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2 Maccabee 

Cuốn sách thứ hai của các Maccabees 

{1:1} anh trai, những người Do Thái ở Jerusalem và trong 

đất Judea, mong muốn cùng anh trai, những người Do Thái 

Ai Cập sức khỏe và hòa bình: 

{1:2} Thiên Chúa được duyên dáng cùng các ngươi, và hãy nhớ 
mình 

giao ước rằng ông thực hiện với Abraham, Isaac và Jacob, nhà 
mình 

công chức trung thành; 

{1:3} và cung cấp cho bạn tất cả một trái tim để phục vụ cho 
anh ta, và để làm của mình 

sẽ, với một dũng cảm tốt và một tâm trí sẵn sàng; 

{1:4} và mở trái tim của bạn trong luật pháp của mình và 

điều răn, và gửi cho bạn hòa bình, 

{1:5} và nghe những lời cầu nguyện của bạn, và tại một trong 
những cận vệ thân cận với bạn, và 

không bao giờ bỏ rơi bạn trong thời gian khó khăn. 

{1:6} và bây giờ ở đây chúng tôi cầu nguyện cho bạn. 



{1:7} những gì thời gian là Demetrius trị vì, năm trăm người 

threescore và năm thứ chín, chúng ta những người Do Thái đã 
viết cho các bạn ở các 

cực của vấn đề mà đến khi chúng tôi trong những năm qua, từ 

thời gian mà Jason và công ty của ông đã nổi loạn từ Thánh 

diện tích đất và Vương Quốc, 

{1:8} đốt cháy porch và đổ máu vô tội: 

sau đó chúng tôi đã cầu nguyện cùng Chúa, và được 
nghe; chúng tôi cung cấp 

cũng hy sinh và phạt bột, thắp sáng đèn và thiết lập 

quy định các loaves. 

{1:9} và bây giờ thấy rằng ye giữ feast díp trong 

Tháng Casleu. 

{1:10} trong là hàng trăm fourscore và thứ tám năm, các 

người dân ở Jerusalem và ở Judea, và hội đồng, 

và Judas, gửi lời chào và sức khỏe unto Aristobulus, vua 

Ptolemeus' master, người của các cổ phiếu của các anointed 

linh mục, và để người Do Thái ở Ai Cập: 

{1:11} đến như Thiên Chúa đã gửi cho chúng tôi từ tuyệt vời 

nguy hiểm, chúng tôi cảm ơn ông cao, là có trong các trận chiến 
chống lại 



một vị vua. 

{1:12} cho ông đúc chúng ra chiến đấu trong Thánh 

thành phố. 

{1:13} nhất khi các nhà lãnh đạo đã đi vào ba tư, và các 

quân đội với hắn dường như bất khả chiến bại, họ đã bị giết 
trong các 

đền thờ của Nanea bằng sự lừa dối của các linh mục của Nanea. 

{1:14} cho Antiochos, như thể anh ta sẽ cưới cô ấy, 

đến nơi, và bạn bè của mình đã với anh ta, 

nhận được tiền trong tên của hồi môn. 

{1:15} mà khi các linh mục của Nanea đã đặt ra, 

và ông đã được nhập với một công ty nhỏ vào la bàn 

đền thờ, họ đóng ngôi đền ngay sau khi Antiochos 

đã có: 

{1:16} và mở một cánh cửa cơ mật của mái nhà, họ ném 

đá như Thunderbolt, và tấn công xuống thuyền trưởng, 

hewed họ trong miếng, smote ra khỏi đầu và diễn viên họ 

để những người không có. 

{1:17} may mắn là Thiên Chúa của chúng tôi trong tất cả mọi 
thứ, những người đã 

gửi lên các ungodly. 



{1:18} vì vậy trong khi chúng tôi bây giờ có purposed để giữ 

thanh lọc của ngôi đền theo năm và XX 

ngày của tháng Casleu, chúng tôi nghĩ rằng đó là cần thiết để 
xác nhận 

bạn nào đó, mà ngươi cũng có thể giữ cho nó, làm bữa cơm của 
các 

díp, và của đám cháy đã cho chúng ta khi 

Neemias cung cấp sự hy sinh, sau đó ông đã builded các 

đền thờ và bàn thờ. 

{1:19} cho khi người cha của chúng tôi đã được dẫn vào ba tư, 
các 

linh mục đã được sau đó sùng đạo đã cháy bàn thờ 

privily, và giấu nó trong một nơi một cái hố mà không có nước, 
rỗng 

nơi họ giữ nó chắc chắn, vì vậy mà nơi được biết đến tất cả 

người đàn ông. 

{1:20} bây giờ sau nhiều năm, khi nó hài lòng Thiên Chúa, 

Neemias, được gửi từ vua Ba tư, đã gửi của các 

hậu thế của các linh mục đã giấu nó vào lửa: nhưng khi 

họ nói với chúng tôi, họ đã tìm thấy không có lửa, nhưng dày 
nước; 

{1:21} sau đó chỉ huy anh họ để vẽ nó lên, và đến 



mang lại cho nó; và khi những hy sinh được đặt lườn vào ngày 
Neemias 

chỉ huy các linh mục để rắc gỗ và những điều 

Đặt tiếp với nước. 

{1:22} khi điều này được thực hiện, và thời gian đến rằng các 

mặt trời chiếu, vện được giấu trong các đám mây, có được một 

vụ cháy lớn kindled, vì vậy mà mọi người nhận. 

{1:23} và các linh mục đã thực hiện một lời cầu nguyện trong 
khi sự hy sinh 

tiêu thụ, tôi nói, các linh mục và tất cả phần còn lại, 

Jonathan bắt đầu, và phần còn lại trả lời thereunto, như là 

Neemias đã làm. 

{1:24} và lời cầu nguyện sau khi theo cách này; O Lord, 

Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo hóa của tất cả mọi thứ, những 
người nghệ thuật sợ hãi và mạnh mẽ, 

và công bình, và thương xót, là vị vua duy nhất và duyên dáng, 

{1:25} giver duy nhất của tất cả mọi thứ, là duy nhất chỉ, 

Đấng toàn năng, và mai mai, ngươi mà deliverest Israel từ tất cả 

rắc rối, didst chọn các ông bố và thánh hóa chúng: 

{1:26} nhận sự hy sinh cho các ngươi toàn bộ người Israel, 

bảo vệ phần riêng con và thánh hóa nó. 



{1:27} tập hợp những người cùng được rải rác từ chúng tôi, 

cung cấp cho họ mà phục vụ trong số các người da man, nhìn 
nhận họ 

đó khinh thường abhorred và để biết người da man 

rằng ngươi nghệ thuật Thiên Chúa của chúng tôi. 

{1:28} trừng phạt họ áp bức chúng tôi, và với niềm tự hào làm 
cho chúng tôi 

sai. 

{1:29} trồng người ngươi một lần nữa ở ngươi nơi thánh, như 
môi-se 

hath nói. 

{1 h 30} và các linh mục hát các Thánh Vịnh của Lễ Tạ ơn. 

{1:31} bây giờ khi sự hy sinh đã được tiêu thụ, Neemias 

chỉ huy các nước còn lại để được đổ vào đại 

đá. 

{1:32} khi điều này được thực hiện, có được kindled một ngọn 
lửa: 

nhưng nó đã được tiêu thụ bởi ánh sáng shined từ bàn thờ. 

{1:33} vì vậy khi vấn đề này đã được biết đến, nó đã được nói 
với các 

vua của ba tư, mà ở nơi này, nơi mà các linh mục 

dẫn đi đã giấu lửa, xuất hiện nước, và rằng 
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Neemias có tinh khiết những hy sinh thời. 

{1:34} sau đó nhà vua, inclosing place, làm Thánh, 

sau khi ông đã cố gắng các vấn đề. 

{1:35} và nhà vua đã lấy nhiều quà tặng, và ban cho 

đó là về những người mà ông sẽ cho tiền thưởng. 

{1:36} và Neemias gọi là Naphthar, mà là cái này 

càng nhiều như là để nói, một làm sạch: nhưng nhiều người 
đàn ông gọi nó là Nephi. 

{2:1} nó cũng được tìm thấy trong các hồ sơ, Jeremy rằng các 

tiên tri chỉ huy họ mà đã mang đi thực hiện của 

hath signified lửa, vì nó: 

{2:2} và làm thế nào mà các tiên tri, có cho họ các 

pháp luật, trả họ không quên các điều răn của các 

Chúa, và rằng họ nên không err trong tâm trí của họ, khi họ 

Xem hình ảnh của bạc và vàng, với trang sức của họ. 

{2:3} và với các bài phát biểu như vậy exhorted ông họ, 

mà Pháp luật không nên khởi hành từ trái tim của họ. 

{2:4} nó cũng được bao gồm trong cùng một văn bản, mà các 

nhà tiên tri, được cảnh báo của Thiên Chúa, chỉ huy dinh 



và hòm bảng để đi với anh ta, như ông đã đi ra vào các 

núi, nơi Moses leo lên và thấy các di sản của 

Thiên Chúa. 

{2:5} và khi Jeremy đến chổ kia, ông đã tìm thấy một hollow 

hang động, trong đó ông đã đặt dinh và hòm bảng, và các 

bàn thờ của hương, và do đó ngừng lại cánh cửa. 

{2:6} và một số những người theo ông đến để đánh dấu 

con đường, nhưng họ không thể tìm thấy nó. 

{2:7} mà khi Jeremy cảm nhận, ông đổ lỗi cho họ, 

nói rằng, đối với địa điểm đó, nó sẽ được biết cho đến khi thời 
gian 

mà Thiên Chúa tập hợp mọi người lại với nhau, và ông nhận 
được chúng 

cho lòng thương xót. 

{2:8} thì sẽ shew Chúa họ những điều này, và các 

vinh quang của Chúa sẽ xuất hiện, và các đám mây cũng như nó 
đã 

kính dưới môi-se, và như khi Solomon mong muốn rằng các 

nơi có thể được Thánh vinh dự. 

{2:9} nó cũng được công bố, rằng ông là khôn ngoan cung cấp 
các 



Hy sinh cống hiến, và kết thúc của ngôi đền. 

{2:10} và như khi môi-se đã cầu nguyện cùng Chúa, ngọn lửa 

đi xuống từ trời, và tiêu thụ những hy sinh: thậm chí 

Vì vậy, đã cầu nguyện Solomon cũng, và ngọn lửa đến từ 

trên trời, và các dịch vụ burnt được tiêu thụ. 

{2:11} và môi-se nói, bởi vì tội lỗi cung cấp không 

để được ăn, nó đã được tiêu thụ. 

{2:12} vì vậy Solomon giữ những tám ngày. 

{2:13} những điều tương tự cũng đã được báo cáo trong các tác 
phẩm 

và bình luận của Neemias; và làm thế nào ông thành lập một 

thư viện tập hợp lại với nhau các hành vi của các vị vua, và các 

nhà tiên tri, và David, và thư từ của các vị vua 

liên quan đến những món quà thần thánh. 

{2:14} trong giống như cách thức cũng Judas tụ tập với nhau tất 
cả 

những điều đó đã bị mất vì lý do chiến tranh mà chúng tôi đã 
có, và 

họ vẫn còn với chúng tôi, 

{2:15} tại sao nếu ye có nhu cầu đó, gửi một số 

Lấy chúng cho bạn. 



{2:16} trong khi chúng ta sau đó là về để ăn mừng các 

thanh lọc, chúng tôi đã viết cùng các ngươi, và ngươi sẽ làm tốt, 

Nếu ngươi giữ cùng ngày. 

{2:17} chúng tôi hy vọng, rằng Thiên Chúa, mà cung cấp tất cả 
của mình 

mọi người, và đã cho họ tất cả một di sản, và Vương Quốc, và 

Các linh mục, và các khu bảo tồn 

{2:18} như ông đã hứa trong pháp luật, sẽ sớm có lòng thương 
xót 

Khi chúng tôi, và thu thập chúng ta cùng nhau ra mỗi đất 

trời vào nơi Thánh: cho ông hath đưa chúng tôi ra về 

rất khó khăn, và hath tinh khiết nơi. 

{2:19} bây giờ là liên quan đến Judas Maccabeus, và ông 

Anh trai, và thanh lọc của ngôi đền lớn, và các 

sự cống hiến của bàn thờ, 

{2:20} và các cuộc chiến tranh chống lại Antiochus Epiphanes, 
và 

Eupator con trai ông, 

{2:21} và biểu hiện dấu hiệu mà đến từ thiên đường 

cho đến những người mà hành xử tự manfully đến danh dự của 
họ 



Đối với đạo Do Thái: do đó, là nhưng một số ít, họ đã vượt qua 
các 

cả nước, và đuổi barbarous vô, 

{2:22} và phục hồi lại ngôi đền nổi tiếng tất cả các 

thế giới qua, giải phóng thành phố và tôn trọng pháp luật mà 

đã đi xuống, Chúa là duyên dáng unto chúng với 

Tất cả ân: 

{2:23} tất cả những điều này, tôi nói rằng, được tuyên bố bởi 
Jason của 

Cyrene trong cuốn sách năm, chúng tôi sẽ khảo nghiệm để 
abridge trong một 

khối lượng. 

{2:24} để xem xét số lượng vô hạn, và các 

khó khăn mà họ tìm thấy rằng mong muốn để nhìn vào các 

câu chuyện, cho sự đa dạng của vật chất, 

{2:25} chúng tôi đã được cẩn thận rằng họ sẽ đọc có thể 

có niềm vui, và rằng họ đang mong cam kết 

bộ nhớ có thể có một cách dễ dàng, và rằng tất cả vào mà bàn 
tay nó 

đi kèm có thể có lợi nhuận. 

{2:26} vì vậy chúng tôi đã đưa cho chúng ta điều này 



đau đớn lao động của abridging, nó đã không được dễ dàng, 
nhưng một vấn đề 

mồ hôi và xem; 

{2:27} ngay cả khi nó là không dễ dàng Ngài prepareth một 

tiệc, và seeketh các lợi ích của người khác: chưa cho các 

pleasuring của nhiều người trong chúng ta sẽ thực hiện sẵn 
sàng này đau tuyệt vời; 

{2:28} để lại cho tác giả xử lý chính xác của mỗi 

cụ thể, và tầng để thực hiện theo các quy tắc của một 

abridgement. 

{2:29} cho như xây một ngôi nhà mới, bậc thầy phải chăm sóc 

cho việc xây dựng toàn bộ; nhưng ông undertaketh để thiết lập 
nó ra, 

và sơn nó, phải tìm ra điều phù hợp cho adorning các 

đó: mặc dù vậy tôi nghĩ rằng đó là với chúng tôi. 

{2:30} đứng mỗi điểm, và đi qua những điều ở 

lớn, và được tò mò trong cụ thể, belongeth cho lần đầu tiên 

tác giả của câu chuyện: 

{2:31} nhưng để sử dụng ngắn gọn, và tránh nhiều tầng của 

công việc, là để được cấp cho anh ta sẽ làm cho một 
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abridgment. 

{2:32} ở đây sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu câu chuyện: chỉ thêm 

Vì vậy nhiều để mà phán, đó là một ngu si 

điều làm cho một đầu dài và được ngắn trong câu chuyện 

chính nó. 

{3:1} bây giờ khi thành phố thần thánh là nơi sinh sống với tất 
cả 

hòa bình, và pháp luật đã được lưu giữ rất tốt, bởi vì trong các 

godliness Onias các linh mục cao, và của ông hận thù của 

ác, 

{3:2} nó đến để vượt qua rằng ngay cả các vị vua của mình đã 
làm 

tôn vinh những nơi, và phóng Miếu với tốt nhất của họ 

Quà tặng; 

{3:3} đến nỗi mà Seleukos Châu á của doanh thu của mình 

Trần tất cả các chi phí thuộc về các dịch vụ của sự hy sinh. 

{3:4} nhưng một Simon của bộ lạc của Benjamin, những người 
đã 

thực hiện các thống đốc của ngôi đền, rơi ra với các linh mục 
cao 

về chứng rối loạn trong thành phố. 



{3:5} và khi ông có thể không khắc phục Onias, ông gat anh ta 

để Apollonius con trai của Thraseas, người sau đó đã là thống 
đốc 

Celosyria và Phenice, 

{3:6} và nói với ông rằng kho báu ở Jerusalem đã được đầy đủ 

của các khoản tiền vô hạn tiền, do đó vô số của họ 

giàu sang, không liên quan đến tài khoản của sự hy sinh, 

vô số, và rằng nó là có thể mang lại cho tất cả vào 

bàn tay của nhà vua. 

{3:7} bây giờ khi Apollonius đã đến nhà vua, và có 

kính anh ta tiền whereof ông nói, là vua 

chọn ra Heliodorus thủ quỹ của mình, và gửi cho anh ta với một 

lệnh để mang lại cho anh ta tiền foresaid. 

{3:8} vậy forthwith Heliodorus đã diễn cuộc hành trình của 
mình; theo một 

màu sắc của quý khách đến thăm thành phố Celosyria và 
Phenice, nhưng 

thực sự để thực hiện mục đích của nhà vua. 

{3, 9} và khi ông đã đi đến Jerusalem, và đã 

lịch sự, nhận được của giáo sĩ tối cao của thành phố, ông nói 
với 



Anh ta những gì thông minh được đưa ra số tiền, và tuyên bố 

tại sao ông đến, và hỏi nếu những điều này đã là như vậy quả 
thật vậy. 

{3:10} sau đó linh mục cao nói với ông rằng đã có như vậy 

tiền cho cứu trợ góa phụ và cha 

trẻ em: 

{3:11} và một số của nó thuộc về Hircanus con trai của 

Tobias, một người đàn ông của phẩm giá tuyệt vời, và không 
phải là có ác 

Simon có misinformed: tổng hợp whereof trong tất cả đã là bốn 

100 talent bạc và hai trăm vàng: 

{3:12} và rằng nó đã hoàn toàn không thể như vậy đó 

những sai lầm nên được thực hiện cho họ, mà đã có cam kết nó 
đến 

sự thánh thiện của nơi này, và sự hùng vĩ và bất khả xâm phạm 

thiêng liêng của ngôi đền, vinh danh trên tất cả thế giới. 

{3:13} nhưng Heliodorus, vì nhà vua 

lệnh cho anh ta, nói rằng trong bất kỳ khôn ngoan nó phải 

đưa vào kho bạc của nhà vua. 

{3:14} do đó, ngày mà ông bổ nhiệm ông vào năm tới 

Đặt vấn đề này: tại sao có là không có khổ nhỏ 



trong suốt toàn thành phố. 

{3:15} nhưng các linh mục, prostrating bản thân mình trước khi 
các 

bàn thờ trong vestments của linh mục, gọi là cho đến thiên 
đàng khi 

Anh ta đã thực hiện một luật liên quan đến việc trao cho ông 
lưu giữ, mà 

họ cần một cách an toàn được bảo tồn cho chẳng hạn như đã 
cam kết 

họ phải được lưu giữ. 

{3:16} sau đó whoso đã xem xét các linh mục cao trong các mặt 

nó sẽ có người thương trái tim của ông: cho ông countenance 
vẻ và 

thay đổi màu sắc của ông tuyên bố các khổ tiền của mình 

tâm trí. 

{3:17} cho người đàn ông như vậy compassed với nỗi sợ hãi và 

kinh dị của cơ thể, đó là biểu hiện cho họ mà nhìn 

Khi anh ta, phiền muộn gì hắn bây giờ trong trái tim mình. 

{3:18} người khác chạy đổ xô ra khỏi nhà của họ để các 

General supplication, bởi vì nơi này giống như đi 

thành khinh. 

{3:19} và phụ nữ, girt với sackcloth dưới của họ 



vú, abounded trong các đường phố và các trinh nữ đã 

giữ trong chạy, một số các cửa, và một số các bức tường, và 

những người khác nhìn ra khỏi cửa sổ. 

{3:20} và tất cả, đang nắm giữ bàn tay của họ hướng tới thiên 
đàng, 

supplication. 

{3:21} sau đó nó sẽ có pitied một người đàn ông để xem các rơi 

xuống vô số tất cả các loại, và sợ hãi của cao 

linh mục ở một đau đớn như vậy. 

{3:22} họ sau đó kêu gọi Chúa Almighty để giữ 

những điều cam kết của sự tin tưởng an toàn và chắc chắn cho 
những người đó 

đã cam kết chúng. 

{3:23} Tuy nhiên Heliodorus thực hiện rằng đó là 

quyết định. 

{3:24} bây giờ như ông đã có cho mình với mình 

bảo vệ về kho bạc, các chúa tể của tinh thần và hoàng tử 

Tất cả quyền lực, gây ra một cuộc hiện ra rất lớn, do đó tất cả 
những gì 

coi đến ở với anh ta đã ngạc nhiên lúc sức mạnh 

của Thiên Chúa, và ngất đi, và bị đau sợ. 



{3:25} cho xuất hiện unto chúng một con ngựa với một 

rider khủng khiếp khi anh ta, và trang trí với một rất công bằng 

bao gồm, và ông chạy quyết liệt, và smote tại Heliodorus với 

của mình trước, và nó dường như rằng ông ngồi trên ngựa 

đã hoàn thành khai thác vàng. 

{3:26} hơn nữa hai người đàn ông trẻ khác xuất hiện trước khi 

ông, đáng chú ý trong sức mạnh tuyệt vời trong vẻ đẹp, và 
comely trong 

Quần áo, người đã đứng của ông trên hai bên; và scourged anh 
ta 

liên tục, và đã cho anh ta nhiều đau sọc. 

{3:27} và Heliodorus rơi đột ngột đến mặt đất, và 

compassed với tuyệt vời bóng tối: nhưng họ đã được với 

Anh ta đưa ông và đưa anh ta vào một lứa. 

{3:28} do đó ông, gần đây đi kèm với một tàu lớn và 

với tất cả các guard của mình vào kho bạc cho biết, họ thực 
hiện, 

không thể để giúp đỡ mình với vũ khí của mình: và 

rõ ràng là họ đã thừa nhận sức mạnh của Thiên Chúa. 

{3:29} cho ông bởi bàn tay của Thiên Chúa được diễn viên và lay 

không nói nên lời mà không có hy vọng tất cả của cuộc sống. 



{3:30} nhưng họ ca ngợi Chúa, rằng đã có một cách kỳ diệu 

vinh danh vị trí riêng của mình: cho đền thờ; mà một ít vện 
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đầy đủ của lo sợ và rắc rối, khi Chúa Almighty 

xuất hiện, đã được lấp đầy với niềm vui và sự vui vẻ. 

{3:31} sau đó straightways một số Heliodorus' bạn 

cầu nguyện Onias, mà ông sẽ kêu gọi cao nhất để 

cấp cho ông cuộc sống của mình, người đẻ sẵn sàng từ bỏ 
những con ma. 

{3:32} để cao linh mục, nghi ngờ vì sợ rằng nhà vua nên 

misconceive một số sự phản bội đã được thực hiện để 

Heliodoros bởi người Do Thái, cung cấp một sự hy sinh cho sức 
khỏe của 

người đàn ông. 

{3:33} bây giờ như là linh mục cao đã làm cho một sự can thiệp, 

cùng một người đàn ông trẻ trong trang phục tương tự xuất 
hiện và 

đứng bên cạnh Heliodorus, nói rằng, Onias cung cấp cho các 
linh mục cao 

rất cảm ơn, đến nỗi đối với mình vì lợi ích của Chúa hath cấp 

ngươi sống: 



{3:34} và thấy rằng thou hast scourged từ 

Thiên đàng, tuyên bố unto tất cả mọi người sức mạnh hùng vĩ 
của Thiên Chúa. Và 

khi họ đã nói những lời này, họ đã xuất hiện không nhiều. 

{3:35} để Heliodorus, sau khi ông đã cung cấp hy sinh cho đến 

Chúa và lời thề tuyệt vời làm ngài đã cứu được mình 

cuộc sống, và saluted Onias, quay trở lại với máy chủ lưu trữ 
của mình cho nhà vua. 

{3:36} thì làm chứng ông cho tất cả mọi người các tác phẩm của 
đại 

Thiên Chúa, mà ông đã nhìn thấy với đôi mắt của mình. 

{3:37} và khi Heliodorus vua, những người có thể là một sự phù 
hợp 

người đàn ông được gửi chưa một lần nữa đến Jerusalem, ông 
nói, 

{3:38} nếu thou hast bất kỳ kẻ thù hoặc kẻ phản bội, gửi cho 
anh ta chổ kia, 

và ngươi shalt nhận ông cũng scourged, nếu ông trốn thoát với 

cuộc sống của mình: để ở nơi đó, không có nghi ngờ; đó là một 
đặc biệt là 

sức mạnh của Thiên Chúa. 

{3:39} đối với ông dwelleth trong thiên đàng hath mắt trên đó 



Đặt và defendeth nó; và ông beateth và destroyeth họ 

mà đến để làm tổn thương nó. 

{3:40} và những thứ liên quan đến Heliodorus, và các 

Giữ ngân khố, rơi ra vào loại này. 

{4:1} này Simon bây giờ, trong số đó chúng tôi spake vện, có 

là một betrayer của tiền bạc và của đất nước mình, slandered 

Onias, nếu như ông Hà sợ Heliodorus, và là người lao động 

của các tệ nạn. 

{4:2} vì vậy là ông táo bạo để gọi anh ta là một kẻ phản bội, mà 
đã có 

xứng đáng tốt của thành phố, và đấu thầu quốc gia riêng của 
mình, và 

như vậy nhiệt tâm của pháp luật. 

{4:3} nhưng khi hận thù của họ đã đi xa, mà bởi một trong 

Vụ giết người phe của Simon đã được cam kết, 

{4:4} Onias nhìn thấy sự nguy hiểm của ganh đua này, và rằng 

Apollonius, như là thống đốc của Celosyria và Phenice, 

cơn thịnh nộ, và tăng Simon's malice, 

{4:5}, ông đã đi đến nhà vua, không phải là một buộc của mình 

bào, nhưng tìm kiếm lợi ích của tất cả, cả hai publick và 

riêng: 



{4:6} cho ông thấy rằng nó là không thể mà nhà nước 

có nên tiếp tục yên tĩnh, và Simon rời khỏi sự điên rồ của mình, 
trừ khi các 

vua đã nhìn thereunto. 

{4:7} nhưng sau cái chết của Seleucus, khi Antiochos, 

gọi là Epiphanes, lấy Vương Quốc, Jason anh trai của 

Onias laboured underhand là giáo sĩ tối cao, 

{4:8} Promising unto vua bằng cách can thiệp ba 

trăm và threescore tài năng của bạc và của người khác 

tài năng doanh thu 80: 

{4:9} bên cạnh này, ông đã hứa để gán một trăm và 

năm mươi hơn nữa, nếu ông có thể có giấy phép để đặt hắn lên 
một nơi cho 

tập thể dục, và cho việc đào tạo lên thanh niên trong thời trang 
của 

người da man, và viết chúng Jerusalem của tên 

Antiochians. 

{4:10} mà khi nhà vua đã cấp, và ông đã 

nhận được vào tay quy tắc tức hắn mình riêng 

Quốc gia để Greekish thời trang. 

{4:11} và đặc quyền hoàng gia cấp của ân đặc biệt 



để người Do Thái của các phương tiện của John là cha của 
Eupolemus, 

người đã đi đại sứ đến Rome cho hữu nghị và viện trợ, ông đã 

xa; và đưa xuống các chính phủ được 

theo luật, ông đưa lên các phong tục mới chống lại các 

pháp luật: 

{4:12} cho ông xây dựng sẵn sàng là một nơi tập thể dục dưới 
các 

tháp chính nó, và đưa những người đàn ông trẻ tuổi trưởng 
dưới mình 

chinh phục, và làm cho họ mặc một hat. 

{4:13} bây giờ đó là đỉnh cao của thời trang Hy Lạp, và 

sự gia tăng của heathenish phong, thông qua các quá 

profaneness của Jason, mà wretch ungodly, và không cao 

linh mục; 

{4:14} rằng các linh mục đã không có can đảm để phục vụ nữa 

tại bàn thờ, nhưng lời các ngôi đền, và bỏ qua các 

Hy sinh, chính là partakers của các trái pháp luật 

phụ cấp ở nơi tập thể dục, sau khi chơi game Discus 

gọi chúng ra; 

{4:15} không thiết lập bằng danh dự của cha của họ, nhưng 



thích sự vinh quang của các Grecians tốt nhất của tất cả. 

{4:16} bởi lý do whereof đau tai đến khi họ: 

vì họ đã có họ là kẻ thù của họ và Avenger, mà 

tùy chỉnh họ theo sau rất tha thiết, và cho đến người mà họ 

mong muốn được như ở tất cả mọi thứ. 

{4:17} cho nó không phải là một điều ánh sáng để làm ác chống 
lại các 

luật pháp của Thiên Chúa: nhưng thời gian sau sẽ tuyên bố 
những 

những điều cần. 

{4:18} bây giờ khi các trò chơi sử dụng Đức tin mỗi năm 

được lưu giữ tại Tyrus, nhà vua đang được hiện nay, 

{4:19} này Jason xí gửi sứ giả đặc biệt 

Jerusalem, người Antiochians, thực hiện ba 

trăm drachms bạc đến sự hy sinh của Hercules, 

mà ngay cả những tượng đó nghĩ phù hợp không để Ban 

Khi sự hy sinh, vì nó đã không được thuận lợi, nhưng để 

dành riêng cho các chi phí khác. 

{4:20} tiền này sau đó, trong lĩnh vực của người gửi, đã 

bổ nhiệm Hercules' hy sinh; nhưng vì các tượng 

đó, nó được sử dụng để làm cho gallies. 



{4:21} bây giờ khi Apollonius là con trai của Menestheus đã 

được gửi vào Ai Cập cho lễ đăng quang của vua Ptolemeus 

Philometor, Antiochus, sự hiểu biết anh ta không được tốt 

ảnh hưởng đến công việc của mình, cung cấp cho sự an toàn 
của chính mình: 
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và rồi ông đi tới Joppa, và từ đó đến Jerusalem: 

{4:22} nơi ông đã vinh dự được nhận của Jason, và 

thành phố, và đã được đưa vào với ngọn đuốc, alight, và với 

Great shoutings: và vì vậy sau đó đã đi với ông chủ unto 

Phenice. 

{4:23} ba năm sau đó, Jason gửi Menelaus, các 

Anh trai của Simon nêu trên, mang tiền đến nhà vua, 

và đưa anh ta trong tâm trí của một số vấn đề cần thiết. 

{4:24} nhưng anh ta được đưa đến sự hiện diện của vua, 

Khi ông đã phóng đại nó cho sự xuất hiện vinh quang của 

quyền lực của mình, có các linh mục để mình, cung cấp nhiều 
hơn 

Jason bởi 300 Talent bạc. 

{4:25} do đó, ông đến với vua của ủy nhiệm, đưa 



không có gì xứng đáng các linh mục cao, nhưng có sự giận dữ 
của một 

tàn bạo, và cơn thịnh nộ của một con thú hoang dã. 

{4:26} thì Jason, người đã làm suy yếu anh trai của mình, 

bị suy yếu do khác, đã buộc phải chạy trốn vào 

nước người Ammonites. 

{4:27} để Menelaus có công quốc: nhưng đối với các 

tiền mà ông đã hứa sẽ cho nhà vua, ông đã không tốt 

Đặt hàng cho nó, mặc dù Sostratis vua của lâu đài yêu cầu nó: 

{4:28} cho Ngài appertained tập hợp của các 

Hải quan. Tại sao họ đã được cả hai được gọi là trước khi nhà 
vua. 

{4:29} bây giờ Menelaus rời trai Lysimachus tại của mình 

sự ổn trong chức linh mục; và thùng trái Sostratus, những 
người đã 

thống đốc của các Cyprians. 

{4:30} trong khi những điều đã làm, họ của Tarsus 

và Mallos thực hiện cuộc nổi dậy, vì họ đã được trao cho 

thiếp của nhà vua, gọi là Antiochos. 

{4:31} sau đó đến nhà vua trong tất cả sự vội vàng để xoa dịu 
những vấn đề, 



rời khỏi Andronicus, một người đàn ông trong thẩm quyền, đối 
phó của mình. 

{4:32} bây giờ Menelaus, giả sử rằng ông đã nhận một 

thời gian thuận tiện, lấy trộm một số tàu vàng trong số các 

ngôi đền, và đã cho một số người trong số họ để Andronicus, và 
một số anh 

bán thành Tyrus và thành phố vòng về. 

{4:33} mà khi Onias biết của một người bảo đam, ông reproved 

Anh ta, và tự rút lui vào một nơi tôn nghiêm tại Daphne, mà 

Lieth bởi Antiochia. 

{4:34} tại sao Menelaus, taking Andronicus ngoài, 

cầu nguyện, anh ta để có được Onias vào tay của mình; những 
người 

thuyết phục thereunto, và cho đến Onias trong sự lừa dối, 

Hắn tay phải của ông với tuyên thệ; và mặc dù ông đã nghi ngờ 

của ông, nhưng đã thuyết phục ông ta đi ra của các 

khu bảo tồn: người mà tức anh ta im đi mà không liên quan của 

công lý. 

{4:35} cho người đó gây ra không chỉ những người Do Thái, 
nhưng nhiều người 

còn các quốc gia khác, đã tuyệt vời indignation, và nhiều 



buồn cho cái chết bất công của người đàn ông. 

{4:36} và khi nhà vua trở lại từ các 

địa điểm về Cilicia, người Do Thái ở thành phố, và 

một số người Hy Lạp abhorred thực tế cũng, phàn nàn 

bởi vì Onias bị giết mà không gây ra. 

{4:37} do đó Antiochus đã chân thành xin lỗi, và 

chuyển tới điều đáng tiếc, và khóc, vì tỉnh táo và khiêm tốn 

hành vi của anh ta đã chết. 

{4:38} và được kindled với sự tức giận, tức ông đã 

đi Andronicus màu tím của mình, và cho thuê ra quần áo của 
mình, và 

dẫn anh ta thông qua toàn thành phố cho đến đó là một nơi rất 

nơi ông đã cam kết impiety chống lại Onias, có xoay 

ông là kẻ giết người bị nguyền rủa. Do đó Chúa khen thưởng 
ông của mình 

trừng phạt, như ông đã xứng đáng. 

{4:39} bây giờ khi rất nhiều sacrileges đã được cam kết trong 

thành phố của Lysimachos với sự đồng ý của Menelaus, và 

đó quả lây lan ở nước ngoài, nhiều tập hợp 

mình cùng nhau chống lại Lysimachus, nhiều tàu 

vàng đã được mang đi. 



{4:40} và rồi người dân thường tăng, và đang 

đầy với cơn giận dữ, Lysimachus trang bị khoảng ba ngàn 

người đàn ông, và bắt đầu lần đầu tiên để cung cấp cho bạo 
lực; một trong những Auranus đang 

Các nhà lãnh đạo, một người đàn ông đi xa trong năm và sự 
điên rồ không kém tại. 

{4:41} họ sau đó nhìn thấy sự cố gắng của Lysimachos, một số 

họ bắt gặp đá, một số câu lạc bộ, những người khác tham gia 
handfuls của 

bụi, đó là tiếp theo ở bàn tay, đúc chúng tất cả cùng nhau khi 

Lysimachos, và những người khi họ thiết lập. 

{4:42} do đó nhiều người trong số họ họ thương, và một số họ 

tấn công mặt đất, và tất cả chúng họ buộc phải chạy trốn: 
nhưng 

Đối với churchrobber bản thân, anh họ giết chết bên cạnh 
những 

kho bạc. 

{4:43} của các vấn đề do đó đã có một lời buộc tội 

trình bày với Menelaus. 

{4:44} bây giờ khi vua đến Tyrus, ba người đàn ông đó 

được gửi từ các thượng nghị sĩ kêu gọi nguyên nhân trước khi 
anh ta: 



{4:45} nhưng Menelaus, bây giờ bị kết án, hứa 

Ptolemee con trai của Dorymenes để cung cấp cho anh ta nhiều 
tiền, nếu 

ông sẽ an ủi vị vua đối với anh ta. 

{4:46} whereupon Ptolemee tham gia vua sang một bên thành 
một 

thư viện ảnh nhất định, như nó đã được để có không khí, khiến 
ông phải 

một tâm: 

{4:47} đến rằng ông thải ra Menelaus từ các 

tố cáo, Tuy nhiên là nguyên nhân của tất cả các 

nghịch ngợm: và những người nghèo, những người, nếu họ đã 
nói với họ 

nguyên nhân, phải, trước khi người Scythia, nên đã được đánh 
giá 

vô tội, họ ông kết án tử. 

{4:48} như vậy họ theo sau đó vấn đề cho thành phố, và 

cho người dân, và cho các mạch thần thánh, đã sớm bị 

trừng phạt bất công. 

{4:49} tại sao ngay cả họ Tyrus, di chuyển với hận thù 

mà hành động xấu xa, gây ra cho họ để được vinh dự được 
chôn cất. 



{4:50} và vì vậy thông qua covetousness của họ mà 

được quyền lực Menelaus vẫn tiếp tục ở lại quyền, 

tăng malice, và là một kẻ phản bội tuyệt vời cho công dân. 

{5:1} về đồng thời Antiochos chuẩn bị của mình 

chuyến đi vào Ai Cập: 

{5:2} và sau đó nó xảy ra, mà thông qua tất cả thành phố, cho 

không gian gần như của bốn mươi ngày, đã có thấy kị binh 

chạy trong không khí, trong vải vàng, và vũ trang với Hàn, 

giống như một ban nhạc của người lính, 
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{5:3} và quân đội của kị binh trong mảng, gặp phải và 

chạy một chống lại khác, với lắc của lá chắn, và 

vô số pikes, và bản vẽ của thanh kiếm, và đúc của 

Phi tiêu, và lấp lánh của vàng trang sức, và khai thác sức của tất 
cả 

Các loại. 

{5:4} tại sao mọi người cầu nguyện mà hiện ra đó 

có thể chuyển đến tốt. 

{5:5} bây giờ khi đã có đi ra một tin đồn sai, như 

mặc dù, Antiochos đã chết, Jason đã ở ít nhất một 



nghìn người, và bất ngờ thực hiện một cuộc tấn công vào thành 
phố; 

và họ đã được sau khi các bức tường được đưa trở lại, và các 

thành phố thực hiện ở độ dài, Menelaus chạy trốn vào lâu đài: 

{5:6} nhưng Jason xoay người dân mình mà không có lòng 
thương xót, không 

xem xét rằng để có được ngày của họ về đất nước của mình 

sẽ là một ngày hạnh phúc nhất cho anh ta; nhưng nghĩ đến họ 

đã từng là kẻ thù của mình, và không countrymen của mình, 
người mà ông 

chinh phục. 

{5:7} Howbeit cho tất cả điều này, ông đã thu được không phải 
là công quốc, 

nhưng với sự xấu hổ đã nhận được cuối cùng cho phần thưởng 
của mình phản bội, 

và chạy lại vào nước người Ammonites. 

{5:8} cuối cùng do đó ông đã có một trở về không hạnh phúc, 

bị cáo buộc trước thời Aretas vua Arabians, 

chạy trốn từ thành phố đến thành phố, theo đuổi của tất cả 
mọi người ghét như một 

forsaker của luật pháp, và đang được trong abomination là một 



mở kẻ thù của đất nước và countrymen của mình, ông đã diễn 
ra 

vào Ai Cập. 

{5:9} do đó ông đã thúc đẩy nhiều người ra khỏi đất nước của 
họ 

thiệt mạng trong một vùng đất lạ, rút lui về Lacedemonians, 

và tư duy đó để tìm succour vì lý do kindred của ông: 

{5:10} và ông đã diễn ra nhiều unburied đã có không có 

để tang cho anh ta, cũng không phải bất kỳ đám tang trọng thể 
ở tất cả, và cũng không 

Sepulchre với người cha của mình. 

{5:11} bây giờ khi điều này đã được thực hiện đến nhà vua 

chiếc xe, ông nghĩ rằng Judea đã nổi loạn: trên ấy 

loại bỏ ra khỏi Ai Cập trong một tâm tức giận, ông đã thành phố 

lực lượng vũ trang, 

{5:12} và dưới quyền chỉ huy của ông người đàn ông của chiến 
tranh không để phụ tùng như vậy 

khi họ gặp nhau, và slay chẳng hạn như đi lên theo những ngôi 
nhà. 

{5:13} như vậy có giết trẻ và cũ, làm 

xa người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, giết trinh nữ và 

trẻ sơ sinh. 



{5:14} và đó đã bị phá hủy trong không gian 3 

cả ngày fourscore nghìn, whereof 40.000 

đã bị giết trong cuộc xung đột; và không ít bán hơn giết. 

{5:15} nhưng ông không phải là nội dung với điều này, nhưng 
coi 

đi vào ngôi đền thần thánh nhất của tất cả thế giới; Menelaus, 

là kẻ phản bội để pháp luật, và đất nước của mình, là của mình 

hướng dẫn: 

{5:16} và tham gia các mạch thần thánh với bàn tay bị ô nhiễm, 

và với profane tay kéo xuống những điều đã 

dành bởi các vị vua khác cho augmentation và vinh quang và 

vinh dự của nơi này, ông đã cho họ đi. 

{5:17} và như vậy kiêu căng là Antiochus trong tâm trí, rằng ông 

được coi là không phải Chúa đã tức giận trong một thời gian 
cho các 

tội lỗi của họ sống trong thành phố, và do đó là mắt của ông là 

không theo địa điểm. 

{5:18} cho có họ không được trước đây là bọc trong nhiều 

tội lỗi, người đàn ông này, ngay sau khi ông đã đến, tức là 

scourged, và đặt trở lại từ giả định của mình, như Heliodorus 

là, người gửi để xem kho báu vua Seleukos i. 



{5:19} Tuy nhiên Thiên Chúa đã không chọn những người cho 

vì lợi ích của các nơi, nhưng nơi xa vì lợi ích của người dân. 

{5:20} và do đó là nơi chính nó, mà là người tham dự 

với họ về những nghịch cảnh đã xảy ra với các quốc gia, đã làm 

sau đó, giao tiếp trong những lợi ích được gửi từ Chúa: 

và vì nó được forsaken trong cơn thịnh nộ của Đấng toàn năng, 
vì vậy 

một lần nữa, great Chúa được giảng hòa, nó đã được thiết lập 
với tất cả 

vinh quang. 

{5:21} như vậy khi Antiochos đã có mang ra khỏi ngôi đền một 

ngàn và tám trăm tài năng, ông rời trong sự vội vàng tất cả 

unto Antiochia, weening trong niềm tự hào của mình để làm 
cho đất 

điều hướng, và biển Tàm tạm bằng chân: đó là các 

vẻ kiêu căng của tâm trí của mình. 

{5:22} và ông rời các thống đốc đến vex các quốc gia: tại 

Jerusalem, Philip, cho đất nước của mình một Phrygia, và cho 

cách cư xử hơn barbarous hơn anh ta đặt anh ta ở đó; 

{5:23} và tại Garizim, Andronicus; và bên cạnh đó, 



Menelaus, tồi tệ hơn tất cả phần còn lại trống một bàn tay nặng 
nề 

qua các công dân, có một cái tâm độc hại chống lại mình 

bào người Do Thái. 

{5:24} ông cũng gửi đó ringleader detestable Apollonius 

với một đội quân của hai và hai mươi ngàn, chỉ huy anh 

để giết tất cả những người trong độ tuổi tốt nhất của họ, và để 
bán các 

phụ nữ và trẻ sắp xếp: 

{5:25} người đến Jerusalem, và giả vờ hòa bình, 

làm tổ cho đến khi ngày thánh của ngày Sa-bát, khi tham gia các 

Người Do Thái vẫn giữ ngày Thánh, ông chỉ huy người đàn ông 
của mình để cánh tay 

bản thân mình. 

{5:26} và do đó, ông xoay tất cả họ đã đi đến các 

kỷ niệm của ngày Sa-bát, và chạy qua thành phố với 

vũ khí xoay vô tuyệt vời. 

{5:27} nhưng Judas Maccabeus với chín người khác, hoặc 

thereabout, mình đã rút lui vào nơi hoang dã, và sống 

ở vùng núi sau khi theo cách của con thú, với ông 



công ty, những người ăn các loại thảo mộc liên tục, vì sợ rằng 
họ nên 

partakers của ô nhiễm. 

{6:1} không lâu sau đó nhà vua đã gửi một ông già của 

Athena để buộc người Do Thái khởi hành từ Pháp luật của họ 

người cha, chứ không phải sống sau khi luật pháp của Thiên 
Chúa: 

{6:2} và gây ô nhiễm cũng đền thờ ở Jerusalem, và để 

gọi nó là ngôi đền Jupiter Olympius; và rằng trong Garizim, 

sao Mộc là hậu vệ của người lạ, như họ đã mong muốn mà 

sống trong các nơi. 

{6:3} sắp tới trong nghịch ngợm này là đau và 

grievous cho người dân: 

{6:4} cho đền thờ là đầy bạo loạn và revelling bởi 

dân ngoại, những người dallied với harlots, và đã có để làm với 

phụ nữ trong các mạch của những nơi thánh, và bên cạnh 

đó mang lại những điều mà không hợp pháp. 
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{6:5} bàn thờ cũng đã được lấp đầy với những thứ nhơ bẩn, mà 

luật pháp forbiddeth. 



{6:6} không phải là nó hợp pháp cho một người đàn ông để giữ 
ngày Sa-bát 

ngày hoặc fasts cổ xưa, hoặc để tuyên xưng mình ở tất cả là 
một người Do Thái. 

{6:7} và trong ngày ra đời của vua mỗi tháng họ 

đã được đưa ra bởi đắng hạn chế ăn của hy sinh; và 

Khi fast Bacchus được lưu giữ, người Do Thái đã 

bắt buộc phải đi trong cuộc diễu hành đến Bacchus, mang ivy. 

{6:8} hơn nữa có đi ra một nghị định đến người hàng xóm 

Các thành phố của người da man, bởi theo đề nghị của 
Ptolemee, chống lại 

người Do Thái rằng họ sẽ quan sát cùng thời trang, và 

partakers của hy sinh của họ: 

{6:9} và whoso sẽ không phù hợp với bản thân mình để các 

cách cư xử của các dân ngoại nên được đưa đến cái chết. Sau 
đó có thể 

một người đàn ông đã thấy những đau khổ hiện nay. 

{6:10} để có là hai người phụ nữ mang lại, những người đã có 

cắt bao quy đầu của trẻ em; mà khi họ công khai đã dẫn 

vòng về thành phố, babes bàn giao tại vú của họ, họ 

diễn viên họ headlong từ các bức tường. 



{6:11} và những người khác, mà đã chạy với nhau vào các hang 
động gần 

bởi, để giữ ngày Sa-bát bí mật, được phát hiện bởi 

Philip, đã được tất cả các đốt cháy cùng với nhau, bởi vì họ đã 
thực hiện một 

lương tâm để giúp đỡ mình cho vinh quang của hầu hết các 

Ngày thiêng liêng. 

{6:12} bây giờ, tôi tha thiết mong những người đọc cuốn sách 
này, mà họ 

được không khuyến khích cho những thảm họa, nhưng mà họ 
đánh giá 

những hình phạt không phải là cho tiêu hủy, nhưng đối với một 

chastening của dân tộc ta. 

{6:13} cho nó là một mã thông báo của mình tốt đẹp tuyệt vời, 
khi 

kẻ độc ác không phải chịu bất kỳ thời gian dài, nhưng tức 

bị trừng phạt. 

{6:14} cho không cũng như với các quốc gia khác, người mà 
Chúa 

kiên nhẫn forbeareth để trừng phạt, cho đến khi họ được đến 
các 

fulness của tội lỗi của họ, vì vậy dealeth ông với chúng tôi, 



{6:15} vì sợ rằng đang được đi kèm với chiều cao của tội lỗi, 

sau đó, ông nên đi trả thù của chúng ta. 

{6:16} và do đó ông không bao giờ withdraweth lòng thương 
xót của 

từ chúng tôi: và mặc dù ông trừng phạt với nghịch cảnh, chưa 
doth ông 

không bao giờ bỏ rơi người dân của mình. 

{6:17} nhưng cho phép này mà chúng tôi lúc nói cho một cảnh 
báo cho đến 

chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tuyên bố của vấn đề 
trong 

một vài từ. 

{6:18} Eleazar, một thầy hiệu trưởng, một người đàn ông tuổi, 

và một countenance vẻ cũng ưa thích, được cố định vào 

mở miệng của mình, và để ăn lợn của xác thịt. 

{6:19} nhưng ông, việc lựa chọn là để chết hoành tráng, hơn để 

Live màu với một abomination, nhổ nó ra, và 

đến phù hợp riêng của mình để nổi đau khổ, 

{6:20} như nó behoved họ đến, mà là kiên quyết để 

đứng chống lại những điều đó, vì không hợp pháp cho tình yêu 

cuộc sống được nếm thử. 



{6:21} nhưng họ đã phụ trách rằng bữa cơm độc ác, 

Đối với người quen cũ, họ đã có với người đàn ông, việc ông 

besought sang một bên, hắn mang xác thịt của mình cung cấp, 

chẳng hạn như là hợp pháp cho anh ta để sử dụng, và nếu như 
ông đã làm ăn 

của xác thịt đưa từ sự hy sinh của vua; 

{6:22} rằng làm như vậy ông có thể được chuyển giao từ cái 
chết, 

và đối với tình bạn cũ với họ tìm thấy ân. 

{6:23} nhưng ông bắt đầu để xem xét kín đáo, và như đã trở 
thành 

tuổi của mình, và Ngài năm xưa của mình, và các 

để vinh danh ông là một đầu màu xám whereon đã đến, và hầu 
hết mình 

giáo dục trung thực từ một đứa trẻ, hoặc thay vì Thánh pháp 
luật được thực hiện 

và được đưa ra bởi Đức Chúa trời: do đó ông trả lời cho phù 
hợp, và 

ý chí họ straightways gửi anh ta đến mộ. 

{6:24} cho nó becometh không tuổi của chúng tôi, cho biết ông, 
trong bất kỳ khôn ngoan để 

dissemble, theo đó nhiều người trẻ tuổi có thể nghĩ rằng 



Eleazar, là fourscore năm cũ và mười, sống ngay bây giờ đi 

một tôn giáo lạ; 

{6:25} và như vậy họ thông qua các đạo đức giả của tôi, và 
mong muốn 

sống một ít thời gian và một chút thời gian dài hơn, nên bị lừa 
gạt 

của tôi, và tôi nhận được một vết tuổi già của tôi, và làm cho nó 

abominable. 

{6:26} cho dù cho thời điểm hiện tại, tôi nên 

được gửi từ các hình phạt của nam giới: chưa nên tôi không 

thoát khỏi bàn tay của Đấng toàn năng, không còn sống, cũng 
không chết. 

{6:27} tại sao bây giờ, manfully thay đổi cuộc sống này, tôi sẽ 

shew bản thân mình như một một như mỏ tuổi requireth, 

{6:28} và để lại một ví dụ đáng chú ý như là trẻ 

chết sẵn sàng và dũng cảm cho sự vinh quang và 

Thánh pháp luật. Và khi ông đã nói những lời này, ngay lập tức 

ông đã đi đến các nổi đau khổ: 

{6:29} họ đã dẫn anh ta thay đổi sẽ tốt họ trần 

Anh ta một chút trước khi thành thù hận, bởi vì các bài phát 
biểu foresaid 



tiếp tục đi, như họ nghĩ, từ một tâm tuyệt vọng. 

{6:30} nhưng khi ông đã sẵn sàng chết với các sọc, ông 

groaned, và nói, đó là biểu hiện cho Chúa, mà hath các 

kiến thức thần thánh, mà trong khi tôi có thể đã được chuyển 
giao 

từ cái chết, tôi bây giờ chịu đựng đau đau trong cơ thể bằng 

bị đánh đập: nhưng trong linh hồn là nội dung cũng bị những 
việc này, 

vì tôi sợ anh ta. 

{6:31} và như vậy, người đàn ông này qua đời, để lại cái chết 
của ông cho một 

Ví dụ về lòng dũng cảm cao quý và một đài tưởng niệm của Đức 
hạnh, không 

chỉ cho đến người đàn ông trẻ, nhưng cho đến tất cả các quốc 
gia của mình. 

{7:1} nó đến để vượt qua, mà anh trai bảy với họ 

mẹ đã được lấy, và bắt buộc của nhà vua đối với các 

pháp luật để hương vị lợn của xác thịt, và bị dày vò với 

scourges và whips. 

{7:2} nhưng chúng spake đó lần đầu tiên nói như vậy, những gì 

wouldest ngươi hỏi hoặc tìm hiểu của chúng tôi? chúng tôi sẵn 
sàng chết, thay vào đó 



hơn để transgress pháp luật của người cha của chúng tôi. 

{7:3} sau đó nhà vua, đang trong một cơn giận dữ, dưới quyền 
chỉ huy chảo 

và caldrons được làm nóng: 

{7:4} mà tức bị nung nóng, ông chỉ huy để 

cắt ra lưỡi của ông rằng spake đầu tiên, và cắt các 

tối đa các bộ phận của cơ thể của mình, phần còn lại của anh 
trai của ông và ông 

mẹ nhìn vào. 

{7:5} bây giờ khi ông như vậy đã được maimed trong tất cả các 
thành viên của mình, 
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ông đã chỉ huy anh ta chưa được sống để được đưa đến trận 
hỏa hoạn, 

và để được chiên trong chảo: và hơi chảo là 

cho một không gian tốt phân tán, họ exhorted khác với 

mẹ chết manfully, nói như vậy, 

{7:6} the Lord God looketh ông ta, và trong chân lý Ngài 

Tiện nghi ở Hoa Kỳ, là môi-se trong bài hát của mình, đã chứng 
kiến để 

khuôn mặt của họ, tuyên bố, nói, và ông được an ủi trong 

công chức của mình. 



{7:7} như vậy khi lần đầu tiên đã chết sau khi con số này, họ 

mang lại lần thứ hai để làm cho anh ta một cổ phiếu mocking: 
và khi 

họ đã kéo ra khỏi da đầu của ông với mái tóc, họ 

hỏi anh ta, héo ngươi ăn, trước khi ngươi bị trừng phạt 

trong suốt mọi thành viên trong cơ thể ngươi? 

{7:8} nhưng anh đã trả lời bằng ngôn ngữ riêng của mình, và 
cho biết, số 

Tại sao ông cũng đã nhận được sự đau khổ tiếp theo theo thứ 
tự, như các 

trước đây đã làm. 

{7:9} và khi ông đã ở cuối gasp, ông nói, ngươi muốn 

một fury takest chúng tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại này, nhưng 
vị vua của các 

thế giới sẽ nâng chúng ta lên, những người đã chết vì luật pháp 
của mình, cho đến 

cuộc sống mai mai. 

{7:10} ông thứ ba đã được một cổ phiếu mocking: 

và khi ông được yêu cầu, ông đưa ra lưỡi của mình, và rằng 

rồi ngay sau đó, Giữ ra tay manfully. 

{7:11} và dũng cảm, nói chúng tôi đã có từ trên trời; 



và đối với pháp luật của mình, tôi khinh khi họ; và anh ta tôi hy 
vọng 

nhận được chúng một lần nữa. 

{7:12} đến rằng nhà vua, và họ được với 

Anh ta, nhận lúc người đàn ông trẻ dũng cảm, cho rằng ông 

không có gì coi các cơn đau. 

{7:13} bây giờ khi người đàn ông này chết cũng, họ dày vò 

và đọc sai thứ tư trong giống như cách thức. 

{7:14} vì vậy, khi ông đã sẵn sàng chết ông nói như vậy, nó là 

tốt, được đưa đến cái chết của người đàn ông, để tìm hy vọng 
từ Thiên Chúa 

được nâng cao lên một lần nữa bởi ông: đối với ngươi, ngươi 
chớ không có 

sống lại với cuộc sống. 

{7:15} Afterward họ đưa Thứ năm cũng, và đọc sai 

Anh ta. 

{7:16} thì nhìn ông đến nhà vua, và nói, Thou hast 

sức mạnh hơn người đàn ông, ngươi nghệ thuật cuốn, ngươi 
doest gì ngươi 

héo; nhưng không nghĩ rằng đất nước chúng ta forsaken của 
Thiên Chúa; 



{7:17} nhưng tuân thủ một lúc, và nhìn quyền lực tuyệt vời của 
mình, 

làm thế nào ông sẽ nổi đau khổ ngươi và hạt giống thy. 

{7:18} sau khi anh ta cũng họ mang thứ sáu, người 

sẵn sàng chết cho biết, sẽ không bị lừa dối mà không có nguyên 
nhân: cho chúng tôi 

phải chịu những điều cho bản thân, có phạm tội chống lại chúng 
tôi 

Thiên Chúa: vì vậy những điều tuyệt vời được thực hiện cho 
đến chúng ta. 

{7:19} nhưng không nghĩ ngươi, rằng takest trong tay để phấn 
đấu 

Đối với Thiên Chúa, mà ngươi chớ thoát unpunished. 

{7:20} nhưng người mẹ đã tuyệt vời trên tất cả, và 

xứng đáng với vinh nhớ: cho khi cô nhìn thấy cô bảy 

con trai giết trong không gian của một ngày, cô trần nó với một 

lòng dũng cảm tốt, vì với hy vọng rằng cô đã có trong Chúa. 

{7:21}, bà exhorted mỗi một trong số họ ở riêng của mình 

ngôn ngữ, đầy tinh thần dũng cảm; và khuấy lên mình 

womanish suy nghĩ với một dạ dày manly, cô nói unto 

họ, 



{7:22} tôi không thể nói như thế nào ngươi đi vào tử cung của 
tôi: cho tôi 

không cho bạn hơi thở cũng như cuộc sống, không phải là tôi 
được thành lập 

Các thành viên của mỗi một trong bạn; 

{7:23} nhưng tin tưởng tác giả của thế giới, những người 

hình thành các thế hệ của người đàn ông, và phát hiện ra sự 
khởi đầu 

của tất cả mọi thứ, cũng sẽ của lòng thương xót của mình cho 
bạn hơi thở và 

cuộc sống một lần nữa, như ngươi bây giờ quan tâm không 
phải là của riêng của bạn bản thân cho mình 

vì lợi ích của pháp luật. 

{7:24} bây giờ Antiochos, nghĩ mình khinh thường, và 

nghi ngờ nó là một bài phát biểu reproachful, trong khi các trẻ 
tuổi nhất 

còn được sống, đã không chỉ hỏi anh ta bằng lời nói, mà còn 

đảm bảo với ông với tuyên thệ, rằng ông sẽ làm cho ta cả một 
phong phú 

và một người đàn ông hạnh phúc, nếu ông sẽ lần lượt từ Pháp 
luật của mình 

người cha; và đó cũng ông sẽ có anh ta cho bạn bè của mình, và 

tin tưởng anh ta với công việc. 



{7:25} nhưng khi người đàn ông trẻ sẽ không có trường hợp 
khẳng 

Ngài, nhà vua được gọi là mẹ của ông, và exhorted của mình mà 

cô sẽ tư vấn người đàn ông trẻ để tiết kiệm cuộc sống của 
mình. 

{7:26} và khi ông đã có exhorted của mình với nhiều từ, 

cô ấy đã hứa anh ta rằng cô sẽ tư vấn con trai bà. 

{7:27} nhưng cô bowing mình hướng về anh ta, cười là 

Các bạo chúa tàn nhẫn để khinh miệt, spake trong ngôn ngữ 
quốc gia của mình về điều này 

cách; O con trai tôi, có điều đáng tiếc khi tôi rằng trần ngươi 
chín 

tháng trong tử cung của tôi, và đã cho ngươi như vậy trong ba 
năm, và 

nuôi dưỡng ngươi, và ngươi đưa lên cho đến độ tuổi này, và 

phải chịu đựng những khó khăn của giáo dục. 

{7:28} tôi tha thiết mong ngươi, con trai tôi, nhìn vào thiên 
đường và 

trái đất, và tất cả những gì trong đó, và xem xét rằng Thiên 
Chúa đã thực hiện 

họ về điều đó không; và như vậy nhân loại đã được 

tương tự như vậy. 



{7:29} lo sợ không phải đồ này, nhưng, là xứng đáng của thy 

Anh trai, có ngươi chết mà tôi có thể nhận được ngươi một lần 
nữa trong 

lòng thương xót với anh trai ngươi. 

{7:30} đến cô ấy chưa nói những lời này, các 

người đàn ông trẻ nói rằng, người mà chờ đợi diệp nhất? Tôi sẽ 
không phải tuân theo các 

lệnh của nhà vua: nhưng tôi sẽ tuân theo lệnh của 

pháp luật đã được đưa ra cho đến người cha của chúng tôi bởi 
Moses. 

{7:31} và thou hast được tác giả của tất cả các nghịch ngợm 

chống Do Thái, chớ không phải thoát ra khỏi bàn tay của Thiên 
Chúa. 

{7:32} cho chúng ta đau khổ vì tội lỗi của chúng tôi. 

{7:33} và dù sống Chúa là tức giận với chúng tôi một 

chút trong khi cho chastening và chỉnh sửa, nhưng ông 

tại một lần nữa với các công chức của mình. 

{7:34} nhưng ngươi, O godless người đàn ông, và hầu hết tất cả 
các 

wicked, được không nâng lên mà không có một nguyên nhân, 
cũng không phùng ra lên với 



Hy vọng không chắc chắn, nâng lên tay ngươi đối với công chức 
của 

Thiên Chúa: 

{7:35} cho thou hast ngươi không được thoát khỏi bản án của 

Almighty Thiên Chúa, Ai seeth tất cả mọi thứ. 

{7:36} cho anh trai của chúng tôi, những người bây giờ có bị 
một đoạn ngắn 

đau đớn, chết dưới giao ước của Đức Chúa trời của sự sống đời 
đời: nhưng 
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Thou, thông qua các bản án của Thiên Chúa, chớ nhận chỉ 

hình phạt cho ngươi niềm tự hào. 

{7:37} nhưng tôi, như anh trai của tôi, cung cấp lên cơ thể và 
cuộc sống của tôi 

Đối với luật pháp của ông bố của chúng tôi, beseeching Thiên 
Chúa mà ông nào 

nhanh chóng được thương xót cho đến đất nước chúng ta; và 
ngươi bởi 

mayest ngươi lên và bệnh dịch thú nhận, ông một mình là Thiên 
Chúa; 

{7:38} và rằng trong tôi và anh trai của tôi trong cơn thịnh nộ 
của các 

Đấng toàn năng, justly mang theo quốc gia của chúng tôi, có thể 



chấm dứt. 

{7:39} so với nhà vua ' trong một cơn giận dữ, trao cho ông tồi 
tệ hơn 

hơn tất cả phần còn lại, và lấy nó lại rằng ông đã chế giễu. 

{7:40} để người đàn ông này chết undefiled, và đặt toàn bộ 
niềm tin của mình 

trong Chúa. 

{7:41} cuối cùng của tất cả sau khi những đứa con người mẹ 
chết. 

{7:42} để có đủ bây giờ để có nói liên quan đến 

idolatrous lễ, và tra tấn cực. 

{8:1} thì Judas Maccabeus, và họ được với 

Anh ta, đã đi privily vào các thị trấn, và được gọi là của họ 
kinsfolks 

cùng với nhau, và đã cho họ tất cả như vẫn tiếp tục trong các 

Tôn giáo của người Do Thái, và lắp ráp khoảng 6.000 người. 

{8:2} và họ kêu gọi Chúa, rằng ông sẽ xem xét 

Khi người dân được trodden xuống của mọi người; và cũng 
đáng tiếc 

ngôi đền profaned của người đàn ông ungodly; 

{8:3} và rằng ông sẽ có lòng từ bi khi thành phố, 



đau defaced, và sẵn sàng để được thực hiện ngay cả với mặt 
đất; 

và nghe máu khóc cùng ngài, 

{8:4} và nhớ wicked giết mổ của vô hại 

trẻ sơ sinh và blasphemies cam kết chống lại tên của mình; 

và rằng ông sẽ shew hận thù của mình chống lại những kẻ ác. 

{8:5} bây giờ khi Maccabeus có công ty của mình về anh ta, 

Ông có thể không được chống lại các bởi các người da man: cho 
cơn giận dữ của 

Chúa đã biến thành lòng thương xót. 

{8:6} vì vậy ông đã không dự định trước, và đốt cháy lên thị xã 

và các thành phố, và đã nhận vào tay mình đặt commodious 

những nơi, và đã vượt qua và đưa vào chuyến bay không có số 
lượng nhỏ 

kẻ thù của mình. 

{8:7} nhưng đặc biệt đã lợi dụng ông đêm cho 

đương sự nỗ lực như vậy, đến rằng trái cây của sự thánh thiện 
của mình 

cư mọi nơi. 

{8:8} như vậy khi Philip thấy rằng người đàn ông này tăng lên 
bởi ít 



và rất ít, và rằng việc này trở nên thịnh vượng với anh ta vẫn 
còn nhiều hơn và 

hơn nữa, ông đã viết cho đến Ptolemeus, thống đốc của 
Celosyria 

và Phenice, để mang lại thêm hỗ trợ cho công việc của nhà vua. 

{8:9} sau đó tức chọn Nicanor là con trai của 

Patroclus, một người bạn đặc biệt của mình, ông đã gửi anh ta 
không có 

ít hơn hai mươi ngàn của tất cả các quốc gia theo anh ta, để gốc 

trong thế hệ của người Do Thái; và với anh ta ông 

tham gia cũng Gorgias một đội trưởng, đã trong các vấn đề của 
chiến tranh 

kinh nghiệm tuyệt vời. 

{8:10} để Nicanor đã tiến hành để làm cho rất nhiều tiền của 

giam giữ người Do Thái, như phải trang trải các cống 2 

nghìn tài năng, nhà vua được trả tiền để những người La Mã. 

{8:11} tại sao ngay lập tức ông gửi đến các thành phố sau khi 

bờ biển, tuyên bố một bán giam giữ người Do Thái, và 

hứa hẹn rằng họ cần phải có cơ quan fourscore và mười 

một trong những tài năng, không hy vọng trả thù đã đến 

Theo ông từ Thiên Chúa toàn năng. 



{8:12} bây giờ khi word đã được đưa đến Judas của 

Nicanor giờ đang đến, và ông đã truyền đạt unto những người 
đã được 

với anh ta rằng quân đội ở bàn tay, 

{8:13} họ đã được sợ hãi, và thức thiếu tin cậy công lý của 

Thiên Chúa, bỏ chạy, và mang bản thân đi. 

{8:14} khác bán tất cả những gì họ có để lại, và withal 

besought Chúa để cung cấp cho họ, bán ra bởi những kẻ ác 

Nicanor giờ trước khi họ gặp nhau: 

{8:15} và nếu không cho sakes của họ, được nêu ra cho các 

ước ông đã thực hiện với người cha của họ, và để Chúa Thánh 
của mình 

và vì lợi ích của vinh quang tên, do đó họ được gọi là. 

{8:16} để Maccabeus gọi là người đàn ông của mình với nhau 
cho đến các 

số sáu ngàn, và exhorted họ không phải là 

bị ảnh hưởng với khủng bố của kẻ thù, cũng không phải lo sợ 
đại 

vô số các người da man, những người đã sai đối với họ; 

nhưng để chiến đấu chống lại manfully, 

{8:17} và cài đặt trước của mắt chấn thương mà họ 



đã vô cớ làm cho nơi thánh, và việc xử lý tàn nhẫn 

thành phố, whereof, họ đã thực hiện một mockery, và cũng có 
những 

Lấy đi của chính phủ của ông cha: 

{8:18} cho họ, nói rằng ông tin tưởng vào vũ khí của họ và 

sự táo bạo; nhưng chúng tôi sự tự tin trong Đấng toàn năng 
người một 

Beck có thể cast xuống cả họ đến với chúng tôi, và 

còn cả thế giới. 

{8:19} hơn nữa, ông kể lại cho họ những gì giúp 

ông cha của họ đã tìm thấy, và làm thế nào họ đã được chuyển 
giao, 

khi theo Sennacherib một trăm năm và fourscore 

nghìn người thiệt mạng. 

{8:20} và ông nói với họ về trận chiến mà họ đã có trong 

Babylon với người Galatians, làm thế nào họ đến, nhưng tám 

hàng ngàn người trong trong tất cả các doanh nghiệp, với bốn 
ngàn 

Người Macedonia, và rằng người Macedonia được perplexed, 

phá hủy tám nghìn một trăm hai mươi 

nghìn người vì sự giúp đỡ mà họ đã từ trời, và 



Vì vậy đã nhận được một chiến lợi phẩm tuyệt vời. 

{8:21} như vậy khi ông đã làm cho họ tô đậm với các 

từ và đã sẵn sàng chết vì luật pháp và quốc gia, ông 

quân đội của ông chia làm bốn phần; 

{8:22} và tham gia với mình anh trai của mình, nhà lãnh đạo 

mỗi ban nhạc, wit Simon, và Joseph và Jonathan, 

cho mỗi mười lăm một trăm người đàn ông. 

{8:23} cũng ông bổ nhiệm Eleazar đọc những cuốn sách thánh: 

và khi ông đã cho họ này watchword, sự giúp đỡ của 

Thiên Chúa; mình dẫn ban nhạc đầu tiên, 

{8:24} và bằng sự giúp đỡ của Almighty họ xoay ở trên 

Chín nghìn của kẻ thù của họ, và bị thương và maimed 

Hầu hết các phần của Nicanor của chủ nhà, và nên đặt tất cả để 
chuyến bay; 

{8:25} và lấy tiền của họ đến để mua cho họ, và 

theo đuổi chúng đến nay: nhưng thiếu thời gian họ đã quay trở 
lại: 
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{8:26} cho nó là một ngày trước ngày Sa-bát, và 

do đó họ sẽ không còn theo đuổi chúng. 

{8:27} do đó, khi họ đã thu thập áo giáp của họ với nhau, 



và hư hỏng các kẻ thù của họ, họ chiếm đóng mình về 

Ngày Sa-bát, năng suất quá lời khen và cảm ơn cho các 

Chúa, những người đã bảo quản chúng cho đến ngày hôm đó, 
đó là các 

sự khởi đầu của lòng thương xót chưng cất theo họ. 

{8:28} và sau ngày Sa-bát, khi họ đã có được một phần của 

chiến lợi phẩm maimed, và góa phụ và trẻ em mồ côi, các 

dư lượng họ phân chia giữa mình và công chức của họ. 

{8:29} khi điều này được thực hiện, và họ đã thực hiện một 

supplication phổ biến, họ besought Chúa thương xót 

được đối chiếu với các tôi tớ của Ngài mãi mãi. 

{8:30} hơn nữa những người đã được với đọc và 

Bacchides, người đã chiến đấu chống lại họ, họ xoay ở trên 

hai mươi ngàn, và rất dễ dàng có cao và mạnh mẽ giữ, 

và chia rẽ giữa họ chiến lợi phẩm nhiều hơn, và được thực hiện 

Các maimed, trẻ em mồ côi, góa phụ, Yeah, và người già cũng 
có, bằng 

trong chiến lợi phẩm với chính mình. 

{8:31} và khi họ đã thu thập áo giáp của họ 

cùng nhau, họ đã đặt họ tất cả cẩn thận ở thuận tiện 

địa điểm, và tàn tích của chiến lợi phẩm mà họ đã mang đến 



Jerusalem. 

{8:32} họ cũng xoay Philarches, mà là một người độc ác 

người cùng đọc, và có khó chịu người Do Thái rất nhiều 

cách. 

{8:33} Furthermore at thời gian như họ giữ bữa cơm cho 

chiến thắng trong đất nước của họ, họ đốt cháy Callisthenes, 
mà đã có 

đốt cháy khi cửa Thánh, người đã bỏ chạy vào một ngôi nhà 
nhỏ; 

và do đó ông đã nhận được một đáp ứng phần thưởng cho sự 
gian ác của mình. 

{8:34} như cho rằng Nicanor đặt xí, những người đã có 

đưa hàng ngàn thương nhân để mua những người Do Thái, 

{8:35} ông là thông qua sự giúp đỡ của Chúa đã mang xuống 

bởi họ, người mà ông đã thực hiện ít nhất tài khoản; và đưa 

Trang phục vinh quang của mình, và xử lý các công ty của ông, 
ông đến 

giống như một công chức fugitive qua midland unto Antioch 

có rất tuyệt vời dishonour, cho rằng máy chủ của ông đã bị phá 
hủy. 

{8:36} do đó ông, mà mất khi anh ta để làm cho tốt để các 



Người La mã của cống bằng phương tiện của kẻ bị giam cầm ở 
Jerusalem, nói với 

ở nước ngoài, người Do Thái đã có Thiên Chúa để đấu tranh 
cho họ, và 

do đó họ không thể bị tổn thương, vì họ theo các 

luật pháp mà ông đã cho họ. 

{9:1} về thời gian đó đã đưa Antiochus dishonour ra 

xứ Ba tư 

{9:2} cho ông đã nhập vào thành phố gọi là Persepolis, và 

đi về để cướp ngôi đền, và để giữ thành phố; 

và rồi chạy vô để bảo vệ mình với 

vũ khí của họ đặt chúng vào chuyến bay; và vì vậy nó đã xảy ra, 
mà 

Antiochus là đưa vào các chuyến bay của người dân trở về 

với sự xấu hổ. 

{9:3} bây giờ, khi ông đến Ecbatane, tức đưa 

Anh ta những gì đã xảy ra cho đến Nicanor và đọc. 

{9:4} sau đó sưng với sự tức giận. Ông nghĩ rằng để trả thù cho 

Khi người Do Thái là hổ thẹn làm Ngài bởi những người đó 

làm cho anh ta chạy trốn. Do đó ông chỉ huy chariotman của 
mình để 



lái xe mà không ngừng, và để gửi cuộc hành trình, các 

bản án của Thiên Chúa bây giờ sau anh ta. Cho ông đã nói 
chuyện 

tự hào được ở loại này, mà ông có thể đi đến Jerusalem và 

làm cho nó một nơi burying phổ biến của người Do Thái. 

{9:5} nhưng the Lord Almighty, Thiên Chúa Isreal, smote 

Anh ta với một bệnh dịch hạch incurable và vô hình: hoặc ngay 
sau khi ông 

đã nói những lời này, một nỗi đau của ruột 

remediless đến khi anh ta, và đau lên bên trong 

bộ phận; 

{9:6} và đó đặt justly: cho ông đã dày vò nhau 

người đàn ông của ruột với lên nhiều và kỳ lạ. 

{9:7} Howbeit ông không có gì cả không còn từ khoác lác của 
mình, 

nhưng vẫn còn đầy niềm tự hào, thở ra lửa trong cơn thịnh nộ 
của mình 

Đối với những người Do Thái, và chỉ huy để haste cuộc hành 
trình: nhưng 

nó đến để vượt qua rằng ông đã giảm xuống từ xe ngựa của 
ông, được thực hiện 



khốc liệt; do đó có một mùa thu đau, tất cả các thành viên của 
mình 

cơ thể đã được nhiều đau đớn. 

{9:8} và do đó ông rằng một chút vện nghĩ rằng ông có thể 

chỉ huy các sóng biển, (vì vậy tự hào là ông vượt ra ngoài các 

điều kiện của con người) và cân nhắc những ngọn núi cao trong 
một 

sự cân bằng, bây giờ đã được đúc trên mặt đất, và mang trong 
một 

horselitter, xưng ra cho tất cả các biểu hiện điện của 

Thiên Chúa. 

{9:9} để cho những con giun tăng lên của cơ thể này 

người đàn ông xấu xa, và đến sống trong phiền muộn và đau 
đớn, ông 

thịt đã giảm đi, và dơ bẩn của mùi của mình là noisome 

cho tất cả các quân đội của mình. 

{9:10} và người đàn ông, suy nghĩ một chút vện ông có thể 

tiếp cận với các ngôi sao trên trời, người đàn ông không thể 
chịu đựng để thực hiện 

cho mình không chịu được mùi hôi. 

{9:11} đây do đó, bị cản trở, ông bắt đầu để lại 

đi của mình niềm tự hào lớn, và để đến với kiến thức của mình 



bởi thiên tai của Thiên Chúa, cơn đau của mình tăng mỗi thời 
điểm. 

{9:12} và khi ông đã tự mình không thể tuân thủ của mình riêng 

mùi, ông nói những từ này, đó là đáp ứng được chủ đề unto 

Thiên Chúa, và rằng một người đàn ông đó là sinh tử không nên 
tự hào nghĩ 

của mình nếu anh ta đã là Thiên Chúa. 

{9:13} người độc ác này đã thề cũng unto Chúa, 

những người bây giờ không nhiều sẽ có lòng thương xót khi anh 
ta, nói như vậy, 

{9:14} rằng thành phố thần thánh (người mà ông sẽ ở 

vội vàng để lay nó ngay cả với mặt đất, và để làm cho nó một 

phổ biến buryingplace,), ông sẽ đặt tại liberty: 

{9:15} và như chạm vào người Do Thái, người mà ông đã đánh 
giá 

không xứng đáng quá nhiều như là để được chôn cất, nhưng 
được diễn ra với 

con cái của họ để được nuốt chửng con và con thú hoang dã, 

ông sẽ làm cho họ bằng tất cả các công dân của Athen: 

{9:16} và đền thờ thần thánh, mà trước khi ông đã hư hỏng, 

ông sẽ garnish với quà tặng đẹp trai, và khôi phục lại tất cả 
Thánh 



tàu với nhiều hơn nữa, và ra khỏi mình thu nhập trang trải 

những chi phí thuộc về những hy sinh: 

{9:17} có, và đó cũng ông sẽ trở thành một người Do Thái, 

đi qua tất cả thế giới là nơi sinh sống, và tuyên bố 

sức mạnh của Thiên Chúa. 

{9:18} nhưng đối với tất cả những điều này mình đau sẽ không 
ngừng: đối với các 

chỉ cần bản án của Thiên Chúa đã đến khi anh ta: do đó 
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despairing của sức khỏe của mình, ông đã viết cho đến người 
Do Thái chữ cái 

underwritten, có các hình thức của một supplication, sau khi 

theo cách này: 

{9:19} Antiochos, vua và thống đốc, để người Do Thái tốt 

công dân của mình wisheth nhiều niềm vui, sức khỏe và sự 
thịnh vượng: 

{9:20} nếu ye và trẻ em của bạn giá vé tốt, và các vấn đề của 
bạn 

của bạn contentment, tôi cung cấp rất lớn nhờ vào Thiên Chúa, 

có hy vọng của tôi ở trên trời. 

{9:21} đối với tôi, tôi đã yếu, hoặc người nào khác tôi đã có 



nhớ vui lòng danh dự của bạn và sẽ trở lại ra 

của ba tư, và đang được thực hiện với một bệnh grievous, tôi 
nghĩ rằng 

nó cần thiết để chăm sóc cho sự an toàn chung của tất cả: 

{9:22} không phải distrusting sức khỏe tôi, nhưng có hy vọng 
lớn 

để thoát khỏi bệnh này. 

{9:23} nhưng xem xét rằng ngay cả cha của tôi, lúc mấy giờ 

ông dẫn quân vào các nước cao. bổ nhiệm một 

người kế nhiệm, 

{9:24} để kết thúc rằng, nếu bất kỳ điều rơi ra trái với 

kỳ vọng, hoặc nếu bất kỳ tidings đã được đưa ra mà đã 

grievous, họ đất, biết để mà nhà nước đã 

còn lại, có thể không phải gặp rắc rối: 

{9:25} một lần nữa, xem xét làm thế nào các công tước có 

borderers và những người hàng xóm cho đến Vương Quốc của 
tôi chờ đợi cho 

cơ hội, và mong đợi những gì sẽ là các sự kiện. Tôi có 

chỉ định con trai Antiochus king, người mà tôi thường cam kết 

và khen thưởng cho đến nhiều bạn, khi tôi đã đi vào các 

cao tỉnh; để người mà tôi đã viết như followeth: 



{9:26} vì vậy tôi cầu nguyện và yêu cầu bạn phải nhớ các 

lợi ích mà tôi đã làm unto bạn nói chung, và đặc biệt, 

và rằng mọi người sẽ vẫn trung thành với tôi và con trai của tôi. 

{9:27} tôi đã thuyết phục rằng ông hiểu biết tâm trí của tôi 

sẽ thuận lợi và từ bi mang đến mong muốn của bạn. 

{9:28} do đó kẻ giết người và blasphemer vì sự 

Đặt lại, như ông entreated người đàn ông khác, vì vậy qua đời 
ông một 

khốn khổ cái chết ở một đất nước kỳ lạ ở vùng núi. 

{9:29} và Philip, mà đã được đưa lên với anh ta, thực hiện 

đi cơ thể của mình, những người cũng vì sợ con trai của 
Antiochus đã đi 

vào Ai Cập để Ptolemeus Philometor. 

{10:1} bây giờ Maccabeus và công ty của ông, Chúa 

hướng dẫn họ, phục hồi các đền thờ và thành phố: 

{10:2} nhưng bàn thờ mà các người da man đã xây dựng trong 
các 

mở street, và cũng là nhà nguyện, họ rút. 

{10:3} và họ có làm sạch ngôi đền đã khác 

bàn thờ, và đá tấn công họ đã cháy của họ, và 

cung cấp một sự hy sinh sau hai năm, và đặt ra hương, và 



đèn chiếu sáng, và shewbread. 

{10:4} khi đó đã được thực hiện, họ rơi xuống căn hộ, và 

besought Chúa mà họ có thể về tới không có nhiều như vậy 

khó khăn; nhưng nếu họ đã phạm tội nữa đối với anh ta, rằng 
ông 

mình sẽ chasten họ với lòng thương xót, và rằng họ 

có thể không được gửi unto báng bổ và barbarous 

Các quốc gia. 

{10:5} bây giờ khi trong cùng một ngày mà những người lạ 

profaned temple, rất cùng ngày hôm đó đã được làm sạch 

một lần nữa, thậm chí cả năm và hai mươi ngày của tháng đó, 

đó là Casleu. 

{10:6} và họ giữ tám ngày với sự vui vẻ, như trong 

bữa cơm của díp, ghi nhớ rằng không lâu vện 

họ đã tổ chức Lễ díp, khi là họ 

lang thang ở các ngọn núi và các tụ điểm như con thú. 

{10:7} vì vậy họ Trần chi nhánh, và các hội chợ boughs, và 

Palms cũng, và hát Thánh Vịnh Ngài đã cho chúng 

thành công tốt trong làm sạch vị trí của mình. 

{10:8} họ thụ phong cũng theo một luật chung và 



nghị định, mỗi năm những ngày nên được giữ trong các 

toàn bộ quốc gia của người Do Thái. 

{10:9} và đây là kết thúc của Antiochos, gọi là 

Epiphanes. 

{10:10} bây giờ chúng ta sẽ tuyên bố hành vi của Antiochos 

Eupator, con trai của người đàn ông xấu xa này, thu thập 

một thời gian ngắn, tai nạn của các cuộc chiến tranh. 

{10:11} do đó, khi ông đã đến với Vương miện, ông thiết lập 
một 

Lysias trong vấn đề lãnh thổ của mình, và bổ nhiệm ông của 
mình 

Giám đốc của Celosyria và Phenice. 

{10:12} cho Ptolemeus, mà được gọi là Macron, chọn 

thay vào đó để làm công lý cho người Do Thái cho những sai 
trái mà đã có 

được thực hiện cho họ, cố thoát để tiếp tục hòa bình với 

họ. 

{10:13} và rồi bị cáo buộc của bạn bè của nhà vua 

trước khi Eupator, và được gọi là kẻ phản bội tại mọi từ vì ông 

còn lại Cyprus, Philometor đã phạm cùng ngài, 

và rời Antiochus Epiphanes, và thấy rằng ông 



không có nơi vinh, ông đã rất chán nản, rằng ông 

đầu độc chính mình và chết. 

{10:14} nhưng khi Gorgias là thống đốc của tổ chức, ông 

thuê người lính, và nuôi dưỡng các cuộc chiến tranh liên tục với 
người Do Thái: 

{10:15} và therewithall Idumeans, có nhận 

vào tay họ đặt commodious nắm giữ, Giữ người Do Thái 

chiếm đóng, và nhận được những người mà đã bị trục xuất khỏi 

Jerusalem, họ đã đi về để nuôi dưỡng các cuộc chiến tranh. 

{10:16} sau đó họ đã được thực hiện với Maccabeus 

supplication, và besought Thiên Chúa rằng ông sẽ là của họ 

Helper; và vì vậy họ chạy với bạo lực khi nắm giữ mạnh mẽ 

của Idumeans, 

{10:17} và hành hung họ mạnh mẽ, họ giành được các 

nắm giữ, Giữ đi tất cả những gì đấu sau khi các bức tường và 
xoay 

Tất cả rơi vào bàn tay của họ, và giết chết không ít hơn hai 
mươi 

nghìn. 

{10:18} và bởi vì nhất định, người có không ít hơn chín 

nghìn người, đã bỏ chạy cùng nhau vào hai lâu đài rất mạnh, 



có tất cả các cách những điều thuận lợi để duy trì cuộc bao vây, 

{10:19} Maccabeus trái Simon và Joseph và Zaccheus 

Ngoài ra, và họ được với anh ta, những người đã đủ để 

vây hãm chúng, và rời tự cho đến những địa điểm đó 

Thêm cần sự giúp đỡ của ông. 

{10:20} bây giờ họ với Simon, đang dẫn đầu với 

covetousness, đã thuyết phục cho tiền thông qua một số 
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những người trong lâu đài, và có mặt bảy mươi ngàn 

những đồng drachms, và cho một số người trong số họ trốn 
thoát. 

{10:21} nhưng khi nó đã được nói với Maccabeus, những gì đã 
được thực hiện, 

ông được gọi là các thống đốc của mọi người với nhau, và bị 
buộc tội 

những người đàn ông, mà họ đã bán được anh trai của họ cho 
tiền, và 

thiết lập các kẻ thù của họ miễn phí để chiến đấu chống lại họ. 

{10:22} do đó, ông xoay những người đã được tìm thấy những 
kẻ phản bội, và 

ngay lập tức lấy hai lâu đài. 

{10:23} và đã thành công tốt với vũ khí của mình trong tất cả 



những điều ông đã trong tay, ông xoay trong giữ hai nhiều hơn 

hai mươi ngàn. 

{10:24} bây giờ đọc, mà những người Do Thái đã vượt qua 

trước đây, khi ông đã thu thập nhiều tuyệt vời của nước ngoài 

lực lượng, và ngựa ra khỏi Asia không phải là một số ít, đến như 
là mặc dù ông 

sẽ có Grigorievna bằng vũ lực. 

{10:25}, nhưng khi ông đã thu hút gần, mà bọn chúng với 

Maccabeus chuyển mình để cầu nguyện cùng Thiên Chúa, và 

rắc lên trái đất trên đầu họ, và lễ loins của họ với 

sackcloth, 

{10:26} và giảm xuống dưới chân bàn thờ, và 

besought anh ta phải thương xót cho họ, và là một kẻ thù để 

kẻ thù của họ, và một kẻ thù để đối thủ của họ, như các 

luật pháp declareth. 

{10:27} vì vậy, sau khi cầu nguyện, họ đã lấy vũ khí của họ, và 

tiếp tục thêm từ thành phố: và khi họ đã thu hút gần 

kẻ thù của họ, họ giữ của mình. 

{10:28} bây giờ mặt trời đang được mới được tăng, họ tham gia 
cả hai 

với nhau; một phần có cùng với Đức hạnh của họ 



nơi trú ẩn cũng unto Chúa cho một cam kết của thành công của 
họ và 

chiến thắng: phía bên kia làm lãnh đạo cơn thịnh nộ của họ 
trong cuộc chiến của họ 

{10:29} nhưng khi trận đánh được bôi sáp lên mạnh mẽ, xuất 
hiện 

unto các kẻ thù từ trời năm comely người đàn ông sau khi 

con ngựa, với bridles vàng, và hai trong số họ đã dẫn người Do 
Thái, 

{10:30} đã Maccabeus betwixt họ và bảo hiểm 

Anh ta trên mọi vũ khí bên, và giữ nó an toàn, nhưng bắn 

mũi tên và Lightning chống lại những kẻ thù: do đó 

confounded bị mù, và đầy khó khăn, họ đã 

bị giết. 

{10:31} và có đã bị giết trong footmen hai mươi ngàn 

và năm trăm và 600 kị binh. 

{10:32} đối với nhưng mình, ông đã bỏ chạy vào một rất 

mạnh mẽ tổ chức, được gọi là Gawra, nơi Chereas là thống đốc. 

{10:33} nhưng họ đã được với Maccabeus bao vây 

so với pháo đài can bốn ngày. 

{10:34} và họ mà đã bên trong, tin tưởng vào sức mạnh 



Place, blasphemed vượt, và thốt lên wicked 

từ. 

{10:35} Nevertheless khi ngày thứ hai mươi đầu 

người đàn ông trẻ của công ty Maccabeus', viêm với sự tức giận 

vì blasphemies, đã tấn công các bức tường manly, và 

với một can đảm khốc liệt đã giết tất cả những gì họ đã gặp. 

{10:36} khác tương tự như vậy tăng dần sau đó, whiles họ 

được chí với họ đã được bên trong, đốt cháy các tháp, 

và gây mối thù cháy đốt cháy blasphemers sống; và những 
người khác 

đã phá vỡ mở cửa, và, có nhận được trong phần còn lại của các 

quân đội, đã thành phố, 

{10:37} và giết đọc, mà đã được giấu trong một số 

pit và Chereas anh trai của ông, với Apollophanes. 

{10:38} khi điều này được thực hiện, họ ca ngợi Chúa với 

Thánh Vịnh và Lễ Tạ ơn, người đã làm những điều tuyệt vời như 
vậy cho 

Israel, và cho họ chiến thắng. 

{11:1} không lâu sau, Lysias bảo vệ của nhà vua và 

người Anh em họ, những người cũng quản lý các công việc, đã 
không vừa lòng đau 



cho những gì đã được thực hiện. 

{11:2} và khi ông đã thu thập khoảng fourscore 

nghìn với tất cả các kị binh, ông đã chống lại người Do Thái, 

suy nghĩ để làm cho thành phố một cư dân ngoại, 

{11:3} và để làm cho một tăng của ngôi đền, thời khác 

Nhà nguyện của các người da man, và để thiết lập các linh mục 
cao để bán 

hàng năm: 

{11:4} không hề xem xét sức mạnh của Thiên Chúa nhưng 
phùng ra 

với ông mười ngàn footmen, và ông ngàn 

kị binh, và ông voi fourscore. 

{11:5} vì vậy ông đã đến Judea, và đã thu hút gần Bethsura, 

đó là một thị xã mạnh mẽ, nhưng xa xôi từ Jerusalem về 

5 furlongs, và ông bao vây đau unto nó. 

{11:6} bây giờ khi mà còn với Maccabeus nghe 

ông bao vây các tổ chức, họ và tất cả mọi người với 

sầu và nước mắt besought Chúa mà ông sẽ gửi 

một thiên sứ tốt để cung cấp cho Israel. 

{11:7} thì Maccabeus mình trước hết lấy vũ khí, 

exhorting khác họ sẽ jeopard bản thân 



cùng với anh ta để giúp anh em của họ: do đó, họ đã đi ra 

cùng với một tâm trí sẵn sàng. 

{11:8} và như họ đã tại Jerusalem, xuất hiện 

trước khi họ trên lưng ngựa một trong quần áo trắng, lắc mình 

áo giáp vàng. 

{11:9} thì họ ca ngợi Thiên Chúa thương xót tất cả cùng nhau, 

và lấy trái tim, đến rằng họ đã sẵn sàng không chỉ đến 

chiến đấu với người đàn ông, nhưng với con thú tàn nhẫn nhất, 
và để khoan 

thông qua các bức tường sắt. 

{11:10} vì thế họ hành quân về phía trước trong vỏ giáp của họ, 

có một helper từ Thiên đàng: cho Chúa là merciful 

unto chúng 

{11:11} và đem lại cho một khoản phí khi kẻ thù của họ giống 
như 

sư tử, họ xoay mười ngàn footmen, và mười sáu 

trăm kị binh, và đặt tất cả khác để chuyến bay. 

{11:12} nhiều cũng bị thương thoát 

nude; và Lysias mình chạy trốn đi shamefully, và như vậy 

trốn thoát. 



{11:13} người, như ông đã là một người đàn ông của sự hiểu 
biết, đúc 

mình bị mất những gì ông đã có, và xem xét rằng các 

Do Thái không có thể được khắc phục, bởi vì Thiên Chúa toàn 
năng 

giúp họ, ông đã gửi unto chúng, 

{11:14} và thuyết phục họ đồng ý để tất cả hợp lý 

tiết, và đã hứa rằng ông sẽ thuyết phục nhà vua 
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ông phải nhu cầu là một người bạn unto chúng. 

{11:15} Maccabeus sau đó đồng ý với tất cả những gì Lysias 

mong muốn được cẩn thận của phổ biến tốt; và gì 

Maccabeus viết unto Lysias liên quan đến người Do Thái, nhà 
vua 

cấp nó. 

{11:16} để có là chữ viết cho người Do Thái từ 

Lysias này có hiệu lực: Lysias unto những người Do Thái 

sendeth lời chào: 

{11:17} John và Absolom, những người đã được gửi từ bạn, 

tôi gửi đơn yêu cầu đăng ký, và được yêu cầu 

hiệu suất của các nội dung đó. 



{11:18} do đó điều gì soever đã là đáp ứng được 

báo cáo cho nhà vua, tôi đã tuyên bố họ, và ông hath 

cấp càng nhiều càng có thể. 

{11:19} và nếu sau đó ye sẽ giữ cho mình trung thành với các 

tiểu bang, sau đây cũng tôi sẽ cố gắng để là một phương tiện 
của bạn 

Tốt. 

{11:20} nhưng cụ thể tôi đã đưa ra để cả hai để 

những điều này và khác mà đến từ Anh, để xã với 

bạn. 

{11:21} giá vé ye tốt. Các trăm và tám và fortieth 

năm nay, bốn người và hai mươi ngày tháng Dioscorinthius. 

{11:22} bây giờ nhà vua bức thư chứa những từ này: 

Vua Antiochus unto trai Lysias sendeth lời chào: 

{11:23} kể từ khi cha của chúng tôi là dịch cho đến các vị thần, 
chúng tôi 

sẽ là, họ đang trong lĩnh vực của chúng tôi sống lặng lẽ, mà mỗi 

Ai có thể tham gia vào công việc của mình. 

{11:24} chúng tôi cũng hiểu rằng người Do Thái sẽ không 

đồng ý với cha của chúng tôi, để được đưa cho các tùy chỉnh 
của 



dân ngoại, nhưng thay vì đã giữ phong cách riêng của họ 

sống: cho người đó gây ra, họ yêu cầu chúng ta, mà chúng tôi 

nên bị chúng sống sau khi luật pháp riêng của họ. 

{11:25} tại sao tâm của chúng tôi là, quốc gia này sẽ trong 

còn lại, và chúng tôi đã xác định để khôi phục chúng của ngôi 
đền, 

họ có thể sống theo phong tục của họ 

ông cha. 

{11:26} thou shalt làm tốt vì vậy để gửi unto chúng, 

và cấp cho họ hòa bình, mà khi họ được chứng nhận của chúng 
tôi 

quan tâm, họ có thể là trong sự thoải mái tốt, và bao giờ đi vui 
vẻ 

về vấn đề riêng của họ. 

{11:27} và bức thư nhà vua cho đến các quốc gia của các 

Người Do Thái là sau khi theo cách này: vua Antiochus sendeth 

lời chào cho đến hội đồng, và phần còn lại của người Do Thái: 

{11:28} nếu ye giá vé tốt, chúng tôi có mong muốn của chúng 
tôi; chúng tôi cũng đang trong 

sức khỏe tốt. 

{11:29} Menelaus tuyên bố unto chúng tôi, mong muốn của bạn 
là 



để trở về nhà, và làm theo kinh doanh của bạn: 

{11:30} tại sao họ sẽ khởi hành sẽ có an toàn 

tiến hành cho đến ngày Xanthicus, thirtieth với an ninh. 

{11:31} và người Do Thái phải sử dụng loại riêng của họ của các 
loại thịt 

và pháp luật, như trước; và không ai trong số họ bất cứ cách 
cách 

sẽ được molested cho những điều ignorantly thực hiện. 

{11:32} tôi đã gửi cũng Menelaus, rằng ông có thể thoải mái 

bạn. 

{11:33} giá vé ye tốt. Trong các trăm bốn mươi và thứ tám 

năm nay, và vào ngày 15 của tháng Xanthicus. 

{11:34} the La Mã cũng đã gửi unto chúng một lá thư 

có chứa các từ này: Quintus Memmius và Titus 

Manlius, đại sứ người La Mã, gửi lời chào đến 

người Do Thái. 

{11:35} Lysias nào anh em họ của vua hath 

cấp, thời chúng tôi cũng đang cũng hài lòng. 

{11:36} nhưng chạm vào những thứ như ông đánh giá là 

được gọi là vua, sau khi ye có thông báo đó, gửi một 

forthwith, chúng tôi có thể tuyên bố vì nó là thuận tiện cho bạn: 



cho chúng tôi bây giờ sẽ Antioch. 

{11:37} do đó gửi một số với tốc độ, chúng tôi có thể 

biết những gì là tâm trí của bạn. 

{11:38} chia tay. Trăm này và tám và fortieth 

năm nay, ngày 15 của tháng Xanthicus. 

{12:1} khi công ước này đã được thực hiện, Lysias đã đi 

cho nhà vua, và người Do Thái về chăn nuôi của họ. 

{12:2} nhưng của governours một số nơi, 

Đọc và Apollonius là con trai của Genneus, cũng 

Hieronymus, và Demophon, và bên cạnh họ Nicanor các 

thống đốc của Síp, sẽ không ảnh hưởng họ được yên tĩnh và 

sống trong hòa bình. 

{12:3} người đàn ông của Joppa cũng đã làm một hành động 
ungodly như vậy: 

họ cầu nguyện người Do Thái sống trong số họ đi với họ 

vợ và con vào những chiếc thuyền mà họ đã chuẩn bị, 

như thể họ đã có nghĩa là họ không có tổn thương. 

{12:4} người chấp nhận của nó theo phổ biến 

nghị định của thành phố, là mong để sống trong hòa bình, và 

nghi ngờ gì: nhưng khi họ đã đi ra vào các 



sâu, họ chết đuối không ít hơn hai trăm họ. 

{12:5} khi Judas nghe này đối xử tàn ác làm unto của mình 

bào, ông đã chỉ huy những người đã được với anh ta 

làm cho chúng sẵn sàng. 

{12:6} và gọi điện thoại khi Thiên Chúa là thẩm phán công bình, 
ông 

đến với những kẻ giết người của anh trai của ông, và đốt cháy 
các 

Haven của đêm, và thiết lập thuyền trên lửa, và những người 
đã bỏ chạy 

chổ kia ông xoay. 

{12:7} và khi thị xã được đóng lên, ông đã đi 

lạc hậu, nếu như ông sẽ trở lại để gốc ra tất cả chúng trong các 

thành phố của Joppa. 

{12:8} nhưng khi ông nghe nói rằng các Jamnites được đầu óc 

để trong giống như cách thức làm unto những người Do Thái 
sống trong số đó, 

{12:9} ông đến khi các Jamnites cũng của đêm, và thiết lập 

bắn vào nơi ẩn náu và Hải quân, vì vậy mà ánh sáng của ngọn 
lửa 

được nhìn thấy tại Jerusalem hai trăm bốn mươi furlongs off. 

{12:10} bây giờ khi họ đã đi từ từ đó chín 



furlongs trong hành trình của họ về hướng đọc, không có ít hơn 

năm ngàn đàn ông trên bàn chân và 500 kị binh của các 

Arabians thiết khi anh ta. 
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{12:11} và rồi đã có một trận đánh rất đau; Nhưng 

Judas' bên bởi sự giúp đỡ của Thiên Chúa đã chiến thắng; Vì vậy 
mà các 

Nomades Arabia, đang được khắc phục, besought Judas cho 

hòa bình, đầy hứa hẹn để cung cấp cho anh ta gia súc, và để 
niềm vui 

Anh ta bằng cách khác. 

{12:12} thì Judas, thực sự nghĩ rằng họ sẽ 

lợi nhuận trong nhiều điều, cấp cho họ hòa bình: trên ấy 

họ bắt tay, và vì vậy họ rời đến lều của họ. 

{12:13} ấy cũng về để làm cho một cây cầu để một số 

thành phố mạnh được rào về với những bức tường, và 

nơi sinh sống của người dân của các thợ lặn nước; và tên của 
nó 

là Caspis. 

{12:14} nhưng họ đã được bên trong nó đặt niềm tin như vậy 
các 



sức mạnh của các bức tường và cung cấp các victuals, mà họ 

hành xử tự rudely đối với họ rằng đã có 

Judas, Lan can và blaspheming, và thốt ra những lời như 

đã không thể nói. 

{12:15} tại sao Judas với công ty của mình, kêu gọi 

Chúa rất lớn của thế giới, những người mà không có rams hoặc 
động cơ 

chiến tranh đã làm diễn viên xuống Jericho trong thời gian của 
Joshua, đã cho một 

khốc liệt cuộc tấn công chống lại các bức tường, 

{12:16} đã thành phố của sẽ của Thiên Chúa, và thực hiện 

không thể nói tàn, đến rằng furlongs hồ 2 

rộng gần vị trí liền kề thereunto, được điền đầy đủ, đã được 
nhìn thấy. 

chạy với máu. 

{12:17} sau đó rời họ sau đó bảy trăm 

và năm mươi furlongs, và đến Characa unto những người Do 
Thái mà 

được gọi là Tubieni. 

{12:18} nhưng đối với đọc, họ tìm thấy anh ta không phải trong 
các 

địa điểm: đối với trước khi ông đã cử bất kỳ điều, ông rời 



từ đó, có để lại một đội quân đồn trú rất mạnh ở một số 

tổ chức. 

{12:19} howbeit Dositheus và Sosipater, những người đã 

Đội trưởng Maccabeus', đã đi ra, và xoay những người đó 

Nhưng để lại tại pháo đài trên mười ngàn người đàn ông. 

{12:20} Maccabeus và dao quân đội của mình bởi các ban nhạc, 
và 

Đặt chúng trong các ban nhạc, và đi ngược lại đọc, những người 

đã về anh ta một trăm và hai mươi nghìn người đàn ông của 
bàn chân, 

và hai nghìn và 500 kị binh. 

{12:21} bây giờ khi đọc có kiến thức của Judas' 

sắp tới, ông gửi những người phụ nữ và trẻ em và khác 

Giữ hành unto một pháo đài gọi là Carnion: đối với thị trấn 

khó có thể vây hãm, và thoải mái đi đến, theo lý do của các 

straitness của tất cả các nơi. 

{12:22} nhưng khi Judas ban nhạc đầu tiên của mình trong tầm 
nhìn, các 

kẻ thù, được smitten với sợ hãi và khủng bố thông qua các 

xuất hiện của ông ai seeth tất cả mọi thứ, bỏ chạy amain, một 
trong những 



chạy vào bằng cách này, một cách nào đó, như vậy như là họ đã 

thông thường đau của người đàn ông của mình, và bị thương 
với điểm số 

thanh kiếm của riêng của họ. 

{12:23} Judas cũng là một cách rất nghiêm túc theo đuổi chúng, 

giết những người xấu xa wretches, trong số đó, ông xoay 
khoảng ba mươi 

nghìn người. 

{12:24} hơn nữa nhưng mình rơi vào tay 

Dositheus và Sosipater, người mà ông besought với nhiều 

Các thủ công để anh đi với cuộc sống của mình, vì ông đã có 
nhiều người trong số các 

Người Do Thái của cha mẹ và anh trai của một số người trong 
số họ, những người, nếu 

họ đưa anh ta đến chết, không nên coi. 

{12:25} do đó, khi ông đã đảm bảo với họ từ nhiều 

rằng ông sẽ khôi phục lại chúng mà không làm tổn thương, theo 
các 

thỏa thuận, họ để anh ta đi cho tiết kiệm của anh trai của họ. 

{12:26} Maccabeus sau đó hành quân ra để Carnion, và 

để đền Atargatis, và có ông xoay năm và hai mươi 

nghìn người. 



{12:27} và sau khi ông đã đặt sang chuyến bay và bị phá hủy 

họ, Judas loại bỏ các chủ nhà về hướng Ephron, một thành phố 
mạnh mẽ, 

trong đó Lysias abode, và vô số tuyệt vời của thợ lặn 

Quốc gia, và những người đàn ông trẻ mạnh giữ các bức tường, 
và 

bảo vệ họ vi đại: trong đó cũng là tuyệt vời cung cấp 

động cơ và Phi tiêu. 

{12:28} nhưng khi Giuđa và công ty của ông đã kêu gọi 

Almighty Thiên Chúa, với sức mạnh của ông breaketh sức mạnh 
của 

kẻ thù của mình, họ giành được thành phố, và xoay hai mươi và 
năm 

nghìn người trong số họ đã được bên trong, 

{12:29} từ đó họ khởi hành đến Scythopolis, mà 

Lieth sáu trăm furlongs từ Jerusalem, 

{12:30} nhưng khi người Do Thái sống có đã làm chứng 

mà Scythopolitans các xử lý yêu thương họ, và 

entreated họ vui lòng trong thời gian nghịch cảnh của họ; 

{12:31} họ đã cho họ Cám ơn, mong muốn họ 

thân thiện vẫn unto chúng: và do đó, họ đã đến Jerusalem, các 



bữa cơm của các tuần tiếp cận. 

{12:32} và sau những bữa cơm, được gọi là Lễ Ngũ tuần, họ đi 

quy định đối với Gorgias của Idumea, 

{12:33} người ra đến với ba ngàn người đàn ông của bàn chân 

và bốn trăm kị binh. 

{12:34} và nó đã xảy ra mà ở của họ chiến đấu với nhau một 

vài người trong số những người Do Thái đã bị giết. 

{12:35} tại Dositheus thời gian đó, một trong Bacenor của 

công ty, những người đã cưỡi và một người đàn ông mạnh mẽ, 
đã 

vẫn theo Gorgias, và tham gia các tổ chức của áo của mình đã 
thu hút anh ta bằng 

lực lượng; và khi ông đã có thể lấy mà nguyền rủa người đàn 
ông còn sống, 

kỵ sĩ của Thracia đến khi anh ta smote ngoài khơi của mình 

vai, do đó Gorgias chạy trốn cùng Marisa. 

{12:36} bây giờ khi mà còn với Gorgias có 

đấu tranh lâu dài, và bị mệt mỏi, Judas kêu gọi Chúa, 

ông sẽ shew mình để là trợ giúp và lãnh đạo của họ 

trận đánh. 



{12:37} và với điều đó, ông bắt đầu bằng ngôn ngữ riêng của 
mình, và 

Các Thánh Vịnh hát với một giọng nói lớn, và đổ xô không dự 
định trước khi 

Gorgias' người đàn ông, ông đưa họ đến chuyến bay. 

{12:38} để Judas tụ tập các máy chủ của mình, và đến thành 
phố 

của Odollam, và khi ngày thứ bảy, họ tinh khiết 

chính mình, như tuỳ chỉnh, và giữ ngày Sa-bát trong các 

cùng một chỗ. 

{12:39} và vào các ngày sau, khi việc sử dụng có, 

Giuđa và công ty của mình đến để đưa lên các cơ quan của họ 

mà đã bị giết, và chôn chúng với kinsmen của họ trong của họ 

ngôi mộ của người cha. 
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{12:40} bây giờ dưới áo khoác của ai đó bị giết 

họ tìm thấy những thứ được cung hiến cho thần tượng của 
Jamnites, 

đó người Do Thái bị cấm của pháp luật. Sau đó mỗi người đàn 
ông 

thấy điều này là nguyên nhân tại sao họ đã bị giết. 

{12:41} tất cả mọi người, do đó ca ngợi Chúa, người công chính 



Thẩm phán, những người đã mở ra những điều đã được giấu, 

{12:42} Betook mình cùng cầu nguyện, và besought 

Anh ta có sin cam kết hoàn toàn có thể được đưa ra khỏi 

tưởng niệm. Bên cạnh đó, rằng Judas cao quý exhorted những 
người 

để giữ cho mình khỏi tội lỗi, forsomuch như họ đã thấy trước 

đôi mắt của mình những điều đến để vượt qua cho tội lỗi của 
những người 

mà đã bị giết. 

{12:43} và khi ông đã thực hiện một tập hợp trong suốt 

công ty tổng của hai ngàn drachms bạc, 

ông đã gửi nó đến Jerusalem để cung cấp một tội lỗi cung cấp, 
làm trong đó 

Rất tốt và trung thực, trong đó ông đã tâm sự 

phục sinh: 

{12:44} nếu ông đã không hy vọng rằng họ đã bị giết 

nên đã tăng lên một lần nữa, nó đã được thừa và vô ích để 

cầu nguyện cho người chết. 

{12:45} và cũng trong đó ông nhận thức rằng đó là tuyệt vời 

ủng hộ đặt cho những người mà chết ngoan đạo, nó đã là một 
thánh và 



tư tưởng tốt. Và rồi anh ta thực hiện hòa giải một cho các 

chết rồi, mà họ có thể được gửi từ tội lỗi. 

{13:1} trong các trăm bốn mươi chín năm nó đã nói với 

Judas, mà Antiochus Eupator đã tới với một tuyệt vời 

điện vào Judea, 

{13:2} và với anh ta Lysias bảo vệ mình, và người cai trị của 
mình 

vấn đề, có hoặc là họ một Grecian sức mạnh của footmen, 

một trăm và mười ngàn, và kị binh năm ngàn 

và ba trăm và voi hai và hai mươi, và ba 

hàng trăm xe trang bị máy móc. 

{13:3} Menelaus cũng gia nhập mình với họ, và 

Tuyệt vời dissimulation khuyến khích Antiochos, không phải cho 
các 

bảo vệ đất nước, nhưng vì anh nghĩ rằng để có 

được thực hiện thống đốc. 

{13:4} nhưng các vua của các vua chuyển Antiochus tâm 

Đối với điều này ác wretch, và Lysias thông báo nhà vua 

người đàn ông này là nguyên nhân của tất cả các nghịch ngợm, 
vì vậy mà nhà vua 

chỉ huy để đưa anh ta unto Berea, và đưa anh ta 



cái chết, như cách mà là ở chỗ đó. 

{13:5} bây giờ đã có trong đó diễn ra một tháp 50 cubits 

cao, đầy đủ của tro, và nó có một vòng dụng cụ mà trên 

mọi mặt treo cổ xuống vào đống tro tàn. 

{13:6} và nguyên vẹn được lên án của sacrilege, hoặc 

có cam kết bất kỳ tội phạm đại khác, có đã làm tất cả mọi người 

lực đẩy anh ta cho đến chết. 

{13:7} như vậy một cái chết nó xảy ra rằng người đàn ông độc 
ác phải chết, 

không có quá nhiều như là được chôn cất ở trái đất; và rằng 
hầu hết 

justly: 

{13:8} cho nhân vì ông đã phạm nhiều tội lỗi 

về bàn thờ, mà ngọn lửa và tro được thần thánh, ông đã nhận 
được 

cái chết của ông trong đống tro tàn. 

{13:9} bây giờ vua đến với một barbarous và kiêu căng 

tâm trí để làm đến nay tồi tệ hơn để người Do Thái, hơn đã 
được thực hiện tại của mình 

Cha của thời gian. 

{13:10} điều đó khi Judas cảm nhận, ông 



chỉ huy vô số để kêu gọi đêm Chúa và 

ngày, rằng nếu bao giờ tại bất kỳ thời điểm nào khác, ông nào 
bây giờ cũng giúp 

họ đang tại thời điểm được đưa từ Pháp luật của họ, từ của họ 

Quốc gia, và từ ngôi đền thần thánh: 

{13:11} và rằng ông sẽ không bị người dân, trong đó có 

ngay cả bây giờ được nhưng một chút làm mới, được chinh 
phục đến 

Các quốc gia báng bổ. 

{13:12} như vậy khi họ đã có tất cả làm điều này với nhau, và 

besought Chúa thương xót với khóc và ăn chay, và 

nằm phẳng trên mặt đất ba ngày dài, Judas, có 

exhorted họ, dưới quyền chỉ huy chúng nên một sự sẵn sàng. 

{13:13} và Judas được ngoài với các trưởng lão, 

xác định, trước khi máy chủ của nhà vua nên nhập vào Judea, 

và nhận được thành phố, để đi ra và cố vấn đề trong cuộc đấu 
tranh của các 

Trợ giúp của Chúa. 

{13:14} do đó, khi ông đã cam kết tất cả để tác giả của 

trên thế giới, và binh lính của ông chống lại manfully, thậm chí 
exhorted 



cho đến chết, đối với pháp luật, các ngôi đền, thành phố, quốc 
gia, 

và khối thịnh vượng chung, ông đóng trại bởi Modin: 

{13:15} và có cho watchword với họ rằng 

nói về anh ta, chiến thắng là của Thiên Chúa; với hầu hết valiant 

và sự lựa chọn người đàn ông trẻ ông đã đi vào vào lều của nhà 
vua bằng cách 

Ban đêm, và quay trong khoảng bốn nghìn người cắm trại, và 

chiefest những con voi, với tất cả những gì khi anh ta. 

{13:16} và cuối cùng họ với đầy đủ các trại sợ hãi và 

Ðức, và rời với thành công tốt. 

{13:17} này được thực hiện trong giờ nghỉ trong ngày, vì 

bảo vệ của Chúa đã giúp đỡ anh ta. 

{13:18} bây giờ khi nhà vua đã lấy một hương vị của các 

manliness của người Do Thái, ông đã đi về để đưa giữ bằng 

chính sách, 

{13:19} và hành quân về hướng Bethsura, là một 

mạnh mẽ giữ của người Do Thái: nhưng ông đã được đưa vào 
chuyến bay, thất bại, và 

bị mất của người đàn ông của mình: 

{13:20} cho Judas đã truyền đạt unto chúng đã ở trong đó 



những điều đó là cần thiết. 

{13:21} nhưng Rhodocus, những người đã trong máy chủ của 
người Do Thái, 

tiết lộ những bí mật để những kẻ thù; do đó ông đã 

đã tìm ra, và khi họ đã nhận anh ta, họ đưa anh ta 

nhà tù. 

{13:22} vua đối xử với họ trong Bethsum các 

lần thứ hai, đưa bàn tay của mình, đưa họ của, rời, chiến đấu 

với Judas, đã được khắc phục; 

{13:23} Heard Philip rằng, những người đã được trái trên các 
vấn đề trong 

Antioch, là tuyệt vọng cong, confounded, intreated các 

Người Do Thái, gửi bản thân, và sware cho tất cả các điều kiện 
tương đương, 

đồng ý với họ, và cung cấp sự hy sinh, tôn vinh các 

ngôi đền, và xử lý vui lòng nơi, 

{13:24} và chấp nhận của Maccabeus, làm cho anh ta 

Các thống đốc chính từ Ptolemais unto Gerrhenians; 

{13:25} đến Ptolemais: có người đã grieved 
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cho ước; cho họ bắt đầu đổ, vì họ sẽ 



thực hiện công ước của khách sạn vô hiệu: 

{13:26} Lysias đã đi đến chỗ phán quyết, nói như 

nhiều khi có thể bảo vệ gây ra, thuyết phục, 

bình, làm họ cũng bị ảnh hưởng, trở lại Antioch. 

Do đó, nó đã đi chạm vào sắp tới của nhà vua và khởi hành. 

{14:1} sau khi ba năm là Judas thông báo, rằng 

Demetrios con trai của Seleukos, có đưa vào bởi nơi ẩn náu 

của Tripolis với một sức mạnh rất lớn và Hải quân, 

{14:2} đã đưa đất nước, và giết chết Antiochus, và 

Lysias bảo vệ của mình. 

{14:3} Alcimus một bây giờ, những người đã là linh mục cao, và 

có ô nhiễm chính là trong thời đại của các mingling 

với dân ngoại, nhìn thấy mà không có nghĩa là ông có thể tiết 
kiệm 

chính mình, cũng không có bất kỳ truy cập nhiều hơn để bàn 
thờ Thánh, 

{14:4} đến vua Demetrius trong các hàng trăm và một 

và 50 năm, trình bày cho anh ta một Vương miện vàng, và một 

lòng bàn tay, và cũng của boughs được sử dụng đã long trọng 
trong 

đền thờ: và như vậy ngày hôm đó ông giữ hòa bình của mình. 



{14:5} Howbeit có nhận được cơ hội để tiếp tục của mình 

enterprize ngu si, và được gọi là vào tư vấn của 

Demetrius, và hỏi làm thế nào những người Do Thái đứng bị 
ảnh hưởng, và 

những gì họ dự định, ông trả lời thereunto: 

{14:6} những người Do Thái, mà ông gọi là Assideans, mà 

đội trưởng là Judas Maccabeus, nuôi dưỡng các cuộc chiến 
tranh và được seditious, 

và sẽ không để cho phần còn lại trong hòa bình. 

{14:7} vì vậy tôi bị tước mỏ tổ tiên 

tôn vinh, tôi có nghĩa là các linh mục cao, bây giờ đang đi ở đây: 

{14:8} đầu, quả thật cho việc chăm sóc unfeigned tôi có điều 

liên quan đến vua; và thứ hai, thậm chí cho rằng tôi có ý định 

Rất tốt của tôi sở hữu bào: cho tất cả các quốc gia của chúng tôi 
là 

không có đau khổ nhỏ qua xử lý unadvised của họ 

aforersaid. 

{14:9} tại sao, O king, nhìn thấy knowest tất cả các 

mọi thứ, cẩn thận cho đất nước và dân tộc ta, đó là 

ép về mọi mặt, theo khoan hồng mà ngươi 

dễ dàng shewest cho tất cả. 



{14:10} miễn là Giuđa liveth, nó là không thể mà 

nhà nước cần được yên tĩnh. 

{14:11} này không sớm được nói của anh ta, nhưng những 
người khác 

bạn bè của nhà vua, đang cố thiết lập chống lại Judas, đã làm 

Thêm hương Demetrius. 

{14:12} và forthwith gọi Nicanor, người đã từng 

bậc thầy của những con voi, và làm cho ông thống đốc 

Judea, ông đã gửi cho anh ta ra, 

{14:13} chỉ huy anh ta để giết Judas, và phân tán 

họ được với anh ta, và làm giáo sĩ tối cao Alcimus 

đền thờ tuyệt vời. 

{14:14} sau đó các người da man, đó đã bỏ chạy khỏi Judea từ 

Judas, đến để Nicanor của đàn gia cầm, nghĩ đến các thiệt hại 
và 

tai ot Do Thái được phúc lợi của họ. 

{14:15} bây giờ khi người Do Thái nghe nói sắp tới của Nicanor, 

và rằng các người da man đã lên chống lại họ, họ bỏ trái đất 

Theo người đứng đầu của họ, và thực hiện supplication với anh 
ta rằng có 



thiết lập người dân của mình cho bao giờ hết, và những người 
luôn luôn helpeth của mình 

phần với các biểu hiện của sự hiện diện của mình. 

{14:16} như vậy tại lệnh của thuyền trưởng họ 

loại bỏ straightways từ đó, và đến gần 

họ ở thành phố Dessau. 

{14:17} bây giờ, Simon, em trai của Judas, đã tham gia trận 
chiến 

Nicanor, nhưng là một chút discomfited thông qua các 

im lặng đột ngột của kẻ thù của mình. 

{14:18} Tuy nhiên Nicanor, buổi điều trần của manliness 

chúng được với Judas, và courageousness mà 

họ đã chiến đấu cho đất nước của họ, durst cố vấn đề 

bởi thanh gươm. 

{14:19} tại sao ông đã gửi Posidonius và Theodotus, 

và Mattathias, để làm cho hòa bình. 

{14:20} do đó, khi họ đã cố vấn lâu dài 

bởi, và thuyền trưởng đã thực hiện vô số 

làm quen thảm, và nó xuất hiện rằng họ đã là tất cả 

một trong những quan tâm, họ đồng ý với cam, 

{14:21} và bổ nhiệm một ngày để đáp ứng với nhau bởi 



bản thân: khi ngày đến và phân đã được thiết lập cho 

hoặc là của họ, 

{14:22} Ludas đặt người đàn ông vũ trang sẵn sàng ở thuận tiện 

địa điểm, vì sợ phản bội một số nên được thực hành đột nhiên 
bởi 

những kẻ thù: vì vậy, họ thực hiện một hội nghị peaceable. 

{14:23} bây giờ Nicanor abode ở Jerusalem, và đã không có 

đau, nhưng đã gửi đi những người đã đổ xô đến anh ta. 

{14:24} và ông sẽ không sẵn sàng có Judas ra khỏi mình 

Sight: đối với ông yêu người đàn ông từ trái tim mình 

{14:25} ông cầu nguyện cho anh ta cũng có một người vợ, và để 
beget 

trẻ em: vì vậy, ông kết hôn, được yên tĩnh, và tham gia trong 
cuộc sống này. 

{14:26} nhưng Alcimus, nhận thấy tình yêu là 

betwixt họ, và xem xét các ước đó là 

thực hiện, đã đến Demetrius, và nói với ông rằng Nicanor 

ảnh hưởng không tốt đối với nhà nước; cho rằng ông đã tấn 
phong 

Judas phản bội đến lĩnh vực của mình, là người kế nhiệm của 
vua. 

{14:27} thì các vua là trong một cơn thịnh nộ, và gây với 



những lời buộc tội của người đàn ông xấu xa nhất, đã viết để 
Nicanor, 

biểu hiện rằng ông đã được nhiều khó chịu với cam, 

và chỉ huy rằng ông nên gửi Maccabeus 

tù nhân trong sự vội vàng tất cả unto Antioch. 

{14:28} khi này đến để Nicanor của buổi điều trần, 

nhiều confounded vào chính mình, và lấy nó lại rằng ông 

nên làm vô hiệu các bài viết đã được thoả thuận, các 

người đàn ông đang ở không có lỗi. 

{14:29} nhưng vì không có đối phó chống lại các 

vua, ông theo dõi thời gian của mình để thực hiện điều này 
bằng chính sách. 

{14:30} Tuy nhiên, khi Maccabeus thấy rằng 

Nicanor giờ đã bắt đầu được churlish unto ngài, và rằng ông 
entreated 

Anh ta khoảng hơn ông wont, nhận thấy rằng những 

hành vi chua đến không tốt, ông tập hợp với nhau không một 

vài người đàn ông của mình, và rút mình khỏi Nicanor. 

{14:31} nhưng khác, biết rằng ông là đáng chú ý là 
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ngăn chặn bởi Judas' và chính sách, trở thành đại thánh 



ngôi đền, và chỉ huy các linh mục, trong đó đã cung cấp cho họ 

thông thường hy sinh, để cung cấp cho anh ta những người đàn 
ông. 

{14:32} và khi họ sware mà họ không thể nói 

nơi mà người đàn ông là người mà ông đã tìm kiếm, 

{14:33} ông kéo dài ra tay phải của ông đối với các 

ngôi đền, và thực hiện một lời tuyên thệ theo cách này: nếu ye 
sẽ không 

cung cấp cho tôi Judas là một tù nhân, tôi sẽ đặt này đền thờ 
Thiên Chúa 

ngay cả với mặt đất, và tôi sẽ phá vỡ bàn thờ, và 

dựng lên một ngôi đền nổi tiếng unto Bacchus. 

{14:34} sau những lời ông rời. Sau đó là các linh mục 

nâng lên bàn tay của họ hướng tới thiên đàng và besought Anh 
mà 

từng là một hậu vệ của dân tộc của họ, nói theo cách này; 

{14:35} thou, O Lord của tất cả mọi thứ, người cha đã cần số 

không có gì, wast hài lòng rằng ngôi đền thine cư 

có giữa chúng ta: 

{14:36} vì vậy bây giờ, Chúa Thánh O tất cả thánh thiện, Giữ 

ngôi nhà này từng undefiled, mà gần đây đã được làm sạch, và 



dừng mọi miệng bất công. 

{14:37} bây giờ bị cáo buộc có unto Nicanor một Razis, 

một trong các trưởng lão của Jerusalem, một người yêu của 
countrymen của mình, 

và một người đàn ông rất tốt báo cáo, cho lòng tốt của ông là 

gọi là một người cha của người Do Thái. 

{14:38} nhất trong thời gian trước đây, khi họ trộn lẫn không 

mình với dân ngoại, ông đã bị cáo buộc 

Do Thái giáo, và đã mạnh dạn jeopard cơ thể của mình và cuộc 
sống với tất cả 

vehemency cho các tôn giáo của người Do Thái. 

{14:39} để Nicanor, sẵn sàng tuyên bố ghét rằng ông 

trần cho đến người Do Thái, đã gửi trên 500 người đàn ông của 
chiến tranh 

đưa anh ta: 

{14:40} cho ông nghĩ rằng bằng cách lấy anh ta để làm những 
người Do Thái 

nhiều tổn thương. 

{14:41} bây giờ vô số khi nào đã thực hiện các 

tháp, và bị hỏng dữ dội vào cửa bên ngoài, và bade 

lửa đó nên được đưa đến đốt nó, ông đang được sẵn sàng để 



đưa vào mỗi bên rơi khi thanh kiếm của mình; 

{14:42} lựa chọn là để chết manfully, hơn để đi 

vào tay của những kẻ ác, để được lạm dụng bằng cách khác hơn 

beseemed đời cao quý: 

{14:43} nhưng thiếu đột quỵ thông qua sự vội vàng, các 

vô số cũng gấp rút trong cửa, anh chạy mạnh dạn lên đến 

Các bức tường, và diễn viên mình manfully trong số các 

dày của họ. 

{14:44} nhưng họ nhanh chóng đưa trở lại, và một space 

thực hiện, ông đã giảm xuống vào giữa chỗ vô hiệu. 

{14:45} Nevertheless, trong khi đã có nhưng hơi thở trong vòng 

Anh ta bị viêm với sự tức giận, ông tăng lên; và mặc dù ông 

máu gushed ra như vòi nước, và những vết thương đã 

grievous, nào được nêu ra, ông chạy qua giữa throng; và 

đứng trên một tảng đá dốc đứng, 

{14:46} khi máu của ông là bây giờ khá đi, ông 

ngắt ra ruột của mình, và đưa họ trong cả hai tay, 

ông đúc chúng khi throng, và gọi theo Chúa 

cuộc sống và tinh thần để khôi phục lại nó với những người một 
lần nữa, ông như vậy qua đời. 



{15:1} nhưng Nicanor, nghe rằng Judas và công ty của mình 

ở các địa điểm mạnh mẽ về Samaria, giải quyết mà không có 

bất kỳ nguy hiểm để khi họ thiết lập ngày Sa-bát. 

{15:2} Nevertheless người Do Thái bị bắt buộc phải đi 

Anh ta nói, O tiêu diệt không như vậy cruelly và barbarously, 
nhưng 

cung cấp cho vinh dự ngày hôm đó, ông, rằng seeth tất cả mọi 
thứ, hath 

vinh danh với sự thánh thiện trên tất cả các ngày. 

{15:3} sau đó đặt xí wretch yêu cầu, nếu 

đã có một Mighty một ở trên trời, trong đó có chỉ huy các 

Ngày Sa-bát để được giữ lại. 

{15:4} và khi họ nói, có ở trên trời sống 

Chúa và hùng vĩ, người chỉ huy vào ngày thứ bảy để 

lưu giữ: 

{15:5} thì nói khác, và tôi cũng là hùng vĩ khi 

trái đất, và tôi chỉ huy để mang vũ khí, và để làm vua 

kinh doanh. Nào được nêu ra, ông đã thu được không phải sẽ 
xấu xa của mình thực hiện. 

{15:6} để Nicanor trong vượt quá niềm tự hào và vẻ kiêu căng 

xác định thiết lập một tượng đài publick của chiến thắng 



Giuđa và họ đã được với anh ta. 

{15:7} Maccabeus, nhưng đã bao giờ chắc chắn rằng sự tự tin 
rằng các 

Chúa sẽ giúp anh ta: 

{15:8} tại sao ông exhorted người dân của mình không phải lo 
sợ các 

sắp tới của các người da man đối với họ, nhưng để nhớ các 

giúp mà trong thời gian trước đây họ đã nhận được từ Thiên 
đàng, 

và bây giờ để hy vọng chiến thắng và viện trợ, nên đi 

unto chúng từ Đấng toàn năng. 

{15:9} và như vậy an ủi họ ra khỏi Pháp luật và các 

nhà tiên tri, và withal đặt chúng trong tâm trí của những trận 
chiến mà 

họ thắng vện, ông làm cho họ vui vẻ hơn. 

{15:10} và khi ông đã khuấy lên tâm trí của họ, ông đã cho 

chúng của họ phí, xưng chúng therewithall falsehood 

Các người da man, và các vi phạm lời thề. 

{15:11} như vậy ông có vũ trang mỗi một trong số họ, không 
quá nhiều 

với bảo vệ lá chắn và spears, như với thoải mái và 

từ tốt: và bên cạnh đó, ông nói với họ một giấc mơ xứng đáng 



được tin tưởng, nếu như nó đã như vậy, quả thật vậy, mà đã 
không một 

chút vui mừng cho họ. 

{15:12} và đây là tầm nhìn của mình: Onias rằng, những người 
đã có 

đã là linh mục cao, một phẩm chất đạo Đức và một người đàn 
ông tốt, reverend trong 

cuộc trò chuyện, nhẹ nhàng trong điều kiện, cũng nói, và 

thực hiện từ một đứa trẻ trong tất cả các điểm của Đức hạnh, 
đang nắm giữ lên mình 

tay cầu nguyện cho toàn bộ cơ thể của người Do Thái. 

{15:13} này được thực hiện, trong giống như cách có xuất hiện 
một người đàn ông 

với lông màu xám, và vượt quá huy hoàng, những người đã của 
một 

hùng vĩ tuyệt vời và tuyệt vời. 

{15:14} thì Onias trả lời, nói rằng, đây là một người yêu 

Anh trai, những người prayeth nhiều cho người dân, và cho các 

thành phố thần thánh, để wit, Jeremias các tiên tri của Thiên 
Chúa. 

{15:15} whereupon Jeremias giữ ra tay phải của ông 

đã đến Judas gươm vàng, và cho nó một cách như vậy, spake 



{15:16} mang kiếm thánh này, một món quà từ Thiên Chúa, 
những 

mà ngươi chớ vết thương các đối thủ. 

{15:17} Vì vậy cũng được an ủi bởi những lời của 
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Judas, đã được rất tốt, và có thể khuấy chúng lên đến 

quên, và trái tim của người đàn ông trẻ, khuyến khích họ 

quyết tâm không để cắm trại, nhưng dũng cảm để khi thiết lập 

họ, và manfully để cố vấn đề xung đột, bởi vì các 

thành phố và các khu bảo tồn và ngôi đền đã gặp nguy hiểm. 

{15:18} để chăm sóc mà họ đã cho bà vợ của họ, và 

con cái của họ, của anh trai và folks, trong ít nhất là tài khoản 

với họ: nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất và chủ yếu là cho các 

đền thờ thần thánh. 

{15:19} cũng họ được trong thành phố đã có không ít nhất 

Chăm sóc, đang gặp rắc rối cho cuộc xung đột ở nước ngoài. 

{15:20} và bây giờ, khi tất cả đã xem xét những gì nên các 

thử nghiệm, và những kẻ thù đã được đến gần, và quân đội 

đã được thiết lập trong mảng, và các con thú thuận tiện đặt, và 
các 

kỵ binh ở cánh, 



{15:21} Maccabeus thấy sắp tới của vô số, 

và các chế phẩm thợ lặn của vỏ giáp, và không vừa lòng của 

Các con thú, kéo dài ra tay hướng về trên trời, và 

kêu gọi Chúa mà động kỳ diệu, và biết rằng 

chiến thắng cometh không phải bằng tay, nhưng ngay cả khi nó 
seemeth tốt để 

Anh ta, ông giveth nó đến như là xứng đáng: 

{15:22} Vì vậy trong lời cầu nguyện của mình, ông cho biết sau 
khi theo cách này; 

O Lord, ngươi didst gửi thiên thần ngươi trong thời gian Ezekias 

vua của Judea, và didst giết trong máy chủ của Sennacherib một 

hàng trăm fourscore và 5 ngàn: 

{15:23} tại sao bây giờ cũng, O Lord thiên đàng, gửi một 

angel tốt trước khi chúng tôi cho một nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi 
unto chúng; 

{15:24} và thông qua sức mạnh của cánh tay ngươi để cho 
những người 

bị ảnh hưởng với khủng bố, mà chống lại Chúa Thánh người 

blaspheme. Và ông đã kết thúc như vậy. 

{15:25} Nicanor giờ sau đó và họ đã được đi kèm với anh ta 

về phía trước với trumpet và các bài hát. 



{15:26} nhưng Giuđa và công ty của mình gặp phải những 

kẻ thù với invocation và cầu nguyện. 

{15:27} để chiến đấu với bàn tay của họ, và cầu nguyện 

unto Thiên Chúa với trái tim của họ, họ xoay không ít hơn ba 
mươi và 

năm ngàn đàn ông: cho đến sự xuất hiện của Thiên Chúa họ 

đã được rất nhiều vỗ tay hoan hô. 

{15:28} bây giờ khi trận đánh được thực hiện, quay trở lại 

với niềm vui, họ biết rằng Nicanor nằm chết trong khai thác của 
mình. 

{15:29} sau đó họ thực hiện một shout tuyệt vời và một tiếng 
ồn, 

ca ngợi Đấng toàn năng bằng ngôn ngữ riêng của họ. 

{15:30} và Judas, người đã từng bảo vệ của chính của 

Các công dân cả về cơ thể và tâm trí, và những người tiếp tục 
của mình 

tình yêu đối với countrymen của mình tất cả cuộc sống của 
mình, chỉ huy để 

tấn công ngoài khơi của Nicanor giờ đầu, và bàn tay của mình 
với vai của mình, 

và mang chúng đến Jerusalem. 

{15:31} do đó, khi ông đã có, và được gọi là họ của mình 



Quốc gia với nhau, và thiết lập các linh mục trước bàn thờ, ông 
đã gửi 

Đối với họ đó là tháp, 

{15:32} và kính họ thấp hèn Nicanor giờ đầu, và các 

bàn tay của blasphemer đó, mà với tự hào brags ông đã 

được kéo dài ra chống lại đền thờ thần thánh của Almighty. 

{15:33} và khi ông đã cắt ra lưỡi của đó 

ungodly Nicanor, ông chỉ huy rằng họ nên cho nó bằng cách 

mảnh cùng các con, và treo thưởng của mình 

điên rồ trước khi ngôi đền. 

{15:34} để mọi người khen ngợi về hướng thiên đường các 

Chúa vinh quang, nói, may mắn được ông rằng hath giữ riêng 
của mình 

nơi undefiled. 

{15:35} ông cũng treo cổ của Nicanor đầu khi tower, 

một dấu hiệu rõ ràng và hiển nhiên cho đến tất cả các sự giúp 
đỡ của Chúa. 

{15:36} và họ thụ phong linh mục tất cả với một nghị định phổ 
biến ở 

trường hợp không có để cho đi mà không trang trọng, nhưng 
đến ngày đó 

kỷ niệm ngày thirtieth của tháng thứ mười hai, mà trong các 



Syria lưỡi được gọi là Adar, ngày trước khi 'Mardocheus 

ngày. 

{15:37} như vậy đi nó với Nicanor: và từ thời gian đó 

quy định do Thái có thành phố quyền lực của họ. Và ở đây sẽ 

Tôi làm cho một kết thúc. 

{15:38} và nếu tôi đã làm tốt, và như là phù hợp các 

câu chuyện, đó là điều mà tôi mong muốn: nhưng nếu slenderly 
và meanly, 

đó là điều mà tôi có thể đạt được cho đến. 

{15:39} như là nó là hại để uống rượu hoặc nước một mình; 

và như rượu trộn lẫn với nước là dễ chịu và delighteth 

hương vị: ngay cả như vậy phát biểu Thái đóng khung 
delighteth tai 

họ đọc những câu chuyện. Và đây sẽ là một kết thúc 
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