmek de içerik 

Çünkü ondan korkuyorum. 

{6:31} ve böylece bu adam öldü, onun ölümü için bırakarak bir 



asil bir cesaret ve bir anıt erdem, örnek değil 

Sadece genç adam onto ama tüm kavmine şöyle. 

{7:1,} da, o yedi kardeşler ile geçmek geldi onların 

Anne alınan ve krala karşı tarafından mecbur 

Hukuk domuz eti 's ve ile eziyet tat 

Bela ve kamçı. 

{7:2} ama onlardan o spake önce böylece, ne dedi 

wouldest sen sormak ya da bizden öğrenin? Biz daha ziyade 
ölmeye hazır mısın 

daha babalarımız yasaları aşmak to. 

{7:3} bir öfke olmak Kral, tava komuta sonra 

ve yağlanırlar sıcak yapılması: 

{7:4} hangi bir an önce ısıtmalı, o için komuta 

ilk olarak, o spake onun dilini kesti ve kesmeye 

Cesedi, diğer kardeşleri ve onun son derece parçaları 

arayan annem. 

{7:5} Şimdi ne zaman o böylece onun tüm üyelerinde sakat, 
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Onu henüz ateşe teslim edilmesi hayatta olduğu o emretti, 

ve tavada kızarmış: ve tencerenin buharı olduğu gibi 



iyi bir alan, dağınık onlar birbirleri ile teşvik 

mertçe, ölmek için anne böylece, diyor 

{7:6} Rab Tanrı üzerimize looketh ve gerçekte indirdiği 

Musa için tanık onun şarkı olarak bize, konfor 

söyleyerek, ilan, yüzlerini, ve o da teselli olacak 

kullarına. 

{7:7} öyle ilk ölü bu sayıdan sonra ne zaman onlar 

Onu alaycı bir hisse senedi için ikinci getirdi: ve ne zaman 

kafasını saçlı deri çıkardı onlar 

sordum, sen yemek, sen ceza önce solgunluk 

vücudunuzun her üyesi? 

{7:8} ama kendi dilinde cevap ve Hayır. 

Den dolayı Ayrıca sırayla sonraki işkence olarak aldı 

eski yaptım. 

{7:9} ve o son gasp dedi, ne zaman sen gibi 

bir öfke bize bu bugünkü hayat ama kralı dışarı takest 

Dünya bizi onun yasaları için Allah'a ölen, büyütmek 

sonsuz yaşam. 

{7:10} onun sonra alaycı bir hisse senedi üçüncü yapıldı: 

ve ne zaman gerekli, onun dilini ve bu etmiş 



sağ yakında ileri mertçe elini tutarak. 

{7:11} ve cesurca, bunlar cennetten; vardı dedi 

ve onun yasaları için onları hor; Ondan umarım 

onları yeniden alırsınız. 

{7:12} diyor ki Kral ve onlar ile olan 

Onu, hayret genç adamın cesaret, bunun için o 

hiçbir şey ağrıları kabul. 

{7:13} Şimdi bu adam da iken, onlar eziyet 

ve dördüncü gibi bir şekilde parçalanmış. 

{7:14} ölmeye hazır olduğu zaman böylece dedi, bu yüzden 

iyi, erkekler için umut Tanrı'dan bakmak için tarafından idam 

kadar tekrar onun tarafından geçirilen: Sana gelince, sen yok 

hayata diriliş. 

{7:15} beşinci da getirdi ve ezilmiş Afterward 

onu. 

{7:16} sonra o kralın baktı ve dedi ki, sen hast 

güç erkekler üzerinde sen rüşvet, sanat sen doest ne sen 

solgunluk; henüz bizim millet Tanrı'nın unuttuğu düşünüyorum 
değil; 

{7:17} ama bir süre uymak ve onun büyük güç işte, 



Seni ve senin tohum nasıl o işkence. 

{7:18} altıncı, ondan sonra da getirdiler kim olmak 

Sebepsiz yere aldatılmak değil, ölmeye hazır dedi: Biz için 

Bunları kendimize karşı günah acı bizim 

Tanrı: Bu nedenle bize şöyle harika şeyler yapılır. 

{7:19} ama düşünmek değil sen, o el için çalışıyoruz takest 

Tanrı'ya karşı sen kaçmak cezasız. 

{7:20} ama annesi her şeyden önce muhteşem ve 

onurlu bellek layık: ne zaman onun yedi tane gördüm için 

bir gün alanı içinde öldürülen oğulları, o çıplak o ile bir 

iyi cesaret, o Lord vardı umut yüzünden. 

{7:21} Evet, her biri kendi içinde teşvik 

dil, cesur ruhları ile dolu; ve onu karıştırma 

kadınsı düşünce erkekçe bir mide ile şöyle dedi 

Onları, 

{7:22} nasıl siz benim rahim içine geldi anlatamam: ı 

ikisi de nefes ne hayat, ben de öyleydi verdiğin oluşturduğu ben 

Her biriniz üyeleri; 

{7:23} kuşkusuz dünyanın yaratıcısı ama kim 

adam nesil kurdu ve başına dışarı bulundu 



Her şeyin, aynı zamanda kendi rahmetinden nefes verecektir ve 

hayat tekrar, siz şimdi açısından değil, kendi canlarından onun 
için 

yasalar sake. 

{7:24} Antiokus kendini düşünme, hor şimdi ve 

sitemli bir konuşma olmasını şüphelenen iken genç 

Henüz hayattaydı, sadece onu kelime olarak, ama aynı zamanda 
öğüt değil 

Onu yemini ile her iki zengin edeceğini güvence verdi 

ve mutlu bir adam, onun yasaları açarsanız 

Babalar; ve ayrıca o onu arkadaşı için alacağını ve 

işlerine güveniyorum. 

{7:25} ama ne zaman hiçbir durumda genç adam icabet 

Ona, Kral annesini aradım ve ona bunu teşvik 

o genç adam onun hayatını kurtarmak için tavsiyelerde. 

{7:26} ve ne zaman onu pek çok kelime ile tavsiyesinde 

Onu o oğlu avukat söz vermişti. 

{7:27} ama o kendini gülüyor, ona doğru eğilerek 

küçümseme için bu onun ülke dilinde spake zalim zalim 

şekilde; O benim oğlum, merhamet üzerine beni sana dokuz 
çıplak 



ay benim rahim içinde ve seni böyle üç yıl ve 

Sana beslenen ve sana bu yaş yetişmiş ve 

eğitim sorunları dayandı. 

{728 yalvarıyorum sana, oğlum, bak cennet} ve 

Dünya ve tüm orada olduğunu ve Tanrı'nın yarattığını dikkate 

Onları değildi şey; ve bu yüzden insanlığın yapıldı 

aynı şekilde. 

{7:29} korku değil bu Işkenceci, ama, layık olmak senin 

Kardeşler, al sana tekrar alabilirsiniz senin ölüm 

merhamet senin kardeşleri ile. 

{7:30} whiles o henüz bu sözleri konuştu 

genç adam, kimin için bekleyin dedim. Değil itaat edeceğim 

Kral'ın emir: ama buyruğu yerine getirecek 

Babalarımız Musa tarafından verildi hukuk. 

{7:31} ve sen, Bütün yaramazlık yazarı olan 

İbraniler karşı değil kaçış Tanrı'nın elinde. 

{7:32} günahlarımız yüzünden acı için. 

{7:33} ve yaşam Lord bize kızgın olsan bir 

biraz bizim chastening ve düzeltme işlemlerinde iken, henüz o 
olacak 



Tek kulları ile tekrar. 

{7:34} ama sen Ey Tanrısız insan ve diğer tüm en 

kötü, değil bir neden olmadan kaldırdı, ne de şişirilmiş 

belirsiz umut, hizmetçiler karşı elini yukarı kaldırma 

Tanrı: 

{7:35} thou değil henüz kaçmış karar için 

Yüce Tanrı, her şeyi görüyor. 

{7:36} bizim kardeşleri için kim şimdi acı var kısa bir 

ağrı, altında ölü mutabakat Tanrı'nın sonsuz yaşam vardır: ama 

Sayfa 683 2 üreticileri 

Sen, sadece Tanrı'nın yargı almak 

ceza senin gurur için. 

{7:37} ben, ama benim kardeşleri benim vücut ve yaşam teklif 

Babalarımız o ki Tanrı kaçışırken, yasalar için 

hızla milletimizin merhametli ol; ve sen tarafından 

Torments ve veba mayest itiraf, yalnız onun Tanrı olduğunu; 

{7:38} ve bu beni ve benim kardeşleri gazabı 

Adil milletimizin getirdi, Yüce olabilir 

Kes. 

{7:39} Kral daha ' bir öfke olmak kötü onu teslim 



Her şey daha kötü alay edildi aldı. 

{7:40} bu adam yozlaştırmadan öldü ve tüm güvenini koymak 

Lord. 

{7:41} son hepsinin oğulları sonra annesi öldü. 

{7:42} izin bu olsun şimdi ilgili konuştum yeterli 

puta tapan feasts ve aşırı işkence. 

{8:1} sonra Judas Maccabeus ve onlar ile olan 

Onu, privily kasaba gitti ve onların kinsfolks denilen 

birlikte ve onlara aşağıdaki gibi devam aldı 

Yahudi dininde ve yaklaşık altı bin erkek toplandı. 

{8:2} görünüyordu Tanrı, dediler 

tüm aşağı trodden insanların üzerine; ve ayrıca yazık 

dinsiz sözümüzün profaned Tapınağı; 

{8:3} ve şehrin, şefkat olurdu 

Boğaz kazınmış ve hazır bile belgili tanımlık yer ile yapılacak 
olup; 

ve O'na ağladım kan duymak, 

{8:4} ve zararsız ve kötü kesim hatırlıyorum 

Bebekler ve onun adı karşı işlenen başkaldırıların; 

ve o nefreti karşı kötü sergilemek istiyorum. 



{8:5} Şimdi Maccabeus onun hakkında onun şirket varken, 

o dinsiz tarafından dayanmış değil: wrath için 

Tanrı merhamet döndü. 

{8:6} bu nedenle o ansızın geldi ve kasabalar yanmış 

ve şehirler ve onun eline en ferah var 

yerler ve üstesinden geldi ve hiçbir az sayıda uçuş için koymak 

onun düşmanları. 

{8:7} ama özel olarak o gece yararlandı 

haberi bu tür girişimleri diyor ki kutsal meyvesi 

her yerde yayıldı. 

{8:8} öyle Philip bu adam yavaş arttı görünce 

ve küçük, ve şeyler onunla başarılı oldu hala daha fazla ve 

daha fazla, o Ptolemeus, Celosyria valisi yazdı 

ve Kral'ın işleri için daha fazla yardım vermeye Phenice. 

{8:9} sonra derhal Nicanor oğlu tercih 

Patroclus, bir özel arkadaşı onu Hayır ile yolladı 

az yirmi bin ona kök altında tüm ülkelerin 

Yahudiler tüm nesil dışarı; ve onunla birlikte o 

Gorgias olan savaş konularında bir Kaptan, de katıldı 

büyük deneyim. 



{8:10} Nicanor çok para kazanmak aldı bu yüzden 

esir Yahudiler gibi iki haraç ödemek 

Kral Romalılar için ödemek oldu bin yetenekleri. 

{8:11} den dolayı hemen yolladı şehirlere 

bir satış esir Yahudilerin ilan Yalı ve 

Onlar fourscore ve on organları olmalıdır umut verici 

bir yetenek için oldu intikam değil beklemek 

sellem Yüce Tanrı'dan takip edin. 

{8:12} Şimdi ne zaman kelime getirildi Judas 

Nicanor geliyor ve o olduğunu o unto imparted 

ile ona, ordu el altında olduğunu, 

{8:13} onlar korku ve adalet güvenilmiyor 

Tanrım, kaçtı ve kendilerini uzak aktarılmaktadır. 

{8:14} diğerleri terk ettiklerini, hepsi satıldı ve üstelik 

Tanrı onları, wicked tarafından satılan teslim doktor 

Onlar birlikte tanışmadan önce Nicanor: 

{8:15} ve kendi iyiliği için değil henüz için 

Onların babaları olan ve onun kutsal için yaptığı sözleşmeleri 

ve görkemli adı aşkına, hangi onlar çağrıldı. 

{8:16} Maccabeus adamları birlikte Allah'a aradım 



altı bin, sayısı ve onların yok olmasını teşvik 

düşman, ne de büyük korku terör ile kapılmış 

çok sayıda yanlış onlara karşı gelen putperest; 

Ama mertçe mücadele, 

{8:17} ve onların gözleri önünde yaralanma ayarlamak için bu 
onlar 

haksız yere kutsal yer ve zalim işleme yapmıştı 

ki bunun bir alay yaptılar, şehrin ve aynı zamanda 

onların ataları hükümeti uzağa alarak: 

{8:18} onlar için dedi, silahlarını içinde güven ve 

cesaret; Ama bizim güven içinde yüce olan az bir 

Beck her iki onları bize karşı gelen aşağı döküm ve 

Ayrıca tüm dünya. 

{8:19} Ayrıca, onlara ne yardımcı olur anlattı 

onların ataları bulmuştu ve nasıl teslim edildi, 

altında Sennacherib bir yüz ne zaman fourscore ve beş 

bin can verdi. 

{8:20} ve onlara onlar vardı savaş söyledi 

Babylon Galatyalılar, nasıl geldi ama sekiz ile 

tüm iş, dört bin bin dolar 



Makedonyalılar ve bu çapraşık, Makedonlar 

bir yüz yirmi sekiz bin yok 

bin cennetten, sahip oldukları yardım nedeniyle ve 

çok büyük bir ganimet aldı. 

{8:21} böylece ne zaman o onları bunlar ile bold yapmıştı 

kelime ve yasa ve ülke için ölmeye hazır o 

ordusunu dört bölüme ayrılmıştır; 

{8:22} ve kendisi kendi kardeşleri liderleri ile birleştirilen 

Her grup, zekâ Simon ve Joseph ve Jonathan için 

her biri on beş yüz erkek veriyor. 

{8:23} da kutsal kitap okumak için Eleazar atandı: 

ve ne zaman onlara bu düsturu, yardımıyla vermişti 

Tanrı; Kendini ilk grubu lider, 

{8:24} ve onlar öldürdü yukarıda Yüce yardım tarafından 

Dokuz bin onların düşman ve yaralı ve sakat 

çoğunlukla Nicanor'ın ev sahipliği ve bu yüzden koymak tüm 
uçuş için; 

{8:25} ve onları, satın almak için onların para aldı ve 

Onları kadar takip etti: ama onlar geri döndü zaman eksik: 
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{8:26} sabbath, önceki gün oldu ve 

Bu nedenle artık onları kovalamak. 

{8:27} öylesine ne zaman birlikte, zırhları toplanmıştı 

ve onların düşmanları şımarık kendilerini onlar işgal 

aşırı övgü ve teşekkür için verimli sabbath, 

Lord, kim onları oldu o gün korunmuş 

Onlara damıtma merhamet başladı. 

{8:28} ve ne zaman onlar bir parçası vermişti sabbath sonra 

çolak, dul ve yetimler, ganimet 

kalıntı kendileri ve onların görevlileri arasında bölünmüş. 

{8:29} ne zaman bu yapıldı ve yaptıklarını bir 

ortak niyaz, onlar merhametli Tanrı'doktor 

sonsuza dek kulları ile uzlaştırılması. 

{8:30} ile Timotheus olduğunu o, bunların yanında ve 

Bacchides, onlara karşı savaşmış, onlar yukarıda öldürdü 

Yirmi bin ve çok kolay yüksek var ve güçlü tutar, 

ve kendi aralarında bölünmüş çok daha fazla ganimet ve yapılan 

çolak, öksüz, dul, Evet ve yaşlı da, eşit 

kendilerini ganimetlerle. 

{8:31} ve ne zaman zırhları toplandı 



birlikte, onlar onları tüm dikkatle içinde uygun laid up 

yerler ve getirdikleri için ganimet kalıntısı 

Kudüs. 

{8:32 de Philarches, o kötü kişi öldürdü} 

Kim Timotheus ile idi ve Yahudiler çok rahatsız 

yollar. 

{8:33} için bayram tuttular at kadar Ayrıca 

ülkelerini zaferle onlar vardı Callisthenes, yanmış 

küçük bir ev kaçan kutsal kapıları üzerine ateşe; 

ve bu yüzden onun kötülük için bir ödül buluşma aldı. 

{8:34} o en sevimsiz Nicanor gelince, kim vardı 

Yahudiler satın almak için bin tüccarlar getirdi, 

{8:35} aşağı getirdi Lord yardımıyla üzerinden yapıldı 

onlar tarafından o en azından hesap yaptı; ve kapalı koyarak 

şanlı onun giyim ve şirketini geldi boşaltma 

gibi kaçak bir kulu Allah'a Antakya midland aracılığıyla 

çok büyük onursuzluk, sahip bunun için ev sahibine tahrip 
edildi. 

{8:36} böylece o, onun üzerine için iyi yapmak için aldı 

Romalılar onların haraç esir Kudüs'ün aracılığıyla söyledi 



yurt dışında Yahudilerin Tanrı'nın onlar için mücadele olduğunu 
ve 

Çünkü onlar takip ettim bu nedenle onlar zarar olamazdı 

yasalar onlara verdi. 

O zaman hakkında geldi Antiokus onursuzluk ile {9:1} 

Pers ülkesi 

{9:2} Persepolis, adlı şehir giren için ve 

tapınağın soymaya ve şehrin tutmak için gitti; 

Bunun üzerine kendilerini savunmak için çok sayıda çalışan 

Silahlarını koymak onları uçuş; ve bu yüzden oldu, bu 

Antiokus olmanın uçuş sakinlerinin koymak döndü 

utanç içinde. 

{9:3} Şimdi Ecbatane için döndüğünde, haber getirildi 

Ona ne Nicanor ve Timotheus olmuştu. 

{9:4} sonra öfke ile şişmesi. intikamını almak düşündüm 

Yahudiler utanç ona bu tarafından bu yapılır 

Onu kaçmak yaptı. Bu nedenle komuta o onun chariotman için 

sürücü durmayan olmadan ve yolculuk, gönderme 

Şimdi onu takip Tanrı'nın yargı. O konuşmuştu için 

gururla o Kudüs'e geleceğini bu sıralama, ve 



Yahudilerin bir ortak gömme hale. 

{9:5} ama Lord Yüce, Tanrı'nın Isreal, Peygamber'i 

Ona bir tedavi edilemez ve görünmez veba ile: ya da kısa sürede 
o 

Bu sözler oldu bağırsakları acısı konuşulan 

Onu ve iç boğaz torments üzerine remediless geldi 

parçaları; 

{9:6} ve o en adil: diğer işkence için 

Erkekler bağırsakları ile birçok ve garip torments. 

{9:7} Howbeit o hiçbir şey hiç kesildiği tarih onun palavra 
üzerinden 

Ama hala onun öfke yangında dışarı nefes gururla doldu 

Yahudiler ve yolculuk acele için komuta karşı: ama 

onun araba taşınan düştü geçmek geldi 

şiddetle; Böylece boğaz düşme, üyeleri onun sahip 

vücut çok acı dolu. 

{9:8} ve böylece o biraz yukarıda adı geçen düşündüm o olabilir 

denizin dalgaları komutu (çok gurur ötesinde olduğunu 

adam durumunu) ve yüksek dağlar tartmak içinde bir 

denge, şimdi yere dökme ve taşınan bir 

horselitter, shewing ileri bildirim gücünü şöyle 



Tanrım. 

{9:9} böylece bu vücut dışına solucanlar yükseldi 

kötü adam ve whiles yaşadığı üzüntü ve acı, onun 

eti uzağa düştü ve onun kokusunu pislik etrafa 

Tüm ordusunu. 

{9:10} ve yukarıda adı geçen o biraz düşündü adam, 

cennet yıldız ulaşmak, hiçbir insan taşımak tahammül 

dayanılmaz kokusunu için. 

{9:11} burada bu nedenle, rahatsız, o bırakmak başladı 

onun büyük bir gurur ve kendini bilgi için gelmek 

Tanrım, her an arttırmak acısını scourge tarafından. 

{9:12} ve ne zaman kendisi değil uymak onun kendi 

koku, bu sözleri söyledi, buluşma onto tabi olmak 

Tanrı ve ölümlü bir adam gururla düşünmek 

kendini Tanrı olsaydı. 

{9:13} Bu kötü kişi de Tanrı yemin etti 

kim şimdi artık böylece dediğini merhamet, 

{9:14} o (hangi için gittiğini, kutsal şehir 

acele ile bile yere koymak ve sağlamak üzere bir 

ortak buryingplace,) o özgürlük ayarlarsınız: 



{9:15} ve kimin karar Yahudiler, dokunaklı olarak 

o kadar çok gömülmek için ama olmak uzaklaştırmak 

vahşi hayvanlar ve kuşlar yiyip çocukları, 

Onları Atina vatandaşlarına tüm eşittir yapar: 

{9:16} ve kutsal tapınak, hangi o şımarık önce 

güzel hediyeler ile garnitür ve tüm kutsal geri yükleme 

gemiler ile çok daha fazla ve kendi gelir dışında ödemek 

kurban için ait masraflar: 

{9:17} Evet ve aynı zamanda o bir Yahudi kendini, olacak 

ve İskan edildiğini tüm dünyaya gidip ilan 

Tanrı'nın gücü. 

{9:18} ama bunun için değil onun ağrıları ateşkes olur: için 

Sadece yargı Tanrı'nın ona gel: Bu nedenle 
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onun sağlığını umutsuz, o mektubu Yahudilerin yazdı 

underwritten, sonra bir yalvarış şeklinde içeren 

Bu şekilde: 

{9:19} Antiokus, Kral ve valiye iyi Yahudiler 

onun vatandaşları wisheth çok sevinç, sağlık ve refah: 

{9:20} Eğer siz ve çocuklarınız, elveda ve işleriniz 



Senin kanaat olmak, ben çok büyük Tanrı'ya şükür, 

Benim umut cennette sahip. 

{9:21} bana gelince, ben zayıf, yoksa ben olurdu 

Lütfen Sayın Yargıç ve dışarı iyi niyet dönen hatırladı 

Pers ve ağır bir hastalıkla alındı, ben düşündüm 

Bu bakım için gerekli tüm ortak güvenlik için: 

{9:22} değil ama büyük umut having benim sağlık, şüpheci 

Bu hastalık kaçmak için. 

{9:23} ama bu göz önüne alındığında ne zaman benim babam 
bile 

o bir ordu yüksek ülkelere açtı. atanan bir 

halefi, 

{9:24} sonuna, aykırı herhangi bir şey düştü eğer 

beklenti, ya da herhangi bir haber bu getirildi 

ağır, onlar yeryüzünün kimi devlet için bilerek 

yaptı, sorunlu olmayabilir: 

{9:25} tekrar, nasıl göz önüne alındığında olan Prens 

borderers ve komşular benim krallığım onto bekleyin 

fırsatlar ve ne olay olacaktır bekliyoruz. I-si olmak 

benim oğlum kime kez işlediğim Antiokus kralı tayin 



ve içine gittiğimde Birçoğunuz övgüyle 

yüksek iller; Kime ışığını gibi yazdım: 

{9:26} bu nedenle dua ve hatırlamak isteyin 

size genellikle ve özel yapmış faydaları, 

ve herkes bana ve oğluma hala sadık olacaktır. 

{9:27} olduğum için o fikrimi anlama ikna 

olumlu ve nezaketle arzularını için ortaya çıkarır. 

{9:28} böylece katil ve acı kafir 

En kötü, o diğer erkekler üstlenmesini gibi Yani öldü o bir 

sefil ölüm dağlarda garip bir ülkede. 

{9:29} ve onunla getirilen, Philip, taşınan 

uzakta da Antiokus oğlu korkarak gitti bedeni 

Ptolemeus Philometor için Mısır'a girdik. 

{10:1} şimdi Maccabeus ve şirketi, Tanrı 

onlara rehberlik, tapınak ve şehrin yeniden elde etmek: 

Ama dinsiz inşa ettiği sunaklar {10:2} 

Street açmak ve aynı zamanda Şapel, onlar aşağı çekti. 

{10:3} ve tapınağın temizlenmiş başka yaptı 

Altar ve çarpıcı taşlar onları, ateşten aldılar ve 

iki yıl sonra bir kurban sunulan ve tütsü, belirtilen ve 



ışıklar ve shewbread. 

{10: ne zaman bu yapıldı 4}, onlar düz aşağı düştü ve 

Artık böyle dönebilirler Lord doktor 

sorunları; Ama onlar artık ona karşı günah onun 

kendini onlara merhamet ve onlar ile zapt 

kâfir ve barbar teslim 

Milletler. 

{10:5} Şimdi aynı gün üzerine bu yabancılar 

Tapınak, temizlenmiş çok aynı gün profaned 

tekrar, hatta beş ve yirminci aynı ayın gün 

Casleu olduğu. 

{10:6} ve olduğu gibi sevinç, sekiz gün tuttular 

Bu yukarıda adı geçen uzun değil hatırlamak tabernacles, 
bayram 

Onlar ne zaman olarak tabernacles bayram düzenlenen vardı 

dağlar ve dens hayvanlar gibi dolaştım. 

{10:7} bu nedenle onlar çıplak dalları ve adil dallar ve 

Ayrıca palms ve onlara vermişti Mezmurlar ona şarkı söyledi 

onun yerine temizlik iyi bir başarı. 

{10:8} onlar da ortak bir yasa tarafından rütbesi ve 



kararname, her yıl o gün, tutulmalıdır 

Bütün milletin Yahudilerin. 

{10:9} ve bu Antiokus denilen, sonu oldu 

Epiphanes. 

{10:10} Şimdi Antiokus icraatları ilan edecek 

Toplama bu kötü adamın oğlu olan Eupator 

kısaca felaketler savaşları. 

{10:11} böylece o tacı için geldiğinde, bir set 

İşleri onun krallığının üzerine Lysias ve ona onun 

Şef valisi Celosyria ve Phenice. 

{10:12} Macron arayan Ptolemeus için seçme 

daha doğrusu şöyle Yahudiler vardı yanlış için adalet yapmak 
için 

Onlara barış ile devam etmek için çaba yapılmış 

onları. 

{10:13} bunun üzerine Kral'ın dostları suçlanıyor 

Eupator önce ve hain her kelime aradım çünkü o 

Philometor O'na işledikleri Kıbrıs, kalan, 

ve rahmetli Antiokhos Epiphanes ve onun görmek için 

onurlu hiçbir yerde, o çok discouraged oldu o 



kendini zehirledi ve öldü. 

{10:14} ama Gorgias beklemeler, valisi iken o 

Kiralık askerler ve Yahudilerle birlikte sürekli beslenen savaş: 

{10:15} ve therewithall kazanılmış olan Idumeans, 

ellerine en ferah tutar, Yahudiler devam etti 

işgal ve bu da den sürgün alma 

Kudüs, onlar gitti hakkında savaş beslemek için. 

{10:16} sonra onlar Maccabeus ile yapılan 

niyaz ve o Doktor Tanrı onların 

yardımcı; ve bu yüzden onlar şiddet üzerine güçlü tutar ile koştu 

Idumeans 

{10:17} ve onları güçlü saldırı, onlar kazandı 

tutar ve kapalı tutulan duvar o savaştı ve öldürdü 

Tüm bu onların eline düştü ve hiç az yirmi öldürdü 

bin. 

{10:18} ve çünkü bazı, kim en az dokuz 

bin, kaçtı birlikte iki çok güçlü Kalesi, 

kuşatma sürdürmek uygun şeyler her şekilde olması, 

{10:19} Maccabeus yaptı Simon ve Joseph ve Zaccheus 

Ayrıca ve onları onunlaydın, kim için yeterli olduğunu 



Onları kuşatan ve o onto kendisi ayrıldı, yerlerde 

daha fazla onun yardıma ihtiyacı vardı. 

{10:20} bu Simon ile olduklarını şimdi ile sürüklenmek 

Açgözlülük, bazı üzerinden para için ikna edildiler 
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Bu kalenin içinde olduğunu ve yetmiş bin aldı 

drachms ve bazıları kaçış sağlar. 

{10:21} ama bu Maccabeus ne yapıldı, duyunca 

insanlar valileri birlikte aradı ve suçladı 

para için onların kardeşleri sattığı o adamlar, ve 

düşmanlarına karşı savaşmak ücretsiz ayarlayın. 

{10:22} bu hainler, bulunan öldürdü bu yüzden ve 

Hemen iki Kalesi aldı. 

{10:23} ve tüm silahları ile iyi bir başarı 

şeyler, o aldı elinde o öldürdü iki tutar daha fazla 

Yirmi bin. 

{10:24} şimdi kime Yahudiler üstesinden gelmek Timotheus, 

daha önce ne zaman o çok büyük sayıda yabancı toplanmıştı 

zorlar ve Asya dışında değil birkaç geldi ama olarak atları o 

Yahudilik silah gücüyle alır. 



{10:25} ama yakınındaki çizdi, onlar bu vardı ile 

Maccabeus döndü kendilerini Tanrı dua etmek ve 

serpilir başlarını yeryüzünde ve kendi rahim ile girded 

yas, 

{10:26} ve sunak, eteklerinde aşağı düştü ve 

Onu onlara merhamet ve düşman olmak doktor 

onların düşmanları ve onların düşmanları için bir düşman gibi 

Hukuk declareth. 

{10:27} sonra dua onlar silahlarını aldı ve 

Gerçekten bu kadar uzak şehir devam etti: ve ne zaman onlar 
çekti yakın 

düşmanlarına, onlar kendileri tarafından tutulur. 

{10:28} Şimdi yeni yükselmiş güneş, onlar her ikisi de katıldı 

birlikte; onların erdem ile birlikte olan bir kısım kendi 

sığınak da bir söz onların başarı için Rabbine ve 

zafer: öbür öfke liderleri kendi savaş yapma 

{1029:} ama savaş güçlü mumlu zaman ortaya çıktı 

cennet beş alımlı erkekler düşmanlardan 

atlar, bridles altın ve iki tanesi ile Yahudiler yol açtı, 

{10:30} Maccabeus onları aldı ve kaplı 



Onu her tarafında silah ve onu güvenli, ama atış muhafaza 

oklar ve düşmanlarına karşı Lightning'ler: böylece olmak 

körlüğü şaşırmış ve sorun dolu olduklarını 

öldürdü. 

{1031:} ve orada yirmi bin kahya öldürülen 

ve beş yüz ve altı yüz atlı. 

{10:32} içine kaçtı Timotheus kendisi gelince, bir çok 

güçlü tutun, Gawra, Chereas Vali neredeydi aradı. 

{10:33} ama onlar Maccabeus ile olan kuşatma 

Kalenin karşı cesurca dört gün. 

{10:34} ve onlar bundan içinde gücüne güvenmek 

bir yer, son derece şehri ve kötü çıkardı 

kelimeler. 

{10:35} yine de erken yirmi beşinci gün üzerine 

genç erkek Maccabeus şirketi, iltihaplı öfke ile 

Duvarın erkeksi, başkaldırıların nedeniyle saldırıya ve 

öldürdü şiddetli bir cesaret ile tüm bu tek başıma tanıştılar. 

{10:36} diğerleri aynı şekilde onları sonra artan whiles onlar 

içinde olan onlarla inceliyoruz kuleler, yanmış 

ve yangınlar çıra blasphemers canlı yanmış; ve diğerleri 



kapıları açık kırdı ve geri kalanı içinde aldıktan 

Ordu, şehrin aldı, 

{10:37} ve belli bir HID Timotheus, öldürdü 

çukur ve Chereas kardeşi, Apollophanes ile. 

{10:38} bu işi bitince onlar Lord övdü 

Zebur ve şükran, kim çok büyük işler yapmış 

İsrail ve zafer verilecek. 

{11:1} kısa bir süre sonra, Lysias Kral'ın koruyucusu ve 

Ayrıca işler başaran kuzeni, boğaz hoşnutsuzluğunu götürdü 

şeyler için bu yapıldı. 

{11:2} ve ne zaman o toplanan yaklaşık fourscore 

bin ile tüm atlılar, Yahudilere karşı geldi, 

şehrin öteki uluslara bir konut yapmak düşünme, 

{11:3} ve aynı derecede-in diğer tapınağın elde etmek için 

Şapel dinsiz ve yüksek rahiplik satılmak üzere ayarlamak için 

Her yıl: 

Hiç de şişmiş ama Tanrı'nın gücü göz önüne alındığında {11:4} 

Kahya onun on binlerce ve kendi binlerce ile 

Atlı ve onun fourscore filler. 

{11:5} Yahudiye'ye geldi ve Bethsura yakın çekti, 



Kudüs'ten uzak ama güçlü bir kasaba hangisiydi 

Beş furlongs ve o Allah'a boğaz kuşatma koydu. 

{11:6} Şimdi onlar ile bu edildiğinde Maccabeus duydum 

o tutar, onlar ve herkes ile kuşatılmış 

feryat ve gözyaşları gönderdiğine asla Tanrı doktor 

İsrail teslim etmek için iyi bir melek. 

{11:7} Maccabeus kendini her şeyden önce silah alıp, 

Onlar kendilerini jeopard istiyorsunuz diğer exhorting 

onların kardeşleri yardım etmesini birlikte: Yani ileri gittiler 

istekli bir zihin ile birlikte. 

{11:8} ve Kudüs'te onlar gibi ortaya çıktı 

Onları daha önce beyaz giyim, onun sallayarak at sırtında 

Altın zırh. 

{11:9} o zaman onlar hep birlikte merhametli Tanrıya şükürler, 

ve kalp, onlar sadece için hazır değildi kadar aldı 

erkeklerle, ama en acımasız hayvanlar ile ve delmek için 
mücadele 

demir duvarları üzerinden. 

{11:10} böylece onlar zırhları içinde ileri yürüdü 

cennetten bir yardımcı olması: Tanrı merhametli oldu 



Onlara 

{11:11} ve a fiyat istemek onların düşman gibi üzerine vererek 

Aslan, onlar on bir bin kahya ve on altı öldürdü 

yüz atlı ve uçuş için diğer koymak. 

{11:12} pek çoğu da yaralandıktan kaçtı 

çıplak; ve Lysias kendini utanç verici, uzağa kaçtı ve bu yüzden 

kaçtı. 

{11:13} kim, anlayış bir adamdı, döküm 

Kendini o vardı ne kayıp ile göz önüne alındığında bu 

İbraniler değil aşılması, çünkü Yüce Allah 

Onları, onlara gönderilen yardım, 

{11:14} bularak tüm makul için ikna etti ve böylece 

koşulları ve Kral ikna edebildin söz verdim 
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o ihtiyaçlarını gerekir onlara arkadaş ol. 

{11:15} sonra Maccabeus razı Lysias bu 

arzu, Ortak menfaati dikkatli olmak; ve ne olursa olsun 

Maccabeus Yahudiler, Kral ile ilgili Lysias yazdı 

kabul. 

{11:16} vardı için Yahudiler şöyle yazılmış mektuplar 



Lysias bu yönde: Yahudiler halkı Allah'a Lysias 

tebrik sendeth: 

{11:17} John ve almanız, senden gönderildi, 

abone ve istekte dilekçe doğumumu 

bunların içeriği performansını. 

{11:18} Bu nedenle ne şeyler vardı bağışladıkların karşılamak 
için 

Onları ilan etmiş ve o indirdiği Kral'a rapor, 

gibi olabilir kadar verilmiş. 

{11:19} ve eğer siz kendinizi sadık tutacak 

Devlet, bundan sonra da aracı olması için çaba, 

iyi. 

{11:20} ama ı-si olmak tutkucun hususlar için ikisini de iste 

Bu ve diğer ile komün için benden gelen 

Sen. 

{11:21} siz iyi ücret. Yüz ve sekiz ve 40 

yıl, dört ve yirminci Dioscorinthius ayın günü. 

{Bu sözler Kral'ın mektubu bulunan şimdi 1122:}: 

Kral Antiochos onto kardeşi Lysias tebrik sendeth: 

{11:23} Babamız Tanrı tercüme beri bizim 



olacak ki, onlar bizim alanda olan sessizce, bu canlı her 

kendi işlerini katılmak. 

{11:24} Yahudiler olmaz anlıyoruz 

Babamız için için özel teslim edilmesi için izin 

Yahudi, ama daha ziyade kendi şekilde tutmak 

yaşayan: hangi neden için ihtiyaçları, biz 

Onları kendi yasaları sonra yaşamak için acı olmamalıdır. 

{11:25} aklımıza duyduğum bu milletin içinde olacaktır 

geri kalanı ve biz onların tapınak geri yüklemek belirlediler, 

göre gümrük yaşayan onların 

ataları. 

{11:26} sen de bu nedenle onlara, göndermek için yapın 

ve onları barış, hibe, ne zaman onlar sertifikalı bizim 

sorun, onlar iyi konforu olabilir ve neşeyle sakın 

kendi işlerini hakkında. 

{11:27} ve kralın ulus onto mektup 

Yahudiler sonra bu şekilde yapıldı: Kral Antiokus sendeth 

Konsey ve geri kalanı Yahudilerin tebrik: 

{11:28} ye elveda, biz var bizim arzu; Biz de buna vardır 

iyi sağlık. 



{11:29} Menelaus ilan bize, sizin arzu edildi 

Eve dönmek için ve kendi işinizi takip etmek: 

{11:30} niçin onlar hareket edecek güvenli olacaktır 

Xanthicus otuzuncu güne kadar ile güvenlik kuralları. 

{11:31} ve Yahudiler kendi tür etler kullanamaz 

ve yasalar, daha önce olduğu gibi; ve bunların hiçbiri herhangi 
bir şekilde yolu 

ignorantly işleri için taciz. 

{11:32} da teselli Menelaus, gönderdik 

Sen. 

{11:33} siz iyi ücret. İçinde yüz kırk ve sekizinci 

yıl ve Xanthicus ayın onbeşinci günü. 

{11:34} Romalılar da onlara bir mektup gönderdi 

Bu kelimeleri içeren: Quintus Memmius olarak adlandırılır ve 
Titus 

Manlius, Romalılar, büyükelçileri onto tebrik göndermek 

Yahudi halkı. 

{11:35} olursa olsun Kral'ın kuzeni indirdiği Lysias 

kabul ediyorum, onunla da de mutluluk duyuyoruz. 

{11:36} ama böyle şeyler dokunmadan olmak 
değerlendirilecektir gibi 



Siz bunların tavsiye var sonra Kralın, sevk, bir göndermek 

bir an önce biz olarak bildirebilir sizin için uygundur: 

Antakya'ya gidiyoruz için. 

{11:37} bu nedenle biraz hız, biz olabilir göndermek 

Fikrini ne biliyor. 

{11:38} veda. Bu yüz ve sekiz ve 40 

yıl, Xanthicus ayın onbeşinci günü. 

{12:1} Bu sözleşmeleri yapıldığı zaman, Lysias gitti 

Kral, Allah'a ve onların yetiştiriciliği hakkında Yahudiler. 

Çeşitli yerlerde governours {12:2} ama, 

Timotheus ve Apollonius Genneus, oğlu da 

Hieronymus ve Demophon ve yanlarında Nicanor 

Kıbrıs, Valisi değil acı sessiz olmalarını ve 

barış içinde yaşamak. 

{12:3} Joppa erkekler de dinsiz bir senet yaptı: 

onlar ile gitmek için aralarında yaşadı Yahudilerin dua onların 

eşleri ve çocukları içine onlar hazırlamıştı tekneler, 

Onlara hiçbir zarar anlamı vardı sanki. 

{12:4} kim ortak göre bunu kabul 

barış içinde yaşamak arzulu olarak şehir, kararname ve 



hiçbir şey şüphelenen: ama ne zaman onlar gone ileri içine 

derin, en az iki yüz tanesi boğuldular. 

Onun yapılan bu zulüm {12:5} zaman Judas duydum 

vatandaşlar, o için onunla olduğunu o emretti 

Onları hazır olun. 

{12:6} ve çağıran Tanrı'adil yargıç o 

kardeşlerinde o katillerin karşı geldi ve yanmış 

Geceleri sığınak ve tekneler yangın ve o da kaçtı 

Oraya o öldürdü. 

{12:7} ve şehrin sesini, o gitti 

geriye doğru sanki bütün onları kök için döneceğini 

Joppa şehri. 

{12:8} ama duyunca Jamnites fikirli 

Bunlar arasında yaşadı Yahudiler onto gibi bir şekilde yapmak 
için 

{12:9} o Jamnites de gece geldi ve ayarla 

ateş liman ve Deniz Kuvvetleri, böylece ışık yangın 

Kudüs'te görülmüş iki yüz kırk furlongs kapalı. 

{12:10} Şimdi onlar gittiğinde dokuz oradan 

furlongs Timotheus, hiçbir az daha doğru onların yolculuk içinde 



Beş bin erkek üzerinde ayak ve beş yüz atlı, 

Arap sellem ayarlayın. 
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{12:11} vardı bunun üzerine çok acıyan bir savaş; Ama 

Allah'ın yardımıyla yanında Judas zafer var; Böylece 

Üstesinden, Arabistan Nomades, Judas için doktor 

Barış, hem ona sığır vermek ve zevk için umut verici 

Aksi takdirde onu. 

{12:12} o zaman gerçekten onlar olacağını düşünüyorum Judas, 

karlı çok şeyler, onları barış verilen: Bunun üzerine 

Onlar el sıkıştı ve bu yüzden onların çadır için ayrıldı. 

{12:13} Ayrıca bir köprü için belirli yapmak üzere çıktı 

hakkında duvarlarla çitlerle çevrili, güçlü şehir ve 

dalgıçlar ülkelerin insanların yaşadığı; ve adı 

Caspis yapıldı. 

{12:14} ama onlar içinde olan böyle tevekkül 

duvarlar ve erzak, hükmü gücünü onlar 

kendilerini terbiyesizce vardı onlara doğru davrandım 

Korkuluk ve blaspheming ve böyle kelimeler olarak âh Judas, 

değil sözlü olmak vardı. 



{12:15} den dolayı Judas üzerine çağrı onun şirketi ile 

dünyanın büyük efendisi kim Koç veya motorları olmadan 

savaş Jericho Joshua zamanında döküm, verdi bir 

şiddetli Saldırı duvara karşı 

{12:16} ve şehir tarafından Tanrı'nın iradesine götürüp 

tarifsiz kesme, diyor ki Gölü iki furlongs 

bitişik yakınındaki geniş thereunto, dolu, dolu görüldü 

kan ile çalışan. 

{12:17} daha sonra yola onlar oradan yedi yüz üzerinden 

ve elli furlongs ve Yahudiler Allah'a Characa geldi bu 

Tubieni adı verilir. 

{12:18} Timotheus gelince, onlar değil onu buldu 

yerler: için herhangi bir şey sevk önce o ayrıldı 

oradan, belli bir çok güçlü bir garnizon terk 

basılı tutun. 

{12:19} yine Dositheus ve Sosipater, kim olduğunu 

Maccabeus kaptanları, ileri gitti ve o öldürdü bu 

Timotheus on bin erkek üzerinde kalenin içinde bırakmıştı. 

{12:20} ve Maccabeus arasında değişiyordu ordusunu grup 
tarafından ve 



Onları bantları üzerinde set ve Timotheus karşı gitti kim 

onun hakkında bir yüz yirmi bin erkek ayak vardı, 

ve iki bin beş yüz atlı. 

{12:21} şimdi Timotheus varken bilgi ve Judas' 

geliyor, o kadın ve çocuk ve diğer gönderdi 

Bagaj Carnion denilen bir kale şöyle: şehir oldu 

sert kuşatan ve huzursuz tarafından nedeni şöyle, gelmek 

straitness tüm yerler. 

{12:22} ama görünürde, ilk grubu Judas geldiğinde 

düşman, korku ve terör yoluyla ile yakalanmış 

Onu kim her şeyi seeth görünen, amain, kaçtı bir 

Bu şekilde bu şekilde, başka bir çalışan bu kadar çok olduklarını 

sık sık zarar kendi adamlarının ve noktaları ile yaralı 

kendi kılıç. 

{12:23} Judas da onları, takip eden çok ciddi 

Bu öldürme wretches kime o yaklaşık otuz öldürdü, kötü 

bin adam. 

{12:24} Ayrıca Timotheus kendini eline düştü 

Dositheus ve Sosipater, kimi çok ile doktor 

zanaat çok oldu çünkü hayatıyla, gitmesine izin 



Yahudi Anne ve kardeşleri bunlardan bazıları, kim, eğer 

Onu idam, değil kabul edilmelidir. 

{12:25} öylesine ne zaman o onları ile çok sayıda sözcük 
güvence verdi 

o onlar olmadan geri yükleme zarar, için göre 

anlaşma, onların kardeşleri tasarrufu için gitmesine izin verdiler. 

{12:26} sonra Maccabeus ileri Carnion için yürüdü ve 

Atargatis Tapınağı için ve orada beş ve yirmi öldürdü 

bin kişi. 

{12:27} ve sonra o uçuş için koymak vardı ve yok 

Onları, Judas Ephron, güçlü bir şehir doğru ana bilgisayar 
kaldırıldı, 

Neyin Lysias abode ve dalgıçlar büyük çok sayıda 

Milletler ve duvarlar, sürekli güçlü genç erkekler ve 

Onları çok fazla savundu: onda da büyük hüküm oldu 

motorları ve Dart. 

{12:28} otelde Yahuda ve ancak onun şirket üzerine 

Yüce Tanrı, onun gücü ile gücünü breaketh 

düşmanlarını, onlar şehir kazandı ve yirmi ve beş öldürdü 

bin-in onları içinde olan, 

{1229:} oradan da onlar ayrıldı Scythopolis için hangi 



altı yüz furlongs Kudüs'ten gibileri, 

{12:30} ama ne zaman orada yaşadı Yahudiler ifade verdi 

Scythopolitans sevgiyle onlarla birlikte ele ve 

onlara nazikçe onların sıkıntı zamanında üstlenmesini; 

{1231:} onlara teşekkür, olmalarını isteyen verdi 

Onlara dostça hala: ve böylece onlar Kudüs'e geldi 

bayram Haftası yaklaşıyor. 

{12:32} ve Pentecost, adı verilen Ziyafetten sonra onlar gitti 

ileri Gorgias Idumea valisi karşı 

{12:33} kim ayak üç bin erkeklerle çıktı 

ve dört yüz atlı. 

{12:34} ve bu onların beraber mücadelede ne oldu bir 

az Yahudilerin öldürülen. 

{12:35} hangi zaman Dositheus, Bacenor'ın, 

at sırtında ve güçlü bir adam kimdi şirketti 

hala Gorgias, üzerine ve ceketini ele alarak çekti onun 
tarafından 

kuvvet; ve ne zaman o bu adam hayatta lanetli almış olurdu, 

Ona onun Peygamber'i geliyor Thracia Süvari 

omuz, böylece Gorgias Marisa kaçtı. 



{12:36} şimdi onlar ile bu edildiğinde Gorgias vardı 

uzun, mücadele ve yorgun, Judas Lord aradı, 

o sergilemek kendini onların yardımcı ve lideri olmak 
istiyorsunuz 

savaş. 

{12:37} ve bununla kendi dilinde başladı ve 

yüksek sesle ve hazırlıksız üzerine acele ile söylenen Zebur 

Gorgias erkekler, o uçuş için koydum. 

{12:38} Judas ev sahibine toplandı ve şehre geldi 

Odollam, ve yedinci gün geldiğinde, onlar saf 

kendilerini, özel yapıldı ve sabbath muhafaza 

aynı yerde. 

{12:39} ve kullanımı olduğu gibi gün, takip üzerine 

Judas ve şirketi biri cesetleri almak için geldim 

öldürüldü ve onları kendi akraba ile gömmek için onların 

Babalar mezarlar. 
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{12:40} şimdi her bir kat altında bu öldürüldü 

Jamnites putlar için kutsanan şeyler buldular, 

hangi yasa ile Yahudiler yasaklanmıştır. O zaman her insan 



öldürülen duyduğum bu neden olduğunu gördü. 

{12:41} bütün erkekler bu nedenle Tanrı, Salih öven 

Yargıç, sakladı şeyler açan, 

{12:42} Betook kendilerini Allah'a dua ve doktor 

günah işledim onu tamamen dışarı koymak olabilir 

anma. Ayrıca, bu asil Judas insanlar teşvik 

daha önce gördüğümüz gibi kendilerini günah, forsomuch 
korumak için 

Gözlerini o günahları için geçmek geldi şeyler 

Bu öldürülen. 

{12:43} ve ne zaman o bir Toplantı boyunca yapmıştı 

şirketin iki bin drachms gümüş toplamına 

bir günah sunan, orada iş sunmak için Kudüs'e yolladı 

çok iyi ve dürüst olmak gerekirse, o vardı dikkatli 

Diriliş: 

{12:44} için eğer o değil umut bu onlar öldürülen 

artmıştır tekrar, gereksiz ve için boşuna olmuştu 

Ölüler için dua ediyorum. 

{12:45} ve ayrıca bu algılanan o orada büyük 

seks iyilik için o dindar ölen, bir kutsal olduğunu ve 



iyi düşünce. Bunun üzerine bir mutabakat yaptığı 

öldü, günahtan teslim. 

{13:1}'yüz kırk ve dokuzuncu yıl olduğunu söyledi 

Antiokus Eupator ile büyük bir geliyordu Judas, 

Judea iktidara, 

{13:2} ve onu Lysias onun koruyucusu ve onun hükümdarı 

olaylar, onları bir Grecian birini kahya, güç 

bir yüz ve on bin ve atlılar beş bin 

ve üç yüz ve filler iki ve yirmi ve üç 

yüz savaş arabaları kanca ile silahlı. 

{13:3} Menelaus de kendini onlarla birlikte ve ile katıldı 

büyük gizleme için değil Antiokus, teşvik 

güvenlik amacıyla ülke, ama o var diye 

Vali-den yapılmış. 

{13:4} ama kralların kralı Antiochus zihin taşındı 

Bunun karşısında sefil kötü ve Lysias Kral haberdar 

Bu adam tüm yaramazlık, sebebi böylece Kral 

Berea getirin ve onu koymak komuta 

şekilde olarak ölüm bu yer. 

{13:5} şimdi elli arşın bir kule o yerde 



yüksek, küller ve dolu vardı yuvarlak hangi enstrüman 

Her tarafı aşağı külleri astı. 

{13:6} ve kim dine saygısızlık, mahkum edildi veya 

herhangi bir diğer ağır suç, orada bütün erkeklerin yaptığı 

Onu ölüm itme. 

O kötü adamı ölüme oldu {13:7} böyle bir ölümü, 

yeryüzünde bu kadar mezar olmaması; ve en 

adil: 

{13:8} için çok günah işledikleri gibi 

kimin ateş ve küller kutsal, altar hakkında aldığı 

Küller onun ölümüne. 

{13:9} ile bir barbar ve kibirli Kral geldi şimdi 

US-e doğru yapmak çok kötü Yahudilere, onun yaptığını daha 

Babanın zamanı. 

{13:10} Judas algılanan zaman, hangi şeyler o 

Lord gece aramaya çok sayıda komuta ve 

gün, şimdiye kadar herhangi bir zamanda diğer Eğer, o şimdi de 
yardımcı olacağını 

Onları, onların kanundan gelen koymak için noktada olmak 
onların 

ülke ve kutsal tapınak: 



{13:11} ve bu vardı insanlar, acı değil 

Şimdi bile bağımlılık olmak ama biraz yenilenmiş, be 

kâfir Milletler. 

{13:12} öylesine ne zaman onlar tüm bunları birlikte, yapmış ve 

ağlayan ve oruç, merhametli Tanrı doktor ve 

Üç gün uzun, Judas, sahip düz yatan 

onları teşvik, onlar-meli var olmak bir hazır komuta etti. 

{13:13} büyükleri ile ayrı olmak Judas, ve 

kararlı, Kral'ın ana bilgisayar Judea girmelisiniz önce 

ve şehrin ileri gider ve bu konuda mücadele tarafından 

Tanrı yardımıyla. 

{13:14} Yani tüm yaratıcısı için işledikleri zaman 

Dünya ve askerleri mertçe, hatta savaşmaya teşvik 

ölüm, yasaları, Tapınak, şehir, ülke için 

ve İngiliz Milletler Topluluğu, Modin tarafından kamp: 

{13:15} ve anahtar kelime kendilerine verilen 

onun hakkında Tanrı'nın zafer olduğunu; en yiğit ile 

ve seçim genç erkekler tarafından Kral'ın çadır içine gitti 

gece ve ilgili kamp yaklaşık dört bin erkeklerde takım ve 

Filler, ona olan tüm gerçeklere. 



{13:16} ve korku ile kampın sonunda doldurdular ve 

kargaşa ve iyi bir başarı ile ayrıldı. 

{13:17} bu gün mola yapılmasının nedeni: 

Tanrı korunması yardım ettin. 

{13:18} Şimdi kral çekilirken bir tat 

erkeklik Yahudilerin gitti hakkında tarafından beklemeye almak 
için 

ilkesi, 

{13:19} ve oldu Bethsura doğru yürüyen bir 

güçlü Yahudilerden tutun: ama o uçuş için başarısız oldu, 
konulmuştur ve 

Adamlarını kaybetti: 

{13:20} için Yahuda iletti onlara vardı 

Böyle şeyler gerekli olduğu gibi. 

{13:21} ama Yahudi ev sahibi olan Rhodocus, 

düşmanları sırları ifşa; Bu nedenle o oldu 

dışarı, aranan ve ne zaman onu kazanılmış vardı, onu yapmışlar 

hapishane. 

{13:22} Kral onlarla Bethsum içinde tedavi 

ikinci kez, elini verdi, aldı onların, ayrıldı, savaştı 

Yahuda ile üstesinden oldu; 



{13:23} Heard işlerine üzerine bırakan o Philip 

Antakya, yapıldı umutsuzca bükülmüş, şaşırmış, intreated 

Yahudiler, kendisi ve uydurmadım eşit koşulların tümü için 
gönderilmiş, 

Onlarla kabul etti ve kurban, onur sunulan 

Tapınak ve lütfen bu yere, ele 

{13:24} ve de Maccabeus onu yaptı, kabul edilen 

Asıl Vali Ptolemais Gerrhenians unto gelen; 

{13:25} Ptolemais için geldi: oradaki insanlar üzgün 
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sözleşmeleri için; onlar çünkü onlar baskın düzenledi için 

onların sözleşmeleri geçersiz olun: 

{13:26} olarak dedi ki yargı yerine oturtun Lysias yükseldi 

Neden, savunmasında olması gerektiği kadar ikna etti, 

huzurunun, -den yapılmış onları etkilenen, için döndürülen 
Antakya iyi. 

Böylece Kral'ın geldiğini dokunmadan gitti ve plan. 

{14:1} üç yıl sonra Judas bilgili, bu 

Demetrius Selevkos tarafından cenneti girdikten, oğlu 

bir büyük güç ve deniz kuvvetleri ile Tripolis 

{14:2} ülke alınmış ve Antiokus, öldürülmüş ve 



Lysias onun koruyucusu. 

{14:3} Şimdi bir Alcimus, yüksek rahip olsaydı, ve 

Kendini isteyerek onların karışarak çağda kirletti 

Kesinlikle o kurtarabilir görmek ulusların ile 

kendisi, ne de herhangi bir daha fazla erişim için kutsal sunak, 

Yüz ve bir kral Demetrius {14:4} geldi 

ve ona altın bir taç sunulması ellinci yıl ve bir 

Palm ve aynı zamanda ciddiyetle olarak kullanılan dallar 

tapınağın: ve bu yüzden o gün onun barış tuttu. 

Onun daha fazla fırsat kazanılmış olan {14:5} Howbeit 

aptalca yok ve içine avukat tarafından çağrıldığını 

Demetrius ve nasıl Yahudiler etkilenen, durdu sordu ve 

ne onlar amacıyla, o thereunto cevap verdi: 

{14:6} bu Yahudilerin Assideans, dedi, 

Judas Maccabeus kaptanıdır, savaş ve kışkırtıcı vardır besler, 

ve geri kalanı huzur içinde olmak izin vermez. 

{14:7} bu nedenle ben, benim atalarım yoksun 

Yargıç, yüksek rahiplik, yani şimdi buraya geldim: 

Şüphesiz ben şeyler var unfeigned bakım için {14:8} ilk 

krala ait; ve ikinci olarak, bunun için bile niyetim 



benim iyi vatandaşlar kendi: tüm ulusumuz için 

Onları unadvised uğraşmaktan aracılığıyla küçük hiç sefalet 

aforersaid. 

{14:9} den dolayı O kral, tüm bunlar ekonomiden görmek 

şey, ülke ve mı milletimizin için dikkatli olun 

o sen preslenmiş merhamet göre her tarafında 

kolayca shewest tüm dediler. 

{14:10} Judas kadar uzun süre yaşayan, bu mümkün değil bu 

Devlet sessiz olmalısın. 

{14:11} bu önce onu, ama başkalarının konuşulan yapıldı. 

Kral'ın arkadaşlarına, Judas karşı kötü niyetli olarak ayarlanan 

daha fazla Demetrius tütsü. 

{14:12} ve bir an önce olmuştu Nicanor, çağrı 

filler ve Vali onu yapmak Master 

Judea, o onu gönderdi, 

{14:13} onu hain öldürmek için ve dağılmaya komut verme 

Onunla ve Alcimus yüksek rahip olmak için onları 

büyük Tapınağı. 

{14:14} sonra Judea dışarı kaçmıştı dinsiz, 

Judas, zararı düşünerek sürüleri tarafından Nicanor için geldi ve 



felaketler ot Yahudilerin kendi refah olmak. 

{14:15} Şimdi Yahudiler duyunca Nicanor'ın gelişi 

ve onlara karşı dinsiz vardı, onlar dünya döküm 

Bunun üzerine başlarını ve ona yapılan niyaz vardı 

onun insanlar sonsuza dek kurulan ve kim her zaman onun 
helpeth 

onun varlığı tezahürü ile bölümü. 

{14:16} Kaptan buyruğu, yani onlar 

straightways oradan çıkarmak ve Allah'a yakın geldi 

Onlara Dessau kasaba. 

{Simon, Judas kardeşim, savaşa katıldı şimdi 1417:} 

Nicanor ile ama biraz rahatsız üzerinden yapıldı 

düşmanlarını ani sessizliği. 

{14:18} yine de erkeklik işitme Nicanor, 

Judas ve courageousness ile olan biri bu 

ülkesi için savaşmak zorunda kaldılar, durst sorun denemek 

kılıçla. 

{14:19} duyduğum o Posidonius ve Theodotus, gönderdi 

ve barış yapmak için Mattathias. 

{14:20} öylesine ne zaman onlar uzun cevaplandırılması almıştı 



Bunun üzerine, ve Kaptan çok sayıda yapmıştı 

Onunla tanışma ve tüm olduklarını ortaya çıktı 

sorun bir, onlar için sözleşmelerinde razı, 

{14:21} ve bir gün içinde birlikte karşılamak tarafından atandı 

kendilerini: ne zaman gün geldi ve dışkı ayarlamak için 

ya onları, 

{14:22} Ludas yerleştirilen silahlı adam içinde uygun hazır 

yerler, bazı ihanet aniden tarafından uygulandığı diye 

düşmanları: öylesine onlar-den yapılmış barışçı bir konferans. 

{14:23} şimdi Nicanor abode Kudüs'te ve mi yok 

zarar, ama ona akın geldi insanlar gönderdim. 

{14:24} ve o isteyerek Judas onun dışında olmazdı 

görüş: kalbindeki adam o aşk için 

{14:25} onun aynı zamanda bir eş bul ve yaratmak için dua 
ettim 

çocuk: o evli, sessiz ve bu hayatın parçası aldı. 

{14:26} oldu aşk algılama Alcimus, ama 

Onları ortada ve Sözleşmelerinde göz önüne alındığında bu 
edildi 

yapılan, Demetrius için geldi ve ona Nicanor olduğunu söyledim 

iyi değil doğru devlet etkilenen; Bunun için o Peder 



Kral'ın halefi olmak Judas, onun bölge için bir hain. 

{14:27} sonra Kral bir öfke içinde olmak ve ile tahrik 

En kötü adam suçlamalarına Nicanor için yazdı, 

sözleşmeleri ile çok memnun olduğunu belirten, 

ve o Maccabeus gönderip onu komut verme 

Tutuklu Antakya onto tüm acele olarak. 

{14:28} Nicanor bu geldi işitme'nın, o oldu 

kendisi de şaşırmış ve yaptığım aldı onun 

üzerine, kabul edilen makaleler geçersiz yapmak gerekir 

adam hiç hata içinde olmak. 

{14:29} ama karşı hiçbir ilgili olduğundan 

Kral, bu şey İlkesi tarafından gerçekleştirmek için onun zaman 
izledi. 

{14:30} rağmen Maccabeus görünce bu 

Nicanor ona cimri olmaya başladı ve onun üstlenmesini 

Onu daha kabaca daha alışkanlık, bu tür algılama 

ekşi davranış değil iyi geldi, o bir araya değil bir 

adamlarını, kaç ve kendini Nicanor çekildi. 

{14:31} diğer özellikle olduğunu bilerek ama 
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Judas İlkesi, büyük giren ve kutsal tarafından engelledi 

Tapınak, ve sunan edildi rahipler, komuta onların 

Her zamanki kurban, adam onu teslim etmesi için. 

{14:32} ve ne zaman onlar yok söyleyebilirim uydurmadım 

Kime o Aranan adam neredeydi, 

{14:33} doğru sağ elini uzattı 

Tapınak ve bu şekilde yemin ettim: Eğer siz değil 

Bana hain bir mahkum olarak teslim, bu Tanrı'nın tapınağı 
yatıyordu olacaktır 

zemin, hatta ile ve sunak kıracak ve 

Bacchus şöyle önemli bir tapınak dik. 

{14:34} o ayrıldı bu sözcüklerden sonra. Sonra rahip 

cennet doğru ellerini yukarı kaldırdı ve onun doktor bu 

Hiç bu şekilde; söyleyerek kendi ülkelerinin savunucusu oldu 

{14:35} sen, ya Rab, isteyen hast her şeyin, 

hiçbir şey, idin o mutluluk senin yerleşime Tapınağı 

aramızda olmanız gerekir: 

{14:36} bu nedenle sende, tüm kutsal, O kutsal efendisi 

Son zamanlarda temizlenmiş, bu hiç yozlaştırmadan, ev ve 

adaletsiz her ağız durdurmak. 



{14:37} şimdi orada Nicanor bir Razis suçlandı, 

Bir Kudüs, kendi vatandaşlarının bir sevgilisi büyükleri, 

ve onun iyilik için bir adam çok iyi raporunun 

bir baba Yahudilerin aradı. 

{1438:} için eski zamanlarda, ne zaman onlar yoğrulmuş değil 

Ulusların kendilerini, o suçlanan olmuştu 

Yahudilik ve cesaretle bedeni ve hayat ile tüm jeopard yaptım 

vehemency Yahudilerin din için. 

{14:39} yani Nicanor, nefret bildirmek istekli o 

savaş için beş yüz adam yukarıda gönderilen Yahudiler, Allah'a 
çıplak 

Onu götürün: 

{14:40} için Yahudiler bunu yapmasını alarak düşündüm 

çok acıttı. 

{14:41} şimdi otelde çok sayıda almış 

Kule ve şiddetle dış kapı içine kırık ve bade 

Yangını o olmaya hazır olmak, yakmak için getirilmelidir 

Her yan düştü kılıcının üzerine alınan; 

{14:42} gelmek daha mertçe, ölmeyi tercih 

kötü eline, istismar için daha başka 



asil onun doğum beseemed: 

{14:43} ama acele et, yoluyla da inme eksik 

çok sayıda da kapıları içinde acele kadar cesaretle kaçtı 

duvar ve kendini mertçe döküm arasında 

Bunlardan en kalın. 

{14:44} ama onlar hızlı bir şekilde geri veriyor ve bir alan olma 

yapılan, void yer ortasında içine düştü. 

{14:45} oradayken bununla birlikte, henüz nefes içinde 

Onu, öfke, o kadar gül ile iltihaplı; ve buna rağmen onun 

kan dışarı su bardak gibi uçları gushed ve yaraları vardı 

ağır, henüz o kalabalık ortasında koştu; ve 

ayakta dik bir kaya üzerine 

{14:46} ne zaman onun kanı şimdi olduğu gibi oldukça gitti, o 

bağırsakları koparıp ve onları her iki elinde alarak 

o kalabalık üzerine onları ve efendisi üzerine arama dökme 

hayat ve ruh onu o tekrar geri yüklemek için o nedenle öldü. 

{15:1} Nicanor, ama o Yahuda ve şirketi işitme 

Samiriye, olmadan karar vermek hakkında güçlü yerlerde 
olduğunu 

Onlara sabbath gün ayarlamak için herhangi bir tehlike. 



{15:2} yine de gitmek zorunda Yahudiler 

çok zalimce ve barbarca, ona dedi O yok ama 

o, her şeyi görüyor, indirdiği o gün için şeref vermek 

Kutsal ile her şeyden önce diğer gün onur duydum. 

{15:3} sonra en sevimsiz wretch, eğer talep etti 

bir Mighty bir cennette, komuta vardı 

sabbath gün muhafaza edilebilir. 

{15:4} ve dediklerinde, cennette bir yaşam 

Tanrım ve güçlü, kim yedinci günün olmasını emretti 

devam etti: 

{15:5} sonra diğer söyledi ve güçlü üzerine ben de 

Dünya ve silahlara ve Kral'ın yapmak için komut 

iş. Henüz değil-si olmak bitmiş kötü vasiyeti elde. 

{15:6} çok gurur ve aynı aşan içinde Nicanor 

üzerindeki zaferi publick için Anıtı ayarlamak belirlenen 

Judas ve onları onunla birlikteydin. 

{15:7} ama Maccabeus hiç emin güven vardı bu 

Tanrı ona yardımcı olacaktır: 

{15:8} korkmak için insanları teşvik sanïrïm 

Onlara karşı ama hatırlamak dinsiz geliyor 



Eski zamanlarda cennetten almıştı Yardımı 

ve şimdi zafer ve gelip yardım beklemek 

Onlara Tanrı dan. 

{15:9} ve bu yüzden onları dışarı hukuk rahatlatıcı ve 

peygamberler ve onları savaş göz önünde koyarak tek başıma 
bu 

yukarıda adı geçen o onları daha neşeli yaptı, onlar kazandı. 

{15:10} akıllarını makyaj karıştırılır, o verdi 

onları onların ücret, shewing onları therewithall yanlışlığını 

dinsiz ve yeminleri ihlali. 

{15:11 böylece her biri çok fazla silahlı} 

Kalkanlar ve spears, savunma ile rahat olduğu gibi ve 

güzel sözler: ve bunun, onlara layık bir rüya söyledi 

gibi olsaydı, inanmak için gerçekten, hangi öyle değil bir 

biraz onları sevinirler. 

{15:12} ve bu onun vizyonu: emin olan Onias, 

yüksek rahip, bir erdemli ve iyi bir adam, içinde papaz efendi 

konuşma, iyi de, konuşulan durumda, nazik ve 

onun kadar tutan bir çocuktan erdem, Bütün nokta olarak icra 

eller Yahudiler tüm vücut için dua ettim. 



{15:13} bu işi, inç gibi bir şekilde orada bir adam ortaya çıktı. 

gri tüyler ve muhteşem aşan, kimdi bir 

harika ve mükemmel Majesteleri. 

{15:14} sonra yanıtladı, diyor, bir sevgili Onias 

çok insanlar için ve için prayeth kardeşler, 

Kutsal Şehir, Peygamber Tanrı'nın Jeremias. 

{15:15} whereupon ileri sağ elinde tutan Jeremias 

Judas için altın ve böylece spake vererek bir kılıç verdi, 

{15:16} ile bu kutsal kılıç, Tanrı ' dan bir hediye almak 

hangi sen yara düşmanların. 

{15:17} de kelimelerin tarafından teselli böylece 
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Judas, çok iyi ve güçlü-e doğru onları kadar karıştırın 

kahramanlık ve genç erkeklerin kalpleri teşvik etmek için onlar 

kamp fırlatılacağını değil ama cesurca üzerine ayarlamak için 
belirlenen 

onları ve mertçe sorun çatışma, çünkü denemek için 

şehir ve kutsal ve tapınağın tehlikedeydi. 

{15:18} eşleri için aldılar Bakımı ve 

çocukları, kardeşleri ve millet, en azından hesabında yapıldı 



Onlarla: ama en büyük ve asıl korku için 

kutsal tapınak. 

{15:19} da şehirde olan aldılar değil en azından 

iyi bak, çatışma için yurtdışında rahatsız. 

{15:20} ve şimdi, tüm olarak ne olması gerektiği baktığımda 

deneme, düşmanları zaten gelip yakınındaki ve ordu 

dizi ve uygun yerleştirilmiş, hayvanların kuruldu ve 

Atlılar, kanatlarda ayarla 

{15:21} çok sayıda, gelişi görmek Maccabeus 

ve zırh dalgıçlar ürünleri ve şiddet 

elleri cennet doğru dışarı uzatılmış hayvanlar ve 

bilerek bu harikalar, worketh Tanrı denir 

zafer çıkar silah tarafından değil, ama bile o iyi seemeth 

Onu, o böyle layık olduğu gibi bu verir: 

{15:22} bu nedenle onun dua dedi sonra bu şekilde; 

Ey Rabbimiz, sen Ezekias zaman içinde senin melek gönder 

Judea, kralı Sennacherib konukçuda öldürmek bir 

yüz fourscore ve beş bin: 

{15:23} den dolayı da, ya Rab, cennet, gönderin bir 

bizden önce iyi angel bir korku ve korku onlara için; 



{15:24} ve senin kol olabilir olmak izin 

Bu senin kutsal kişilere karşı terör ile kapılmış, gel 

saygısızlık. Ve böylece sona erdi. 

{15:25} sonra Nicanor ve onunla birlikte gelen edildi 

trompet ve şarkıları ile ileriye doğru. 

{15:26} ama Yahuda ve karşılaşılan şirketi 

düşmanları çağırma ve dua ile. 

{15:27} böylece elleri ile mücadele ve dua 

kalpleri ile Tanrı onlar en az otuz öldürdü ve 

Beş bin adam: için Tanrı'nın görünümü aracılığıyla onlar 

büyük ölçüde memnun. 

{15:28} savaş bittiğinde, şimdi tekrar geri dönen 

sevinçle, onlar Nicanor onun koşum ölü yatıyordu biliyordu. 

{15:29} sonra büyük bir not ve bir gürültü yaptı 

kendi dillerinde Yüce öven. 

{15:30} ve Şef defender şimdiye kadar olan Yahuda, 

vatandaşların hem beden ve zihin ve kim onun devam etti 

hayatı boyunca katılmaları veya kümeden ayrılmaları, kendi 
vatandaşlarının doğru seviyorum 

Nicanor'ın baş ve eliyle onun omuz kapalı strike, 



ve Kudüs'e getirin. 

{15:31} öylesine ne zaman o vardı ve onları onun çağırdı 

birlikte, ulus ve rahipler sunak önce o gönderdi 

Onları Kulesi olan, 

{15:32} ve shewed onları aşağılık Nicanor'ın başı ve 

gurur övünmek ile hangi o vardı o kafir, el 

Yüce kutsal tapınak karşı uzanmış. 

{15:33} ve ne zaman o da dilini kesmişti 

dinsiz Nicanor, o onun tarafından vermeliler emretti 

adet kuşlar ve onun ödül kapat 

tapınağın önce delilik. 

{15:34} böylece herkes cennete doğru övdü 

görkemli Rab, o kendi tutulan söylüyorsun, mübarek 

yozlaştırmadan yerleştirin. 

{15:35 de kule, Nicanor'ın kafasına astı} 

belirgin ve bildirim işaretiyle tüm yardım Lord unto. 

{15:36} ve tüm ortak bir kararname ile rütbesi 

Ama tören geçmek o gün hiçbir durumda 

On ikinci ay, otuzuncu günü kutlamak içinde 

Suriye dili Adar, Mardocheus önceki gün denir 



bir gün. 

{15:37} böylece Nicanor ile gitti: ve o zaman 

ileri İbraniler şehir güçlerini vardı. Ve burada olacak 

Bir son ver. 

{15:38} ve de yaptıysanız ve olarak sığdırma 

Bu hikaye bu ben istenen: ama slenderly ve alçakça, 

hangi Allah'a ulaşmak, öyle. 

{15:39} için olduğu gibi yaralayıcı içki şarap ya da su yalnız; 

ve şarap ile karışmış gibi su hoş ve delighteth 

tadı: yine de ince çerçeveli konuşma kulakları delighteth 

Bu hikaye okumak onları. Ve burada bir son olacak 
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