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1. kniha Makabejská 

První kniha. kniha Makabejská 

{1:1} a stalo se to, že Alexander syn Filipa, 

Makedonština, který přišel z půdy Chettiim, měl 

porazil král Darius Peršanů a Médů, že on 

vládl v jeho užitku, první přes Řecko, 

{1:2} a mnoho válek a vyhrál mnoho silných drží, 

a zabil Králové země, 

{1:3} a šel do končin země a vzal 

kazí z mnoha národů, který praktikuje, že země byla zticha 

před ním; načež byl rozjásaný a jeho srdce bylo 

pozdvihl. 

{1:4} a posbíral náramně silní hostitele a vládl 

nad zemí a národů a králů, kteří se stali 

přítoky jemu. 

{1:5} a po tyto věci spadl nemocný a vnímané 

že by měl zemřít. 



{1:6} pročež zavolal své služebníky, jako byly 

čestný a byl vychován s ním od jeho 

Mládí, a jeho království mezi nimi, zatímco on byl 

ještě naživu. 

{1:7} tak Alexander vládl dvanáctky let a potom zemřel. 

{1:8} a jeho služebníci holé vládnout jeden každý na svém 
místě. 

{1:9} a po jeho smrti všichni dali korunky na 

samy o sobě; taky své syny za nimi mnoho let: a 

zlo se násobí v zemi. 

{1:10} a přišel z nich zlý kořen 

Antiochos zvaného Makabejští, syna Antiocha krále, 

Kdo byl rukojmí v Římě, a kraloval v 

sto a třicet a sedmý rok království 

Řekové. 

{1:11} v oněch dnech tam vyšel Izrael zlý muži, 

Kdo přesvědčil mnoho, řekl, nechte nás jít a 

pakt s pohany, které jsou kolem nás: od 

Odešli jsme od nich měli jsme mnoho smutku. 

{1:12} tak toto zařízení jim rád dobře. 



{1:13} pak byly některé z lidí, tak dopředu 

že šli ke králi, který jim dal povolení 

po obřadů pohan: 

{1:14} načež vybudovali místo cvičení na 

Jeruzalém podle zvyklostí pohan: 

{1:15} se sami neobřezaný a opustili 

svatou smlouvu a připojili se k pohanských, 

a byly prodány dělat neplechu. 

{1:16} teď když království vznikla před 

Antiochos, pomyslel si vládnout nad Egyptem, že on by mohl 

panovati dvě sféry. 

{1:17} pročež on vstoupil do Egypta s velkou 

velké vozy a sloni a jezdci a to 

velké námořnictvo, 

{1:18} a vedl válku proti Ptolemee králi Egypta: 

ale Ptolemee se ho bojí a uprchl; a mnozí byli 

zraněný k smrti. 

{1:19} tak dostali silný města v Egyptu 

a jejich kořisti. 

{1:20} a po té Antiochus už porazil Egypt, on 



opět se vrátil v těch sto čtyřicet a třetí rok a šel 

proti Izraeli a Jeruzalém s velkým množstvím, 

{1:21} a hrdě vstoupil do svatyně a vzal 

od hotelu Zlatý oltář a svícen světla a vše 

plavidla 

{1:22} a tabulka shewbread a lití 

nádoby a lahvičky. a kadidelnic zlata a závoj, 

a korunu a zlatými ornamenty, které byly před 

chrám, který stáhl. 

{1:23} vzal také stříbro a zlato a 

vzácné nádoby: také vzal skryté poklady které 

Nalezeno. 

{1:24} a kdy si vzal všechny pryč, on šel do jeho 

vlastní pozemek, s udělal velký masakr a mluvil velmi 

hrdě. 

{1:25} tedy byl velký smutek v Izraeli, v 

každé místo, kde byly; 

{1:26} tak, aby knížata a starší truchlil, Panny 

a mladí muži byly slabé a krása ženy 

byl změněn. 



{1:27} každý ženich vzal nářek a ona 

seděl v komoře manželství byl v tíže, 

{1:28} země také byl přesunut pro obyvatele 

této smlouvy a byl pokrytý celý dům Jákobův 

zmatek. 

{1:29} a po dvou letech plně Král poslal jeho 

hlavní sběratel hold až do města Judova, kteří přišli 

až do Jeruzaléma spolu s velkým množstvím, 

{1:30} a mírná slova mluvil unto je, ale vše bylo 

podvod: protože když se mu dal důvěru, spadl 

náhle po městě a to velmi bolí, a 

zničeno mnoho lidu Izraele. 

{1:31}, a když si vzal kořist města, on 

Set to na ohni a strhl domy a jejich stěny 

na všech stranách. 

{1:32} ale ženy a děti jsou v zajetí, a 

posedlá dobytek. 

{1:33} pak vybudoval se město David s velkou 

a silné zdi a s věže a to 

silné zpevnění pro ně. 



{1:34} a dali v něm hříšné národ, zlých lidí, 

a sebe v něm opevnili. 

{1:35} jsou také uloženy s brnění a potravin, a 

Když se sešli kořisti z Jeruzaléma, 

položili je tam nahoře, a tak se stali bolavé osidlo: 
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{1:36} bylo místo pro úklady proti 

svatyně a zlo protivníka do Izraele. 

{1:37} tak se prolévají nevinnou krev na všech stranách 

svatyně a poskvrnil ji: 

{1:38} praktikuje, že obyvatelé Jeruzaléma uprchl 

kvůli nim: načež proběhl město 

osídlení cizích lidí a začala být divná těm, které 

Narodili se v ní; a její vlastní děti ji opustil. 

{1:39} její svatyni byl položen odpad jako divočina, ji 

oslavy byly přeměněny na smutek, její sabat do 

vyčítat její čest do pohrdání. 

{1:40}, jak bylo její slávu, tak byl její potupa 

zvýšila, a její excelence byla proměněna v smutku. 

{1:41} navíc král Antiochus napsal celou svou 



království, že vše by mělo být jeden lid, 

{1:42} a každý by měl opustit jeho zákony: tak všichni 

pohanských dohodli podle přikázání krále. 

{1:43} Ano, mnoho také Izraelité souhlasil s jeho 

náboženství a obětovali modly a znesvětily sabatu. 

{1:44} pro Král poslal dopisy posly k 

Jeruzalém a města Juda, která by měla následovat 

zvláštní zákony své země, 

{1:45} a chraň, zápaly a oběti, a 

Nabídka pití, v chrámu; a že by vulgární 

Sabat a festivalových dnů: 

{1:46} a znečišťují svatyně a svaté lidi: 

{1:47} nastavit oltáře a hájů a kaplí idoly, a 

obětovat prasečí tělo a nečistá zvířata: 

{1:48} že měli také nechat své děti 

neobřezaný a jejich duše ohavné se všemi 

způsob nečistoty a zhanobení: 

{1:49} na konci mohli zapomenout zákon a změnit 

všechny obřady. 

{1:50} a kdo by to v souladu 



přikázání krále, řekl, by měl zemřít. 

{1:51} týž způsobem on napsal celou svou 

království a jmenovaný dohlížitelé nad všech lidí, 

velitelem města Juda obětovat, město od města. 

{1:52} pak mnoho lidí byli shromážděni k nim, 

totiž každý, kdo opustil zákon; a tak se 

potvrzené zel v zemi; 

{1:53} a řídil Izraelity do tajných míst, dokonce i 

kamkoli mohli utéct za pomoc. 

1:54 {} teď patnáctého dne měsíce Casleu, v 

sto čtyřicet a pátý rok, rozbili ohavnost 

Desolation na oltáři a vybudoval idol oltáře v celém 

města Juda na každé straně; 

{1:55} a upálen kadidlo na dveře svých domů, a 

v ulicích. 

{1:56} a kdy museli pronajmout v kusech knihy 

zákon, který zjistili, že je spálili s ohněm. 

{1:57} a kdo byl nalezen s některou knihu 

v zákoně, nebo pokud spáchal na právo, král 

přikázání bylo, že by měli dát ho k smrti. 



{1:58} tak to, že jejich úřadem k Izraelitům 

každý měsíc, tolik jak byly nalezeny ve městech. 

{1:59} nyní pět a dvacáté den v měsíci se 

oběť na oltáři idol, která byla na oltář 

Bůh. 

{1:60} v té době podle přikázání 

dali k smrti některé ženy, které byly příčinou jejich 

děti se obřezat. 

{1:61} a pověsili kojence o své krky, a 

závitové svých domů a pobili, které měl obřezaný 

je. 

{1,62} Howbeit mnohým v Izraeli byly plně vyřešen a 

potvrdila sama o sobě není k jídlu, žádná nečistá věc. 

{1: 63} Proč raději zemřít, že nemusí být 

znesvětil s masem, a že nemusí vulgární svatého 

paktu: takže pak zemřeli. 

{1: 64} a byl velmi velký hněv na Izrael. 

{2:1} v těchto dnech vznikl Mattathias syna Johna, 

syn Simeon, kněz ze synů Joarib, z 

Jeruzalém a bydleli v Modin. 



{2:2} a měl pět synů, Joannan, zvané Caddis: 

{2:3} Simon; názvem Thassi: 

{2:4} Jidáše, který se jmenoval Maccabeus: 

{2:5} Eleazar, zvané Avaran: a Jonathan, jehož 

příjmení bylo Apphus. 

{2:6}, a když viděl rouhání, které byly 

spáchané v Juda a Jeruzaléma, 

{2:7} řekl, běda je já! Proč se narodil vidět 

Toto utrpení mého lidu a svatého města a bydlet 

tam, když to se dostalo do rukou nepřítele, a 

svatyně do rukou cizích lidí? 

{2:8} její chrám se stal jako člověk bez slávy. 

{2:9} její nádherné nádoby se unést do zajetí, 

její děti jsou zabiti v ulicích, její mladí muži s 

meč nepřítele. 

{2,10} co národ podlé měla roli v její království 

a dostal ze své kořisti? 

{2:11} její ozdoby se vzali; zdarma 

Žena, kterou je stát bondslave. 

{2:12} a hle, naši svatyni, a to i naši krásu a 



Naše sláva, je pustým a pohanů poškvrnili. 

{2:13} k jakému účelu tedy budeme žít déle? 
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{2:14} pak Mattathias a jeho synové pronajmout své oblečení, 

a oblékli se v žíně a truchlil prudce zabolelo. 

{2:15} v střední, zatímco na Královy důstojníky, jako například 

přiměl lidi, aby povstání, přišli do města Modin, do 

Ať obětovat. 

{2:16} a když mnoho z Izraele k nim, 

Mattathias také a jeho synové se sešli. 

{2:17} pak odpověděl na Královy důstojníky a řekl, aby 

Mattathias na to moudré, ty jsi vládce a čestný 

a velký muž v tomto městě a posílit s syny a 

bratři: 

{2:18} nyní tedy přijít ty první a splňují- 

King's přikázání, stejně jako ve všech pohanských učinil, 

Ano a muži Juda a zůstávají na 

Jeruzalém: tak ty a dům tvůj být v počtu 

king's přátelé a ty a tvé děti musí být 

poctil stříbra a zlata a mnoho odměn. 



{2:19} pak Mattathias odpověděl a mluvil s hlasitým 

hlas, i když všechny národy, které jsou pod králova 

Dominion ho poslouchají a odpadne jeden každý z 

náboženství svých otců, a udělit souhlas s jeho 

přikázání: 

{2:20} ještě se já a moji synové a moji bratři vejít 

covenant našich otců. 

{2:21} Bůh chraň, že bychom měli opustit zákon a 

obřady. 

{2:22} jsme nebude naslouchat king's slova, jít 

z našeho náboženství, na pravé nebo levé. 

{2:23}, teď když se nechal mluvit ty slova, zde 

přišel jeden z Židů v očích všech obětovat na 

oltář, který byl v Modin, podle králova 

přikázání. 

{2:24} které věc, když viděl, Mattathias, byl 

zánět s nadšením, a jeho otěže se třásla, ani by mohl 

odpustit, abych ukázal jeho hněv podle rozsudku: protož 

běžel a zabil ho, na oltáři. 

{2:25} také královského komisaře, který jej přiměl 



muži se obětovat, zabil v té době a oltář byl 

zbořen. 

{2:26} tak řeší on horlivě pro zákon Boží jako jako 

Phinees se k Zambri syn Salom. 

{2:27} a Mattathias plakala po celém městě s 

nahlas řekl: kdo je horlivý zákona, a 

maintaineth pakt, ať za mnou. 

{2:28} tak on a jeho synové utekli do hor a vlevo 

všechno, co kdy měli ve městě. 

{2:29} pak mnoho aby hledal po spravedlnosti a úsudek 

sešel dolů do divočiny, aby tam přebývalo: 

{2:30} jak oni a jejich děti a jejich manželky; a 

dobytek; protože utrpení bolest na ně. 

{2:31} teď když to bylo řečeno královských služebníků a 

Hostitel, který byl v Jeruzalémě, v městě Davidově, že určité 

muži, kteří zlomili královské přikázání, byl pryč 

dolů do tajných míst v divočině, 

{2:32} pronásledovali po nich velké množství, a 

Když je předjel, utábořili proti nim, a 

vedl válku proti nim v sobotní den. 



{2:33} a řekli jim, ať je to, které máte 

až dosud stačit; vyšel a to v souladu 

přikázání krále, a budete žít. 

{2:34} ale řekli, že jsme tam nepřijde, ani se 

děláme královské přikázání, znevažování sobotní den. 

{2:35} Ano, pak jim dal bitva se rozloučíme. 

{2:36} však jim odpověděli ne, ani jejich obsazení 

kámen na ně, ani zastaven na místech, kde leželi hid; 

{2:37}, ale řekl, nech nás zemřít v naší innocency: nebe 

a země bude svědčit pro nás, že jste nás odsoudit k smrti 

neprávem. 

{2:38} tak vzrostly proti nim v bitvě na 

Sabat a pobili je, s jejich ženami a dětmi 

a jejich dobytek, počtu tisíce lidí. 

{2:39} nyní, kdy Mattathias a jeho přátelé rozumět 

tohoto zákona se truchlil pro ně přímo bolí. 

{2:40} a jeden z nich řekl do druhého, pokud to uděláme jako 

naše bratry udělali a ne bojovat za naše životy a zákony 

proti pohanským, oni budou nyní rychle kořen nás z 

země. 



{2:41} v té době tedy stanovili, řekl: 

Každý, kdo se přijdou, aby boj s námi v sobotu 

den, budeme bojovat proti němu; ani my zemřeme, jako naši 

bratři byli zavražděni im tajných míst. 

{2:42} pak přicházeli mu společnost 

Assideans, kteří byli mocní muži z Izraele, jako například i 
všechny 

k zákona dobrovolně věnovali. 

{2:43} také všichni ti, kteří uprchli za pronásledování se připojil 

samy o sobě k nim, a byla jim pobyt. 

{2:44}, aby spojili své síly a porazil hříšných lidí 

v jejich hněv a zlých lidí v jejich hněv: ale zbytek 

uprchl do pohanských totiž. 

{2:45} pak Mattathias a jeho přátelé šli kolem, 

a vytáhla z oltáře: 

{2:46} a jaké děti libovolně zjistili, že uvnitř 

Izrael neobřezaný, ti, co jim obřezat 

statečně. 

{2:47} pronásledovali i po hrdí muži a 

Ale ďábel v jejich rukou. 



{2:48} tak oni obnovili zákon z rukou 

Pohané, a z rukou králů, ani by 

hříšníka k triumfu. 

{2:49} teď když přiblížil čas že Mattathias 

měla zemřít, řekl: jeho synové, nyní jest hrdost a 

důtku dostal sílu a čas zkázy a 

Wrath of rozhořčením: 
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{2:50} teď proto, moji synové, buďte horliví pro zákon, 

a dát svůj život za smlouvu svých otců. 

{2:51} staví jaké činy naši otcové v 

jejich čas; tak vy obdrží velkou čest a 

věčné jméno. 

{2:52} nebyla nalezena ani Abraham věrní v pokušení, 

a to bylo přičteno jemu za spravedlnost? 

{2:53} Joseph v době jeho tísně držel 

přikázání a se stal pán z Egypta. 

{2:54} Phinees našeho otce v horlivé a vroucí 

získal smlouvu věčnou kněžství. 

{2:55} Ježíš pro plnění slovo byla provedena soudce v 



Izrael. 

{2:56} Caleb pro svědectví před Kongregace 

přijetí dědictví země. 

{2:57} Davida za to, že milosrdný vlastnil trůn 

věčné království. 

{2:58} byl Eliáš za horlivé a horliví pro zákon 

vzat do nebe. 

{2:59} Ondřej, Azarias a Misael, vírou, byly 

Uloženo v z plamene. 

{2:60} Daniel za jeho innocency byl dodán z 

ústa lvů. 

{2:61} a tedy ye zvážit v každém věku, které 

žádné, že dali důvěru v něj musí překonat. 

{2:62} strach ne, pak slova hříšného člověka: jeho 

sláva se hnůj a červy. 

{2:63} den musí být zvedl a zítra musí 

Nelze najít, protože se vrátil do prachu a jeho 

myšlení je nevedly k ničemu. 

{2:64} pročež, vy moji synové, být statečný a vypravuj 

sami muži jménem zákona; za to se, ye 



Získejte slávu. 

{2:65} a hle, já vím, že je váš bratr Simon 

muž radu, dejte ucho mu vždy: je 

otce na vás. 

{2:66} jako Juda Makabejský, kterýž byl mocný a 

silný, dokonce i od svého mládí se: ať si být kapitán, a 

Boj boj lidí. 

{2:67} se také k vám všem, kdo se dodržovat zákon, 

a pomstí ye špatné vašich lidí. 

{2:68} odměnu plně pohany a Dbej na 

přikázání zákona. 

{2:69} tak požehnal jim a se shromáždili, aby jeho 

otcové. 

{2: 70} a zemřel v těch sto čtyřicet a šestý rok, 

a jeho synové ho pohřbil v Puabi svých otců na 

Modin a celý Izrael udělal velký nářek pro něj. 

{3:1}, pak jeho syn Jidáše, zvané Maccabeus, povstalo v 

jeho místo. 

{3:2} a všichni jeho bratři mu pomohl a oni všichni 

že se koná se svým otcem, a bojovali s veselí 



Bitva o Izraeli. 

{3:3} tak on gat jeho lidé velkou čest a dát na 

hrudní plát jako obří a přepásaného jeho bojovní postroj 

mu a on se bitvy, ochrana hostitele svým mečem. 

{3:4} v jeho skutky, které mu bylo jako lev a stejně jako lvíčka 

řval na svou kořist. 

{3:5} pro pokračovat svévolníka a žádá je, 

a tam ty rozčilil svůj lid. 

{3:6}, pročež bezbožní zmenšit obavy z něj, a 

všechny pracovníky nepravosti byly neklidné, protože spása 

prosperovala v ruce. 

{3:7} truchlili také mnoha králů a Jacoba rád 

s jeho činy a jeho památník je požehnaný na věky. 

{3:8} navíc prošel města Juda, 

zničení bezbožných z nich a odvrací hněv 

z Izraele: 

{3:9} tak, aby byl poslán k nejvyšší části 

země a on dostal k němu, jako by byli připraveni ke zkáze. 

{3:10} pak Apollonius shromáždili pohanů, 

a veliké vojsko ze Samaří, bojovat proti Izraeli. 



{3:11} které věc když Jidáš, vyšel 

Chcete-li s ním, a tak ho srazil a zabil ho: mnozí také 

spadl zabitého, ale zbytek utekl. 

{3:12} proč Jidáš vzal jejich kořisti a Apollonově 

meč také a s nimi bojoval celý svůj život. 

{3:13} teď když Seron, princ z armády Sýrie, 

slyšel říkat že Jidáš shromáždila mu velké a 

Společnost věřících jít ven s ním do války; 

{3:14} řekl, bude Dej mi jméno a čest v 

království. neboť půjdu bojovat s Jidáš a jim že jsou 

s ním, kteří pohrdají královské přikázání. 

{3:15}, tak se mu připraven jít a tam šlo 

s ním mocného hostitele bezbožného pomoci mu a 

pomstěna dětí Izraele. 

{3:16} a když přišel blízko děje z 

Bethhoron, Jidáš šel zpět se s ním setkat s malým 

Firma: 

{3:17}, když viděli hostitele setkat 

nich, řekl: Jidáš, jak se nám podaří, že tak málo, 



Chcete-li bojovat proti tak velké množství a tak silný, poněvadž 
jsme 

jsou připraveni slabý s půst celý den? 

{3:18} ke kterým Judas odpověděl, to nevadí tvrdá 

pro mnohé se drž hubu v rukou hrstky; a s 

Bůh nebes je to všechno jedno, dodávat s velkým množstvím, 

nebo malé firmy: 

{3:19} pro vítězství bitvy stojí v 

velké množství hostiteli; ale síla přichází z nebes. 
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{3:20} přijdou proti nám hodně hrdosti a nepravost 

zničit nás a naše ženy a děti a nám zkazit: 

{3:21}, ale budeme bojovat za naše životy a naše zákony. 

{3:22} pročež sám Pán se svrhnout je 

před nosem: a jak pro vás, nebojte vy jich. 

{3:23} teď jak přestal mluvit, vyskočil 

náhle na ně a tak Seron a jeho host byl 

svržen před ním. 

{3:24} a oni je pronásledoval od zapadá z 

Bethhoron k nížině, kde bylo zabito asi osm 



sto mužů a zbytek utekl do země 

Pelištejci. 

{3:25} pak začal strach Jidáše a jeho bratří, a 

vyšší než velký děs, k pádu na kole národů 

o nich: 

{3:26} jako jeho sláva přišla ke králi a všechny 

národů mluvil bitev Jidáše. 

{3:27} nyní, když král Antiochus slyšel tyto věci, on 

byl plný rozhořčení: pročež on poslal a čerpány 

společně všechny síly jeho říše, dokonce i velmi silnou armádu. 

{3:28} otevřel také jeho poklad a dal svým vojákům 

platit za rok, je připraven whensoever velí 

měl je potřebují. 

{3:29}, když viděl, že peníze z jeho 

poklady selhala a že pocty v zemi 

malé, z důvodu neshody a mor, který měl 

přinesli na zemi v odnášet zákony, které měly 

už od starých časů; 

{3:30} obával, že on by neměl být schopen nést 

poplatky, ani mít takové dary, aby tak 



vymyjte jako předtím: protože on měl přetékaly nad 

Králové, které byly před ním. 

{3:31} pročež je značně zmatený v jeho mysli, on 

odhodlán jít do Persie, tam vzít pocty od 

zemích a můžete získat hodně peněz. 

{3:32}, takže nechal Lysias, šlechtic a jeden z 

dobývat, dohlížet na záležitosti krále od řeky 

Eufrat: hranice Egypta: 

{3:33} a vychovávat svého syna Antiocha, až přišel 

znovu. 

{3:34} navíc přednesl mu polovinu své 

síly a slony a dal mu obvinění ze všech věcí 

že by to udělal, jako i o sobě, líbezný 

Juda a Jeruzaléma: 

{3:35} totiž, že by měl poslat armádu proti nim, 

zničit a vykořenit sílu Izraele a 

zbytek z Jeruzaléma a odnést jejich památník od 

Toto místo; 

{3:36} a že on by měl místo cizince ve všech jejich 

čtvrtletí a rozdělit jejich zemi losem. 



{3:37} tak král vzal polovinu sil 

zůstávala a odešel z Antiochie, jeho královského města, 

sto čtyřicet a sedmým rokem; a po absolvování řeky 

Eufrat, prošel země s vysokým. 

{3:38} pak Lysias vybral Ptolemee syn 

Dorymenes, Nicanor a Gorgias, muži 

King's přátelé: 

{3:39} a s nimi poslal čtyřicet tisíc pěšáků, 

a sedm tisíc jezdců, jít do země Juda, 

a zničit ho, jako král přikázal. 

{3:40} tak vyšel s jejich sílu a přišla 

a tím Emauzy v prosté zemi. 

{3:41} a obchodníky v zemi, jednání 

Sláva, se stříbrem a zlatem mockrát, s 

zaměstnanců a přišel do tábora koupit dětem 

Izrael pro otroky: moc také Sýrie a půdy 

Pelištejci připojili se k nim. 

{3:42} nyní když Jidáš a jeho bratří viděl, že 

utrpení se násobí, a že encamp síly 

sami v hranicích: protože věděli jak král měl 



vzhledem k přikázání ke zničení lidí a naprosto 

je zrušily; 

{3:43} říkali jeden druhému, dejte nám obnovit 

zkažená bohatství našeho lidu a nechte nás bojovat za naši 

lidé a svatyně. 

{3:44} pak byla že sboru shromážděni, které 

mohou být připraveny k boji, a že se mohl modlit, a 

Zeptejte se milosrdenství a soucitu. 

{3:45} teď Jeruzalém ležela void jako divočina, byl 

žádný z jejích dětí, které šly v nebo out: svatyně také 

byla ušlapaná down a cizinců stále silně drží; v 

pohanských měl jejich bydlení v daném místě; a joy byl pořízen 

Jacob a potrubí s harfou přestalo. 

{3:46} pročež Izraelity sestavit sami 

společně a přišel k Maspha, a pěkně Jeruzalém; pro 

v Maspha byl místem, kde se modlili aforetime v 

Izrael. 

{3:47}, pak ten den se postili a oblékli se v žíně, 

a cast popel na hlavu jejich a pronajmout své oblečení, 

{3:48} a otevřít knihu zákona, ve kterém 



pohanských usiloval o Malování podobnost jejich obrázky. 

{3:49} přinesli také kněžský oděv a 

prvotiny a desátky: a Nazarites se vzbudil, 

Kdo vykonal své dny. 

{3:50} se pak zvolal mocným hlasem směrem k nebi, 

říká, co budeme dělat s nimi, a kam se můžeme 

je odnést? 

{3:51} pro tvé svatyně je pošlapána a znesvětila, 

a tvé kněží jsou v tíže a ponížen. 

{3:52} a hle, pohan jsou smontovány dohromady proti 

nás zničit nás: jaké věci si nepředstavovali, že proti nám, ty 

Víš. 

{3:53} jak se nám podaří postavit proti nim, s výjimkou 

ty, Ó Bože, být naši pomoc? 
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{3:54} pak oni znělo s trubkami a utěšovali 

nahlas. 

{3:55} a poté, co tato Judas vysvěcen kapitáni nad 

lidé, dokonce i velitelé tisíců a více než stovky, 

a nad padesátých let a více než desítky. 



{3:56} ale jako například stavěli domy, nebo měl 

zasnoubena manželky, nebo byly výsadby vinic nebo byly 

strach, ty on přikázal, že se nevrátí, každý 

Muž do svého domu, podle zákona. 

{3:57} tak tábor odebrána a položili na jihu 

strana Emmaus. 

{3:58} a Jidáš řekl, ozbrojil se a být statečný 

muži a uvidíte, že jste být v pohotovosti proti ráno, 

že může se bil s těmito národy, které se montují 

společně proti nám zničit nás i naše svatyně: 

{3:59} pro je lepší pro nás zemřít v boji, než aby hle 

na neštěstí našeho lidu a naší svatyně. 

{3:60} jak Boží vůle je v nebi, tak 

Nechte ho dělat. 

{4:1} a potom vzal Gorgias pět tisíc pěšáků a 

tisíce nejlepších jezdců a odstraněny z 

Tábor v noci; 

{4:2} do konce, on by spěchat na táboře 

Židé a bít náhle. A muži z pevnosti 

byly jeho průvodců. 



{4:3} teď když Jidáš uslyšel jejich on sám odstranit, 

a stateční muži s ním, že on bude tím králova 

armáda, která byla v Emauzích, 

{4:4}, zatímco dosud síly byly vzdáleny od 

Tábor. 

{4:5} v střední sezóny přišel Gorgias v noci do 

Tábor Jidáše: a když zjistil, že žádný člověk, hledal 

v horách: pro řekl, tyto chlapi uprchnout z 

nás 

{4:6} ale co nejdříve, to byl den, Jidáš zvala, sám v 

planině s třemi tisíci muži, kteří však měli 

brnění ani meče do jejich mysli. 

{4:7}, a oni viděli tábor pohany, že to byl 

silné a dobře využita a dokonale obklíčeného o 

jezdci; a jednalo se o expertní války. 

{4:8} pak řekl Jidáš k mužům, kteří byli s ním, strach 

Vy ani jejich množství, ani buďtež strach z jejich útok. 

{4:9} zapamatovat, jak naši otcové byly dodány v 

Rudé moře, kdy faraon je pronásledoval s armádou. 

{4:10} nyní tedy pojďme plakat, až do nebe, pokud 



snad pán smiluj se nad námi, a 

Pamatujte si smlouvu našich otců a zničit tohoto hostitele 

před nás tento den: 

{4:11} tak všechny pohany může vědět, že existuje jeden 

Kdo podá Tirsanovi a saveth Izrael. 

{4:12} pak cizinci pozdvihl své oči a viděl 

oni přicházejí a pěkně jim. 

{4:13} pročež jeli z tábora do boje; Ale 

které byly s Judas zněly jejich trubky. 

{4:14}, aby se připojili k boji, a pohan 

vyvedlo z uprchl do plání. 

{4:15} Howbeit všechny Angelův z nich byli pobiti s 

meč: neboť je pronásledoval, Gazera a až do 

Farizeové a Azotus a palestinský kánon, tak, aby 

byl zabit z nich na tři tisíce mužů. 

{4:16} hotov, Jidáš vrátil opět s jeho hostitele z 

Pronásledujeme, 

{4:17} a řekl lidu, Nebuďte chamtiví zisku 

Jelikož je bitva před námi, 

{4:18} a Gorgias a jeho hostitele jsou tady u nás v 



Horská: ale teď stojíte proti našim nepřátelům, a 

je překonat, a to ye může směle projevit po kořisti. 

{4:19} jako Jidáš byl ještě hovoří tyto slova, zde 

objevil se část z nich při pohledu z hory: 

{4:20} kdo kdy vnímali, že Židé dal 

jejich hostitel k letu a hořely stany; pro kouř 

deklarovaný viděli to, co se stalo: 

{4:21} když proto tito tyto věci, jsou 

bolest strach a vidět také řadu Jidáš v 

prostý, připraveni k boji, 

{4:22} utíkali každý do země z cizích lidí. 

{4:23} pak Jidáš se vrátil do zkazit stany, kde se 

Mám mnoho zlata a stříbrné a modré hedvábí a fialové z 

moře a velké bohatství. 

{4:24} po tomto šli domů a zpíval píseň 

den díkůvzdání, a chválili Pána v nebi: protože je to 

dobře, protože jeho milosrdenství věčné navždy. 

{4:25} tedy Izrael měl velké vysvobození toho dne. 

{4:26} teď všichni cizinci, která unikla a 

Lysias řekl, co se stalo: 



{4:27} kdo kdy slyšel, byl zahanben a 

nedoporučuje, protože ani takové věci jako by nebyly 

nečiň Izrael, ani takové věci jako král přikázal 

bylo mu to předat. 

{4:28} příští rok proto po Lysias shromážděné 

dohromady šedesát tisíc choice muži nohy a pět 

tisíc jezdců, aby jim mohl podrobit. 

{4:29} tak přišli do edómské a rozbili 

v Bethsura a Jidáš se s nimi setkal s deset tisíc mužů. 

{4:30} a modlil se, když uviděl že mocné armády, a 

řekl, Blahoslavená jsi, O Spasiteli z Izraele, který potlačit 

násilí mocného muže rukou služebníka 

David a kteréž řadu cizinců do rukou z 

Jonathan syn Saul a jeho armourbearer; 

{4:31} Drž hubu tuto armádu v rukou svého lidu Izraele, 

a ať se zahanben jejich sílu a jezdci: 
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{4:32} se jim být bez odvahy, a způsobit, 

smělost své síly na karnevalu, a nechat je na zemětřesení 

jejich zničení: 



{4:33} uvrhnutí jich s mečem je, že láska 

tobě a ať všichni ti, kteří znají tvé jméno chválit tě s 

díkůvzdání. 

{4:34}, aby se připojili k boji; a tam byli z 

Hostitel Lysias asi pět tisíc mužů, dokonce i před nimi 

jsou zabiti. 

{4:35} teď když Lysias viděl jeho armáda dala letu, a 

mužnost Jidášově vojáků, a jak byli připraveni 

buď žít nebo zemřít statečně, odešel do Antiochie, a 

shromáždili společnost cizinců, a po provedení 

větší, než byla jeho armáda on zamýšlel přijít opět do 

Judeje. 

{4:36} pak řekl Jidáš a jeho bratří, hle, naši 

nepřátelé jsou porážky: Pojďme očistit a 

věnovat do svatyně. 

{4:37} na to celé vojsko sestavit sami 

společně a šel nahoru do hoře Sion. 

{4:38} a když uviděli svatyně pusté a 

oltář znesvěcováno a brány shořel a keře rostou 

u soudu jako v lese, nebo v jednom z hor Ano, 



a kněží komory stáhl dolů; 

{4:39} pronajmout své oblečení a z velké 

nářek a obsazení popel na hlavu jejich, 

{4:40} a spadl na zem, na jejich tváře, 

foukal alarm s trubkami a zvolal k 

v nebi. 

{4:41} pak Jidáš jmenoval některé muže k boji proti 

ty, které byly v pevnosti, dokud mu očištěn 

svatyně. 

{4:42} tak si vybral kněží nevinné konverzace, 

jako například měl potěšení v zákoně: 

{4:43} kdo očištěna svatyně a holé out 

poskvrnil kameny do nečistého místa. 

{4:44} a kdy jako dohadovali, co dělat s 

oltáři zápalné oběti, které bylo znesvěcováno. 

{4:45} mysleli to nejlepší táhnout dolů, jinak by měl 

být výčitka, protože pohan svatyni poskvrnil ji: 

Proč se stáhl ho dolů, 

{4:46} a kameny v horské části 

chrám na vhodné místo, dokud by měla přijít 



Prorok, aby ukázal, co je třeba udělat s nimi. 

{4:47} a pak vzali celé kameny podle zákona, 

a postavil nový oltář podle vyplnění; 

{4:48} a zhotovena svatyně a věci, které 

byli uvnitř chrámu a posvěť soudy. 

{4:49} udělali také nová Svatá plavidla a do 

chrámu přivedli svícen a oltář spálené 

nabídky a kadidla, a tabulku. 

{4:50} a na oltáři jim pálí kadidlo a 

svítilny, které byly na svícen mají osvětlená, že 

mohl dát světlo v chrámu. 

{4:51} dále stanovují bochníky na stůl, a 

rozložit závoje a dokončil veškeré práce které jsou 

začala dělat. 

{4:52} nyní na pět a dvacáté den devátý 

měsíc, který se nazývá měsíc Casleu, sta 

čtyřicet a osmý rok, vstali časně ráno, 

{4:53} a nabídla oběti podle zákona na 

Nový oltář zápalné oběti, kterých se dopustili. 

{4:54}, v kolik hodin a který den pohany neměl 



znesvěcováno, i v tomhle byl oddaný s písní, a 

citherns a harfy a činely. 

{4:55} a pak všichni padl na jejich tváře, 

uctívali a chválili Boha nebes, který dal 

je dobrý úspěch. 

{4:56} a tak drželi zasvěcení oltáře osm 

dní a nabízené zápalné oběti s radostí, a 

obětovali oběť vysvobození a chválu. 

{4:57} jsou vyzdobeny také čele chrámu s 

korun ze zlata a se štíty; a brány a 

Chambers obnoven a pověšen dveře na ně. 

{4:58} tak tam byla veliká radost mezi 

lidé, že pohanění pohanů bylo zaskladněno. 

{4:59} navíc Jidáš a jeho bratří s celou 

vysvěcen shromáždění Izraele, že dny 

měla být zasvěcení oltáře v sezóně od 

rok co rok mezerami, osm dní, od pěti a 

dvacátého dne měsíce Casleu, veselí a radosti. 

{4:60} v té době také zahladil nahoře hoře Sion 

s vysokými zdmi a silné věže kolem, aby 



Pohané měli přijít a běhounem dolů, jako to udělali 

před. 

{4:61} a postavili tam posádka, komu a 

opevněné Bethsura zachovat že lidé mohou mít 

Obrana proti farizeové. 

{5:1}, teď když národy kolem slyšel, že 

Oltář byl postaven a svatyně obnovena jako dříve, to 

je moc nelíbilo. 

{5:2}, pročež mysleli zničit generace 

Jacob, který byl mezi nimi a následně začali 

zabít a zničit lidi. 

{5:3} pak Jidáš bojoval proti dětem Ezau v 

Farizeové v Arabattine, protože oni oblehl Gael: a on 

jim dal velký svržení a slábl jejich odvahu a 

vzal si jejich kořist. 

{5:4} také vzpomněl zranění dětí 

Bean, který byl léčkou a trestný čin k lidem, 

v tom, že číhal v záloze na ně způsoby. 

{5:5} on zavřel je proto ve věžích, a 

táboří proti nim a zničil je naprosto, a 



spálené věže tohoto místa s ohněm, a vše, co bylo 
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v něm. 

{5,6} Afterward on přešel k dětem 

Ammon, kde nalezl mocnou sílu a mnoho lidí, 

s Timotheus jejich kapitán. 

{5:7} tak bojoval mnoho bitev s nimi, až posléze 

Oni byli viditelně před ním; a on je. 

{5:8} a kdy si vzal Jazar, s městy 

patří k nim, se vrátil do Judeje. 

{5:9} pak pohany, které byly v Galaad sestavené 

sami spolu proti Izraelitů, kteří byli v jejich 

čtvrtiny, zničit; ale prchali do pevnosti 

Dathema. 

{5:10} a poslal dopisy Jidáš a jeho bratří, 

shromážděni, pohan, které jsou kolem nás 

proti nám se nás zničit: 

{5:11} a se chystají přijít a vzít 

pevnosti, pak jsme utekli, Timotheus je kapitánem 

jejich hostitel. 



{5:12} No tak tedy a vysvoboď nás od jejich 

ruce, neboť mnozí z nás jsou zabiti: 

{5:13} Ano, všechny naše bratry, které byly v místech 

Tobie jsou posláni na smrt: jejich ženy a děti také 

mají unést zajatce a nést za své věci; 

a oni zničili tam asi tisíc mužů. 

{5:14}, zatímco tyto dopisy byly ještě čtení, hle, tam 

přišel další poslové z Galileje s jejich šaty půjčit, 

Kdo informoval o tomto moudrý 

{5:15} a řekl, že z Ptolemais a z Týru, a 

Sidon a všechny Galilea pohanů, montují 

společně proti nám nás. 

{5:16} teď když Jidáš a lidé slyšeli tyto 

slova, zde shromáždil velkou kongregaci dohromady, aby 

poraďte, co by měli dělat pro jejich bratří, které byly v 

potíže a napadli z nich. 

{5:17} pak řekl Jidáš unto Simon svého bratra, zvolte 

tě ven muže a jít a dodat tvé bratry, které jsou v 

Galilea, já a můj bratr půjde do Jonathan 

země Galaad. 



{5:18} tak odešel Joseph syn Zacharias, a 

Azarias, kapitáni lidí, s zbytek hostitele 

v Judsku, aby ji udrželi. 

{5:19} ke komu on dal přikázání, říká, se 

Ye obvinění z této lidí a uvidíte, že vyjevil ne válku 

proti pohanským až do času, který jsme přišli znovu. 

{5:20} teď unto Simon dostali tři tisíce mužů 

jít do Galileje a levom Jidáš osm tisíc mužů pro 

země Galaad. 

{5:21} pak šel Simon do Galileje, kde bojoval proti 

mnoho bitev s pohany, aby pohan 

vyvedlo z jím. 

{5:22} a on je pronásledoval až do brány Ptolemais; 

a tam byli z pohanských asi tři tisíce 

muži, jejichž kořist vzal. 

{5:23} a ty, které byly v Galileji a v Arbattis, 

s jejich ženami a jejich dětí a vše, co měli, 

vzal ho pryč s ním a přinesl je do Judeje s 

Velká radost. 

{5:24} Juda Makabejský také a jeho bratr Jonathan 



šel přes Jordán a cestoval tři dny cesty v 

divočina, 

{5:25} kde se setkali s Nabathites, kteří přišli 

jim v určitém mírumilovné a řekl jim, každá věc, 

To se stalo s jejich bratry v zemi Galaad: 

{5:26} a jak to mnozí z nich byli zavřeni v 

Bosora a Bosor a Alema, Casphor, délat, a 

Carnaim; Tato města jsou silné a velké: 

{5:27}, a že oni byli zavřeni v ostatních městech 

země Galaad, a že proti zítra se 

ustanovil přinést své hostitele proti pevnosti a aby 

Vezměte je a zničit je všechny v jeden den. 

{5:28} nové potřásání Jidáš a jeho hostitele se náhle v 

Cesta na poušti až do Bosora; a když měl 

vyhrál město, zabil všechny muži s okraji 

meč a vzal všechny své kořisti, a spálil město ohněm, 

{5:29} z odkud vytáhl v noci a pokračovalo až do 

přišel do pevnosti. 

{5:30} a časně ráno podívali, a, 

Hle, tam byl nespočet lidí, opatřených žebříky 



a válečné, aby pevnosti: pro jejich 

napadl je. 

{5:31} když Jidáš tedy viděl, že bitva byla 

začalo, a že výkřik města po schůdcích do nebe, 

trubky a skvělý zvuk 

{5:32} řekl: jeho hostitel, boj tento den pro vaše 

bratří. 

{5:33} tak vyšel za nimi ve třech společnostech, 

Kdo zněl jejich trubky a plakala s modlitbou. 

{5:34} pak hostitel Timotea, věděl, že se 

Maccabeus, utekla před ním: pročež udeřil je s 

Velká jatka; tak, aby tam bylo zabito jich ten den 

asi osm tisíc mužů. 

{5:35} to hotovo, Judas, obrátil se k Maspha; a po 

napadl už to vzal a zabil všichni muži v něm, 

a získal jejich kořisti a a spálil ohněm. 

{5:36} odtud šel on a vzal Casphon, Miloslava, 

Bosor a dalších městech v zemi Galaad. 

{5:37} poté, co tyto věci shromážděné Timotheus další 

hostitelem a táboří mimo potok proti Raphon. 



{5:38} tak Judas poslal muže, aby Petr Hostinský, který přinesl 

mu slovo, řekl, všechny pohany, které se kolem nás jsou 

sestavený k nim, a to i velmi velké vojsko. 

{5:39} najal jest také Arabové jim pomoci a 

rozbili stany nad potokem, připraven k 

Pojď a bojuj proti tobě. Po tomto Jidáš šel vstříc 
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je. 

{5:40} pak Timotheus řekl kapitáni svého hostitele, 

Když Jidáš a jeho host přijde poblíž potoka, pokud si projít 

první nám nebude schopen odolat mu; pro 

On zvítězí mocně proti nám: 

{5:41}, ale pokud on se bojí a kemp za řekou, jsme 

musí jít mu a převažují proti němu. 

{5:42} teď když Jidáš v blízkosti potoka, způsobil 

písaři lidé zůstat u potoka: kterému 

on dal přikázání, říká, trpí nikdo zůstat v 

Tábor, ale Nechť všichni přijít do bitvy. 

{5:43} tak on šel první nad ně, a všichni lidé 

po něm: pak všechny pohany, dobíral před 



mu, Odhoďte zbraně a uprchl k chrámu, 

byla v Carnaim. 

{5:44} ale vzali město a spálili Chrám s 

vše, co v něm bylo. Tak byl Carnaim tlumené, ani 

se dá vydržet déle než Jidáš. 

{5:45} pak Jidáš shromáždili všechny Izraelity, 

v zemi Galaad, od nejmenších až 

největší, dokonce i jejich ženy a jejich dětí a jejich věci, 

velmi velké vojsko, až do konce, které by mohly přijít do půdy 

z Judeje. 

{5:46} nyní, když přišli k Ephron, (jednalo se 

velké město ve způsobu, jak by měla jít, velmi dobře opevněný) 

nevzali od něj, buď na pravé ruce nebo 

vlevo, ale musí musí projít přes ní. 

{5:47} pak města zavřeli je ven a přestal 

do brány s kameny. 

{5:48} whereupon Judas poslal jim v mírumilovné 

způsobem, říká, nechte nás projít přes vaši zemi do našeho 

vlastní zemi a nikdo se to zranění; jsme bude pouze 

projít pěšky: však se mu neotevřely. 



{5:49} proč Jidáš velel prohlášení se 

se v hostiteli, že každý člověk by měl sklon jeho 

stan v místě, kde byl. 

{5:50} tak vojáci položili a napadl město všech 

ten den a celou noc, až na délku město bylo 

doručení do ruky: 

{5:51} který pak zabil všichni muži s okraji 

meč a výstavby města a vzal si kořisti, a 

projel městem nad nimi, zavražděných. 

{5:52} po to šlo se přes Jordán do velikého 

pláň před Bethsan. 

{5:53} a Jidáš shromáždili přícházejících 

za sebou a pobízel lidi celou cestu, až do 

vešli do Judské země. 

{5:54} tak vylezli k hoře Sion s radostí a 

veselí, kde nabídli zápalné oběti, protože není 

jeden z nich byl pobit, dokud se vrátili v míru. 

{5:55} teď kolik jako Jidáš a Jonathan se významně podíleli 

pozemky Galaad a Simon svého bratra v Galileji před 

Ptolemais, 



{5:56} Joseph syn Zacharias a Azarias, kapitáni 

z posádek slyšel o statečné činy a skutky bojovný 

což se stalo. 

{5:57} pročež řekli, dejte nám také nás dostat jméno, 

a jít bojovat proti pohanským, které jsou kolem nás. 

{5:58} takže když dali poplatek až posádka 

to byl s nimi, oni šli směrem k palestinský kánon. 

{5:59} pak přišla Gorgias a jeho muži z města 

bojovat proti nim. 

{5:60} a tak to bylo, že Joseph a Azaras byly polo eny 

letu a pokračovat až na hranice Judeje: a tam 

byl zabit ten den lidu Izraele o dva 

tisíc mužů. 

{5:61} tak tam byl velký svržení mezi 

děti Izraele, protože nebyli poslušní až do 

Jidáš a jeho bratří, ale mysleli, že udělat nějaký statečný čin. 

{5:62} Mimoto tito muži přišli ne osiva těch, 

jehož rukou bylo dáno vysvobození Izraele. 

{5:63} Howbeit muž Jidáš a jeho bratři byli 

velice proslulý v očích všech Izraele a ze všech 



pohan, kamkoli jejich jméno bylo slyšet 

{5:64} jako se lidé shromáždili k nim 

s radostným ovace. 

{5:65} později vyšel Jidáš se svými bratry, a 

bojoval proti dětem Ezau v zemi směrem 

jih, kde udeřil, Hebron a jejich města, a 

strhl do pevnosti a spálil jejich věže 

kolo o. 

{5:66} z ní odstranil jít do země 

Pelištejci a prošel Samaří. 

{5:67} v té době kněžích, přejí Shewem jejich 

chrabrost, byli zabiti v bitvě, že šli bojovat 

unadvisedly. 

{5:68} tak Jidáš se obrátil k Azotus v zemi 

Pelištejci, a když se dostal dolů jejich oltáře, a 

spálili jejich vyřezávané obrazy s ohněm a kazí jejich 

měst, se vrátil do Judské země. 

{6:1} o té době král Antiochus projíždějící 

země s vysokým slyšel říkat, že Elymais v zemi 

Persie byla značně proslulá bohatstvím, stříbro, město a 



zlato; 

{6:2}, a že se v něm velmi bohatý chrám, ve kterém 

byly kryty zlatem a krunýřích a štíty, které 

Alexandr, syn Filipa, Makedonský král, který vládl 

za prvé mezi Grecians, tam nechal. 

{6:3}, pročež přišel a snažil se město, a 

zkazit to; ale on nemohl, protože se z města, 

Co u něj bylo varování 

{6:4} Rose se proti němu v bitvě: Takže uprchl, a 

odtud se začly a vrátil jsem se do 

Babylon. 

{6:5} kromě tam přišel jeden, který mu přinesl zvěst 
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do Persie, že armády, která šla proti zemi 

Judea, byli odsouzeni k letu: 

{6:6} a že Lysias, který byl dále první velkou 

moc byl vyhnán pryč Židů; a že byly 

silný pancíř a moc a úložišti kořisti, 

která z armád, které měli Diváci dostali 

zničeny: 



{6:7} také že se strhla ohavnost, 

které si někdo postavil na oltář v Jeruzalémě a že 

Oni měli obklíčili o svatyně s vysokými zdmi, jako 

dříve a jeho město Bethsura. 

{6:8}, když král uslyšel tato slova, byl teď 

udiven a bolest přestěhovala: načež on mu položil 

na jeho postel a byl nemocen smutek, protože tomu tak nebylo 

mu přihodilo, když se podíval. 

{6:9} a tam pokračoval mnoho dní: pro jeho žal byl 

stále víc a víc a udělal účet že by 

zemře. 

{6:10} pročež volal pro všechny své přátele a řekl, 

k nim spánek je pryč od mé oči a srdce 

nepomíjí samotné péči. 

{6:11} a myslel jsem si sám se sebou, do jaké soužení 

Já jsem přišel, a jak velká povodeň bída je to, kde 

Teď jsem! protože já jsem byl štědrá a milovaný v mé moci. 

{6:12}, ale teď si vzpomínám zlo, které jsem udělal na 

Jeruzalém, a že jsem si všechna plavidla ze zlata a stříbra 

to v něm a poslal zničit obyvatelé 



Judeje bez příčiny. 

{6:13} vidím tedy, že za to by se 

problémy jsou na mne přichází a hle, já zahynout 
prostřednictvím 

smutek v cizí zemi. 

{6:14} pak žádal on Philip, jeden z jeho přátel, kteří 

nad jeho říši, udělal vládce 

{6:15} a dal mu korunu a jeho roucho a jeho 

Signet, konec by měl vychovávat svého syna Antiocha, a 

vyživují ho na království. 

{6:16}, takže král Antiochus zemřel tam v těch sto čtyřicet 

a devátý rok. 

{6:17} nyní kdy Lysias věděli, že král je mrtvý, on 

Nastavte Antiochus svého syna, kterého si přivezl autobus 
bytost 

mladí, aby vládl jeho místo, a jeho jméno nazval Eupator. 

{6:18} o tom když ony byly na věži Drž hubu 

Izraelité kolem svatyně a hledal vždy 

jejich bolest a posílení pohany. 

{6:19} proč Jidáš, užití zničit, 

Všichni společně se jim říká. 



{6:20}, aby se sešli a oblehl je v 

Set a padesátého roku a on se držáky pro výstřel 

proti jejich a další motory. 

{6:21} Howbeit některé z nich, které byly oblehl dostal 

kterému se připojil některých bezbožných lidí z Izraele 

samy o sobě: 

{6:22} a šli ke králi a řekl, jak dlouho 

to bude než ty provedení rozsudku a pomstít naše 

bratři? 

{6:23} jsme byli ochotni sloužit otce a to 

Jak by měl a poslouchat jeho přikázání; 

{6:24} pro kterou příčinu jejich našeho národa obléhat 

věž a jsou z nás: navíc jako mnozí z nás jako 

by světlo na pobili a rozmazlená našeho dědictví. 

{6:25} ani oni vztáhla ruku proti 

pouze, ale také proti jejich hranice. 

{6:26} a hle, tento den jsou obléhající věž 

v Jeruzalémě, aby to: svatyně také a Bethsura 

mají opevnili. 

{6:27} protož Jestliže ty nezabrání jim rychle, 



udělají větší věci, než tyto, ani ty nebudeš 

být schopen vládnout jim. 

{6:28} teď když král slyšel, byl naštvaný, a 

shromáždili všichni jeho přátelé a jeho kapitáni 

armáda a ty, které mělo na starosti koně. 

{6:29} tam přišel také jemu od ostatních království 

a z ostrovů moře, kapely najatých vojáků. 

{6:30} tak, aby počet jeho armáda byla sto 

tisíc pěšáků a dvacet tisíc jezdců a dva 

a třicet slonů v bitvě. 

{6:31} tyto prošel edómské a proti 

Bethsura, které napadli mnoho dní, takže motory 

války; ale z Bethsura vyšel a vypálení je 

s ohněm a bojovali jako lvi. 

{6:32} na tomto Jidáš z věže, a 

posazený v Bathzacharias, u králova tábora. 

{6:33} pak král vstal velmi brzy pochodovali divoce 

se svým zástupem směrem k Bathzacharias, kde se jeho armády 

je připraven k boji a znělo trouby. 

{6:34} a na konec by mohl vyvolat sloni 



Chcete-li bojovat, se zvala je krev hroznů a 

moruše. 

{6:35} navíc rozdělili mezi zvířata 

armády, a pro každý slon byl jmenován tisíc 

muži, ozbrojení s umně a přilby z mosazi na 

jejich hlavy; a vedle toho byli vysvěceni pro každé zvíře 

pět set jezdců z nejlepších. 

{6:36} byly připraveny při každé příležitosti: wheresoever 

zvíře bylo a pozbývala zvíře šli, šli 

také ani se od něj odešli. 

{6:37} a na zvířata, byly tam silné věže 

dřevo, které zahrnuty kterékoliv z nich a byli rychle girt 

jim se zařízeními: objevily se také na každý jeden dva 

a třicet silných mužů, kteří bojovali na ně, vedle 

Indie, která vládla mu. 

{6:38} jako pozůstatek jezdci, odloží je 

na této straně a že na obě části hostitele dávat 

podepíše je co dělat, a všude využíván uprostřed 

do řad. 
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{6:39} teď, když slunce svítilo na štíty zlata 

a mosaz, pohoří glistered s nimi a zářil jako 

lampy z ohně. 

{6:40} tak součástí královské armády se šíří na 

vysoké hory a část na údolí níže, 

pochodoval na bezpečně a v pořádku. 

{6:41} pročež to všechno slyšel hluk z jejich 

množství a pochodující společnosti a 

rachocení pásů, byly přesunuty: armáda byla velmi 

veliký a mocný. 

{6:42} pak Jidáš a jeho host blížil a vstoupil 

do bitvy a tam byli královské armády šest 

sto mužů. 

{6:43} Eleazar, zvaného Savaran, vnímání, 

jedním z šelem, vyzbrojen royal postroje, byl vyšší než 

všechny ostatní a za předpokladu, že král byl na něho, 

{6:44} se postavil v ohrožení, ke konci se mohl 

doručit svůj lid a získat mu trvalé jméno: 

{6:45} pročež běžel mu odvážně až 

uprostřed bitvy, zabití na pravici a na 



vlevo, tak, aby byly rozděleny od něj na obou stranách. 

{6:46} které udělal, plížil se pod slona, a 

strčil ho pod a zabil ho: načež slon spadl 

se na něj, a tam zemřel. 

{6:47} Howbeit zbytek Židů vidět sílu 

Král a násilí, jeho sil, obrátil se od 

je. 

{6:48} a pak králova armáda šla nahoru do Jeruzaléma, aby 

setkat se s nimi, a král položili své stany proti Judsku, a 

proti hoře Sion. 

{6:49}, ale s nimi, které byly v Bethsura natočil 

mír: neboť vyšli z města, protože neměli vůbec 

pokrmů tam vydržet obléhání, přičemž rok odpočinku na 

do země. 

6:50 {} tak král vzal Bethsura a posádka tam 

aby ji udrželi. 

{6:51} jako svatyně, oblehl jej mnoho dní: 

a nastavit tam děla s motory a nástroji odevzdat 

oheň a kameny a kusy odevzdat šipky a praky. 

{6:52} načež oni také dělali motory proti jejich 



motory a držel je bitva na dlouhou sezónu. 

{6:53} ještě na poslední, jejich plavidla bez potravin, 

(že to byl sedmým rokem a oni v Judeji, které byly 

dodáno od pohanů, snědli zbytek 

obchod;) 

{6:54} tam byly, ale pár odešel ve svatyni, protože 

hladomor tak převažují proti nim, které byly fain 

aby rozehnala sami, každého člověka k jeho vlastní místo. 

{6:55} v té době Lysias slyšel názor, že Filip, kterého 

Antiochos král, chvíle on žil, byl jmenován přinést 

svého syna Antiocha že by mohly být králem, 

{6:56} byla vrácena z Persie a média a 

Králova hostitele také to šlo s ním, a že on snažil se 

Vezměte mu vládnoucí záležitostí. 

{6:57} pročež odešel všech spěch a řekl, aby 

Král a kapitáni hostitele a společnosti, jsme 

denně, by se rozpadla a našich pokrmů jsou ale malé a na místo 
jsme 

laických obléhání unto je silný, a záležitosti království 

na nás: 



{6:58} nyní proto buďme přáteli s těmito muži 

a uzavřít mír s nimi a s jejich národ; 

{6:59} a pracovat s nimi, které budou žít po 

jejich zákony, stejně jako před: jsou tedy 

nelíbilo, a udělali všechny tyto věci, protože jsme 

zrušena jejich zákony. 

{6:60} tak král a knížata byli spokojeni: 

Protož poslal jim uzavřít mír; a oni 

přijetí uvedeného nařízení. 

{6:61} i král a knížat učinil přísahu: 

jim: načež vyšli z silnou fixaci. 

{6:62} pak král vstoupil v hoře Sion; ale když 

on viděl sílu místa, porušil svou přísahu, že 

učinil a dal přikázání bourat zdi 

kolo o. 

{6:63} Afterward on ve všech spěchu a vrátil jsem se 

až do Antiochie, kde našel Filipa být pánem 

Město: tak bojoval proti němu a vzal město silou. 

{7:1} v roce sto a jedna a padesátá Demetrius 

syn Seleukos odjel z Říma a přišel s 



několik mužů k města na pobřeží moře a vládl zde. 

{7:2} a když vstoupil do paláce svých předků, 

tak to bylo, že jeho vojsko podniklo Antiochus a Lysias, do 

Přiveďte je k němu. 

{7:3} protož, když on to věděl, řekl, dovolte mi ne 

vidět jejich tváře. 

{7:4} tak zabil svého hostitele. Teď, když byl Demetrius 

na trůn svého království, 

{7:5} tam přišel mu všechny zlé a bezbožné 

muži z Izraele, s Alcimus, který byl s přáním být vysoká 

kněz, pro jejich kapitána: 

{7:6} a obviňují lidi ke králi, řekl: 

Jidáš a jeho bratři mají zabit všechny tvé přátele a řízený 

nám ze své vlastní země. 

{7:7} nyní tedy poslat nějaký muž, kterého jsi trustest, 

a nechat ho jít a vidět jaký havock učinil mezi 

nás a v královské půdy a ať je potrestat se všemi 

jim, že jim pomoci. 

7:8 {} pak král zvolil Bacchides, přítel krále, 

Kdo vládl po povodni, a byl velký muž v 



království a věrný králi, 

{7:9} a ho poslal s té zlé Alcimus, kterého 

se nejvyšší kněz a přikázal, že si měl vzít 

na záchranu dětí Izraele. 

{7:10} tak odešli a přišel s velkou mocí 
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do Judské země, kam poslali posly do Judas 

a jeho bratří s dobráckou slova lstivě. 

{7:11} ale oni nedbali na jejich slova. neboť oni viděli 

že bylo přijít s velkou mocí. 

{7:12} pak tam sestavit až do Alcimus a 

Bacchides společnost písařů, vyžadovat spravedlnost. 

{7:13} dnes Assideans bylo první mezi 

děti Izraele, která žádá o mír z nich: 

{7:14} pro řekl, že, ten, který je kněz osiva 

Aaron je s tímto armádu, a bude nám dělat nic špatného. 

{7:15} tak mluvil k nim, pokojně a přísahal: 

jim, řka:, opatřujeme škody ani jeden z vás ani 

vaši přátelé. 

{7:16} načež uvěřili mu: však vzal z 



je šedesát mužů a pobili v jeden den, podle 

na slova, která napsal: 

{7:17} dužina z tvých svatých jsou cast a jejich 

krev prolil jsou kulaté o Jeruzalém a tam byl 

Nikdo je pohřbít. 

{7:18} pročež strach a obavy z nich padlo na všechny 

lidí, kteří říkali, neexistuje ani pravda ani 

spravedlnost v nich; neboť porušili smlouvu 

a přísahu, že udělali. 

{7:19} poté odstraněn Bacchides z Jeruzaléma, 

a rozbil jeho stany v Bezeth, kde on poslal a 

mnoho mužů, které už ho opustil a některé 

lidé také, a když je zabil, hodil je do 

velké jámy. 

{7:20} pak spáchal on země na Alcimus, a 

odešel s ním moc pomoci mu: tak Bacchides šla 

král. 

{7:21} ale Alcimus tvrdil pro vysoké kněžství. 

{7:22} a jemu přeřazeny všechny, jako jsou neklidné 

lidé, kteří poté, co dostal zemi Juda do jejich 



moc, moc bolelo v Izraeli. 

{7:23} nyní když Jidáš viděl všechny lumpárny že Alcimus 

a jeho společnost provedla mezi Izraelity, dokonce i nad 

pohan, 

{7:24} vyšel ven do všech pobřeží z Judeje kulatý 

asi a pomstil těch, kteří se vzbouřili od 

ním, tak, že durst už vyjít do země. 

{7:25} na druhé straně, když Alcimus viděl, že Jidáš 

a jeho společnost dostal navrch a věděl, že 

on nebyl schopen dodržet své síly, on šel znovu do 

Král a řekl nejhorší z nich, které by mohl. 

{7:26} a pak poslal král Nicanor, jeden z jeho čestný 

knížata, muž, který smrtelně holé nenávist k Izraeli, se 

přikázání zničit lidi. 

7:27 {} tak Nicanor přišel do Jeruzaléma s velkou silou; 

a odeslané Jidáš a jeho bratři se lstivě 

Volte slova, řekl: 

{7:28} Nebudiž žádná bitva mezi mnou a tebou. Provedu 

Přijďte s několika muži, že jsem možná uvidíme v míru. 

{7:29} proto přišel Jidáš, a oni pozdravil jeden 



Další pokojně. Však byly připraveny nepřátelé 

odnést Jidáš násilím. 

{7:30} poté, co bylo známo, Jidáš, totiž, o co 

že přišel mu s klamem, nedovedl bojí 

ho a už by vidět jeho tvář. 

{7:31} Nicanor také, když viděl, že jeho poradce 

objevil, šel bojovat proti Jidáš vedle 

Capharsalama: 

{7:32} kde tam pobita si Nicanor strany o 

pět tisíc mužů a zbytek utekl do města Davidova. 

7:33 {} po to šlo Nicanor na hoře Sion, a 

Ozvalo ze svatyně některých kněží a 

některé ze starších lidí, aby salutuje pokojně, 

a ukáži mu zápalnou oběť, která byla nabídnuta 

král. 

{7:34} ale je terčem posměchu a smál se na ně, a 

je ostudné, utlačovali a hrdě, 

{7:35} a přísahal ve svém hněvu, řekl, pokud Jidáš a 

jeho hostitele nyní doručovány do mých rukou, pokud někdy 
přijdu 



opět v bezpečí, spálím se tohoto domu: a s tím, že 

šel ven v velký vztek. 

{7:36} pak vstoupil do kněží a stál před 

oltář a chrám, pláče a říká: 

7:37 {} ty, Bože, vybrat tento dům nazývat 

jméno tvé a Dům modlitby a petice za tvé 

Lidé: 

{7:38} pomstěno tohoto muže a jeho host a ať 

o meč: pamatovat jejich rouhání a trpí 

je již nepokračovat. 

7:39 {} tak Nicanor šel z Jeruzaléma a rozbil jeho 

stany v Bethhoron, kde ho potkal hostitele ze Sýrie. 

{7:40} ale Jidáš rozbil v Adasa s tři tisíce 

muži, a tam modlil, řekl: 

{7:41} Ó Pane, když to byla odeslána od krále 

Asyřané, rouhali, tvé angel vyšel ven a udeřil 

sto osmdesát a pět tisíc z nich. 

{7:42} i tak zničit ty tohoto hostitele před nás tento den, 

že ostatní možná víte, že přijíti blasphemously 

proti tvé svatyně a budeš ho soudit podle jeho 



špatnosti. 

{7:43} tak na třináctý den v měsíci Adar hostitelé 

do boje: ale si Nicanor hostitele byla nesvá a on 

nejprve sám byl zabit v bitvě. 

{7:44} nyní když si Nicanor hostitele viděl, že byl zabit, 

Odhoďte zbraně a utekli. 

{7:45} a pak pronásledovali po nich den cesty, 

od Adasa až do Gazera, znít alarm za nimi s 

jejich trubky. 
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{7:46} načež že vyšli ze všech měst 

Judeje kolem a zavřel je do; tak, aby se otočil 

zpět na ně, která je pronásledoval, všichni zabiti s 

meč a ani jeden z nich zbylo. 

{7:47} poté vzali kořisti a kořist, a 

udeřil na Nicanors hlavu a pravou ruku, který on 

Vzepjala se tak hrdě a přinesl je pryč, a 

pověsit je k Jeruzalému. 

{7:48} pro tuto příčinu, lid se radoval výrazně a 

pořád ten den jako velké radosti. 



{7:49} kromě toho nařídil aby každoročně tento den, 

je třinácté Adar. 

{7:50} tak zemi Juda byl v klidu za malou chvíli. 

{8:1} teď Jidáš slyšel Římané, že 

byly mohutné a stateční muži a jako by s láskou 

přijmout vše, připojili se k nim a aby 

ligy amity se vším, co přišel 

{8:2}, a že oni byli muži velké statečnosti. Bylo mi řečeno 

mu i o jejich válek a ušlechtilé činy, které udělali 

mezi Galatským, a jak oni, dobyl 

a přivedl je pod hold; 

{8:3} a co se stalo v zemi Španělsko, 

vyhrávat doly stříbra a zlata, což je 

tam; 

{8:4} a že jejich politika a trpělivosti měli 

dobyli místo, by byl velmi daleko od nich; 

a králů, i dodané proti nim z 

prozrazující část země, dokud se vyvedlo, měli z 

a vzhledem k jejich velké svrhnout, aby zbytek dal 

je hold každý rok: 



{8:5} vedle toho, jak se vyvedlo z v bitvě 

Philip a Perseus, král Citims, s ostatními, 

pozdvihl se proti nim a jejich překonání: 

{8:6} jak také Antiochus velkého krále z Asie, které 

proti nim přišel v bitvě s sto dvacet 

sloni, s jezdci a vozy a velmi velké 

armády, byl vyvedlo z jimi; 

{8:7} a jak si ho naživu a nástin, 

on a jako vládl po něm by měla zaplatit velkou poctou, 

a dát rukojmí a to, co bylo dohodnuto, 

{8:8} a země Indie a média a Lydia a 

goodliest zemí, které vzali jeho a dal 

aby král Eumenés: 

{8:9} dále jak se rozhodli Grecians 

Přijďte a zničit; 

{8:10} a že oni mají znalosti jejich odeslání 

proti nim určité kapitán a bojovat s nimi zabil 

mnoho z nich a provádí pryč zajatce své manželky a 

jejich děti a jejich rozmazlený a obsadili 

jejich země a stáhl jejich silné drží a přinesl 



je, aby se jejich zaměstnanci až do dnešního dne: 

{8:11} byla řekla mu kromě, jak zničili a 

dostat pod jejich nadvládu, všechny ostatní království a ostrovy 

že kdykoliv jim odolal; 

{8:12}, ale se svými přáteli a jako spoléhal na ně 

drželi amity: a že by dobyl království 

Jak daleko tak blízko, protečou za všechno, co slyšeli jejich 
jména 

báli se, že z nich: 

{8:13} i to, komu by pomohli království, 

Ty kralovati; a komu zase že by, vytlačují: 

Konečně že oni byli značně vyvýšen: 

{8:14} ještě pro všechny toto nikdo z nich nosil korunu nebo 
byla 

oblečená v purpuru, zvětšený, čímž: 

{8:15} kromě toho, jak jsem udělal pro sebe 

senátu house, ve kterém seděli tři sta dvacet mužů 

Rady, konzultace vždy pro lidi, aby na konci 

může být také uložena: 

{8:16} a že spáchali svou vládu, aby jeden 

muž každý rok, který vládl své zemi a že 



byli všichni poslušní že jeden, a že se ani jeden 

závist ani emmulation mezi nimi. 

{8:17} s ohledem na tyto věci si vybral Judas 

Eupolemus syn Jan, syn Accos a Jason 

Eleazar, syn a poslal je do Říma, aby liga 

Amity a konfederace s nimi, 

{8:18} a intreat jim, že vezmou jho 

od nich; protože viděli, že království Grecians 

utlačuje Izrael s nevolnictví. 

{8:19} proto šli do Říma, který byl velmi 

Velká cesta a přišel do senátu, kde jim mluvil 

a řekl. 

{8:20} Juda Makabejský s jeho bratry a lidé 

Židů nám poslala vám, aby konfederace 

a mír s vámi, a že bychom mohli zaregistrovat vaše 

společníky a přáteli. 

{8:21} tak to přijde radost Římané dobře. 

{8:22} a tohle je kopie list který senát 

napsal opět v tabulkách mosaz a odeslané do Jeruzaléma, 

to tam mají jimi památník míru a 



konfederace: 

{8:23} dobrý úspěch se Římanům a osobám 

Židů, po moři a po zemi na věky: meč také a 

nepřítel se daleko od nich, 

{8:24} Pokud přijde nejprve všechny války na Římany nebo 

Některé z jejich společníky v celé jejich panství, 

{8:25} lidé Židů se jim pomoci, jako čas 

jsou jmenováni, celým svým srdcem: 

{8:26} ani se dávají něco jim to 

válku na ně, nebo jim pomoci s pokrmů, zbraně, 

peníze, nebo lodí, jako to jest zdálo dobré unto Římané; 

ale oni uchovávají své smlouvy aniž by něco 

Proto. 

{8:27} stejným způsobem také, je-li válka na prvním místě po 

národ Židů, Římané jim pomáhá se všemi 

jejich srdce, podle toho o čas jsou jmenováni je: 

{8:28} ani pokrmů je věnována těm, kteří se 

část proti nim, nebo zbraně, nebo peníze nebo lodí, jako to jest 
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Zdálo se, že je dobré pro Římany; ale vedou jejich 



smlouvy a že bez podvodu. 

{8:29} podle těchto článků Římané udělali 

pracovat s lidmi, Židů. 

{8:30} Howbeit dále-li jedna strana nebo jiné 

se, že ke splnění přidat nebo zmenšit jakoukoli věc, mohou 

Udělejte to v jejich potěšení, a vůbec se přidat nebo 

Take pryč bude ratifikována. 

{8:31} a jako dotýkají zla, Demetrius kdo k 

Židé, psali jsme mu řekl, proč ty 

se tvou jho na naši přátelé a příznivci konfederace 

Židé? 

{8:32}, je-li tedy stěžovat už proti tobě, 

Budeme jim nekřivdili a bojovat s tebou, po moři a tím 

země. 

{9:1}, navíc, když Demetrius slyšel Nicanor 

a jeho hostitele byl zabit v bitvě, poslal Bacchides a 

Alcimus do země z Judeje podruhé a s 

jejich hlavní síla jeho hostitele: 

{9:2} který vyšel mimochodem která pobízí Galgala, 

a rozbili před Masaloth, který je v Arbela, 



a poté, co ji vyhráli, zabil mnoho lidí. 

{9:3} také první měsíc od těch sto padesát a druhé 

rok, kdy se táboří před Jeruzaléma: 

{9:4} odkud odstraněny, a šel do Berea, 

s dvaceti tisíc pěšáků a dva tisíce jezdců. 

{9:5} teď Jidáš rozbil jeho stany v Eleasa a tři 

tisíc vybranými muži s ním: 

{9:6} kdo vidí velké armády se mu tak 

Skvělé byly bolest strach; načež mnozí dopravena 

samy ven z hostitele, pěkném jako příbytek z nich ne 

více ale osm set mužů. 

{9:7} když Jidáš tedy viděl, že jeho host slipt, 

a že bitva vnutila mu nedovedl v 

mysl a hodně zoufalý, pro že neměl čas shromáždit 

je dohromady. 

{9:8} nicméně jim, že zůstala řekl, ať 

vznikají a jít proti našim nepřátelům, pokud snad jsme 

může být schopen s nimi bojovat. 

{9:9} ale dehorted ho, řka:, my se nikdy nebude 



možnost: Dejte nám teď spíše zachránit naše životy, a dále 
budeme 

návrat s našimi bratry a bojovat proti nim: jsme 

ale je to málo. 

{9:10} pak Jidáš řekl, Bůh chraň, že jsem měla to 

věc a utéct od nich: Pokud se přijde náš čas, dejte nám 

zemřel statečně pro naše bratry a nechte nás není skvrna naši 

čest. 

{9:11} s tím řadu Bacchides odstraněn z 

stany a stál u nich, jejich jezdci 

je rozdělen na dva vojáky a jejich žoldáky a lukostřelci 

před hostitele a ti, kteří pochodovali v ú 

Všichni muži se mocný. 

{9:12} jako Bacchides, on byl v pravém křídle: tak na 

Hostitel přiblížil na dvě části a znělo jejich trubky. 

{9:13} jsou také z Judas' strany, i oni znělo jejich 

trumpety také, tak, že země se třásla na hluk 

armády a bitva pokračovala od rána do večera. 

{9:14} teď když Jidáš uvědomil, že Bacchides a 

síla jeho armády byly na pravé straně, vzal si s 



ním otužilé muže 

{9:15} kdo vyvedlo z pravého křídla a pronásledovali 

k hoře Azotus. 

{9:16} ale když levého křídla viděli, že jsou 

byly vyvedlo z pravé křídlo, sledovali na Jidáše a 

ty, které byly s ním tvrdé paty ze zadu: 

{9:17} načež byla bolest bitva, pěkném jako 

Mnozí byli pobiti na obou částech. 

{9:18} Jidáš také byl zabit, a zbytek utekl. 

{9:19} pak Jonathan a Simon vzal Jidáš jejich 

bratr a pochovali ho v hrobu svých otců v 

Modin. 

{9:20} navíc jim ho oplakávala, a celý Izrael se 

velký nářek pro něj a truchlil mnoho dní, řekl: 

{9:21} jak udatný muž padl, který vysvobodil Izraele! 

{9:22} jako jiné věci týkající se Jidáš a jeho 

války a vznešené akty, které udělal a jeho velikosti, 

nejsou zapsány: byli velmi mnoho. 

{9:23} nyní po smrti Judas bezbožní začal 

vztáhl své hlavy ve všech pobřeží Izraele a tam 



vznikly všechny například kované nepravost. 

{9:24} v oněch dnech byl tam velmi velký hladomor, 

důvod podepsaní země se vzbouřili a šel s nimi. 

{9:25} pak Bacchides zvolili zlých lidí a se 

jejich vládci země. 

{9:26} a udělali šetření a hledejte Jidáš 

přátelé a přivedl je k Bacchides, kdo vzal 

pomsta a používal je despitefully. 

{9:27} tak tam byl velké trápení v Izraeli, podobně 

čehož nebyl od doby prorok nebyl pozorován 

mezi nimi. 

{9:28} pro tuto věc veškeré Judas přítelkyně sešli, a 

řekl Jonathan, 

{9:29} od tvého bratra Jidáš zemřel, nemáme žádný člověk jako 

mu, aby šel zpět proti našim nepřátelům a Bacchides, a 

proti nim našeho národa, která jsou protivníci na nás. 

{9:30} teď proto jsme si vybrali tě tento den se 

Náš princ a kapitán v něho, že jsi abys boj 

Naše bitvy. 

{9:31} na to vzal Jonathan řízení na mu 



v té době a rose se místo svého bratra Jidáš. 

{9:32} ale když Bacchides gat znalosti, on 

hledali ho zabít 
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{9:33} pak Jonathan a Simon svého bratra a tak 

byli s ním, vnímat, uprchl do divočiny, z 

Thecoe a rozbili vody bazénu 

Asphar. 

{9:34} které když Bacchides, přiblížil 

do Jordánska se svým zástupem na sobotní den. 

{9:35} teď poslal jeho bratr John, kapitán Jonathan 

lidu, modlit se jeho přátelé Nabathites že 

Možná s nimi nechat kočár, který byl hodně. 

{9:36} ale děti Jambri vyšel Medaba, 

a vzal John, a všechno, co měl a šla svou cestou s 

to. 

{9:37} poté, co to přišlo slovo Jonathan a Simon jeho 

bratr, že děti Jambri z skvělé manželství, 

a přinesli nevěsta z Nadabatha s velkou 

vlak, jako dcera jedné z velké knížata 



Chanaan. 

{9:38} tedy pamatovali John jejich bratr, a 

šel nahoru a ukryli se v houští z 

Hora: 

{9:39} kde pozdvihl své oči a podíval se a, 

Hle, mnoho objektů ado a velký kočár: a 

ženich vyšel a jeho přátelé a bratři, k 

zkušenosti s bubny a nástroje Musick, a 

mnoho zbraní. 

{9:40} pak Jonathan a ti, kteří s ním byli povstali 

proti nim od místa, kde leželi v záloze a 

udělal jim porážku v takové řazení, tolik klesla dolů 

mrtvé a ostatek uprchli do hor a vzali 

všechny své kořisti. 

{9:41} byl tedy manželství proměnila v smutku, a 

hluk z jejich melodie do nářku. 

{9:42} tak když měli plně pomstil krev jejich 

Bratře se obrátili zpátky k močálu Jordánska. 

{9:43} teď když Bacchides tohoto dokumentu, přišel 

den odpočinku unto březích Jordánu s velkou mocí. 



{9:44} pak Jonathan říká, že jeho společnost, nechte nás jít 

nyní a bojovat za naše životy, za to stojí ne s námi 

den, jako v době minulé: 

{9:45}, hle, bitva je před námi a za námi, 

a vody Jordánu na této straně a že, marsh 

Podobně a dřevo, ani není tam místo pro nás obrátit stranou. 

{9:46} Protož vy teď brečet až k nebi, že býti 

dodáno z ruky nepřátel. 

{9:47} s tím se připojili bitva a Jonathan 

nepěkných bít Bacchides, ale obrátil 

od něj. 

{9:48} pak Jonathan a ti, kteří byli s ním skočil 

do Jordánska a odplaval k jiné bance: však 

není druhá přejela Jordan jim. 

{9:49} tak tam byli pobiti Bacchides' strany ten den 

asi tisíc mužů. 

{9:50} později vrátil Bacchides do Jeruzaléma a 

opravený, silný cituje v Judeji; pevnost v Jerichu, a 

Emmaus, Bethhoron a Bethel a Thamnatha, 

Pharathoni a Taphon, to se posílí s vysokým 



hradby, brány a s pruhy. 

{9:51} a v nich se posádky, které by mohly 

práce zloby na Izrael. 

{9:52} opevnil také město Bethsura a Gazera, 

a věž a put síly v nich a poskytování 

pokrmů. 

{9:53}, vzal hlavní mužů synové 

země za rukojmí a dát je do věže v 

Jeruzalém držet. 

{9:54} Navíc v těch sto padesát a třetí rok, v 

druhý měsíc Alcimus přikázal, že stěna 

by měl být zbořen vnitřní dvůr svatyně; on 

strhl také díla proroků 

{9:55} a začal se strhnout, i v té době 

byl sužován Alcimus a jeho enterprizes brání: za jeho 

v ústech se zastavil, a byl převezen s dětskou obrnou, tak, aby 

mohl už mluvit něco ani dát rozkaz 

Pokud jde o jeho dům. 

{9:56} tak Alcimus zemřel v té době s velkým utrpením. 

{9:57} nyní když Bacchides viděl, že Alcimus je mrtvá, 



vrátil se ke králi: načež Judské země byl v 

zbývající dva roky. 

{9:58} pak bezbožných lidí zasedli, řekl: 

Hle, Jonathan a jeho společnost jsou v pohodě a bydlet 

bez péče: teď proto přineseme Bacchides sem, 

Kdo je vzít všechny v jedné noci. 

{9:59} tak šli a konzultovat s ním. 

{9:60} pak byl odstraněn a přišel s velké vojsko, a 

Poslal dopisy potajmu jeho přívrženci v Judeji, že oni by měli 

Jonathan a ty, kteří s ním byli: však oni 

nemohl, protože jim byl znám jejich poradce. 

{9:61} pročež vzali mužů země, 

to byli autoři této újmy, o padesát osob, a 

pobili. 

{9:62} později Jonathan a Simon a to 

byli s ním, je utekl do Bethbasi, což je v 

divočiny a opravit jejich rozpady a 

je silná. 

{9:63} které věc, když Bacchides věděl, shromáždil 



společně všechny jeho hostitelem a poslal slovo k nim, které 
byly 

Judeje. 

{9:64}, pak on šel a obléhali proti Bethbasi; a 

bojovali proti němu dlouhou sezónu a vyrobené motory 

válka. 

{9:65}, ale Jonathan opustil jeho bratr Simon v městě, a 

šel zpět sám do země a s určitým 

číslo on postupoval vpřed. 

{9:66} a on Odonarkes a jeho bratří a 

děti Phasiron v jejich stanu. 
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{9:67} a když se pak začal bít je a přišel 

s jeho síly, Simon a jeho firma vyšel 

město a spálil motory války, 

{9:68} a bojoval proti Bacchides, který byl 

rozruší podle nich, a oni ho postihla bolavé: pro jeho 

poradenství a travail byla marná. 

{9:69} pročež velmi zlobil na zlých lidí 

který mu dal radu, aby přišel do země, neboť 



mnoho z nich zabil a zamýšlel se vrátíte do své vlastní 

země. 

{9:70} podepsaní když Jonathan znaly, poslal 

velvyslanci mu, až na konec by měl provést mír 

s ním a doručit je vězně. 

{9:71} o co přijal a to podle jeho 

požadavky a přísahal mu, že on by nikdy neudělal mu 

škody po všechny dny svého života. 

{9:72}, když tedy rekonstruoval mu 

zajatci, které vzal aforetime ze země 

Judea, se vrátil a šel svou cestou do jeho vlastní země, 

nic víc ani on vstoupil do jejich hranice. 

{9:73} je tedy meč přestal z Izraele: ale Jonathan 

bydlel na Machmas a začal vládnout lidu; a on 

zničení bezbožných lidí z Izraele. 

{10:1} v těch sto a šedesátině rok Alexandr, syn 

Antiochos zvaného Makabejští, přistoupil a vzal 

Ptolemais: pro lidi, dostal ho, prostředky 

podepsaní vládl tam, 

{10:2} teď když Demetrius král slyšel, že 



shromáždili více než veliké vojsko a šel zpět 

proti němu bojovat. 

{10:3} navíc Demetrius dopisy: Jonathan 

láskyplnými slovy, tak, jak on ho zvětšit. 

{10:4} pro řekl, dovolte nám nejprve uzavřít mír s ním, 

předtím, než se spojit s Alexander proti nám: 

{10:5} Else si bude pamatovat všechna zla, které máme 

Hotovo, proti němu a proti jeho bratří a jeho lidu. 

{10:6}, pročež mu dal ke získávání 

společně za hostitele a poskytnout zbraně, které by mohly 
pomoci 

ho v bitvě: velel také že rukojmí, 

byl ve věži by měly být dodány ho. 

{10:7} pak přišel Jonathan do Jeruzaléma a přečtěte si 

písmena v publiku všech lidí a z nich 

byl ve věži: 

{10:8} kdo byli bolest strach, když slyšeli, že 

Král mu dal pravomoc scházet jako hostitel. 

{10:9}, načež věže vydal jejich 

rukojmí: Jonathan, a přednesl jim k jejich 



rodiče. 

{10:10} hotov, Jonathan uvelebil v Jeruzalémě, 

a začal stavět a opravovat město. 

{10:11} a velel dělníci stavět 

zdi a hoře Sion a přibližně čtvercový kameny pro 

obohacování; a učinili tak. 

{10:12} pak cizinci, které byly v pevnosti 

Jaký Bacchides postavili, ustoupilo; 

{10:13} jako každý muž opustil své místo a šel 

do jeho vlastní země. 

{10:14} pouze na Bethsura některé z těch, které měly 

opuštěná, zákon a přikázání zůstala stále: pro 

bylo to jejich místo úkrytu. 

{10:15} teď když král Alexander slyšel co 

slibuje, Demetrius poslal jemu Jonathan: když také to 

řekli mu z bitev a noble činů, které on i jeho 

udělal, bratří a bolestí, které dosud snášela, 

{10:16} řekl, že najdeme takové jiného muže? teď 

Proto ho uděláme, náš přítel a spojenec. 

{10:17} na to napsal dopis a poslal mu, 



podle těchto slov, řekl: 

{10:18} krále Alexandra jeho bratr Jonathan sendeth 

s pozdravem: 

{10:19} jsme už slyšeli o tobě, že jsi muž 

velmoci a splňují naše přátelství. 

10:20 {} protož nyní tento den jsme tě vysvětit 

nejvyšší kněz tvého národa a nazýval přítelem krále; 

(a AČSVŽ poslal mu purpurový plášť a korunu 

zlato:) a vyžadují tě k naší účasti a udržet přátelství 

s námi. 

{10:21} tak v sedmém měsíci set a 

šedesátého roku, na svátek stanů, Jonathan dát 

Svaté roucho a shromáždil dohromady síly a poskytly 

mnoho brnění. 

{10:22} podepsaní, když Demetrius slyšel, on byl velmi 

Omlouvám se a řekl, 

{10:23} co jsme udělali, že Alexander jest 

trestání nám při amity s Židy k posílení 

sám? 

{10:24} jsem také bude se napsat ty slova 



povzbuzení a slib jim hodností a dary, které jsem 

může mít jejich pomoc. 

{10:25} poslal jim proto za tímto účelem: král 

Demetrius k lidem Židů sendeth pozdrav: 

{10:26} zatímco vy stále smlouvy s námi, a 

pokračoval v našem přátelství, ne spojování se s naším 

nepřátele, jsme slyšeli tohoto zákona a jsou rádi. 

{10:27} protož nyní pokračovat že tvá nenasytnost být věrný 

nám a my tě dobře odměnit za věci ye 

atrakce v našem zastoupení, 

{10:28} a budou vám udělil mnoho imunit a dát 

odměňuje. 

{10:29} a teď jsem bez vás a kvůli vám jsem 

Uvolněte všechny Židy, z pocty a zvyky 

sůl a korunu daní, 
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{10:30} a z toho, co appertaineth mi na: 

za třetí část nebo osivo a polovinu ovoce 

stromů propouštím jej od tohoto dne, tak, že se musí 

nebyl brán z Judské země, ani ze tří 



vlády, které se přidávají thereunto ze země 

Samaří a Galileje, od tohoto dne dále na věky. 

{10:31} ať Jeruzalém také být svatý a bez, s 

hranice, jak z desetiny a pocty. 

{10:32} a pokud jde o věž, která je v Jeruzalémě, jsem 

vyzradil orgán nad ním a dát nejvyšší kněz, že on 

může nastavit v ní takoví lidé jako on musí si udržet. 

{10:33} navíc jsem volně nastavena na svobodu všechny 

Židé, které byly provedeny zajatce do Judské země 

jakákoli část mé království, a já vám, že všichni moji důstojníci 
prominutí 

pocty i z jejich dobytek. 

{10:34} kromě toho že budu hostiny, a 

Sabat a novoluní a slavnostní dny a všichni tři 

dní před svátkem a tři dny po svátku se 

být všechny imunity a svobodu pro všechny Židy v mé říši. 

{10:35} žádný muž mají rovněž pravomoc zasahovat 

nebo některý z nich v jakékoli záležitosti obtěžovat. 

{10:36} jsem se dále, že tam být zařazeni mezi 

King's síly asi třicet tisíc mužů Židů, k 



Komu platit uvede, jak patřil všem královské síly. 

{10:37} a některé z nich se umístí do králova 

silné drží, z nichž některé musí nastavit také aférami 

království, které mají vztah důvěryhodnosti: a já to udělám 
jejich 

dozorkyň a guvernéři být samy o sobě, a že žijí 

po své vlastní zákony i jako král choditi v 

Judské země. 

{10:38} a které se týkají tří vlád, které jsou 

přidán do Judska ze země, Samaří, ať je všechno 

spojeny s Judeje, který může být předpokládán pod 

jedna, ani mez poslouchat jiný orgán než nejvyšší kněz. 

{10:39} Ptolemais, a zemi, vztahující se k ní, 

Dávám to jako dárek zdarma do svatyně v Jeruzalémě pro 

nezbytné výlohy svatyně. 

{10:40} navíc dávám každý rok patnáct tisíc 

šekelů stříbra králova účty z míst 

družice. 

{10:41} a Cyrusem, který platil důstojníci 

v jako v dřívější době, od napříště nebude mít 



směrem k díla chrámu. 

{10:42} a vedle toho pět tisíc šekelů z 

stříbro, které vzali z použití chrámu ze 

účetní rok co rok, dokonce i ty věci musí být 

vydáno, protože náleží k kněží, kteří sloužili. 

{10:43} a kdo by to uprchnout až do chrámu 

v Jeruzalémě nebo být v rámci svobody, přičemž 

zadlužený až do krále, nebo jiné věci, ať je všechno 

na svobodu a vše, co mají v mé říši. 

{10:44} pro stavbu také a opravy Works 

Svatyně se uvádějí výlohy krále 

obchodní vztahy. 

{10:45} Ano a pro stavbu zdí 

Jeruzalém a posilující jejich kolo o výlohy 

obdrží od krále účtů, jakož i pro 

budování zdi v Judeji. 

{10:46} teď když Jonathan a lidé slyšeli tyto 

slova, že dal žádné úvěrové jim, ani doručeno, 

protože si pamatoval velké zlo, které udělal v 

Izrael; neboť on měl postižený je velmi bolavé. 



{10:47} ale s Alexander byly dobře zalíbilo, 

protože on byl první, který prosil o pravý mír s 

je a oni byli vždy Konfederační s ním. 

{10:48} potom shromáždili, krále Alexandra velké síly, a 

utábořili se u Demetrius. 

{10:49} a po dva Králové se připojil k boji, 

Demetrius' hostitele utekl: ale Alexander za ním, a 

zvítězila proti nim. 

{10:50} a pokračoval velmi bolí až do bitvy 

Slunce zapadlo: a tento den byl Démétrios zabit. 

{10:51} později Alexander poslal velvyslanců 

Ptolemee egyptský král se zprávou za tímto účelem: 

{10:52} Forasmuch, jak jsem přišel znovu do mé říše, a 

jsem v trůn mých předků a dostali 

Dominion a svržen Demetrius a obnovené naši 

země; 

{10:53} pro po jsem se připojil boje s ním, jak on a 

jeho hostitel byl rozruší podle nás, tak, že sedíme v trůnu 

jeho království: 

{10:54} nyní proto Učiňme ligy amity 



společně a dej mi dnes umřela dcera tvá ženě: a já to udělám 

být tvůj syn v právu a dá ji jako i tobě 

Podle tvé důstojnosti. 

{10:55} pak Ptolemee král dal odpověď, řekl: 

Šťastný se den, ve kterém ty vrátit do země 

tvých otců a satest v na trůn svého království. 

{10:56} a teď budu dělat, jak píšeš: 

Sejdeme se tedy na Ptolemais, že můžeme vidět jeden 

Další; protože se vzít mou dceru k tobě podle 

touhám. 

{10:57} tak Ptolemee šel mimo Egypt s jeho dcerou 

Kleopatra a oni přišli k Ptolemais sta 

šedesát a druhý rok: 

{10:58} kde krále Alexandra setkání s ním, on dal 

mu jeho dcera Kleopatra a slavili ji 

Svatba v Ptolemais s velikou slávou, jako způsob 

Kings je. 

{10:59} nyní krále Alexandra napsal: Jonathan, 

že by měl přijít a s ním setkat. 

{10:60} který následně šel čestně Ptolemais, 



kde potkal dva Králové a dal jim a jejich přátelé 

stříbro a zlato a mnoho dárků a našel laskavost v 

jejich pohled. 

{10:61} v té době určité která chlapi Izraele, 

muži z wicked života, sestaven podle sebe proti němu, 
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ho obvinit: ale král nechtěl slyšet. 

{10:62} Ano víc než to, král přikázal, aby 

mimo jeho oděv a oblékli ho v purple: a učinili tak. 

{10:63} a on ho sedět sám a řekl do jeho 

princové, Jdi s ním do středu města a aby 

prohlášení, že žádný muž si stěžují proti němu všech 

věci, a že žádný muž se trápil pro jakýkoliv způsob 

Příčina. 

{10:64} nyní když jeho žalobci viděl, že on byl poctěn 

podle prohlášení a oblečeni v purpuru oni 

vše ustoupilo. 

{10:65} tak král ho poctil a napsal mu mezi 

jeho hlavní přátelé a udělal mu vévoda a účastníka jeho 

Dominion. 



{10:66} později Jonathan se vrátil do Jeruzaléma spolu s 

míru a radosti. 

{10:67} dále v; sto stanovena a pátý 

rok přišel Demetrius syn Démétrios z Kréty do 

země svých otců: 

{10:68} podepsaní když krále Alexandra slyšel, byl 

Jo sorry a vrácené do Antiochie. 

{10:69} pak Demetrius udělal Apollonius guvernér 

z Celosyria jeho generál, který shromáždil dohromady velký 
zástup, 

tábořili v palestinský kánon a poslal k Jonathan vysoké 

kněz, řekl: 

{10:70} jen ty liftest se sám proti nám, a já jsem 

zasmál se opovržení pro tvé dobro a vyčítala: a Proč děláš 

Ty Jene tvá moc proti nám v horách? 

{10:71} nyní tedy, pokud jsi trustest v tvé vlastní 

síla, přijít k nám do obyčejné pole a tam nechat 

Zkuste nás věci dohromady: pro mě je moc 

města. 

{10:72} Ask a zjistěte, kdo jsem a zbytek, který si naši 



část a oni se ti, že tvé nohy není schopen na 

let v jejich vlastní zemi. 

{10:73} protož nyní nesmíš být schopen řídit 

jezdci a tak velkou moc v nížině, kde není ani 

kámen ani flint, ani místo k útěku k. 

{10:74} tak když Jonathan uslyšel tato slova 

Apollonius, se přestěhoval do jeho mysli a výběr deseti 

tisíc mužů šel z Jeruzaléma, kde Simon jeho 

bratr setkali za pomoci mu. 

{10:75} a zvrátil své stany proti Joppa: ale; jsou 

z Joppa Zavři mu z města, protože Apollonius 

posádka. 

{10:76} pak Jonathan obléhali jemu: načež oni 

z města ho vpustil strachu: a tak Jonathan vyhrál Joppa. 

{10:77} podepsaní když Apollonius uslyšel, vzal si tři 

tisíc jezdců, s velkou řadou komorník a šel 

do Azotus jako jeden, který putoval a AČSVŽ nakreslil ho 

zpět na planinu. protože měl velký počet 

jezdci, kterým dal jeho důvěru. 

{10:78} pak Jonathan pospíšili za ním Azotus, 



kde se armády do boje. 

{10:79} teď Apollónios zanechal tisíc jezdců v 

přepadení. 

{10:80} a Jonathan věděl, že došlo 

ambushment za ním; neboť už obklíčili v jeho 

hostitel a hrají šipky na lidi, od rána do večera. 

{10:81}, ale lidé se zastavil, jak Jonathan měl 

přikázal jim: a tak nepřátelé koně byli unavení. 

{10:82} pak přivedl Simon svého hostitele a je 

proti komorníky (neboť jezdci strávil) kdo 

vyvedlo z jím a utekli. 

{10:83} jezdci také, jsou roztroušeny v poli, 

uprchl do Azotus a šel do Bethdagon, jejich idol 

chrám, pro bezpečnost. 

{10:84}, ale Jonathan zapálí na Azotus a města 

kolo o tom a vzal si své kořisti; a chrám 

Dagon, s nimi, které byly uprchl do ní, spálil ohněm. 

{10:85} je tedy byly spáleny a zabit mečem 

téměř osm tisíc mužů. 

{10:86} a odtud Jonathan odstraněn svého hostitele, a 



utábořili se proti Askalon, kde přišli muži ve městě 

dále a setkali se s velkou pompou. 

{10:87} po to vrátil, Jonathan a jeho hostitele: 

Jeruzalém, mít nějaké kořisti. 

{10: 88} teď, když král ALexander slyšel tyto věci, 

byl poctěn, Jonathan ještě více. 

{10:89} a poslal mu spony ze zlata, jak je používání je třeba 

vzhledem k, jako jsou královské krve: dal mu také 

Accaron s hranicemi v držení. 

{11:1} a egyptský král shromáždili velké 

Hostitel, jako je písek, který leží na břehu moře a mnozí 

lodě a prošel podvod získat Alexandrova 

království a připojit ji do své vlastní. 

{11:2}, načež si vzal svou cestu do Španělska v 

mírumilovné způsobem, tak jako se z měst, otevřela mu: 

a potkal ho: král Alexander přikázal jim tak 

dělat, protože on byl jeho bratr v právu. 

{11:3} teď jak Ptolemee vstoupil do města, postavil 

Každý z nich posádka vojáků, aby ji udrželi. 

{11:4} a když přišel blízko k Azotus, oni naopak 



ním chrám Dagon, který byl vypálen a Azotus a 

předměstí jeho, které byly zničeny a orgány, které 

obsazení v zahraničí a že se spálil v bitvě. 

protože se hromady z nich mimochodem kde on 

by měly předat. 

{11:5} také řekli králi vůbec měl Jonathan 

Hotovo, záměru, on by mu přičítají vinu: ale král držel jeho 

mír. 

{11:6} pak Jonathan setkal král s velkou okázalostí v 

Joppa, kde navzájem pozdravili a složena. 
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{11:7} později Jonathan, když šel s 

Král k řece zvané Eleutherus, vrátil opět do 

Jeruzalém. 

{11:8} král Ptolemee proto, že dostal 

Dominion měst po moři až do Seleucia na moři 

pobřeží, domnělé zlých rad proti Alexander. 

{11:9}, načež on poslal velvyslanci při unto král 

Demetrie, řekl, pojď, Učiňme ligy mezi nás, 

a já ti dám svou dceru, kterou Alexander jest, a 



Ty budeš vládnout v království svého otce: 

{11:10} pro lituji, že jsem dal moje dcera mu, pro 

Snažil se mě zabít. 

{11:11} tak udělal on pomlouvat ho, protože on byl s přáním 

jeho království. 

{11:12} pročež si vzal svou dceru od něj, a 

dal ji Demetrius a opustil Alexander, tak, aby jejich 

otevřeně byla známá nenávist. 

{11:13} pak Ptolemee vstoupil do Antiochie, kde mu 

Sada dvou korun na hlavu korunu z Asie a z 

Egypt. 

{11:14} ve střední sezóně byl král Alexandr v 

Kilíkie, protože ty, kteří bydleli v těch částech se vzbouřil 

od něj. 

{11:15}, ale když Alexander slyšel to, přišel do 

válka proti němu: načež král Ptolemee vyvedl 

jeho hostitelem a setkali s mocnou silou a dát mu 

letu. 

{11:16} tak Alexander uprchl do Arábie, tam se 

hájit; Ale král Ptolemee byl vyvýšen: 



{11:17} pro Zabdiel Arab sundal Alexandrova 

hlavu a poslal ji k Ptolemee. 

{11:18} Ptolemee Král zemřel i třetí den po, a 

Já byla v silné nákladové prostory byly zabitého jeden druhého. 

{11:19} tímto způsobem Demetrius vládl v stovce 

šedesát a sedmým rokem. 

{11:20} ve stejné době Jonathan sešli 

ty, kteří byli v Judsku se věž, která byla v 

Jeruzalém: a udělal mnoho motorů války proti němu. 

{11:21} pak přišla bezbožné osoby, kteří nenáviděli své vlastní 

lidé, šel ke králi a řekl mu, že Jonathan 

obléhali věž, 

{11:22} podepsaní když slyšel, že byl naštvaný, a 

ihned odebrat, přišel k Ptolemais a napsal/a 

Unto Jonathan, že on by neměl obléhat do věže, ale 

Přijďte se s ním mluvit na Ptolemais ve spěchu. 

{11:23} nicméně Jonathan, když to slyšel, 

velel palisád stále: a on si vybral některé z 

starší Izraele a kněží, a dát sám sebe do nebezpečí; 

{11:24} a stříbro a zlato a roucho a potápěči 



uvádí kromě a šel do Ptolemais ke králi, 

kde našel laskavost v jeho očích. 

{11:25} a i když některé bezbožných lidí lidí 

se proti němu, 

{11:26} ještě král žebronit, jako jeho předchůdci 

už předtím a podporovat ho v očích všech jeho 

přátelé, 

{11:27} a potvrdil mu ve vysokých kněží a v 

všechny pocty, že před a dal mu 

výsadní postavení mezi jeho hlavní přátelé. 

{11:28} pak Jonathan žádoucí krále, který by 

učinit Judea bez tribute, jako také tři vlády, 

s země Samaří; a slíbil, že mu tři 

sto talentů. 

{11:29} tak král svolil a psal dopisy: 

Jonathan všech těchto věcí po tímto způsobem: 

{11:30} král Démétrios až do jeho bratr Jonathan, a 

Unto národ Židů sendeth pozdrav: 

{11:31} vám zašleme zde kopii dopisu které jsme 

napsal: náš bratranec Lasthenes o vás, ye 



mohou to vidět. 

{11:32} král Démétrios až do jeho otec Lasthenes 

sendeth pozdrav: 

{11:33} jsme se rozhodli konat dobro lidu 

Židé, kteří jsou naši přátelé a dodržovat smlouvy s námi, 

vzhledem k jejich dobré vůle vůči nám. 

{11:34} pročež jsme ratifikovaly jim hranice 

z Judeje, s třemi vlády Apherema a 

Lyda a Ramathem, které jsou přidány k Judeje od 

země ze Samaří a všechny věci, patřících k nim, 

pro všechny, jako oběť v Jeruzalémě, nikoli 

platby, které obdržel král z nich roční aforetime 

se z plodů země a stromů. 

{11:35} a co se týká dalších věcí, které patří nám, ze 

desátky a zvyků vztahujících se k nám, jako i saltpits, 

korunu daní, které jsou splatné k nám, jsme vybití a nabití 
baterie 

jim všem za jejich pomoc. 

{11:36} a nic tohoto zákona zruší, z toho 

čas tam na věky. 



{11:37} nyní tedy vidět, že budeš dělat kopie těchto 

věci a nechat to být odevzdanou Jonathan a nastavit na 

Svatá Hora na dobře viditelném místě. 

{11:38} po tomto, když král Démétrios viděl, že se země 

byl klid před ním, a že žádný odpor nebyla 

proti němu on poslal pryč všechny své síly, každý jeho 

vlastní místo, s výjimkou některých skupin cizinců, měl 

čerpány z ostrovů pohanských: Proč všichni 

nenáviděl ho síly svých otců. 

{11:39} byla navíc jeden Tryphon, který byl 

Alexandrův části výše, kteří vidět, že všechny hostitele 

zamumlal proti Demetrius, šel do Simalcue Arab 

který vychoval Antiochus mladého syna Alexandra, 

{11:40} a bolest mu ho tak mladý 

Antiochos, že může vládnout v otcově užitku: řekl 

mu tedy vše, Demetrius udělal a jak jeho muži 

války byly v nepřátelství s ním, a tam zůstal 
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dlouhá sezóna. 

{11:41} v mezidobí Jonathan poslal k král 



Demetrie, že ty věže ze cast 

Jeruzalém a ty také v pevnosti: neboť bojovali 

proti Izraeli. 

{11:42} tak Démétrios vyslal k Jonathan, řekl, bude 

Nejenže to pro tebe a tvé lidi, ale budu velmi 

Ctím tě a tvůj národ, pokud příležitost sloužit. 

{11:43} teď proto nebudeš dělat dobře, pokud jsi mi poslat 

muži mi pomohl; pro všechny mé síly jsou pryč ode mě. 

{11:44} na to Jonathan mu poslal tři tisíce 

silní muži až do Antiochie: a když přišli ke králi, 

Král byl velmi rád, že o jejich příchodu. 

{11:45} Howbeit vlastně město čerpány 

sami spolu do středu města, na číslo 

sto a dvacet tisíc mužů a měly by 

zabit král. 

{11:46} pročež král uprchl do dvora, ale 

města, byly pasáže města a začal bojovat. 

{11:47} pak král zavolal k Židům o pomoc, kdo 

přišel mu všechny najednou, a rozptyluje sami 

městem zabil ten den ve městě počet 



sto tisíc. 

{11:48} také zapálili na město a gat mnoho kořisti 

ten den a král. 

{11:49} tak když města viděl, že Židé měli 

Jak by se dostal město, byl polevila jejich odvahu: 

Proč udělali prosba králi a plakala, 

říká: 

{11:50} Dej nám mír a ať Židé přestanou od 

napadl nás a město. 

{11:51} s tím oni odvrhnout své zbraně, a 

mír; a Židé byli poctěn v pohledu 

Král a v očích všech, které byly v jeho říši; a oni 

vrátili se do Jeruzaléma, s velkou kořist. 

{11:52} tak král Démétrios seděl na trůnu jeho 

království a země byl klid před ním. 

{11:53} však zastíral ve všech, které kdy on 

mluvil a ani sám odcizil Jonathan, 

odměněn byl mu podle dávek, které měl 

získal ho, ale trápí ho velmi bolavé. 

{11:54} po to vrátil Tryphon a spolu s ním 



malé dítě Antiochus, který vládl a byl korunován. 

{11:55} pak tam shromáždil mu všichni muži z války, 

Demetrius měl dát pryč, a bojovali proti 

Demetrie, který obrátil zády a uprchl. 

{11:56} navíc Tryphon se slony a vyhrál 

Antiochie. 

{11:57} v té době mladí Antiochus napsal: 

Jonathane, řekl, já ti potvrdil ve vysokých kněží, a 

jmenovat tě vládce nad čtyři vlády a jeden 

king's přátel. 

{11:58} na to on poslal mu zlaté nádoby musí být doručena 

v roce a dal mu nechat pít ve zlatě a oblečeni v 

fialová a nosit zlatou přezkou. 

{11:59} jeho bratr Simon také udělal kapitánem od 

místo zvané žebřík mojí až do hranice Egypta. 

{11:60} pak Jonathan šel zpět a prošel 

města nad vodu a všechny síly Sýrie sešli 

sami mu za pomoci mu: a když přišel 

Askalon, města setkali ho čestně. 

{11:61} z odkud odešel do Gazy, ale z Gazy 



mu; Protož položil obležení jemu a spálil 

předměstí s jejich oheň a jejich rozmazlený. 

{11:62}, když se z Gazy vydaly prosbě 

Jonathan on uzavřel mír s nimi a vzal si synové 

jejich hlavní mužů za rukojmí a poslal je do Jeruzaléma, 

a předané prostřednictvím země do Damašku. 

{11:63} teď když Jonathan slyšel, že Démétrios 

princové byli zvykli Cades, který je v Galileji, 

velmoci, užití k vyhoštění ze země, 

{11:64} odešel se s nimi setkat a nechal jeho bratr Simon 

v zemi. 

{11:65} pak Simon táboří proti Bethsura a 

bojoval proti němu dlouhou sezónu a drž hubu: 

{11:66}, ale zatoužili mít mír s ním, který 

on jim udělil a dal je z ní, a 

se zmocnili města a nastavte posádka v něm. 

{11:67} a Jonathan a jeho host, rozbili na 

voda z Gennesar, z odkud časně ráno 

Oni gat je prostý Nasor. 

{11:68} a, aj, host cizinci setkali v 



pláň, kteří položili muži v záloze jsme pro něj v 

hory, přišli sami a pěkně mu. 

{11:69} tak když snášejí v záloze vstali ze svých 

místa a spojená bitva, postrádal Jonathanův strany uprchl; 

{11:70} protečou jak tam nebyla, jeden z nich odešel, 

s výjimkou Mattathias syn Absolon a Jidáš syn z 

Calphi, kapitáni hostitele. 

{11:71} pak Jonathan pronajmout své oblečení a obsazení země 

na svou hlavu a modlil. 

{11:72}. potom obrací znovu do boje, dal je 

let, a tak jim utekl. 

{11:73} teď, když jeho vlastní muži, kteří byli viděl to, 

znovu se obrátil k němu a s ním pronásledovali do 

CAdES, dokonce až do jejich vlastní stany, a zde se utábořili. 

{11:74}, tak tam bylo pohanů zabit ten den o 

tři tisíce mužů: ale Jonathan se vrátil do Jeruzaléma. 

{12:1} teď když Jonathan viděl tehdy sloužili mu, on 

vybral některé muže a poslal je do Říma, potvrdit 

a obnovte přátelství, které měli s sebou. 

{12:2} poslal dopisy také Lacedemonians a na 



Další místa, za stejným účelem. 
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{12:3} tak šli až do Říma a vstoupil do 

senátu a řekl, Jonathan nejvyššího kněze a lidu 

Židé, nám Poslal vám, až do konce, ye by měla obnovit 

přátelství, které vy měli s nimi a ligy, jako v 

bývalý čas. 

{12:4} na to Římané jim dal dopisy až 

Guvernéři z každého místa, které by měly přinést je do 

Judské země pokojně. 

{12:5} a toto je kopie dopisů které Jonathan 

napsal Lacedemonians: 

Jonathan {12:6} nejvyšší kněz a starší 

národ a kněží a druhý Židů, až 

Lacedemonians jejich bratři poslali pozdrav: 

{12:7} tam byly dopisy zaslané v době minulosti unto Onias 

nejvyšší kněz z Darius, který pak vládl mezi vás, do 

znamenat, že jste naši bratři, jako kopie zde 

uzavřených specifikovat. 

{12:8}, ve které době Onias prosil velvyslanec, 



byl vyslán čestně a dostali dopisy, ve kterém 

prohlášení byl vyroben z ligy a přátelství. 

{12:9} proto jsme také, i když žádný z nich potřebujeme 

věci, že máme svaté knihy písma v našich rukou 

Chcete-li potěšit nás, 

{12:10} nicméně pokus o odeslání vám za 

obnovení z bratrství a přátelství, jinak bychom měli 

stát se cizinci vám úplně: tam je dlouhá 

čas plynul, vzhledem k tomu, abyste poslal k nám. 

{12:11} jsme proto po celou dobu bez přestání, jak v 

naše svátky a další výhodné dny, si vás zapamatovat v 

oběti které nabízíme, a Modleme se, stejně jako důvod 

je a jak to Dicku, abysme si mysleli na naše bratry: 

{12:12} a jsme rádi, že právě vaše čest. 

{12:13} jako my, měli jsme velké problémy a 

války na všech stranách, forsomuch jako králové, které jsou 
kulaté 

o nás bojují proti nám. 

{12:14} však nebyli bychom problematické vám, 

ani ostatní naši příznivci konfederace a přátelé, v těchto 
válkách: 



{12:15} pro máme pomoc z nebe, která succoureth nás, 

tak jak jsou dodávány se od našich nepřátel a naši nepřátelé 

umístěny pod nohy. 

{12:16} z tohoto důvodu jsme zvolili Numenius syn 

Antiochus a Antipatros on syn Jason a poslal je 

k Římanům, obnovit přátelství, které jsme měli s nimi, 

a bývalý ligy. 

{12:17} jsme jim také přikázal jít k vám a do výše 

pozdrav a dodat vám naše dopisy týkající 

obnovení z našeho bratrstva. 

{12:18} protož nyní ye učiní dobře, aby nám 

Odpovězte k nim. 

{12:19} a toto je kopie dopisů které Oniares 

odesláno. 

{12:20} Areus král Lacedemonians Onias 

Velekněz, pozdrav: 

{12:21} se nachází v písemné podobě, že Lacedemonians a 

Židé jsou bratři, a že jsou populace Abraham: 

{12:22} teď proto, protože to je přijít naši 

znalosti, ye učiní dobře, napište nám z vašeho 



Prosperita. 

{12:23} jsme psát znovu zpět k vám, že váš dobytek 

a zboží jsou naši si a naši si jsou vaše si řídíme 

proto naši velvyslanci aby zpráva vám o tomto 

moudrý. 

{12:24} teď když Jonathan slyšel, že Demebius' 

princové tam bojovat proti němu s větší vojsko 

než výše, 

{12:25} odebrán z Jeruzaléma a se s nimi v 

země Amathis: neboť jim dal Capue vstupovat do jeho 

země. 

{12:26} poslal také až do jejich stanů, špionů, kteří přišli 

opět a řekl jsem mu, že byli jmenováni na 

je v sezóně noci. 

{12:27} proč tak brzy, jak slunce dolů, 

Jonathan velel jeho muži sledovat a být v náručí, 

to celou dlouhou noc by mohly být připraveny k boji: také on 

vyslal centinels kolo o hostiteli. 

{12:28} ale když protivníci slyšel, že Jonathan a 

jeho muži byli připraveni k boji, strach a třásl v 



jejich srdce a oni vzplanul oheň v jejich táboře. 

{12:29} však Jonathan a jeho společnost o tom nevěděl 

až do rána: neboť viděli svítila světla. 

{12:30} pak Jonathan sledovaných po nich, ale předběhla 

je ne: protože oni byli pryč, nad řekou Eleutherus. 

{12:31} proč Jonathan se obrátil k Arabové, kteří 

nazývaly Zabadeans a porazili je a vzal si jejich 

kořist. 

{12:32} a odstranění odtud, přišel do Damašku, a 

tak projde všechny země, 

{12:33} Simon také vyšel a prošel 

země unto Askalon a drží tam přilehlé, z 

odkud odbočil do Joppe a vyhrál ji. 

{12:34} protože slyšel, že by dodat hold 

těm, kdo se zúčastnili Demetrius'; Proč postavil 

tamější udržet. 

{12:35} poté, co to zase Jonathan domů a volání 

starší lidi dohromady, on konzultován s nimi 

o budování silné drží v Judeji, 

{12:36} a hradby Jeruzaléma vyšší, a 



zvýšení velké hoře mezi věží a města, pro k 

oddělte ji od města, aby tak mohla být sama, že muži 

Možná ani prodávat ani kupovat v ní. 

{12:37} na to přišli společně vybudovat si města, 

forasmuch jako součást zdi směrem k potoku na východ 

straně byl spadl a opravili to, co bylo 

volal Caphenatha. 

1. kniha Makabejská strana 668 

{12:38} Simon také nastavit Adida v Sephela a to 

silné s branami a bary. 

12:39 {} nyní Tryphon šel asi dostat království 

Asie a zabít Antiochus krále, který by postavil 

korunu na jeho hlavu. 

{12:40} Howbeit by se bál, že Jonathan by nebylo 

mu, a že by musel bojovat proti němu; Protož 

hledal způsob, jak vzít Jonathan, který mohl zabít 

ním. Odstraněny a přišel do Bethsan. 

{12:41} pak Jonathan šel ven se s ním setkat se čtyřiceti 

tisíce lidí pro bitvu a přišel do Bethsan. 

{12:42} teď když Tryphon viděl Jonathan přišel s tak 



Velká síla, on neodvážil ani natáhnout ruku proti němu; 

{12:43} ale dostal ho čestně a pochvalu 

ním až do jeho přátelé a dal mu dary, a 

velel jeho muži války být poslušný k němu, jako 

sám pro sebe. 

{12:44} unto Jonathan také řekl, proč můžeš 

přinesl tento lid do tak velké potíže, vidět, neexistuje žádný 

válka mezi nás? 

{12:45} proto je teď domů znovu odeslat, a 

Vyberte si pár mužů čekat na tebe, a ty pojď se mnou 

k Ptolemais neboť já vám dám, tobě a zbytek silnou 

blokování a síly a vše, co mají jakýkoli náboj: Já jsem 

Vrátí a odjíždějí: je to příčinou mého příchodu. 

{12:46} tak Jonathan věřit mu udělal, jak mu popřál mu, 

a poslal pryč svého hostitele, který šel do Judské země. 

{12:47} a sám si udržel jen tři tisíce 

muži, z nichž poslal dva tisíce do Galileje a jeden 

tisíc šel s ním. 

{12:48} i Jonathan vstoupila v Ptolemais, 

Oni Ptolemais zavírání bran a vzal ho a všechny ty 



to přišlo s ním zabil mečem. 

{12:49} pak poslal Tryphon hostiteli komorníky a 

jezdci do Galileje a do Velké planiny, zničit 

všechny Jonathan společnost. 

{12:50} ale když věděli, že Jonathan a oni že 

byl s ním byly pořízeny a zabit, jedna rada vyzvala 

Další; a blízko u sebe, připraveni na boj. 

{12:51} jsou proto vypuklo na ně, 

vnímat, že jsou připraveni k boji o život, 

znovu se obrátil. 

{12:52} načež přišli do Judské země 

pokojně a tam jsou oplakávala Jonathan a je to 

byli s ním, a byla bolest strach; Proč všichni 

Izrael udělal velký nářek. 

{12:53} a pak všechny pohany, které byly kolem té 

Snažil se zničit: řekl, nemají bez kapitána, 

ani žádný jim pomoci: nyní proto Učiňme válku 

je a odnést jejich pomníku z řad mužů. 

{13:1} teď když Simon zaslechl, že měl Tryphon 

shromáždili velké vojsko napadnout zemi Judea, 



a zničit ho, 

{13:2} a viděl, že lidé ve velké chvění 

a strach, on šel do Jeruzaléma a shromáždili lidé 

společně, 

{13:3} a dal jim napomenutí, řekl: jste vy 

vědět jak velké věci a moji bratři i můj otec 

dům, udělali pro zákony a svatyně, bitvy 

také a potíže, které jsme viděli. 

{13:4} důvod podepsaní všichni moji bratři jsou zabiti pro 

Zájmu Izraele a já jsem zůstal sám. 

{13:5} nyní tedy být daleko ode mě, že bych měla 

náhradní důl vlastní život v jakékoliv nesnázi: protože já jsem 
žádné 

lepší než moji bratři. 

{13:6} bezpochyby já pomstím mého národa a 

svatyně a naše ženy a děti: pro všechny 

pohanských jsou čerpány zničit nás velmi zloby. 

{13:7} teď hned, jak lidé slyšeli tato slova, jejich 

duchu oživil. 

{13:8} a odpověděli hlasem velikým, řka: 



Ty budeš náš vůdce místo toho, Jidáše a Jonathan tvá 

bratr. 

{13:9} bojovat, ty naše bitvy a vůbec, ty 

commandest nás, že budeme dělat. 

{13:10} Ano, pak se sešli všichni muži z války, 

a vyrobené spěchu na dokončení hradby Jeruzaléma, a on 

obohacené o. 

{13:11} také poslal Jonathan syn Pája, a 

s ním velkou moc, Joppa: kdo je vyhání, 

byly v něm zůstal v ní. 

{13:12} tak Tryphon odebrán z Ptolemaus s 

velmoci napadnout zemi Judea a Jonathan byl 

s ním v pokoji. 

{13:13}, ale Simon o rozteči jeho stany Adida, přes 

proti pláň. 

{13:14} teď když Tryphon věděl, že Simon byl vstal z mrtvých 

nahoru namísto jeho bratr Jonathan a znamenalo do bitvy 

s ním poslal posly jemu, řka: 

{13:15}, zatímco máme Jonathan tvého bratra v držet, to 

je za peníze, které se kvůli unto královský poklad, 



Pokud jde o podnikání, které se mu. 

{13:16} protož nyní poslat sto talentů stříbra, 

a dva z jeho synů za rukojmí, že když je na svobodě 

On nemusí povstání od nás a bude ho necháme jít. 

{13:17} nové potřásání Simon, byť si všiml, že se 

přistoupiv lstivě mu zatím poslal on peníze a 

děti, jinak snad by měl obstarat sám 

Velká nenávist lidí: 

{13:18} kdo by řekl, protože jsem mu poslal ne 

peníze a děti, proto je Jonathan mrtvé. 

{13:19}, tak jim poslal děti a stovku 

talent: však Tryphon zastíral ani by mu umožňují 

Jonathan jít. 
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{13:20} a poté, co to přišlo Tryphon napadnout zemi, 

a zničení, se tam Mimochodem, který vodí 

Unto Adora: ale Simon a jeho host pochodovali proti němu v 

každé místo, kamkoli šel. 

13:21 {} nyní opravené věže poslali posly 

Unto Tryphon, až do konce, že by měl urychlit jeho příchod 



jim do divočiny a pošlete jim pokrmů. 

{13:22} pročež Tryphon vyrobené připraven jeho jezdci 

přijde večer: ale tam spadl velký sníh, tím 

důvod podepsaní přišel ne. Tak odešel a přišel do 

země Galaad. 

{13:23} a když přišel blízko k Bascama zabil 

Jonathan, který byl pochován. 

{13:24} později Tryphon se vrátil a šel do své 

vlastní zemi. 

{13:25} pak poslal Simon a vzal si kosti Jonathan 

jeho bratr a pohřbil je v Modin, město svých otců. 

{13:26} a celý Izrael udělal velký nářek pro něj, 

a oplakávala mu mnoho dní. 

{13:27} Simon také postaven památník na hrobu 

svého otce a jeho bratří a zvedl ji k vidění, 

s tesaného kamene za a před. 

{13:28} navíc postavil sedm pyramid, proti 

Další, pro svého otce a svou matku a jeho čtyři bratři. 

{13:29} a v nich natočil mazaných zařízení, o 

který on set velkých pilířů a po sloupech usmívali 



jejich brnění pro trvalou paměť a brnění 

lodě vyřezávané, že mohli vidět všechno, plachty na 

moře. 

{13:30} je hrobu, který on dělal v Modin, 

a to stojí ještě až do dnešního dne. 

13:31 {} teď Tryphon lstivě zabývá mladými 

Král Antiochos a zabil jej. 

{13:32} a vládl v jeho užitku a korunován sám 

král z Asie a přinesl velkou pohromu na zemi. 

{13:33} pak Simon vybudoval silnou drží v Judeji, 

a oplocený s vysokými věžemi vojáky a velké stěny, 

brány a bary a složil pokrmů v něm. 

{13:34} navíc Simon vybral muže a poslal králi 

Demetrie, až do konce mu měl dát zemi imunitu, 

protože tento Tryphon bylo zkazit. 

{13:35} koho král Démétrios odpověděl a napsal/a 

po tímto způsobem: 

{13:36} král Démétrios unto Simon nejvyšší kněz, a 

přítel z králů, jakož i ke starším a národ 

Židé, sendeth pozdrav: 



{13:37} Zlatá Koruna a nachový plášť, který je 

Poslal k nám, jsme obdrželi: a jsme připraveni 

stedfast mír s vámi, ano a psát naše úředníky, 

Chcete-li potvrdit imunity, na které jsme udělili. 

{13:38} a vůbec smlouvám, které jsme udělali s 

Můžete se stát; a silnou drží, které míti 

vybudoval, musí být vlastní. 

13:39 {} jako za dohledu nebo zavinění dopustil unto to 

den, my odpouštíme a koruna daně také, což vy nám dluží: 

a pokud tam bylo jiné poplatky zaplatit v Jeruzalémě, se 

nic víc vyplácí. 

{13:40} a podívejte se, kdo jsou setkání mezi vámi v našem 

soud, ať pak být zařazeni a budiž mír mezi nás. 

{13:41} tak jho pohany byl odvezen 

z Izraele stovek a j. v. roku. 

{13:42} a pak lidu Izraele začal psát v jejich 

nástrojů a smluv, v prvním roce Simon 

Velekněz, guvernér a vůdce Židů. 

{13:43} v oněch dnech Simon tábořili proti Gaze a 

dobyl kolem; natočil také motor válce, a 



nastavte ji podle města a týrání určitá věž a vzal ji. 

{13:44} a ony byly v motoru, skočil do 

město; načež tam byl velký rozruch ve městě: 

{13:45} jako obyvatelé města pronajmout jejich 

oblečení a vylezl na zdi se svými manželkami a 

děti a zvolal hlasem velikým, prose Simon do 

poskytnout jim mír. 

{13:46} a řekli, ne s námi podle našeho 

špatnosti, ale podle tvého milosrdenství. 

13:47 {} tak Simon byl ustupovat směrem k nim a bojoval 

už proti nim, ale dát je mimo město, a 

vyčištěny domy, ve kterém byly idoly a tak vstoupil 

do toho s písní a díkůvzdání. 

{13:48} Ano, položil všechny nečistoty z ní a umístí 

Takoví lidé jako by zachovat zákon a to silnější 

než byl před a postavena v něm dwellingplace pro 

sám. 

{13:49} i z věže v Jeruzalémě byla držena tak 

průliv, který by vyšel, ani jít do 

země, ani koupit, ani Prodáváme: pročež byli ve velkém 



utrpení pro nedostatek potravin a velký počet z nich 

zahynulo přes hladomor. 

{13:50} se Vercingetorigovi na Simon, prose ho, aby se 

v jednom s nimi: o co se jim vyhrazeným volným množstvím; a 
kdy 

On už je z ní ulice, on věž očištěni 

od znečištění: 

{13:51} a vstoupil do ní tři a dvacáté den 

druhý měsíc v těch sto sedmdesát a první rok, s 

den díkůvzdání a větve palem a s harfy, 

a činely a se viols a hymny a písně: protože 

byla zničena velkým nepřítelem z Izraele. 

{13:52} byl ustanoven také to, že ten den by se měla nacházet 

Každý rok s radostí. Kromě toho kopec chrámu 

že byla věž udělal silnější, než to bylo, a 

zde přebýval sám se svou družinou. 

{13:53} a když Simon uviděl, že John jeho syn byl 

statečný muž, mu udělal kapitánem všech hostitelů; a on 

bydlel v Gazera. 

1. kniha Makabejská strana 670 



14:1 {} teď v těch sto šedesát a dvanáctý rok 

Král Démétrios shromáždil své síly dohromady a šel do 

Média ho pomoci bojovat proti Tryphone. 

14:2 {} ale když Arsaces, král Persie a sdělovacích prostředků, 

Slyšel, že Démétrios byl zadán v rámci jeho hranic, poslal 

jedním z jeho knížata aby ho naživu: 

{14:3} který šel a udeřil na hostitele Demetrie, a 

vzal ho a přivedl ho k Arsaces, kterou dal 

v oddělení. 

14:4 {} pro zemi Judea, který byl klid všechny dny 

Simon; neboť on hledal dobro svého národa v takových 
moudrý, 

jako že navždy jeho autorita a čest jim rád dobře. 

{14:5} a jak on byl čestný ve všech jeho činy, tak v tomto, 

že pro přístav Joppa a udělal vstup do 

ostrovy moři, 

{14:6} a rozšířit hranice svého národa, a 

zpět zemi, 

{14:7} a shromáždili velké množství zajatců, 

a měl panství Gazera a Bethsura a 



věž, odkud vzal všechny uncleaness, nebyla ani 

tam všechny, které mu bránil. 

{14:8} pak nešli do jejich země v míru a 

země dala její růst a stromy pole jejich ovoce. 

{14:9} starověké muži seděli v ulicích, komunikuji 

společně z dobrých věcí a mladí muži dal na slavnou 

a bojovný oděvů. 

{14:10} uvedených pokrmů měst a nastavit v 

je všechny druhy munice, tak, aby jeho čestný název 

Tvrdilo se, že až do konce světa. 

{14:11} uzavřel mír v zemi, a Izrael se radoval 

s velkou radostí: 

{14:12} pro každého člověka, seděl pod svou révu a jeho 
fíkovník 

a nebylo nic k nim: 

{14:13} ani jeden nebyl tam nějaké vlevo v zemi bojovat 

proti nim: Ano, svržení králů, sami v 

ty dny. 

{14:14} navíc posílil všechny ty jeho lidu 

to byl ponížen: zákon hledal; a každý 



contemner práva a zlý člověk pobral. 

{14:15} zkrášlil svatyně a násobí 

plavidla do chrámu. 

{14:16} nyní když to bylo slyšet v Římě a co se týče 

Sparta, že Jonathan je mrtvá, byly to velmi líto. 

{14:17}, ale když slyšeli, že se jeho bratr Simon 

byla provedena velekněz v něho a vládl zemi, a 

města v něm: 

{14:18} napsali mu v tabulkách z mosazi, obnovit 

přátelství a ligy, která se s Judas 

Jonathan a jeho bratři: 

{14:19} které spisy byly přečteny před 

shromáždění v Jeruzalémě. 

{14:20} a tohle je kopie dopisů, 

Lacedemonians odeslána; Vládci Lacedemonians, s 

Město: Simon nejvyšší kněz a starší, a 

kněží a zbytek lidí Židů, našich bratří, 

poslat pozdrav: 

{14:21} velvyslanci, které byly odeslány k našim lidem 

certifikovaný nás o slávu a čest: pročež jsme byli 



jsem rád, že jejich příchodu, 

{14:22} a registroval/a věci, že mluvil v 

Rada lidi tímto způsobem. Numenius syn 

Antiochus a Antipatros syn Jason, Židé 

velvyslanci, přišel nám obnovit přátelství, měli 

s námi. 

{14:23} a to potěšilo lidi bavit muži 

čestně a dát kopii jejich ambassage v 

hromadnou záznamy, ke konci lidé Lacedemonians 

může mít jejich památník: navíc máme 

napsal kopie jejich unto Simon nejvyššího kněze. 

14:24 {} po tomto Simon Numenius do Říma s 

velký štít zlata za tisíc liber hmotnosti k potvrzení 

Liga s nimi. 

{14:25} podepsaní když lidé slyšeli, řekli, co 

Díky dáme Simon a jeho synové? 

{14:26} pro on a jeho bratři a dům jeho 

Otec Izrael, i a vyhnáni v boji jejich 

nepřátelé z nich a potvrdil jejich svobody. 

{14:27} pak napsali v tabulkách z mosazi, která 



postavili na pilířích v hoře Sion: a tohle je kopie 

na psaní; Osmnáctého dne měsíce Elul, v 

sto šedesát a dvanáctý rok, pro třetí rok 

Simon velekněz, 

{14:28} v Saramel v velké shromáždění 

kněží, lidé a vládci národa a starší 

země, byly tyto věci oznámeno nám. 

{14:29} Forasmuch, jako častokrát byly války v 

země, kde pro zachování jejich svatyně, 

a zákon, Simon syn Mattathias, příští generace z 

Jarib, spolu s jeho bratry, vžijí do 

ohrožení a odolat nepřátele jejich národa udělal jejich 

velká čest národa: 

{14:30} (protože po té Jonathan, po zvážení jeho 

národ dohromady, a bylo jejich nejvyšší kněz, byl přidán do jeho 

lidé, 

{14:31} jejich nepřátelé připravena k invazi do své země, 

že by mohly zničit a položit ruce na svatyně: 

{14:32} v té době Simon vstal a bojovali za jeho 

národ, strávil velkou část své vlastní látky a ozbrojeni 



stateční muži jeho národa a dala jim mzdy, 

{14:33} a obohacené města Judeje, spolu s 

Bethsura, která leží na hranicích Judeje, kde 

zbroj nepřátel byl předtím. ale on posádka 

Židů zde: 

{14:34} navíc opevnil Joppe, která leží na 

moře a Gazera, které bordereth na Azotus, kde 

nepřátelé sídlili před: ale umístil Židů, a 
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vybaveny všechny věci, které jsou vhodné pro opravy 

jejich.) 

{14:35} dalekého tedy činy Simon, a 

Unto jakou slávou pomyslel si přinést svůj národ, mu 

jejich guvernéra a hlavního kněze, protože on udělal vše 

Tyto věci a za spravedlnost a víra, které měl k 

jeho národ, a to všemi prostředky snažil vyvyšovat jeho 

lidé. 

{14:36} pro ve své věci prosperovala v rukou, takže načasovat 

že pohany byly pořízeny mimo jejich zemi a 

také to bylo v městě Davida v Jeruzalémě, který měl 



se samy věž, ze které jsou vydány, a 

znečištěné o svatyni, a udělal hodně bolelo 

Svaté místo: 

{14:37} ale umístil Židů v něm. a opevnili ji 

bezpečnost země a město a vyrostl na stěny 

Jeruzalém. 

{14:38} král Démétrios také potvrdil mu ve vysokých 

kněžství podle toho, 

{14:39} a udělal mu jeden z jeho přátel a čest 

mu s velkou čest. 

{14:40} pro slyšel už říci, že Římani nazval 

Židů jejich přátelé a příznivci konfederace a bratří; a 

že měli bavit velvyslanci Simon 

čestně; 

{14:41} také Židé a kněží byli dobře zalíbilo 

to Simon by mělo být jejich guvernéra a nejvyšší kněz pro 

někdy, až vznikne věrný prorok; 

{14:42} navíc, že by měla být jejich kapitán, a 

převzetím svatyně, je stanovit nad jejich 

pracuje a po celé zemi a přes zbroj a nad 



pevnosti, že říkám, že by měl převzít 

svatyně. 

{14:43} vedle toho, že poslechl by měl z každého 

Muž, a že všechny spisy v zemi by mělo probíhat 

v jeho jméno a že by měl být oblečená v purpuru, a 

Noste zlato: 

{14:44} také že by mělo být přípustné, aby žádný z 

lidé nebo kněží při porušení některé z těchto věcí, nebo 
odporovat 

jeho slova, nebo získat sestavení v zemi bez 

ním, oblečená v purpuru, nebo nosit spony ze zlata; 

{14:45} a kdo by měl dělat jinak, nebo zlomit 

žádné z těchto věcí, by měl být potrestán. 

{14:46} tedy měl rád všechny lidi řešit Simon, 

a jako jest bylo řečeno. 

{14:47} pak Simon přijetí tohoto dokumentu a byl dobře 

rádi, že se nejvyšší kněz a kapitán a guvernér 

Židé a kněží a bránit je všechny. 

14:48 {} tak jim přikázáno, že toto psaní by mělo být 

dát do tabulky z mosazi, a že oni by se zakládaly 



kompas do svatyně na dobře viditelném místě; 

{14:49} také že jejich kopie by měla být stanovena 

Ministerstvo financí, aby zajistily, že mohou mít Simon a jeho 
synové 

je. 

{15:1} navíc Antiochus syn Démétrios král 

dopisy od ostrovy moře unto Simon kněz 

a princ Židů a ke všem lidem; 

{15:2} obsah podepsaní byly tyto: král Antiochus 

Simon velekněz a princ svého národa a aby 

lidé z Židů, pozdrav: 

{15:3} Forasmuch, jako některé která muži zkoncentrována 

království našich otců a mým cílem je výzvou 

to, že ji může obnovit, staré panství a to 

konec se shromáždili velké množství zahraničních vojáků, 

a připravené lodě války; 

{15:4} má význam také se projít v zemi, 

že mohu být pomstěna z nich, které zničili, a 

udělal mnoho měst v království zpustošené: 

{15:5} teď proto potvrzuji tobě všichni obĕtiny 



které se Králové přede mnou tě a vůbec 

dárky kromě jim uděleno. 

{15:6} ti dávám dovolenou také na mince peníze za tvé 

země s tvé vlastní razítka. 

{15:7} a jako o Jeruzalém a svatyně, 

Ať je zdarma; a brnění, které jsi made, a 

pevnosti, že ty jsi postavil a keepest v ruce tvé, ať 

stále je k tobě. 

{15:8} a jestli se něco být, nebo musí být kvůli králi, 

Nech to být odpuštěno tobě od té doby tam na věky. 

{15:9}, navíc, když jsme získali naši 

království, budeme ctít tebe a tvůj národ a tvé 

chrám, s velkou ctí, tak, aby vaše ctihodnosti 

známé po celém světě. 

{15:10} v těch sto šedesát a čtrnáctý rok 

šel Antiochos do země svých otců: v té době 

všechny síly se sešli mu, aby zůstaly jen málokdo 

s Tryphon. 

{15:11}, pročež stíhaná král Antiochus, on 

prchal: Dora, která leží vedle moře: 



{15:12} protože viděl, že problémy narazili na mu na 

jednou, a že jeho vojsko už opustil ho. 

{15:13} pak utábořili Antiochus proti Dora, s 

s ním sto a dvacet tisíc mužů z války, a 

osm tisíc jezdců. 

{15:14} a kdy on měl obklíčili město kolo 

o a Spojených lodí blízko města na pobřeží, on 

hněvá město po souši a po moři, ani trpěl on na 

jít ven, nebo v. 

{15:15} ve střední sezóny přišel Numenius a jeho 

firma z Říma, s dopisy králům a 

země; níž byly napsány tyto věci: 

{15:16} Lucius, konzul Římanů ke králi 

Ptolemee, pozdrav: 

{15:17} the Židů velvyslanci, naši přátelé a 

konfederace, přišel nám obnovit staré přátelství a 

Liga, odesílaná z Simon nejvyšší kněz a 

lidé Židů: 
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{15:18} a přinesli štít zlata tisíc 



Libra. 

{15:19} mysleli jsme to dobře tedy psát 

Králové a země, že by měly dělat jim ublížit, ani 

boj proti nim, jejich měst nebo zemí, ani zatím podporu jejich 

nepřátelé proti nim. 

{15:20} zdálo dobré nám získat štít 

je. 

{15:21}, je-li tedy existovat žádné která chlapi, která 

uprchnout z jejich země vám, doručit je k 

Simon nejvyššího kněze, že on může trestat podle 

jejich vlastní právo. 

{15:22} totéž, co napsal on rovněž až do 

Libor král a Římskokatolická církev, k Ariarathes a Arsaces, 

{15:23} a všem zemím a na Sampsames, a 

Lacedemonians a Delus a Myndus a Sicyon, 

a Caria a Samos a Pamphylia a také, a 

Halikarnassu, Rhodus a Aradus a Cos a strany, 

a Aradus a Gortyna a Cnidus a na Kypru, a 

Kyrény. 

{15:24} a kopie tohoto dokumentu napsali Simon 



nejvyšší kněz. 

{15:25} tak Antiochos král tábořili proti Dora 

druhý den, neustále napadají a motorů, 

jakými prostředky se drž hubu Tryphon, že on by ani 

jít ven, ani v. 

{15:26} v té době Simon mu poslal dva tisíce zvolené 

muži na pomoc mu; stříbrná a zlato a mnoho brnění. 

{15:27} Nicméně mu nepříslušely, ale 

brzdy všech smluv, které učinil s ním výše, 

a začala být divná mu. 

{15:28} navíc poslal mu Athenobius, jeden z 

jeho přátelé, rozmlouvat s ním a říkají, Ye zadržet 

Joppa a Gazera; s věží, která je v Jeruzalémě, 

které jsou města v mé říši. 

{15:29} hranice jejich ye mají zbytečně a hotovo 

velké bolet v zemi a dostal panství mnoha míst 

v mém království. 

{15:30} nyní tedy dodat měst, které míti 

přijata a pocty míst, čehož jste dostali 

Dominion bez hranic Judeje: 



{15:31}, nebo jinak mi za ně pět set talenty 

stříbro; a za škody, které jste učinili a pocty 

z měst, dalších pět set talentů: Pokud ne, vrátíme se 

a boj proti vám 

{15:32} tak Athenobius králův přítel přišel 

Jeruzalém: a když viděl slávu Simon a 

skříň ze zlatých a stříbrných desku a jeho velkou účast, 

byl překvapen a řekl mu zprávu králi. 

{15:33} pak odpověděl Simon a řekl mu, jsme 

ani provedli jiní muži, půdu ani holden, který 

appertaineth ostatním, ale dědictví našich otců, 

který naši nepřátelé neprávem v držení určité 

čas. 

{15:34} pročež my, mají příležitost, držte 

dědičnost našich otců. 

{15:35}, a že ty demandest, Joppa a Gazera, 

i když oni dělali velké škody k lidem v naší zemi, 

Přesto jsme ti dám sto talentů pro ně. Annex 

Athenobius mu odpověděl: ani slovo; 

{15:36} ale vrátil ve vzteku králi a udělal 



zpráva mu tyto projevy a slávy 

Simon a všeho, co už viděl: načež král byl 

překročení rozhněval. 

{15:37} ve střední době uprchl Tryphon lodí: 

Orthosias. 

{15:38} pak král Cendebeus kapitánem 

pobřeží a dal mu hostiteli komorníky a jezdci, 

{15:39} a přikázali mu, aby odstranit své vojsko směrem k 

Judeje; také velel mu vybudovat Cedron a do 

Opevněte brány a na válku proti lidu; ale pokud jde o 

sám král věnoval Tryphon. 

{15:40} tak Cendebeus přišel na palestinský kánon a začal 

provokovat lidi a k invazi do Judeje a aby 

lidé vězni a bijte je. 

{15:41} a když on stavěl Cedrou, postavil 

jezdci tam a hostiteli komorníky, až do konce, 

vydávání že by mohly udělat outroads o 

Judea, jako král přikázal mu. 

{16:1} pak přišel John z Gazera a řekl Simon 

jeho otec, co udělal Cendebeus. 



{16:2} Proč Simon nazývá jeho dva synové, Jidáš 

a John a řekl jim, já a moji bratři a moje 

otec je house, někdy od mého mládí až do dnešního dne 

bojoval proti nepřátelům Izraele; a věci mají 

tak dobře prosperovala v našich rukou, které jsme dodali 

Častokrát Izrael. 

{16:3}, ale teď jsem staré a vy, v Boží milosrdenství, jsou z 

dostatečný věk: ye místo mě a mého bratra a jít 

a bojovat za náš národ, a pomoc z nebe s 

Vy. 

{16:4} tak si vybral do ciziny dvacet tisíc 

muži z války s jezdci, vytáhl proti 

Cendebeus a té noci v Modin. 

{16:5} a když když stoupali v noci a šel 

na planinu hle, mocné velký hostí obě komorník 

a jezdci se proti nim: však došlo 

voda potokem uprostřed nich. 

{16:6} tak on a jeho lidé položili a pěkně jim: 

a když viděl, že lidé báli se jít 

voda potokem, odešel první přes sebe a pak muži 



setkání s ním vyšel za ním. 

{16:7} že Hotovo, rozdělit své muže a nastavte 

jezdci ve středu vzbudí: pro nepřátele 

jezdci byli velmi mnoho. 

{16:8} se pak znělo s svaté trubky: 

načež Cendebeus a jeho hostitele byly polo eny letu, tak 

že mnozí z nich byli pobiti a ostatek gat do 
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silnou fixaci. 

{16:9} v té době byl Jidáš Johnův bratr zraněn; 

ale John ještě následovala po nich, až dospěl k Cedron, 

které Cendebeus postavili. 

{16:10} tak prchali dokonce až do věže v oblasti 

Azotus; Protož to spálil ohněm: tak, aby bylo 

zabit těch asi dvou tisíc mužů. Potom on 

vrátil do Judské země v klidu. 

{16:11} Kromě v prostém Jericho bylo Ptolemeus 

syn Abubus se kapitán, a měl dostatek 

stříbro a zlato: 

{16:12} byl nejvyšší kněz syn v právu. 



{16:13} pročež srdce je pozdvihl, pomyslel si 

vyvedení země k sobě a následně konzultovala 

lstivě proti Simon a jeho synové je zničit. 

{16:14} teď Simon byl na návštěvě města, byly 

v zemi a péči o dobré řazení 

v té době přišel dolů sám do Jericha s jeho 

synové, Mattathias a Jidáš, v těch sto šedesát a 

sedmnáctého roku, v jedenáctém měsíci nazývá Sabat: 

{16:15} kde syn Abubus jejich přijetí 

lstivě do malé nádoby, zvané Docus, které měl 

postaven, z nich velikou hostinu: však schoval muži 

tam. 

{16:16} takže když Simon a jeho synové vypil do značné míry, 

Ptolemee a jeho muži vstal a vzal své zbraně, a 

narazil na Simon do banketové místo a zabil ho, 

a jeho dva synové a některé z jeho služebníků. 

{16:17} které tím spáchal velkou zradu, 

a odměněn zlo nadobro. 

{16:18} pak Ptolemee napsal tyto věci a zaslány 

Král, že mu ho poslat hostiteli pomoci mu a on 



přinese mu, země a města. 

{16:19} jiní také poslal do Gazera zabít John: a 

až tehdy poslal dopisy přišli k němu, že on 

Možná jim stříbro a zlato a odměny. 

{16:20} a jiní poslal do dobýt Jeruzalém a 

Hora z chrámu. 

{16:21} teď jeden utekl před Gazera a řekl John 

že jeho otec a bratři byli pobiti a odpověděl mu, 

Ptolemee Poslal tě i zabít. 

{16:22} tohoto zákona když uslyšel, překvapilo ho bolest: Takže 

položil ruce na ně, přicházející zničit ho, a 

pobili; neboť věděl, že se snažili aby ho pryč. 

{16:23} jako o zbytek činy Johna a jeho 

války a hodné skutky, který udělal a budování 

stěny, které natočil a jeho počínání, 

{16:24} hle, tyto jsou zapsány v kronikách jeho 

kněžství, od doby, kdy velekněz se stal po jeho 

otec. 

 


