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1 makkabilaiskirja 

Ensimmäinen kirja makkabilaiskirja 

{1:1} ja se tapahtui, kun että Alexander poikansa Philip 

Makedonia, joka tuli ulos Chettiim maa oli 

lyödään Darius kuningas persialaiset ja Medes, että hän 

hallitsi hänen jälkeensä ensimmäisessä yli Kreikka, 

{1:2} ja tehdä monia sotia, ja voittanut monia vahvoja pitää 

ja löi maan kuninkaat 

{1/3} ja meni läpi maan ääriin, ja otti 

pilaa monet kansakunnat niin, että maa oli hiljainen 

ennen häntä; jolloin hän oli korottanut ja hänen sydämensä oli 

nosturilla ilmaan. 

{Ef.1.4} ja hän kerännyt mahtava vahva isäntä ja sulkea 

yli maiden ja kansakuntien ja kings joka tuli 

sivujokien hänelle. 

{Ef.1.5} ja näiden tapausten jälkeen hän kaatui sairas ja koettu 

että hän pitäisi kuolla. 



{1:6} ja nyt hän kutsui palvelijansa, kuten oli 

kunnioitettava, ja oli kasvatettu hänelle hänen 

nuoriso, ja erosivat hänen valtakuntansa, hänen ollessaan 

vielä elossa. 

{1:7} joten Alexander hallitsi twelves vuotta, ja sitten kuoli. 

{1:8} ja hänen palvelijansa paljain jokainen hänen tilalleen. 

{1:9} ja hänen kuoltuaan, he kaikki laittaa kruunaa kun 

itse; niin tekivät heidän poikansa perään monta vuotta: ja 

paha moninkertaistuivat maan. 

{1/10} ja tuli pois ne pahat root 

Antiokhos surnamed Epifanes poikansa Antiokhos kuningas, 

joka oli ollut panttivankina Roomassa, ja hän hallitsi 

SATA ja kolmekymmentä ja seitsemäs vuosi valtakunnasta 

Kreikkalaiset. 

{1:11} niinä päivinä sinne pois Israelin paha miesten 

joka sai monet sanoi anna mennä ja 

liiton kanssa pakanat, jotka ovat ympärillemme: sillä koska 

lähti heidän meillä on paljon murhetta. 

{1:12} joten tämä laite miellytti heitä hyvin. 

{1:13} sitten tietyt ihmiset olivat niin eteenpäin, 



että he menivät King, joka antoi heille luvan tehdä 

jälkeen pakanat toimituksia: 

{1:14} jolloin he rakennettu paikka treenata 

Jerusalem pakanat tapojen mukaisesti: 

{1:15} ilmoittautunut ympärileikkaamaton ja hylkäsivät 

pyhä liitto liittyi itse vihassa 

ja myytiin aiheuttavat pahaa. 

{1:16} nyt, kun valtakunnan perustettiin ennen 

Antiokhos, hän ajatteli Egypti, että hän voisi hallita 

on kahden valtakunnan valta. 

{1:17} ja nyt hän tuli Egyptiin suuri 

väkijoukko sotavaunuja, ja norsuja ja ratsumiehiä, ja 

suuren laivaton 

{1:18} ja Egyptin kuninkaan Ptolemee sotaan: 

mutta Ptolemee pelkäsivät häntä paenneet; ja monet olivat 

haavoittunut kuolemaan. 

{1:19} näin he saivat Egyptistä vahva kaupungit 

ja hän otti pilaa sen. 

{Ef.1.20} ja että Antiokhos lyöneet Egypti, hän 

palasi sata neljäkymmentä ja kolmantena vuonna, ja meni 



Israel ja Jerusalem suuri joukko 

{1:21} ja tuli ylpeänä pyhäkköön ja otti 

päässä kultaisen alttarin ja kynttilänjalka valon ja kaikki 

alukset 

{1:22} ja uhrileivät ja kaataminen 

alukset ja putket. ja censers kultaa ja huntu, 

ja kruunu ja kultainen koriste, jotka olivat ennen 

temppeli, kaikki, jotka hän veti pois. 

{1:23} hän otti myös hopeaa ja kultaa, ja 

arvokas alusten: hän otti myös piilotettu aarteita hän 

löytyi. 

{1:24} ja kun hän oli ottanut kaikki pois, hän meni hänen 

omaksi, ottaa tehty suuri verilöyly ja puhunut hyvin 

ylpeänä. 

{1:25} siis oli suuri suru Israelissa, 

joka paikassa, jossa he olivat; 

{1:26} jotta ruhtinaita ja vanhimmat Suri, neitsyet 

ja nuoret miehet ponnetonta ja kauneus naisten 

muutettiin. 

{1:27} joka sulhanen otti valitus, ja hän 



se istui avioliitto-salissa oli raskaus, 

{1:28} maa on siirretty asukkaille 

o ja house Jacob oli peitetty 

sekaannusta. 

{1:29} ja kaksi vuotta täysin päätyttyä kuningas lähetti hänen 

Chief kunnianosoitus kaupungeille Juudan, keräilijä, joka tuli 

Jerusalemiin suuri joukko 

{1:30} ja puhui rauhanomainen sanoja, mutta kaikki oli 

petos: kun he olivat antaneet hänelle uskoa, hän laski 

yhtäkkiä kun kaupunki, ja löi hyvin kipeä ja 

tuhosi paljon Israelin kansa. 

{1:31} ja toteuttaessa saalista city, hän 

sen tuleen, ja veti alas Taloja ja seinät sen 

joka puolelta. 

{1:32} mutta naiset ja lapset ottivat ne vankeudessa, ja 

oli karjaa. 

{1:33} sitten rakensi ne kaupungin David suuri 

ja vahva seinä, ja mahtava tornit, ja 

vahva ote heille. 

{1:34} ja siinä syntinen kansakunnan pahat ihmiset, 



ja väkeviä itsensä siinä. 

{1:35} ne tallennettu se myös panssarointi ja muona, ja 

Kun he olivat koonneet yhteen Jerusalemin saalista 

panivat heidät siellä, ja niin heistä tuli kipeä snare: 
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{1:36} se oli paikka vaanivat vastaan 

Sanctuary ja paha vihollinen Israeliin. 

{1:37} Näin he vuodattivat viatonta verta joka puolella 

Sanctuary, ja turmellut sen: 

{1:38} niin, että Jerusalemin asukkaat pakenivat 

niistäkin: jolloin kaupunki teki 

asutuksen muukalaisia, ja tuli outo niille, jotka 

ovat syntyneet ja omaa lasta jätti. 

{1:39} hänen sanctuary muurattiin ongelmajätteet kuten 
erämaassa, hänen 

juhliin muuttuivat mourning, hänen sapatit osaksi 

syyttää hänen kunniakseen halveksuntaa. 

{1:40} ollut hänen kunniaa niin oli hänen häpeän 

kasvanut, ja hänen ylhäisyytensä oli surujuhliksi. 

{1:41} Lisäksi kuningas Antiokhos kirjoitti hänen kokonaisuuden 



kuningaskunnassa, että kaikki olisi yhtenä kansana, 

{1:42} ja jokainen pitäisi jättää hänen lakeja: niin kaikki 

pakanat sopivat kuninkaan käskyn mukaan. 

{1:43} kyllä, monet myös israelilaiset suostunut hänen 

uskonto, epäjumalille ja häpäistä sapatti. 

{1:44} sillä kuningas oli lähetti sanansaattajat 

Jerusalemissa ja kaupunkien Juda, joita olisi noudatettava 

outoja lakeja, 

{1:45} ja kieltää polttouhreja ja uhrauksia, ja 

juomauhreja temppelissä; ja olisi häpäissyt 

sapatit ja festivaalin päivää: 

{1:46} ja saastuttaa sanctuary ja pyhä kansa: 

{1:47} määrittää alttareita, ja lehdot ja kappelit epäjumalia, ja 

uhrata sika on lihaa ja saastaiset eläimet: 

{1:48} he myös jättää lapsensa 

ympärileikkaamaton, ja heidän sielunsa inhottavaa kaikkine 

epäpuhtauden ja profanation travail: 

{1:49} loppuun niillä voisi unohtaa lain ja muuttaa 

kaikki toimitukset. 

{1:50} ja jos joku tekisi mukaan 



kuninkaan käskystä, hän sanoi, hän kuolee. 

{1:51} hänen kokonaan samainen tavalla hän kirjoitti 

kuningaskunnan ja nimitti valvojat kaikki kansan 

komentava kaupungeissa Juda uhraamaan kaupunki kerrallaan. 

{1:52} niin monet ihmiset olivat kokoontuneet heille 

nimittäin jokainen, joka hylkäsi laki; ja niin he 

sitoutunut pahasta maassa; 

{1:53} ja israelilaiset ajoivat salaisia paikkoja, jopa 

Wheresoever ne voisi paeta lohduksi. 

{1:54} nyt viidestoista päivä kuukauden Casleu, 

SATA neljäkymmentä ja viidentenä vuonna, he kauhistus 

Desolation alttarin ja rakensi idol alttareita koko 

kaupunkien Juda joka puolelta; 

{1:55} ja poltettu suitsukkeita ovella talonsa, ja 

kaduilla. 

{1.56} ja kun ne oli vuokra kappaletta kirjoja 

laki, jonka he löysivät ne palaneet kahteen tulella. 

{1:57} ja jos joku löytyi mitään kirja 

testamentissa, tai jos jokin sitoutunut lakia, kuningas 

käsky oli, että ne pitäisi laittaa hänet kuoliaaksi. 



{1:58} Näin he viranomaisen luokse israelilaiset 

kuukausittain löydettävä yhtä paljon kuin olivat kaupungeissa. 

{1:59} nyt viisi ja kahdeskymmenes päivä, he 

uhrata idol alttarilla, joka oli alttarilla 

Jumala. 

{1: 60} jolloin käskyn mukaan 

ne hengiltä tiettyjen naisten-joka on aiheuttanut niiden 

lapset ympärileikkauttamaan. 

{1:61} ja hirtettiin lapsille heidän kaulaansa ja 

rihlattuja kotinsa ja tappoivat heidät, joka oli ympärileikattu 

niitä. 

{1:62} ensimmäisenä monet Israelissa oli ratkaistu ja 

vahvisti itse olla syömättä mitään saastaista. 

{1:63} ja nyt aika kuolla, että he eivät olisi 

saastunut liha, ja että ne häpäistä Pyhän 

liitto: niin he kuolivat. 

{1: 64} ja siellä oli erittäin suurta vihaa Israelia. 

{2:1} niinä päivinä syntyi Mattathias poika John, 

poika Simeon, pappi Joarib, poikien päässä 

Jerusalem, ja asui kaupungissa Modin. 



{2:2} ja hänellä oli viisi poikaa Joannan, nimeltään Caddis: 

{2:3} Simon; nimeltään Thassi: 

{2:4} Juudas, joka oli nimeltään Makkabi: 

{2:5} Eleazar kutsutaan Avaran: ja Jonathan, jonka 

sukunimi oli Apphus. 

{2:6} ja kun hän näki jumalanpilkkaamiset, jotka olivat 

Juda ja Jerusalemin 

{2:7} hän sanoi: voi on minulle! sen vuoksi on syntynyt nähdä 

tästä kurjuudesta, minun kansani, ja Pyhän kaupungin ja asua 

siellä, kun se on annettu käteen vihollinen, ja 

sanctuary käsiin muukalaisia? 

{2:8} hänen temppeli on niinkuin Mies vailla kunniaa. 

{2:9} hänen kunniakas alusten kuljettaa pois vankeuteen, 

hänen imeväisten surmataan, kaduilla, hänen nuorta miestä ja 

miekka vihollinen. 

{2:10} kansalla on ollut osa hänen valtakuntansa 

ja saanut hänen saalista? 

{2:11} kaikki koristeensa otetaan pois; vapaa 

nainen hän on tullut bondslave. 

{2:12} ja Katso, meidän pyhäkköön, jopa meidän kauneutta ja 



Meidän kunnia on hävitti ja pakanat häpäistä se. 

{2:13} mitä varten siis emme elää enää? 
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{2:14} sitten Mattathias ja hänen poikansa vuokrattavana 
heidän vaatteensa 

kuuluttivat ja Suri hyvin kipeä. 

{2:15} tarkoittaa samalla kuninkaan virkamiehet, kuten 

pakottaa ihmisiä kapinaan, tuli kaupunkiin Modin, jotta 

ne uhrata. 

{2:16} ja kun monet Israel tuli heille 

Mattathias myös ja hänen poikansa kokoontuivat. 

{2:17} vastasi kuninkaan virkamiehet ja sanoi 

Mattathias tästä viisas, sinä olet hallitsija ja kunniallisen 

ja suuri mies tässä kaupungissa, ja vahvistaa poikien kanssa ja 

veljet 

{2:18} nyt siis tule sinä ensin, ja täyttää 

kuninkaan käskystä, kuin kaikki pakanat ovat tehneet, 

Kyllä, ja Juudan miehet, ja kuten edelleen 

Jerusalem: joten älä sinä ja sinun olla määrä 

ystävät, sinä ja sinun lapsesi oltava 



kunnia kanssa hopea ja kulta ja monia palkintoja. 

{2:19} sitten Mattathias vastasi ja puhui kova 

ääni, vaikka kaikki kansat, jotka ovat kuninkaan 

valta totella häntä ja varisevat kaikki aina 

uskonto isien ja hänen suostumus 

käskyt: 

{2:20} vielä näytetään ja poikani ja veljeni 

isiemme liiton. 

{Fil.2:21} Jumala varjelkoon, että meidän pitäisi hylätä lain ja 

toimitukset. 

{2:22} ei tahdo kuunnella kuninkaan sanaa mennä 

Meidän uskonto, joko oikealle tai vasemmalle. 

{2:23} nyt kun hän oli jättänyt puhua nämä sanat on 

tuli yksi silmissä kaikki juutalaiset uhrauksia 

alttarin, joka oli Modin, mukaan king's 

käsky. 

{2:24} mikä Mattathias nähdessään hän oli 

tulehtunut innokkaasti, ja hänen uumillaan vapisi eikä voinut 
hän 

olla näyttääkseen hänen vihansa tuomion mukaan: ja nyt 



Hän juoksi ja surmasi hänet alttarille. 

{2:25} myös kuninkaan jäsentä, joka pakottaa 

miesten uhraamaan, hän tappoi tuolloin ja alttarin, hän 

vetää alas. 

{2:26} näin jaetaan hän innokkaasti Jumalan kuin lain 

Phinees tekivät teille Zambri Salom poika. 

{2:27} ja Mattathias huusi koko kaupunki, jossa 

kovalla äänellä, sanoen: Jos joku on innokas lain ja 

maintaineth liiton, hän seuraa minua. 

{2:28} joten hän ja hänen poikansa pakenivat vuorille ja 
vasemmalle 

kaikki, mitä koskaan heillä oli kaupungin. 

{2:29} niin paljon, että halutuimmista oikeus- ja tuomio 

meni alas erämaahan asua siellä: 

{2:30} sekä he ja heidän lapsensa ja heidän; ja 

heidän karjansa; koska koettelemuksia on lisääntynyt kipeä 
päällensä. 

{2:31} nyt kun kerrottiin kuninkaan palvelijat ja 

isäntä, joka oli Jerusalemin kaupungin David, että tietyt 

miehiä, jotka kukistivat kuninkaan käsky olivat poissa 

alas erämaahan, salaisia paikkoja 



{2:32} he heitä ajoi takaa suuri joukko, ja 

ohittanut, ne leiriytyneet heitä vastaan, ja 

kävi sotaa heitä vastaan sapattipäivänä. 

{2:33} ja he sanoivat, että mikä teillä 

tähän asti riitä; tulevat esiin ja tehdä mukaan 

käskyn kuningas, että te tulette. 

{2:34} mutta he sanoivat: emme tule esiin, ei kumpikaan 
jälkisäädös 

teemme kuninkaan käsky häpäistä lepopäivä. 

{2:35} niin he antoivat heille taistelu nopeasti. 

{2:36} mutta he vastasivat niitä ole, eikä heittää ne 

stone niitä eikä pysähtyi paikoissa, joissa ne vahvistavat piilotti; 

{2:37} mutta sanoi, älkäämme kuolevat kaikki meidän 
innocency: taivas 

ja maan todistaa meille, että te meidät kuoleman 

väärin. 

{2:38} joten ne nousi heitä taistelussa 

sapatti, ja he tappoivat heidät, heidän vaimonsa ja lapsensa 

ja karjan lukumäärä tuhat ihmistä. 

{2:39} Kun Mattathias ja hänen ystävänsä ymmärtänyt 

hakijana ne Suri heitä suoraan kipeä. 



{2:40} ja yksi heistä sanoi, jos me kaikki teemme kuten 

veljemme tehnyt ja taistella ei elämäämme ja lait 

vastaan hyvässä suhteessa pakanoihin, ne nyt nopeasti juuri 
olla 

maa. 

{2:41} tuolloin siis ne säätänyt, sanoen: 

Jokainen, joka tulee tehdä taistelu kanssamme sapattina 

päivä, me taistelemme häntä vastaan; myöskään meidän 
kuolee, meidän 

veljet että oli murhattu im salaisia paikkoja. 

{2:42} sitten tuli siellä hänelle yritys 

Assideans, jotka olivat mahtavia miehiä Israelin jopa ketkään 
sellaiset, jotka 

käytettiin vapaaehtoisesti luovutettakoon. 

{2:43} myös kaikki ne, jotka pakenivat vainoa liittyi 

itseään heille ja oli oleskelua heille. 

{2:44} joten heidän voimansa ja löi syntisten ihmisten 

viha ja pahat ihmiset vihassaan: ainoastaan lepuuttaa 

pakeni pakana lohduksi. 

{2:45} sitten Mattathias ja hänen ystävänsä kiersivät, 

ja veti alas alttarit: 



{2:46} ja mitä lapset soever ne 

Coast Israelin ympärileikkaamaton, ne ne ympärileikattu 

urheasti. 

{2:47} ne ajoi myös ylpeä miesten ja 

työn menestynyt kädessään. 

{2:48} joten ne takaisin oikeuden kädestä 

Pakanat, ja kuninkaat käsistä eikä ne 

syntinen voittoon. 

{2:49} nyt kun lähestyi aika että Mattathias 

pitäisi kuolla, hän sanoi hänen poikansa, nyt on ylpeys ja 

nuhdella saanut voimaa ja tuhoaminen, aika ja 

viha närkästystä: 
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{2:50} nyt poikani, siis te kiihkeästi lain, 

ja antaa elämän teidän isienne liitto. 

{2:51} soittaa muisto mitä asiakirjoja isämme tekivät 

aikaansa. Joten vastaan suuri kunnia ja 

ikuinen nimi. 

{2:52} ei ole Abraham löytynyt uskollinen kiusauksesta, 

ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi? 



{2:53} Joseph hänen hätä ajoissa pitää 

käsky, ja herra Egyptin. 

{2:54} Phinees Isämme on innokas ja kiihkeä 

saada ikuisen pappeuden liiton. 

{2:55} Jeesus täyttää sana oli tehty tuomari 

Israel. 

{2:56} Caleb todistanut seurakunta 

sai maa perintöä. 

{2:57} David on armollinen hallussaan valtaistuimelle 

Iankaikkinen valtakunta. 

{2:58} Elias on innokas ja kiihkeä laki oli 

otettiin ylös taivaaseen. 

{2:59} Ananias, Azarias ja Misael uskomalla, olivat 

tallentaa pois liekki. 

{2:60} Daniel ja hänen innocency pelastui 

Lionien suuhun. 

{2: 61} ja siten te kautta kaikkien, jotka 

yksikään jotka luottivat häneen on voitettava. 

{2:62} pelko ei niin syntinen ihminen sanat: hänen 

kunnia olkoon sontaa ja matoja. 



{2:63} päivä hän kohoaa ja huomenna hän 

ei löydy, koska hän on palannut hänen pölyä, ja hänen 

ajatus on hylätty. 

{2:64} ja nyt te poikani, olla urhea ja näytän 

itse miehet puolestaan laki; se on te 

saada kunniaa. 

{2:65} ja Katso, tiedän että veli Simon on 

neuvon, antaa korva hänelle aina mies: hän 

Isä teille. 

{2:66} koska Juudas Makkabi, hän on ollut mahtava ja 

vahva, jopa nuoruudesta: olkoon sinun kapteeni ja 

taistelua ihmisten. 

{2:67} ottaa myös teille kaikille, jotka noudattavat lakia, 

ja kostaa te ihmiset väärin. 

{2:68} korvaus täysin pakanat, ja ottakaa vaari 

lain käskyä. 

{2:69} joten hän siunasi heidät, ja kerättiin hänen 

isät. 

{2:70} ja hän kuoli sata neljäkymmentä vuosi, 

ja hänen poikansa hautasi hänet isiensä hautoja 



Modin ja israelilaiset tekivät suuri valitus hänelle. 

{3:1} poikansa Juudas, silloisen Makkabi, nousi 

hänen jälkeensä. 

{3:2} ja hänen veljensä auttoi häntä, ja niin teki kaikki ne 

joka oli isänsä kanssa ja he taistelivat iloisuus 

Israelin taistelu. 

{3:3} niin hän gat hänen ihmiset suuri kunnia, ja laita 

rintakilven kuin jättiläinen, ja girt hänen sotaisa valjaat noin 

häntä ja hän teki taisteluissa, suojella vastaanottavan 
miekallaan. 

{3:4} hänen säädökset, hän oli kuin leijona ja kuten leijonan 
kantava 

möly hänen saaliinsa. 

{3:5} sillä hän jatkoi jumalattomat, ja heidät 

ja nuo, että ärtynyt hänen kansansa. 

{3:6} sen vuoksi jumalattomat kutistunut pelkäävät hänen, ja 

Kaikki pahuuden huolestuivat koska pelastus 

menestynyt kädessään. 

{3:7} hän murehti myös monia kuninkaita ja teki Jaakobista 
iloinen 

hänen tekoihin ja hänen muistomerkki on siunattu ikuisesti. 



{3:8} Lisäksi hän kävi läpi kaupungit Juudan, 

tuhoaminen jumalattomat pois niistä ja kääntämällä pois vihan 

Israelista: 

{3:9} niin että hän oli tunnettu teille äärimmäisen osa 

maan, ja hän sai hänelle kuten olivat valmiita kadotukseen. 

{3:10} sitten Apollonios koolla pakanat 

ja suuri joukko pois Samarian taistelemaan Israelia vastaan. 

{3:11} joka asia kun Juudas havaittu, hän lähti 

tapaamaan häntä, joten hän löi häntä ja surmasi hänet: monet 
myös 

kaatui surmansa, mutta loput pakenivat. 

{3:12} ja nyt Juudas otti saalista ja Apollonios 

miekka myös ja näin yksinomaiset hän taisteli koko elämänsä 
pitkään. 

{3:13} Kun Seron, prinssi Syyrian armeija 

kuullut sanoa ettei Juudas oli kerännyt hänelle lukuisia ja 

yrityksen uskollinen lähtemään kanssaan sotaan; 

{3:14} hän sanoi saada minut nimi ja kunnioittaa 

kuningaskunta sillä minä käyn taistella Juudas ja ne jotka ovat 

kanssaan, jotka halveksivat kuninkaan käsky. 

{3:15} joten hän sai hänet valmis menemään, ja meni 



kanssaan mahtavaan armeijakuntaan jumalattomien auttaa 
häntä sekä 

Lasten Israel kostaa. 

{3:16} ja kun hän tuli lähelle käynnissä ja 

Bethhoron, Juudas meni tapaamaan häntä pieni 

Yritys: 

{Piet.3:17}, kun he näkivät isäntä tulee täyttää 

niitä, sanoi Juudas, miten voimme, on niin vähän 

torjuntaan niin suurta ja niin vahva, nähdä meidän 

ovat valmiina pyörtymään kanssa paasto tänä päivänä? 

{3:18} teille joille Juudas vastasi: ei ole vaikea asia 

monille hiljaa käsissä muutama; ja 

Taivaan Jumala se on kaikki, antaa suuri joukko 

tai pieni yritys: 

{3:19} sillä voitto taistelu seisoo ei 

lukuisia isäntä; mutta voimaa tulee taivaasta. 
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{3:20} he tulevat meitä vastaan paljon ylpeyttä ja pahuus 

tuhota meitä, ja myös naisiamme ja lapsiamme, ja pilata meille: 

{321:} mutta taistelemme elämäämme ja lakejamme. 



{3:22} sentähden Herra itse kaataa ne 

ennen kasvot: ja teille, olla te ei pelkää niitä. 

{3:23} nyt heti, kun oli jäänyt puhuminen, hän hyppäsi 

yhtäkkiä heille ja niin Seron ja hänen isäntä oli 

kaataa ennen häntä. 

{Gal.3:24} ja he ajoivat heitä olevan menossa 

Bethhoron teille tavallinen, johon surmattiin noin kahdeksan 

sadoista miehistä ja loput pakenivat maa 

Filistealaiset. 

{3:25} sitten alkoi pelko Juudas ja hänen veljensä ja 

jotta kierros kansakuntia enemmän kuin suuri pelko 

niistä: 

{Gal.3:26} koska hänen maineensa tuli kuningas, ja kaikki 

Kansakuntien puhui Juudas taisteluista. 

{3:27} nyt, kun kuningas Antiokhos kuulleet nämä asiat, hän 

oli närkästynyt: ja nyt hän lähetti ja kerännyt 

yhdessä hänen valtakuntansa, jopa erittäin vahva armeijan 
joukot. 

{3:28} hän avasi myös hänen aarre, ja antoi hänen sotilaita 

maksaa vuodessa komentava niitä olemaan valmiita 
whensoever 



hän olisi tarvitsevat niitä. 

{3:29}, kun hän näki hänen rahaa 

aarteita epäonnistui ja koska maassa oli 

pientä erimielisyyttä ja rutto, jonka hän oli 

toivat maa vie lakeja, jotka oli 

ollut vanhan ajan; 

{3:30} hän pelkäsi, että hän ei voi pitää 

maksut enää, eikä tällaisia lahjoja antaa niin 

runsain hän ennen: sillä hän oli virisi edellä 

kuninkaat, jotka olivat ennen häntä. 

{3:31} nyt suuresti ymmälläni hänen mielessään, hän 

päättänyt mennä Persia, siellä ottaa kunnianosoituksia ja 

maiden ja kerätä paljon rahaa. 

{3:32} joten hän jätti Lysias aatelismies, ja yksi 

veren royal valvomaan asioiden kuningas joesta 

Eufrat rajoille Egypti: 

{3:33} ja esiin hänen poikansa Antiokhos, kunnes hän tuli 

uudelleen. 

{3:34} lisäksi hän antoi hänelle puoli hänen 

voimat ja norsuja, ja antoi hänelle ilmaiseksi kaiken 



että hän olisi tehnyt, kuin myös niistä, joka asui 

Juda ja Jerusalemin: 

{3:35} nimittäin, että hän lähettää sotajoukon heitä vastaan, 

tuhota ja kitkemään vahvuus Israelin ja 

jäännöksen Jerusalemin ja viedä heidän muistomerkin 

luokse; 

{3:36} ja että hän pitäisi sijoittaa vieraita kaikissa niiden 

neljäsosaa ja jakaa heidän maansa paljon. 

{3:37} joten kuningas oli puoli voimia, että 

edelleen, ja lähti Antiokiasta, kuninkaan kaupunki, 

SATA neljäkymmentä vuosi; ja joen 

Eufrat, hän kävi läpi korkea maissa. 

{3:38} sitten Lysias valitsi Ptolemee poika 

Dorymenes ja Nicanor Gorgias, mahtava miesten 

ystävät: 

{3:39} ja niitä hän lähetti 40 000 footmen 

ja seitsemän tuhatta ratsumiehiä mennä Juda maa 

ja tuhota se, kuningas käski. 

{3:40} joten he lähtivät virtansa ja tulivat 

ja senkin Emmaus tavallinen maassa. 



{3:41} ja kauppiaat maassa, kuulo 

Fame, otti hopeaa ja kultaa hyvin voimakkaasti, 

virkamiehet sekä tuli leiriin ostaa lapsille 

Israel orjia: valtaa myös Syyria ja maa 

Filistealaiset liittyi itsensä heille. 

{3:42} nyt, kun Juudas ja hänen veljensä näkivät että 

kurjuutta moninkertaistuivat, ja joukot leiriytyivät 

itse rajansa: sillä he tiesivät, miten kuningas oli 

antanut käskyn tuhota ihmisiä, ja täysin 

lopettamisesta; 

{3:43} he sanoivat toiseen, älkäämme palauttaa 

lahoja fortune kansamme ja meidän taistella meidän 

ihmiset ja pyhäkkö. 

{3:44} sitten oli seurakunta kokoontuu yhteen, että 

ne saattavat olla valmiina taisteluun ja että he rukoilevat, ja 

Kysy sääliä ja myötätuntoa. 

{3:45} nyt Jerusalem oli mitätön autiomaaksi, oli 

yksikään hänen lapsensa, jotka menivät sisään tai ulos: 
sanctuary myös 

poljettiin alas ja ulkomaalaisten säilyttää vahva ote; että 



pakanat oli asumuksensa luokse; ja iloa 

Jacob ja harppu enää putkeen. 

{3:46} sen vuoksi israelilaiset kokoontuivat 

yhdessä ja tuli Maspha verrattuna aiempaan 
Jerusalemista; varten 

Maspha oli paikka, jossa he rukoilivat muinoin 

Israel. 

{3:47} he paastonnut samana ja saattaa säkkeihin, 

Luo tuhkan heidän päällensä ja vuokrata heidän vaatteensa 

{3:48} ja avaa kirja lain, jossa 

pakanat oli vaatinut maalata kuvia hahmossa. 

{3:49} toivat myös pappien vaatteet, ja 

peltosi ja kymmenykset: ja he herättänyt nasiirien 

joka toteuttaa heidän days. 

{3:50} sitten huusi ne kovalla äänellä kohti taivaan 

sanoen: mitä me teemme näiden ja minne on 

kuljettavat heidät pois? 

{3:51} sinun pyhäkkö on tallautunut ja häpäisevät, 

ja sinun papit ovat raskaus ja tuonut pieni. 

{3:52} ja lo, pakanat on koottu yhteen vastaan 



meitä tuhoamaan meidät: mitä he kuvitella meitä vastaan, sinä 

tiedät. 

{3:53} miten voimme vastustaa niitä, lukuun ottamatta 

sinä, Jumala, olla apua? 
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{3:54} kuulosti ne trumpetit ja huusi 

kovalla äänellä. 

{3:55} ja kun Juudas vihitty kapteenit yli 

ihmiset, jopa kapteenit tuhansien ja satojen, 

ja fifties ja kymmeniä. 

{3:56} mutta kuten rakensivat taloa tai ollut 

kihlattu vaimoja, oli viljelmien tai olivat 

peloissaan, jotka hän käski, että he voisivat palata, joka 

mies omaan huoneeseensa, lain mukaan. 

{3:57} joten leirin poistettu, ja senkin yhteydessä Etelä 

Emmaus puolella. 

{3:58} ja Juudas sanoi, käsi itse, ja urheat 

miehet ja nähdä, että te olette valmis vastaan aamulla, 

te voi torjua nämä kansat, jotka kootaan 



yhdessä meitä tuhoamaan meidät ja meidän pyhäkköön: 
vastaan 

{3:59} on parempi kuolla taistelussa kuin – Katso 

onnettomuuksia on meidän ihmiset ja meidän pyhäkköön. 

{3:60} kuitenkin kuin Jumalan tahto on taivaassa, niin 

Anna hänen tehdä. 

{4:1} sitten otti Gorgias viisi tuhatta footmen ja 

tuhansia paras ratsastajaa ja poistaa rikki-lta 

Camp yöllä; 

{4:2} loppuun hän voi kiirehtiä kun leirin 

Juutalaiset, ja löisi sitä yhtäkkiä. Ja miesten linnoitus 

oli hänen oppaita. 

{4:3} nyt kun Juudas kuullut sen hän itse poistaa, 

ja uljas miesten hänen kanssaan, hän lyödäkseen kuninkaan 

armeija, joka oli Emmaus, 

{4:4} Vaikka vielä voimat hajotettiin 

leiri. 

{4:5} tarkoittaa kaudella tuli Gorgias yö tulee 

leirin Juudaksen: ja kun hän huomasi ei ihminen, hän pyrki 

ne vuoristossa: ja hän sanoi, nämä miehet pakenevat 



meille 

{4:6} mutta heti kun se oli päivä, Juudas näytti itse, 

vain kolme tuhatta miestä, joka kuitenkin oli 

armour eikä miekat heidän mielensä. 

{4:7} ja he näkivät pakanat että se oli leirin 

vahva ja hyvin valjastaa ja piirittivät ympärilleen kanssa 

ratsastajaa; ja nämä olivat asiantuntija sodan. 

{4:8} sitten sanoi Juudas miehet, jotka olivat hänen kanssaan, 
pelko 

te ei niiden monien myöskään olkaa pelkää hyökkäys. 

{4:9} muista toimitustapa meidän isämme olivat 

Red sea, kun farao ajoi heitä takaa armeijan. 

{Joh.4:10} nyt siis älkäämme itkeä taivaaseen jos 

Entä jos Herra armahda meitä, ja 

muistaa isiemme liiton ja tuhota isäntä 

ennen kasvot tänä päivänä: 

{Hebr.4:11} joten kaikki pakanat voi tietää, että on olemassa 
yksi 

joka vapahtaa ja pelasti Israelin. 

{4:12} sitten vieraita nosti silmänsä ja näki 

ne tulevat verrattuna aiempaan niitä. 



{4:13} ja nyt he lähtivät leirin taisteluun; Mutta 

ne, jotka olivat Juudaksen kanssa kuulosti niiden trumpetit. 

{4:14} joten he liittyivät taisteluun, ja pakanat 

discomfited pakeni tavallinen. 

{4:15} ensimmäisenä kaikki hindmost heistä surmattiin 

miekka: sillä he ajoivat heitä Gazera ja aina 

tasangoilla Idumeasta, ja Azotus: Jamniaan, niin että 

surmattiin niistä kolmetuhatta ihmisiä. 

{4:16} tämä tapahtuu Juudas palasi jälleen hänen isäntänä 

tavoittelussa, 

{4:17} ja sanoi, olla ei ahne saalista 

siinä on taistelu 

{4:18} ja Gorgias ja sotajoukot ovat täällä meitä 

vuori: mutta te nyt vastaan ja 

voittamiseksi ja tämän jälkeen voi rohkeasti otatte saalista. 

{4:19} Juudas oli vielä puhua nämä sanat on 

ilmestyi osan niistä ulos vuori: 

{4:20} jotka kun he kokivat, että juutalaiset oli laittanut 

niiden isäntä lento Sunilla teltat; savun 

näki ilmoitettu toteutus: 



{4:21} tajutessaan sen vuoksi nämä asiat, ne 

oli kipeä pelkää ja nähdä myös Juudas isäntä 

pelkkä valmis taistelemaan, 

{4:22} he pakenivat jokainen maahan muukalaisia. 

{4:23} sitten Juudas palasi pilata telttoja, jossa ne 

sai paljon kultaa, ja hopea ja alakuloinen silkki ja violetti ja 

meri ja suurta rikkautta. 

{4:24} tämän jälkeen he palasivat kotiin ja lauletaan laulu 

kiitospäivä, ja ylisti Herraa taivaassa: koska se on 

hyvä, sillä hänen armonsa pysyy ikuisesti. 

{4:25} näin Israel oli suuri pelasti heidät sinä päivänä. 

{4:26} nyt jäänyt muukalaisia samoin tuli ja 

kertoi Lysias, mitä oli tapahtunut: 

{4:27} joka, kun hän kuuli, oli häpeään ja 

masentunut, koska ei ole sellaisia asioita kuin eivät 

valmis niin Israel eikä tällaisia asioita, koska kuningas käski 

hänelle oli tapahtunut. 

{4:28} siis seuraavan Lysias kokoontuivat ensi vuoden 

yhdessä vesilähdettä tuhatta muuta miestä suu-ja viisi 

tuhat hevosmiestä hän voi alistaa heidät. 



{4:29} joten ne tuli Idumeasta ja pystyttivät telttansa 

on Bethsura ja Juudas tapasi kymmenentuhatta miestä. 

{4:30} ja kun hän näki että mahtava armeija, hän rukoili ja 

sanoi sinä, oi Vapahtaja Israel, jotka tukahduttaa 

mahtava mies palvelijasi käsin väkivallan 

David ja ainaisen, iankaikkisen monia vieraita käsiin ja 

Jonathan Saulin ja hänen armourbearer; 

{4:31} hiljaa tämän armeijan kädessä Israelille, 

ja olkoot häpeään sekä valtaa että hevosmiehet: 
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{4:32} ne olla eikä rohkeutta, ja aiheuttaa 

uskallusta niiden vahvuus jäävät pois ja anna niiden quake on 

niiden hävittäminen: 

{4:33} heitän heidät maahan miekalla niistä, jotka rakastavat 

sinua, ja anna kaikki, jotka tietävät sinun nimesi kiitän sinua 
kanssa 

kiitospäivä. 

{4:34} joten he liittyivät taistelu; ja oli surmattu ja 

joukko Lysias noin viisituhatta miestä jo ennen niitä 

ne surmattiin. 



{4:35} nyt kun Lysias näki armeijansa esittää lennon, ja 

miehisyys Juudaksen sotilaiden ja miten he olivat valmiita 

joko elää tai kuolla urheasti, hän meni Antiokiassa, ja 

koottu yhtiön vieraita ja tehtyään 

suurempi kuin hänen armeijansa hänen tarkoituksensa oli antaa 
tulla uudelleen voimaan 

Juudean. 

{4:36} sitten sanoi: Juudas ja hänen veljensä, Katso, meidän 

viholliset ovat ihmeissään: menkäämme ylös puhdistaa ja 

Omistan sanctuary. 

{4:37} tämän sotajoukon kokoontuivat 

yhdessä ja meni mount Sion. 

{4:38} ja kun he näkivät sanctuary autio, ja 

alttari, häpäisevät, ja portit poltti ja pensaat kasvavat 

tuomioistuimissa, kuten metsän tai jossakin vuoret kyllä, 

ja pappien chambers vedetty alas; 

{4:39} vuokrata vaatteita ja hyvältä 

valitus ja valettu tuhkaa heidän päällensä 

{4:40} ja putosi alas maahan, kun heidän kasvonsa kuin 

puhalsi hälytyksen ja trumpetit ja huusi kohti 



taivas. 

{4:41} sitten Juudas nimitetty eräät miehet taistelemaan 

ne, jotka olivat linnoitus, ennen hän oli puhdistettu 

pyhäkkö. 

{4:42} joten hän valitsi pappien syytön keskustelu 

kuten oli ilo laissa: 

{4:43} jotka puhdistetaan sanctuary ja paljas ulos 

saastainen kiviä epäpuhdas paikalleen. 

{4:44} ja koska niitä kuulla mitä tekemistä 

polttouhreja, alttarilla, joka oli häpäistä; 

{4:45} heidän mielestään paras vetää alas, jottei se olisi 

olla moite, koska pakanat oli saastuttanut: 

sen vuoksi ne vedetään alas, 

{4:46} ja ylös vuoren kivet 

sopivaan paikkaan, kunnes tulisi temppeli 

profeetta näyttääkseen, mitä pitäisi tehdä heidän kanssaan. 

{4:47} sitten he ottivat koko kivet lain mukaan 

ja rakennettu uusi alttari mukaan entinen; 

{4:48} ja sanctuary ja asioita, jotka 

olivat sisällä temppeli ja pyhitti tuomioistuimissa. 



{4:49} he tekivät myös uusia pyhä aluksia ja 

temppelin he toivat kynttilänjalka ja alttarille palanut 

tarjoukset ja suitsukkeita ja pöytä. 

{4:50} ja alttarilla polttivat suitsukkeita, ja 

valaisimet, jotka olivat kynttilänjalka valaistuja, että ne 

voisi antaa valon temppelissä. 

{4:51} lisäksi ne asettaa pöydälle, leivät ja 

levittää hunnut ja valmis kaikki ne 

alkoi. 

{4:52} now on viisi ja kahdeskymmenes päivä yhdeksäs 

kuussa, jota kutsutaan kuukauden Casleu, sata 

neljäkymmentä ja kahdeksatta vuotta he nousivat vakavasti 
aamulla, 

{4 minuuttia 53} ja uhrata mukaan lain 

polttouhreja, jonka he olivat tehneet uuden alttarin. 

{4:54} näyttää, mihin aikaan ja minä päivänä pakanat oli 

häpäistä, jopa joka omisti kappaletta, ja 

citherns, ja harput ja symbaalit. 

{4:55} kaikki ihmiset laski, kun heidän kasvoilleen 

palvoa ja ylistää Jumala taivaan, joka oli antanut 



niitä hyvällä menestyksellä. 

{4:56} ja niin he pitivät alttarin kahdeksan omistautumista 

päivää ja tarjotaan polttouhreja ilon, ja 

uhrata uhrata pelastuksen ja kiitosta. 

{4:57} he koristeltu forefront temppeliin 

kruunua kulta ja kilpien; ja portit ja 

Chambers uudistaa ja hirtettiin ovet heille. 

{4:58} Näin oli siellä suuri riemu joukossa 

ihmiset, että pakanat moite hyllytettiin. 

{4:59} Lisäksi Juudas ja hänen veljensä kokonaisuuteen 

Israelin seurakunnan säätänyt, että päivän 

omistautumista alttarin olisi pidettävä niiden kausi 

vuosittain kahdeksan päivää, viisi tilan ja 

kahdentenakymmenentenä päivänä kuussa Casleu, ja 
hilpeyden. 

{4:60} tuolloin myös ne rakensi ylös mount Sion 

korkeat muurit ja vahva towers ympärille, jottei 

Pakanoiden pitäisi tulla ja tallata, kuten he olivat tehneet 

ennen. 

{4:61} ja he siellä varuskunta pitää sitä, ja 



väkeviä Bethsura säilyttämiseksi että ihmiset voi olla 

suojaa Idumeasta. 

{5:1} nyt kun Kansakuntien ympäri siitä kuullut, että 

Altar rakennettiin ja pyhäkkö on uusia ennen, että 

suututtanut suuresti. 

{5:2} ja nyt ne ajatellut tuhota sukupolven 

Jacob, joka oli heidän keskuudessaan ja tämän jälkeen he 
alkoivat 

tappaa ja tuhota ihmisiä. 

{5:3} sitten Juudas taisteli Eesau lapset 

Idumeasta Arabattine, koska ne piirittivät Gael: ja hän 

antoi heille suuri kaataa ja laantunut heidän rohkeutensa ja 

otti saalista. 

{5:4} myös hän muistaa lasten vahinkoa 

Papu, joka oli ansa ja loukkaa kansalle, 

että ne väjyimme niitä tavoilla. 

{5:5} hän sulkea niitä siksi tornit, ja 

leiriytyivät heitä vastaan ja tuhosi heidät täysin, ja 

poltettu että paikka tulella tornit, ja kaikki olivat 
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tarkoitetuissa olosuhteissa. 

{5:6} Afterward hän siirtynyt lapsille 

Ammon, jossa hän löysi väkevällä voimalla ja paljon ihmisiä, 

kanssa Timotheus heidän kapteeni. 

{5:7} joten hän taistelivat monia taisteluita, kunnes vihdoin 

he olivat ihmeissään ennen häntä; ja hän löi heitä. 

{5:8} ja kun hän oli ottanut Jazar, kaupunkien 

rikkovia, hän palasi Juudeaan. 

{5:9} sitten pakanat, jotka olivat Galaad koottu 

yhteen vastaan israelilaiset, jotka olivat heidän 

neljäsosaa tuhoaisi heitä. mutta he pakenivat linnoitus 

Dathema. 

{5:10} ja antoi Juudas ja hänen veljensä 

pakanat, jotka ovat ympärillemme on koottu yhteen 

meitä tuhoamaan meidät: vastaan 

{5:11} ja he valmistavat tulla ja ottaa 

linnoitus johon olemme paenneet, Timotheus on kapteeni 

niiden isäntä. 

{5:12} tullut nyt, ja antaa meille niiden 

kädet, monet meistä on surmattu: 



{5:13} kyllä, all veljemme, jotka olivat Mielenkiintoiset 

Tobie hengiltä: heidän vaimonsa ja lapsensa myös 

niillä on liikaa vankeja ja maksaa pois niiden juttuja; 

ja he ovat tuhonneet noin tuhat miestä. 

{Jaak.5:14} Vaikka nämä kirjeet olivat vielä käsittelyssä, Katso, 
siellä 

tuli muita vahtimestaripalveluista Galileasta vaatteita vuokra, 

raportoidaan tällä tavalla 

{5:15} ja sanoi he Ptolemais ja Tyrus, ja 

Siidoniin ja koko Galileassa pakanat, on koottu 

yhdessä meitä vastaan kuluttaa meitä. 

{5:16} nyt kun Juudas ja ihmiset kuulivat nämä 

Toisin sanoen sinne kokoontuneille suuresta seurakunnasta 
yhdessä, 

kuulla, mitä heidän pitäisi tehdä veljiään, jotka olivat 

vaivaa ja pahoinpidelty niistä. 

{5:17} sitten sanoi: Juudas luokse Simon hänen veljensä, valitse 

sinua ulos miehiä, ja mennä ja vapauttamaan veljesi, jotka ovat 

Ja Jonathan veljeni mennä Galileaan 

maan Galaad. 

{5:18} joten hän lähti Joosefin poika Zacharias, ja 



Azarias, päälliköiden kansan jäännös vastaanottavan 

Juudeassa, pitää se. 

{5:19} luokse, jonka hän antoi käskyn, sanoi, ottaa 

te ilmaiseksi ihmisiä ja nähdä, että te ehtiä ei sota 

vastaan kunnes että palaamme pakana. 

{5:20} nyt Simon oli annettu kolme tuhatta miestä 

mennä Galileaan ja Juudas kahdeksantuhatta miestä 

maan Galaad. 

{5:21} sitten Simon meni Galileaan, jossa hän taisteli 

monet taistelut hyvässä suhteessa pakanoihin, jotta pakanat 
olivat 

discomfited jonka häntä. 

{5:22} ja hän ajoi heitä takaa teille gate Ptolemais; 

ja surmattiin pakanat noin kolmetuhatta 

miehet, joiden saalista, hän otti. 

{5:23} ja ne, jotka olivat Galileassa ja Arbattis, 

vaimojaan ja lapsiaan, ja kaikki, että heillä oli, 

otti hän pois kanssaan ja toi ne Juudeaan kanssa 

suurta iloa. 

{5:24} Juudas Makkabi myös ja hänen veljensä Jonathan 



meni Jordanin ja kulki kolmen päivän matkan 

erämaa, 

{5:25} jossa he tapasivat Nabathites, joka tuli 

heille rauhanomainen tavalla ja käski joka asia 

että oli tapahtunut veljilleen Galaad maa: 

{5:26} kuinka monet heistä olivat hiljaa ja 

Bosora, ja Bosor ja Alema, Casphor, merkitty, ja 

Carnaim; Kaikissa näissä kaupungeissa on vahva ja hyvä: 

{5:27} ja että he olivat hiljaa muut kaupungit 

maan Galaad, ja että vastaan huomenna ne 

oli nimittänyt tuoda vastaanottavan vastaan linnoitukset ja 

ottaa ne, ja hävittämään sen yhden päivän. 

{5:28} näin Juudas ja hänen isäntä kääntyi yhtäkkiä sen 

Miten erämaa teille Bosora; ja kun hänellä oli 

voittanut kaupungin, hän surmasi kaikki miehet reunaan 

miekka, ja otti niiden saalista ja poltti kaupungin tulella, 

{5:29} mistä hän poisti yö ja meni asti 

Hän tuli linnoitus. 

{5:30} ja vakavasti aamulla katsoin ylös, ja 

Katso, ollut lukemattomia ihmisiä, joissa tikkaat 



ja muiden moottoreiden sotaa saadakseen haltuunsa linnoitus: 
he 

pahoinpidelty niitä. 

{5:31} Juudas näki siksi, että taistelu oli 

alkanut, ja että kaupungin itkeä meni taivaaseen, 

trumpetit ja upea ääni, 

{5:32} hän sanoi hänen isäntä taistella tämän päivän teidän 

veljet. 

{5:33} joten hän meni takana kolmen yhtiön 

joka kuulosti niiden trumpetit, ja huusi rukous. 

{5:34} niin Timotheus, tietäen, että on monia 

Makkabi, pakenivat hänestä: Sentähden hän löi ne 

suuressa teurastuksessa; niin, että siellä tapettiin niitä joka 
päivä 

noin 8 000 miestä. 

{5:35} tähän, Juudas kääntyi sivuun Maspha; ja sen jälkeen 

Hän hyökkäsi se hän otti ja surmasivat kaikki miehet 

ja saanut saalista sen ja ja poltti sen tulessa. 

{5:36} sieltä meni hän ja otti Casphon, Arto, 

Bosor ja Galaad maan muihin kaupunkeihin. 

{5:37} kun nämä asiat kerätään Timotheus toinen 



isäntä ja leiriytyivät vastaan Raphon yli puron. 

{5:38} joten Juudas lähetti miehiä espy isäntä, joka toi 

hänelle word, sanoen: kaikki pakanat, jotka on pyöreä meistä 
ovat 

koottu heille, jopa erittäin hyvä isäntä. 

{5:39} hän on myös palkattu auttamaan heitä Arabians ja 

he pystyttivät telttansa yli brook, valmis 

Tule ja taistella sinua vastaan. Kun Juudas meni tapaamaan 
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niitä. 

{5:40} niin Timotheus sanoi hänen isäntä kapteenit 

Kun Juudas ja hänen isäntä lähestyä brook, jos hän 

ensin meille emme saa kestää varten 

Hän voimallisesti voittaa meitä vastaan: 

{5:41} mutta jos hän on peloissaan ja leirin jälkeen joki, me 

on käydä läpi hänelle, ja voittaa häntä vastaan. 

{5:42} Nyt kun Juudas tuli lähellä puro, hän aiheutti 

kirjanoppineet kansan jäädä puro: jolle minä 

Hän antoi käskyn, sanoen: kärsivät kukaan jäädä 

leirin, vaan kaikki tulevat taistelu. 



{Matt.5:43} joten hän meni ensimmäisen yli ja kaikille 

hänen jälkeensä: sitten kaikki pakanat, ennen discomfited 

häntä, heittää pois aseensa ja pakenivat temppeli että 

oli Carnaim. 

{5:44} mutta otti kaupungin ja paloi temppeliin 

kaikki, jotka olivat siinä. Näin oli Carnaim hidasta, eikä 

voi ne ovat enää ennen Juudas. 

{5:45} sitten Juudas kokoontuivat kaikki israelilaiset että 

oli Galaad, maassa vähiten niin 

suurin, jopa heidän vaimonsa ja lapsensa ja niiden juttuja 

erittäin suuri joukko, loppuun, ne saattavat tulla maahan 

Juudean. 

{5:46} nyt kun tulivat Ephron, (tämä 

suuri kaupunki, niin kuin niiden pitäisi mennä hyvin väkeviä) 

ne voisivat ei osoittautua joko oikealla tai 

vasemmalle, mutta pakko on läpi keskellä. 

{5:47} sitten ne kaupungin sulkea heidät pois, ja lopetti 

portit kivillä. 

{5:48} whereupon Juudas lähettää niitä rauhanomainen 

tavalla, sanoen: Olkaamme läpi maa mennä meidän 



omassa maassaan, eikä kukaan on tehtävä satuttaa; vain 

jalkaisin kulkevat: edelleen avata hänelle. 

{5:49} ja nyt Juudas käski julistus on 

ponnistelleet isäntä, että jokainen ihminen olisi piki hänen 

teltta oli paikallaan. 

{5:50} joten sotilaat pystytti pahoinpidelty kaikki city 

että päivä- ja kaikki, tähän saakka, kuinka kaupunki oli 

antoi hänen käsiinsä: 

{5:51} joka sitten tappoi kaikki miehet reunaan 

miekka, ja rased kaupunki, ja otti saalista, ja 

läpi kaupungin päälle, joka surmattiin. 

{5:52} kun tämä meni ne Jordanin suuri 

vain ennen Bethsan. 

{5:53} ja Juudas kokoontuivat jotka tulivat 

takana ja kehottaa ihmisiä koko ajan, asti 

he tulivat Juudeaan maa. 

{5:54} niin he menivät ylös mount Sion ilosta ja 

ilon, jossa ne tarjotaan polttouhreja, koska ei 

yksi heistä surmattiin, kunnes he olivat palanneet rauhassa. 

{5:55} mitä nyt Juudas ja Jonathan oli 



maan Galaad ja Simon veljensä Galileassa ennen 

Ptolemais, 

{5:56} Joseph Sakarias ja Azarias, kapteenit poika 

varuskuntien kuullut valiant asiakirjoja ja sotaisa tekoja 

mitä he olivat tehneet. 

{5:57} sen vuoksi he sanoivat meidän myös saada meidät nimi, 

ja mene torjunta pakanat, jotka ovat ympärillemme. 

{5:58} joten kun he olivat antaneet ilmaiseksi niin varuskunnan 

Tämä oli heidän kanssaan, he menivät kohti: Jamniaan. 

{5:59} sitten tuli Gorgias ja hänen miehensä ulos kaupungista 

taistella niitä vastaan. 

{5:60} ja niin kävi, että Joosef ja Azaras esitettiin 

lento, ja pyrkii Juudean rajoille: ja siellä 

surmattiin Israelin kansan noin kaksi samana 

tuhatta miestä. 

{5:61} näin oli siellä suuri kaataa joukossa 

israelilaiset, koska ne eivät olleet kuuliaisia sille 

Juudas ja hänen veljensä, mutta piti tehdä joitakin uljas toimia. 

{5:62} lisäksi nämä miehet ei tullut ei niiden jälkeläisiä, 

jonka käsin vapautuksen annettiin Israelille. 



{5:63} ensimmäisenä mies Juudas ja hänen veljensä olivat 

hyvin tunnettu näkyvissä koko Israelin ja 

pakanat wheresoever nimensä kuultiin 

{5:64} koska kansa on kokoontunut heille 

kanssa iloinen acclamations. 

{5:65} jälkeenpäin lähti Juudas ja hänen veljensä ja 

taisteli Eesau maa lapsiin 

etelässä, jossa hän löi Hebron ja alueen kaupunkeja, ja 

veti alas se linnoitus, ja paloi towers sen 

seuduilla. 

{5:66} sieltä hän poisti mennä maa 

Filistealaiset, ja Samarian läpi. 

{5:67} tuolloin tiettyjen papit haluavat näyttääkseen niiden 

Valour, saivat surmansa taistelussa, että he lähtivät 
taistelemaan 

unadvisedly. 

{5:68} joten Juudas kääntyi Azotus maalla 

Filistealaiset, ja kun hän oli vedetty alas heidän alttarinsa ja 

poltettu veistetty kuviaan tulella, ja pilata niiden 

Kaupungit, hän palasi Juudeaan maa. 



{6:1} aikoihin kuningas Antiokhos kautta kulkeviin 

korkea maissa kuullut sanoa, että Elymais maassa 

Persia oli suuresti tunnetussa rikkaudet, hopea, ja 

kultaa; 

{6:2} ja ettei siinä hyvin rikas temppeli, jossa 

olivat päällysteet kultaa, ja ruokalaput ja kilvet, joka 

Alexander, poika Philip Makedonian kuningas, joka hallitsi 

ensin keskuudessa lainanneet lähti sinne. 

{6:3} ja nyt hän tuli ja yritti ottaa kaupunki, ja 

pilata. mutta hän ei voinut, koska ne kaupungin 

jolla on ollut varoitus 

{6:4} nousi ylös vastaan häntä taistelussa: joten hän pakeni, ja 

lähti sieltä suuri turviinsa ja palasi 

Babylon. 

{Jes.6:5} Lisäksi siellä tuli yksi, joka nosti hänet sanomaa 
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tunkeutuivat Persiaan, että armeijoita, jotka olivat vastoin maa 

Juudean esitettiin lento: 

{6:6} ja Lysias, joka meni edelleen ensimmäinen suuri 

teho oli ajettu pois juutalaisten; ja että ne olivat 



lujin haarniska, ja voiman ja tallentaa saalista 

joka oli päässyt armeijoita, joista heillä oli 

tuhottu: 

{6:7} myös että heillä oli vedetty alas kauhistus, 

Hän oli perustanut alttarin Jerusalemissa ja että 

ne piirittivät noin pyhäkkö on korkeat muurit kuin 

ennen ja hänen kaupunkinsa Bethsura. 

{6:8} nyt kun kuningas kuuli nämä sanat, hän oli 

hämmästynyt ja kipeä muutti: jolloin hän luopui hänelle 

että hän vuode ja hirveä suru, sairas, koska se ei ollut 

kohdannut häntä, koska hän katseli. 

{6:9} ja hän jatkoi siellä monta päivää: surusta oli 

yhä enemmän ja hän teki huomioon, että hän olisi 

kuolee. 

{6:10} ja nyt hän kutsui kaikki hänen ystävänsä ja sanoi 

heille uni on mennyt minun silmäni ja sydämeni 

häviä hyvin hoitaa. 

{6:11} ja ajattelin itse, mitä ahdistuksen 

Olen tulevat ja kuinka suuri tulva kurjuutta on se, jossa 

Nyt olen! Olin mehevä ja rakastettu minun vallassani. 



{Hebr.6:12} mutta muistan epäkohdat, jotka tein 

Jerusalem, ja otin kaikki alukset kultaa ja hopeaa 

oli siinä, että lähetettiin tuhota asukkaiden 

Juudean ilman syytä. 

{6:13} huomaan siis, jotka tämän 

ongelmia vavistus valtaa minut, ja Katso, olen hemmoteltu 
kautta 

suuri suru vieraalla maalla. 

{6:14} silloisen hän Filippukselle, yksi hänen ystävistään, jotka 

hän ollut auskollinen hänen valtakuntansa 

{6:15} ja antoi hänelle kruunu, ja hänen viittansa ja hänen 

sinetti, hän pitäisi tuoda esiin hänen poikansa Antiokhos, 
loppuun ja 

ravitsevat häntä varten valtakunnan. 

{6:16} joten kuningas Antiokhos kuoli siellä vuonna sata 
neljäkymmentä 

ja yhdeksäs vuosi. 

{6:17} Nyt kun Lysias tiesi, että kuningas oli kuollut, hän 

Määritä Antiokhos Pojassaan, jonka hän toi on 

nuori, hallitsemaan hänen jälkeensä, ja hänen nimensä hän 
kutsui Eupator. 



{6:18} tästä, kun he, jotka olivat hiljaa tower 

Israelilaiset puhuivat sanctuary ja koetti aina 

heidän satuttaa ja pakanat vahvistaminen. 

{6:19} ja nyt Juudas, purposing tuhoamiseksi 

kutsutaan kaikki ihmiset yhteen piirittää heidät. 

{6:20} joten he kokoontuivat ja piiritti sitä 

SATA ja viideskymmenes vuoden ja teki kiinnikkeet kuvan 

vastaan heille ja muut moottorit. 

{6:21} tiettyjen että piiritti sai ensimmäisenä 

edelleen, jolle minä jotkut jumalattomat miehet Israelin liittyi 

itse: 

{6:22} ja meni kuninkaan luo ja sanoi: kuinka kauan 

se on ennen kuin sinä pyhinensä tuomitsemaan ja kostaa meille 

veljet? 

{6:23} olemme valmiita palvelemaan isäsi ja tehdä 

kuten hän sanoisi meille, ja totella hänen käskynsä. 

{6:24} mistä syystä ne kansamme piirittää 

torni ja ovat vieraantuneet meille: lisäksi kuten moni 

ne voi sytyttää he surmasivat, ja hemmoteltu perintö. 

{6:25} eikä ne ojentaneet kätensä 



meille, vaan myös niiden rajojen. 

{Sananl.6:26} ja Katso, tänä päivänä ne piirittäneet torni 

Jerusalemissa, ottaa se: sanctuary myös ja Bethsura 

on ne väkevöity. 

{6:27} ja nyt jos sinä estä niitä nopeasti, 

he tekevät suurempia asioita kuin nämä, eikä sinä 

voi sulkea ne. 

{6:28} nyt kun kuningas kuuli tämän, hän oli vihainen, ja 

koottu kaikki hänen ystävänsä ja hänen kapteenit 

armeija, ja jotka olisivat ilmaiseksi hevonen. 

{6:29} siellä oli hänelle muita kuningaskuntia 

ja kuninkaisiin, bändit palkkasi sotilaita. 

{6.30} niin, että hänen armeijansa oli sata 

tuhansia footmen ja kaksikymmentä tuhatta ratsastajaa ja kaksi 

ja 30 norsuja käyttää taistelussa. 

{6:31} nämä meni läpi Idumeasta ja pystytti vastaan 

Bethsura, jossa ne pahoinpidelty monta päivää, Varauksen 
moottorit 

sodan; mutta ne Bethsura tuli ulos, ja polttivat lesket 

tulella ja taisteli urhoollisesti. 



{6:32} kun Juudas poistettu torni, ja 

senkin Bathzacharias, verrattuna aiempaan kuninkaan leiriin. 

{6:33} sitten kuningas nousee hyvin varhain marssivat kiivaasti 

hänen isäntä kohti Bathzacharias, jossa hänen sotajoukkonsa 
teki 

ne valmis taistelemaan, ja kuulosti trumpetit. 

{6:34} ja loppuun ne saattavat aiheuttaa norsut 

taistelemaan, ne näytti niitä viinirypäleitä veren ja 

mulperinmarjat. 

{6:35} lisäksi ne jakaa petojen keskuudessa 

armeijat, ja jokainen norsu ne nimenneet tuhat 

miehet, aseellinen takit ja mail ja kypärät messinki 

päätään; ja tämä kaikki peto asetettiin 

viisisataa ratsastajaa paras. 

{6:36} oli valmis joka lähtöön: wheresoever 

peto oli, ja minne peto meni, he menivät 

Lisäksi kumpikaan poikennut ne hänelle. 

{6:37} ja kun eläimet olivat siellä vahva tornit 

puu, joka kattaa jokaisen heistä ja olivat girt nopeasti 

heille laitteiden kanssa: siellä oli myös jokainen kaksi 



ja kolmekymmentä vahvoja miehiä, jotka taistelivat heille, 

Intian, joka hallitsi häntä. 

{6:38} seurannut jäänne mitä he asettaa ne 

tällä puolella ja siltä puolelta on kaksiosainen isäntä antaa 

niitä merkkejä mitä tehdä ja valjastettiin kaiken keskellä 

joukkoon. 
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{6:39} nyt kun aurinko paistanut kultaa kilvet 

ja messinki, glistered kanssa ja loisti kuin 

lamput tulipalon. 

{6:40} joten osa kuninkaan sotajoukon levinnyt kun 

korkeat vuoret ja laaksot alle he-osan 

marssivat turvallisesti ja järjestyksessä. 

{6:41} ja nyt kaikki kuullut melua heidän 

väkijoukon ja yhtiön marssi ja 

räminä valjaat, siirrettiin: armeija oli hyvin 

suuri ja mahtava. 

{6:42} sitten Juudas ja hänen isäntä lähelleen ja tuli 

taisteluun ja surmattiin kuninkaan armeijan kuuden 

satoja miehiä. 



{6:43} Eleazar myös suku Savaran, hahmottaa että 

karhu aseistettu royal valjaat, oli suurempi kuin 

kaikki loput ja oletetaan, että kuningas oli hänen 

{6:44} laittaa itsensä vaarassa, hän saattaa loppuun 

pelastaa kansansa ja saada hänet ikuinen nimi: 

{6:45} ja nyt hän juoksi hänelle rohkeasti kautta 

taistelu tappaa oikealla ja keskellä 

vasemmalle, niin, että heidän mielipiteensä jakautuivat häneltä 
molemmin puolin. 

{6:46} joka valmis, hän hiipi alla norsu, ja 

työntövoima olevis ja surmasi hänet: jolloin norsu laski 

alas hänen ja siellä hän kuoli. 

{6:47} ensimmäisenä loput juutalaiset nähdä vahvuus 

kuningas ja hänen voimansa väkivallan kääntyneet pois 

niitä. 

{6:48} sitten kuninkaan sotajoukon meni Jerusalemiin 

tavata heidät ja kuningas pystytti telttansa vastaan Juudean ja 

vastaan mount Sion. 

{6:49} mutta niitä, jotka olivat Bethsura hän 

rauha: sillä he tulivat ulos kaupungista, koska se ei ollut 



muona siellä kestämään siege, että loput vuodessa 

maa. 

{6:50} joten kuningas otti Bethsura ja asettaa varuskunnan 
siellä 

pitää sen. 

{6:51} kuin pyhäkkö, hän piiritti monta päivää: 

ja asettaa siellä tykistö moottorit ja välineet heittää 

palo ja kiviä, ja heittää darts ja silmukat. 

{6:52} jolloin he pääsivät moottorit vastaan niiden 

hakukoneita ja piti niitä taistelu pitkä kausi. 

{6:53} mutta vihdoinkin aluksensa ilman ruokaa, 

(että se oli seitsemäs vuosi, ja he Juudeassa, jotka olivat 

antoi pakanoiden, oli syönyt mitä 

tallentaa;) 

{6:54} siellä oli, mutta muutama jätti sanctuary, koska 

nälänhätä niin voittaa heitä vastaan, että he olivat fain 

hajottamaan itse jokainen oman paikka. 

{6:55} tuolloin Lysias kuuli sanoa, että Philip jonka 

Antiokhos kuningas, whiles hän asui, oli nimittänyt tuoda 

up hänen poikansa Antiokhos että hän voi olla kuningas, 



{6:56} palautettiin ulos Persian ja Meedian, ja 

kuninkaan isäntä joka meni myös hänelle ja että hän yritti 

ottaa hänelle tuomio asioihin. 

{6:57} ja nyt hän meni kaikki kiire ja sanoi 

kuninkaan ja päälliköiden isäntä ja yritys, olemme 

hajoaminen päivittäin ja meidän muona olemme mutta pieni ja 
paikka 

antaa teille on vahva ja valtakunnan asiat ovat 

ovella: 

{6:58} nyt siis voimme olla ystäviä nämä miehet 

ja tehdä rauha heidän kanssaan, ja kaikki kansa; 

{6:59} ja liiton heidän kanssaan, että he elävät jälkeen 

lainsäädäntönsä kuin ennen: he ovat siksi 

tyytymätön, ja ovat tehneet kaiken tämän, koska me 

kumota lakeja. 

{6:60} joten kuningas ja ruhtinaille olivat tyytyväisiä: 

sen tähden hän lähetti heille tehdä rauha; ja ne 

hyväksynyt sen. 

{6:61} myös kuningas ja princes varjelevansa luokse 

ne: jolloin he lähtivät vahva ote. 



{6:62} sitten kuningas tuli mount Sion; mutta kun 

hän näki paikka voimaa, hän rikkoi hänen valan hän 

oli tehnyt, ja antoi käskyn vetää alas seinän 

seuduilla. 

{6:63} Afterward lähti hän kiireesti ja palasi 

Unto Antiokiassa, jossa hän löysi Philip on mestari 

Kaupunki: joten hän taisteli häntä vastaan, ja otti kaupungin 
väkivalloin. 

SATA ja yksi ja viideskymmenes vuoden Demetrius {7:1} 

Seleukos poika lähti Roomasta ja keksi 

harvat miehet kaupunkia meren rannikolla ja hallitsi siellä. 

{7:2} ja kun hän tuli esi-isiensä palace 

niin oli, että hänen joukkonsa oli ottanut Antiokhos ja Lysias, 
jotta 

tuo ne hänelle. 

{7:3} ja nyt, kun hän tiesi sen, hän sanoi, anna minun ei 

nähdä heidän kasvonsa. 

{7:4} joten hänen isäntä surmasi heitä. Nyt, kun Demetrius oli 

asettaa valtaistuimella hänen valtakuntansa 

{7:5} siellä tuli hänelle kaikki paha ja jumalaton 

miesten Israelin ottaa Alcimus, joka halusi olla korkea 



pappi, niiden kapteeni: 

{7:6} ja he syyttävät ihmistä king sanoi, 

Juudas ja hänen veljensä on surmattu aivan sinun ystävyys ja 
ajaa 

meitä pois meidän maasta. 

{7:7} nyt siis lähettää joku mies, jolle sinä trustest 

ja anna hänen mennä ja nähdä, mitä hän on tehnyt muun 
muassa havock 

meille kuninkaan maa ja anna hänen rangaista heitä kaikkia 

heille, että avukseen. 

{7:8} sitten kuningas valitsi Bacchides kuningas, ystäväni 

WHO todennut enemmän kuin vain, ja oli suuri mies 

kuningaskunnan ja uskollinen kuningas, 

{7:9} ja hänet hän lähetti pahat Alcimus joita 

Hän teki ylipappi ja käskenyt, että hän ottaisi 

israelilaiset pelastamaan. 

{7:10} joten he lähtivät ja tulivat suurella voimalla 
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Juudeaan maa, jossa he lähettivät lähettiläitä Juudas 

ja hänen veljensä kanssa rauhanomainen sanoja kavalasti. 

{7:11} mutta he antoivat välitä heidän sanojaan; sillä he näkivät 



että niissä oli suurella voimalla. 

{7:12} sitten siellä koota luokse Alcimus ja 

Bacchides yrityksen kirjanoppineet vaatimaan oikeutta. 

{7:13} nyt Assideans olivat ensimmäinen 

lapset Israel, joiden tavoitteena on rauhan niistä: 

{7:14.siellä} sanoi, joka on pappi siemen 

Aaron on tullut tämän armeijan, ja hän tekee mitään väärin. 

{7:15} niin hän puhui heille, rauhallisesti, ja vannoi 

heitä sanoen: me hankkia haittaa kumpikaan teistä eikä 

ystäväsi. 

{7:16} jolloin poliisit uskoivat häntä: mutta hän otti 

ne vesilähdettä miesten ja surmasi yhdessä päivässä, mukaan 

sanoja, jotka hän kirjoitti, 

{7:17} liha sinun Pyhiesi ne heittänyt pois, ja niiden 

verestä ne irtoa pyöreä Jerusalemia, ja siellä oli 

ei mitään voit haudata ne. 

{7:18} ja nyt pelon ja kauhun niistä lankesi kaikki 

ihmiset, jotka sanoi, ei ole totuutta eikä 

vanhurskauden sillä he ovat rikkoneet liiton 

ja valan, että he tekivät. 



{7:19} tämän jälkeen poistettu Bacchides Jerusalemista 

ja pystytti telttansa Bezeth, jossa hän lähetti ja otti 

Monet miehet, jotka olivat jättäneet hänet, ja tietyt 

ihmiset myös ja kun hän oli surmannut heitä, hän heitti ne 

suureen kuoppaan. 

{7:20} sitten sitoutunut hän maan Alcimus, ja 

jäädä hänen kanssaan valtuudet tukea häntä: niin Bacchides 
meni 

kuningas. 

{7:21} mutta Alcimus puolesta ylipappeuden. 

{7:22} ja hänelle turvautuivat kaikki kuten levoton 

ihmiset, jotka, kun he olivat hankkineet maata Juda osaksi 
niiden 

Power, paljon satuttaa Israelissa. 

{7:23} nyt, kun Juudas näkivät kaikki pahaa että Alcimus 

ja hänen yrityksensä oli tehnyt keskuudessa israelilaiset, jopa yli 

vihassa 

{7:24} hän meni ollenkaan rannikoilla Juudean kierros 

ja otti koston heistä, joka oli eronnut 

hänelle, niin että he eivät uskaltaneet enää lähteä maahan. 

{7:25} toisaalta Alcimus nähdessään, ettei Juudas 



ja hänen yrityksensä oli saanut yliotteen ja tiesi, että 

Hän ei kykene niiden voima, hän meni jälleen 

kuningas ja sanoi pahimman niistä, jotka hän voisi. 

{7:26} kuningas lähettää Nicanor, yksi hänen parlamentin 

Princes, mies, joka synnytti tappava vihaan Israelille, 

käskyn tuhota ihmisiä. 

{7:27} joten Nicanor tuli Jerusalemiin voimalla; 

ja lähetti Juudas ja hänen veljensä kavalasti kanssa 

ystävällisistä sanoista, sanoi: 

{7:28} siitä ei ole mitään taistelua minun ja sinun, Tahdon 

on muutamia miehiä, jotta näkisin voit rauhassa. 

{7:29} hän tuli siis Juudakselle, ja ne kiitti yksi 

Toinen rauhanomaisesti. Mutta viholliset olivat valmiita 

viedä Juudas väkivalloin. 

{7.30} joka asia kun se tunnettiin Juudas, 

että hän tuli hänelle petoksen, hän oli kipeä pelkää 

häntä, ja nähdä hänen kasvonsa enää. 

{7:31} Nicanor myös, kun hän näki, että hänen neuvonsa oli 

löysi, lähti taistelemaan Juudas 

Capharsalama: 



{7:32} jos siellä oli surmattu Nicanor's puolella noin 

viisituhatta miestä ja loput pakenivat David kaupunkiin. 

{7:33} kun tämä meni Nicanor jopa mount Sion ja 

tuli pyhäkköä tiettyjen pappien ja 

tietyt vanhimmat voivat ilmaista hänelle rauhallisesti, 

ja näyttääkseen häntä palanut uhraus, joka tarjottiin 

kuningas. 

{7:34} mutta hän pilkkasi heitä, ja nauroi, ja 

väärin niitä häpeällisesti ja puhui ylpeänä, 

{7:35} ja vannoi vihassaan, sanoen: Jos Juudas ja 

hänen isäntä toimitetaan nyt minun käsiini, jos koskaan tulen 

jälleen turvallisuudessa, aion polttaa jopa parlamentissa: ja hän 

lähti suurta raivoa. 

{7:36} sitten papit tuli ja seisahtui 

alttari ja temppeli, itki ja sanoi: 

{7:37} sinä, herra, valita parlamentin kutsutaan 

sinun nimesi ja taloon rukous ja vetoomuksen sinun 

ihmiset: 

{7:38} kostaa tämän miehen ja hänen isäntänsä, ja antaa heidän 

miekasta: muista heidän jumalanpilkkaamiset, ja kärsiä 



heitä ei enää jatkaa. 

{7:39} joten Nicanor meni Jerusalemista ja pystyttivät hänen 

Teltat Bethhoron, jossa isäntä pois Syyria tapasi hänet. 

{7:40} mutta Juudas pystytti Adasa 3 000 

miehet, ja siellä hän rukoili sanoen: 

{7:41} herra, kun että ne lähetti kuningas 

pilkkasivat assyrialaiset sinun enkeli meni ja löi 

SATA fourscore ja 5 000. 

{7:42} silti tuhota sinä isännälle käsiteltävänämme tänä päivänä 

loput tietää, että hän on puhunut blasphemously 

vastaan sinun pyhäkkö ja tuomari sinä häntä mukaisesti 

pahuutta. 

{7:43} joten kolmastoista päivä Adar isännät 

liittynyt taistelu: mutta Nicanor's isäntä oli ihmeissään, ja hän 

itse sai ensin surmansa taistelussa. 

{7:44} nyt, kun Nicanor's isäntä näkivät, että hänet oli surmattu, 

ne heittää pois aseensa ja pakeni. 

{7:45} sitten ne heitä ajoi takaa päivän matka 

Adasa luokse Gazera kuulostaa hälytyksen jälkeen ne 

trumpetit. 
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{7:46} jolloin he tulivat pois kaikki kaupunkien 

Juudean ympärille ja suljettu niin, että ne kääntämällä 

takaisin heille, joka ajoi heitä takaa, oli surmattu ja 

miekka, ja yksi heistä jäi. 

{7:47} jälkeenpäin he ottivat saalista ja saalista, ja 

Nicanors pää ja oikean kätensä, hän löi 

ojensi niin ylpeänä ja vei heidät pois, ja 

hirtettiin niitä kohti Jerusalemia. 

{7:48} asian kansa hurrasi suuresti ja ne 

pitää samana päivä suuren ilon. 

{7:49} Lisäksi ne vihittiin pitää vuosittain tämän päivän 

koska Adar kolmastoista. 

{7:50} Näin Juda maa oli levätä vähän aikaa. 

{8:1} nyt Juudas oli kuullut roomalaiset, että ne 

oli mahtava ja uljas miehiä, ja kuten olisi rakkaudella 

hyväksyä kaikki, jotka liittyivät itse heille ja tehdä 

liiton Harrisin kanssa kaikille, jotka tulivat heille; 

{8:2} ja että he olivat miehiä suuri kuin katua. Siinä kerrottiin 

häntä myös sodat ja jalo toimia, jotka he olivat tehneet 



Galatalaisille ja miten he olivat valloittaneet ne, 

ja toi ne pakkoveron; 

{8:3} ja mitä he olivat tehneet maassa Espanja, jo 

kaivoksista hopeaa ja kultaa, joka on palkittu 

siellä; 

{8:4} ja että käytäntö ja kärsivällisyyttä heillä 

valloitti kaikki paikka olisi kovin kaukana. 

ja kuninkaat, myös, että heitä vastaan 

täydellisesti osa maan päällä, kunnes ne discomfited, 

ja heille suuri, jotta loput antaa 

heille tunnustusta vuosittain: 

{8:5} tämä miten ne discomfited taistelussa 

Philip ja Perseus, kuningas Citims muiden kanssa että 

nosti itsensä heitä vastaan ja oli voittaa ne: 

{8:6} Miten myös Aasiassa, suuri kuningas Antiokhos että 

tuli heitä vastaan taistelussa, ottaa sata kaksikymmentä 

norsuja, hevosmiestä sotavaunuja ja hyvin 

armeijan discomfited 

{8:7} ja miten ne vei hänet hengissä ja tehnyt liiton, että 



Hän ja kuten hallitsi hänen jälkeensä olisi hänelle suuren 
tunnustuksen, 

ja antaa panttivankeja ja joka hyväksyttiin, 

{8:8} ja maa Intia, ja Media ja Lydia ja 

aasinne maat, jotka he ottivat hänet ja antoi 

jotta kuningas Eumenes: 

{8:9} lisäksi miten lainanneet olivat päättäneet 

tulla ja tuhota ne; 

{8:10} ja että he ottavat tietoa sen lähetti 

heitä vastaan tiettyjä kapteeni ja taistelevat niitä surmasi 

Monet niitä ja kuljettaa pois vankeja heidän vaimonsa ja 

heidän lapsensa pilaantunut niitä ja otti haltuunsa 

maitaan ja veti alas vahva aukoin ja toi 

ne ovat niiden henkilöstön tähän päivään: 

{8:11} kerrottiin hänelle lisäksi, miten ne tuhotaan ja 

nostettu niiden valta muiden kuningaskuntien ja isles 

Milloin tahansa vastustaa 

{8:12} mutta ystäviensä kanssa ja kuten vedota ne 

he pitivät amity: ja että he valloittivat kuningaskuntia 

paljon ja lähellä, niin kuin kaikki kuulleet heidän nimensä 



pelkäsivät niitä: 

{8:13} myös, että kenelle ne auttaisivat valtakunta, 

niitä hallitsee; ja jolle taas tahtoivat, ne syrjäyttävät: 

Lopuksi että he olivat suuresti ylevä: 

{8:14} vielä kaikki tämä ei kenellekään käyttivät kruunu tai oli 

puettu purppuraan, suurennettu siten: 

{8:15} lisäksi, miten ne oli tehnyt itse 

senaatin talo, jossa sata kaksikymmentä miestä istui 

neuvoston päivittäin, konsultointia aina ihmiset loppuun 

ne voi myös tilata: 

{8:16} ja tehneen hallituksen jollekin 

mies joka vuosi, joka hallitsi heidän maahansa ja että 

kaikki olivat kuuliaisia että yksi, ja että siellä ei ole 

kateus eikä emmulation joukossa. 

{8:17} Kun otetaan huomioon nämä asiat, Juudas valitsi 

Eupolemus poika Johannes, Accos, poika ja Jason 

Pojan Eleasarin ja lähettivät niitä Rooman tehdä liiga 

yhteisymmärryksen ja konfederaation 

{8:18} ja intreat niitä ottavansa ikeen 

niiltä; sillä he näkivät, että Britannia lainanneet 



Israel sortaa orjuuteen. 

{8 19} he menivät siis Roomaan, joka oli hyvin 

suuri matka ja tuli senaatti, jossa ne puhui 

ja sanoi. 

{8:20} Juudas Makkabi veljiensä ja ihmisiä 

juutalaisten lähetin meille voit tehdä hyvin selvästi valtioiden 
liitoksi 

Rauha teille ja me ehkä rekisteröity sinun 

konfederaation ja ystävät. 

{8:21} joten asiasta tyytyväinen roomalaiset hyvin. 

{8:22} ja tämä on kopio epistola joka senaatin 

kirjoitti taas takaisin messinki ja lähetetty Jerusalemiin, 

että onko ne ehkä ne muistomerkki rauhan ja 

konfederaation: 

{8:23} hyvä menestys olla roomalaiset ja ihmiset 

juutalaisten meritse ja maitse ikuisesti: miekka myös ja 

vihollinen ole niitä 

{8:24} jos ensin tullut mitään sodan roomalaiset tai 

mitään niiden Etelävaltiolaisten koko niiden dominion 

{8:25} juutalaiset ihmiset autamme niitä, kun 



nimitetään kokosydämisesti: 

{8:26} myöskään on ne antavat mitään heille että 

sotaan niitä tai tukea niitä muovikalvot, aseita, 

rahaa tai aluksia, koska se on näyttänyt hyvää roomalaiset; 

mutta ne on pitää liittonsa tekemättä mitään 

Tämän vuoksi. 

{8:27} samalla tavalla myös, jos sota tullut ensimmäiset 

Juutalaiset kansakunnan roomalaiset autamme niitä kaikki 

heidän sydämensä mukaan siten kuin aika niitä: 

{8:28} myöskään ympäristölaboratorio on annettava heille, että 
ottaa 

osa heitä vastaan, tai aseita, tai rahaa tai aluksia, koska se on 
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tuntui hyvältä roomalaisille; mutta niiden on pidettävä niiden 

liitot, ja että ilman vilppiä. 

{8:29} mukaan nämä artikkelit roomalaiset tekivät 

Covenant juutalaisten ihmisten kanssa. 

{8.30} ensimmäisenä jos jäljempänä yksi osapuoli tai muu 

ajatella kuinka voit lisätä tai vähentää mitään, ne voivat 

Tee se niiden nautintoja, ja mitä niiden on liitettävä tai 



ottaa pois on ratifioitava. 

{8:31} ja mitä pahaa joka Demetrius tekee ja 

Juutalaiset, olemme kirjoittaneet hänelle sanoen ja nyt sinä 

tehdä sinun ikeen ankarana, ystävämme ja Etelävaltiolaisten 

Juutalaiset? 

{Joh.8:32} jos siksi he valittavat enää sinua vastaan, 

voimme tehdä niille oikeutta ja taistella kanssasi niin merellä 
kuin 

maa. 

Lisäksi, kun Demetrius kuullut Nicanor {9:1} 

ja hänen isäntänsä oli surmattu taistelussa, hän lähetti 
Bacchides ja 

Alcimus maahan toisen kerran Juudean ja kanssa 

heille tärkein vahvuus hänen isäntä: 

{9:2} joka meni muuten joka vie Galgala, 

ja pystyttivät telttansa ennen Masaloth, joka on Arbela, 

ja kun he olivat voittaneet, he surmasivat paljon ihmisiä. 

{9:3} myös ensimmäinen kuukauden sata 
neljäskymmeneskahdes 

vuosi ennen Jerusalemin juhlan, viikkojuhlan: 

{9:4} mistä ne pois ja menin Berea, 



20 000 footmen ja kaksi tuhatta ratsastajaa. 

{9:5} nyt Juudas oli pystyttänyt telttansa Eleasa ja kolme 

tuhatta haluamillesi miestä hänen: 

{9:6} joka nähdä lukuisia muita armeijan hän niin 

Great peljästyivät; jolloin monet välitetään 

itseänsä rikki isäntä, niin kuin asuinpaikkaa niistä ei 

Lisää mutta kahdeksansataa miestä. 

{9:7} Juudas näki sen vuoksi, että hänen isäntä slipt päässä, 

ja että taistelu painanut päälle hänelle, hän oli kipeä 
hankaluuksiin 

mielen ja paljon ahdistunut, ja että hän ei ehtinyt kerätä 

ne yhteen. 

{9:8} mutta heille, jotka jäivät, hän sanoi, anna 

meille nouse ja mene vastaan vihollisiamme, jos viittäsataa 
meidän 

ehkä taistella heidän kanssaan. 

{9:9} mutta dehorted häneltä ei voida koskaan 

pysty: älkäämme nyt vaan pelastaa ihmishenkiä, ja tämän 
jälkeen me 

palaa veljiemme kanssa, ja niiden torjumiseksi: olemme 

mutta joitakin. 



{9:10} sitten Juudas sanoi, Jumala varjelkoon, että se pitää 
tehdä 

asia, ja paeta pois: Jos meidän aika on 

kuolee miehekkäästi veljiämme, ja meidän ei tahra meidän 

kunnia. 

{9:11} kanssa isäntä Bacchides poistanut yhteensä 

telttansa ja seisoi verrattuna aiempaan niitä niiden horsemen 

jaetaan kaksi joukot ja slingers ja jousimiehet 

menossa ennen isäntä ja ne, jotka marssivat foreward 

olivat kaikki mahtavia miehiä. 

{9:12} kuin Bacchides, hän oli oikea laitahyökkääjä: joten 

isäntä lähestyi kahden ja kuulosti niiden trumpetit. 

{9:13} he myös Juudaan puolella, vaikka ne kuulosti niiden 

trumpetit myös niin, että maa järisi melu 

armeija, ja taistelu jatkui aamusta iltaan. 

{9:14} nyt kun Juudas koetaan, että Bacchides ja 

hänen armeijansa vahvuus oli oikealla puolella, hän otti 

hänelle hardy miehet 

{9:15} joka discomfited oikeiston ja ajoi heitä takaa 

Unto mount Azotus. 



{9:16} mutta kun ne vasemmisto näki, että ne 

oikeisto discomfited, he seurasivat kun Juudas ja 

ne, jotka olivat hänen kanssaan kovasti heels takaapäin: 

{9:17} jolloin oli ankara taistelu, niin kuin 

Monet saivat surmansa molemmilla puolilla. 

{9:18} Juudas sai surmansa, ja jäännös pakeni. 

{9:19} sitten Jonas ja Simon otti Juudas niiden 

veli, ja hänet haudattiin hänen isilleen haudan 

Modin. 

{9:20} lisäksi he valittivat hänelle ja koko Israel teki 

suuri valitus hänelle, ja heitä surraan monta päivää, sanoi: 

{9:21} Miten on uljas mies vähentynyt, joka vapautti Israelin! 

{9:22} mitä muuta Juudas ja hänen 

sotien ja jalo toimia, jotka hän teki ja hänen suuruutensa 

niitä ei ole kirjoitettu: he olivat hyvin paljon. 

{9:23} nyt Juudas kuoleman jälkeen jumalattomat alkoi 

ojensi päätään ollenkaan rannikoilla Israelin ja 

syntyi kaiken kuten koristeltu pahuudesta. 

{9:24} noihin aikoihin oli myös siellä erittäin suuri nälänhätä 

syystä vakuudeksi maan kapinaan ja kävin heidän kanssaan. 



{9:25} sitten Bacchides valitsi pahat ihmiset, ja teki 

maan niitä lords. 

{9:26} ja he tekivät tutkimuksen ja etsiä Juudaksen 

ystäviä, ja toivat ne Bacchides, jotka ottivat 

koston, ja käyttää niitä puolesta. 

{9:27} niin oli siellä suuri koettelemus Israelissa, kuten 

Tämän vakuudeksi alla mainitut ei lähtien, että profeetta 
nähtiin 

joukossa. 

{9:28} Tästä syystä kaikki Juudaksen ystävät kokoontuivat ja 

Jonathan, sanoi 

{9:29} veljesi Juudas kuoli, koska meillä ei ole ketään kuin 

häntä vastaan vihollisia ja Bacchides, ja 

heitä kansamme vastaan, jotka ovat vastustajia meille. 

{9:30} nyt siis olemme valinneet sinulle tänä päivänä olla 

prinssi ja kapteeni hänen jälkeensä että sinä olisit taistelu 

taistelut. 

{9:31} tätä Jonathan otti päällensä hallinto 

tuolloin, ja nousi ylös sijaan veljensä Juudas. 

{9:32} mutta kun Bacchides gat tietoa, hän 



ja yrittivät surmata hänet 

Sivun 661 1 makkabilaiskirja 

{9:33} sitten Jonathan ja hänen veljensä Simon, ja kaikki 

olivat hänen hahmottaa että pakenivat erämaahan 

Thecoe, ja pystytti telttansa altaan veden 

Asphar. 

{9:34} joka kun Bacchides ymmärtänyt, hän tuli lähelle 

Jordaniaan hänen isännälle lepopäivä. 

{9:35} nyt Jonathan oli lähettänyt veli Johannes, kapteeni 

ihmisiä rukoilemaan hänen ystävänsä Nabathites että ne 

voi jättää niitä kuljettamista, joka on paljon. 

{9:36} mutta lapset Jambri Medaba, 

pani Johannes ja kaiken, mitä hän oli ja meni tiensä 

se. 

{9:37} kun tämä otettiin word Jonas ja Simon hänen 

veli, Jambri lapset antaneet hyvin avioliiton 

ja toivat morsiamen Nadabatha suuri 

juna on tytär yksi suuri ruhtinaiden 

Chanaan. 

{9:38} siksi he muistivat John heidän veljensä ja 



nousi ja piilottivat itsensä alle peiteltynä 

vuori: 

{9:39} heidän, ja näytti, ja 

Katso, ollut paljon melua ja hyvä kuljetus: ja 

sulhanen tulivat ja hänen ystävänsä ja veljet, jotta 

tavata rummut ja välineet musick, ja 

paljon aseita. 

{9:40} sitten Jonathan ja ne, jotka olivat hänen kanssaan nousi 

niitä paikasta, jossa ne vahvistavat väijytys, vastaan ja 

tehty teurastus heitä lajitella niin monta putosi alas 

kuollut ja jäännös pakeni vuoreen, ja he ottivat 

niiden saalista. 

{9:41} Näin oli surujuhliksi, avioliitto ja 

melu niiden melodia osaksi valitus. 

{9:42} joten kun ne oli avenged täysin veren niiden 

veli he kääntyivät jälleen Jordan Marsh. 

{9:43} Nyt kun Bacchides kuuli tästä, hän tuli 

sapattipäivän pankit Jordan suurella voimalla. 

{9:44} sitten Jonathan sanoi hänen yhtiö, menkäämme ylös 

nyt ja taistella elämämme se seisoo ole kanssamme 



päiväksi aikaa: 

{9:45} sillä katso, taistelu on ja takana, 

ja veden Jordan tällä puolella ja siltä puolelta marsh 

samoin ja puu, kumpikaan ei ole siellä paikka siirtyä syrjään. 

{9:46} sen tähden huuda te nyt taivaaseen, että saisitte olla 

antanut vihollisesi kädestä. 

{9:47} että he liittyivät taisteluun ja Jonathan 

ojensi kätensä lyödäkseen Bacchides, mutta hän kääntyi 

takaisin häneltä. 

{9:48} sitten Jonathan ja ne, jotka olivat hänen kanssaan 
hyppäsi 

osaksi Jordan ja ui yli muiden pankille: edelleen 

Toinen kulunut ei Jordanin heille. 

{9:49} joten surmattiin Bacchides' puolella joka päivä 

noin tuhat miestä. 

{9:50} jälkeenpäin Bacchides palasi Jerusalemiin ja 

korjattu, vahva mainitsee Juudeassa; Jericho, fort ja 

Emmaus, ja Bethhoron, ja Bethel ja Thamnatha, 

Pharathoni ja Taphon, nämä hän vahvisti korkea 

seinät, gates ja baareja. 



{9:51} ja niitä hän asettaa garrison, että ne saattavat 

toimi pahaa Israelille. 

{9:52} hän väkevöity myös kaupungin Bethsura ja Gazera, 

ja tower ja laittaa voimat ja toimittaminen 

muona. 

{9:53} lisäksi hän otti chief miesten pojat 

maan panttivankeja, ja laittaa ne torni 

Jerusalem pidetään. 

{9:54} lisäksi vuonna sata viisikymmentä ja kolmantena vuonna, 
vuonna 

toisen kuukauden Alcimus käski että seinän 

sisäpihalle pyhäkön olisi vedetty alas; Hän 

veti alas toimii myös profeetat 

{9:55} ja kun hän alkoi kaatamaan jo tuolloin 

Alcimus vaivaa, ja hänen käyttöönotetun haittaa: hänen 

suun pysäytettiin ja hänet vietiin vamma, jotta 

hän voi enää puhua mitään, eikä järjestäminen 

mitä hänen talo. 

{9:56} joten Alcimus on kuollut tuolloin tuskassa. 

{9:57} nyt, kun Bacchides näkivät, että Alcimus oli kuollut, 



hän palasi king: jolloin Juudean maa oli 

loput kaksi vuotta. 

{9:58} niin jumalattomat miehet piti kokouksen, sanoen: 

Katso, Jonathan ja hänen yrityksensä on helppo olla ja asua 

ilman hoitoa: nyt siis tuo Bacchides tänne 

jotka on otettava ne kaikki illalla. 

{9:59} niin he menivät ja kuulla häntä. 

{9:60} poistetaan hän ja mukana suuri joukko, ja 

lähettänyt kirjeitä salaa hänen kannattajansa Juudeassa, että 
heidän pitäisi 

Jonathan ja ne, jotka olivat hänen kanssaan: mutta he 

ei voinut, koska heidän counsel tunnettiin heille. 

{9:61} ja nyt he ottivat maan miesten 

jotka ovat pahaa, noin viisikymmentä henkilöä ja 

surmasi heitä. 

{9:62} jälkeenpäin Jonathan ja Simon ja ne jotka 

olivat hänen kanssaan, sai heidät pois Bethbasi, joka on 

erämaassa, ja he korjata hajoaa sen ja tehdä 

se on vahva. 

{9:63} joka asia kun Bacchides tiesi, hän kokosi 



yhdessä kaikki hänen isäntä, ja lähetti sanan heille, että oli 

Juudean. 

{9:64} sitten meni hän ja piiritti vastaan Bethbasi; ja 

he taistelivat sitä vastaan pitkän kauden ja teki moottorit 

sota. 

{9:65} mutta Jonathan vasemmalle hänen veljensä Simon City, 
ja 

meni itse maahan ja tietyn 

määrä lähti hän. 

{9:66} löi Odonarkes ja hänen veljensä ja 

lapset ja Phasiron telttansa. 
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{9:67} ja kun hän alkoi lyödä niitä ja tuli 

hänen joukkonsa Simon ja hänen yritys meni rikki-lta 

kaupungin ja poltti sodan moottorit 

{9:68} ja taisteli vastaan Bacchides, joka oli 

discomfited jonka ne ja ne vaivattuna hänelle kipeä: hänen 

neuvoa ja travail oli turhaa. 

{9:69} ja nyt hän vihastui kovin pahat ihmiset 

joka antoi hänelle neuvon tulla maahan, koska 



Hän surmasivat monia heistä ja päättänyt palata omaan 

maassa. 

{9:70} vakuudeksi kun Jonathan tiesi, hän lähetti 

suurlähettiläät hänelle loppuun hänen pitäisi tehdä rauha 

hänen kanssaan ja toimittaa ne vangit. 

{9:71} joka asia hän hyväksyi ja teki mukaisesti 

vaatimuksia ja vannoi hänelle, että hän ei koskaan tee hänelle 

vahingoittaa päivinä hänen elämänsä. 

{9:72} kun siksi hän oli palautettu hänelle 

vangit, että hän oli ottanut muinoin maasta 

Juudean, hän palasi ja meni omaan maahan 

Kumpikaan tuli hän enää rajansa. 

{9:73} näin miekka lopetti Israelista: mutta Jonathan 

asui Machmas ja aloin kansaa; ja hän 

tuhosi jumalattomain Israelista. 

{10:1} sataa ja kuudeskymmenesosaa tason mukaan laskettuna 
vuonna Alexander, poika 

Antiokhos surnamed Epifanes meni ja otti 

Ptolemais: ihmisiä oli saanut mukaansa keinoin 

mistä hän hallitsi siellä, 



{10:2} nyt kuningas Demetrius kuullessaan, hän 

kokosi yhteen yli hyvä isäntä ja meni 

häntä vastaan taistelemaan. 

{10:3} Lisäksi Demetrios lähetti teille Jonathan 

rakastava sanat, niin hän suurentaa häntä. 

{10:4} sanoi hän ensin Tehkäämme rauhasta 

ennen hän liittyä Alexander meitä vastaan: 

{10:5} Else hän muistaa kaiken pahan, että meillä on 

tehty häntä vastaan ja hänen veljensä ja hänen kansaansa 
vastaan. 

{10:6} sen vuoksi hän antoi hänelle valtuudet kerätä 

yhdessä on isäntä ja antaa aseita, jotka hän voi tukea 

häntä taistelussa: hän komensi myös, että panttivangit että 

oli tornissa on annettava hänelle. 

{10:7} tuli Jonathan Jerusalemiin ja lukea 

kirjeitä yleisö kaikista ihmisistä ja niistä, jotka 

olivat torni: 

{10:8} jotka peljästyivät, kun he kuulleet, että 

kuningas oli antanut hänelle valtuudet koota isäntä. 

{10:9} jolloin ne torni niiden 



panttivankien luokse Jonathan, ja hän pelasti heidät heidän 

vanhemmat. 

{Joh.10:10} tähän, Jonathan asettui Jerusalemissa, 

ja alkoi rakentaa ja korjata kaupungin. 

{10:11} ja hän käski rakentaa työmiehiä 

seinät ja mount Sion ja noin neliön kivillä for 

linnoitus; ja he tekivät niin. 

{10:12} sitten vieraita, jotka olivat linnoitukset 

Mikä Bacchides oli rakennettu, pakenivat; 

{10:13} koska jokainen mies lähti kotiinsa ja meni 

omaan maahan. 

{10:14} vain on Bethsura varmasti ne, jotka oli 

Forsaken, lain ja käskyt pysyi edelleen: varten 

se oli turvaa paikkansa. 

{10.15} nyt, kun kuningas Aleksanteri oli kuullut mitä 

lupaa Demetrius oli lähettänyt teille Jonathan: kun myös se 

kerrottiin hänelle taisteluissa ja noble säädöksistä, joita hän ja 
hänen 

veljet olivat tehneet, ja kipuja, jotka he olivat kokeneet 

{10:16} sanoi: on löydettävä toinen mies? nyt 



Siksi teemme hänestä ystävämme ja konfederaation. 

{10:17} tätä hän kirjoitti kirjeen ja lähetti hänelle 

mukaan nämä sanat ja sanoi, 

{10:18} King Alexander veljelleen Jonathan lähettää 

Tervehdys: 

{Apt.10:19} olemme kuulleet sinua niin, että sinä olet mies 

suurella voimalla, ja meet olla ystäväsi. 

{10:20} sen vuoksi nyt tänä päivänä, me asettaa sinut 

ylipappi sinun kansakunnan ja kutsutaan kuninkaan ystävä; 

(ja therewithal hän lähetti hänelle violetti kaapu ja kruunu 

kultaa:) ja vaatii sinua ottamaan meiltä ja pitää ystävyys 

kanssamme. 

{10:21} niin seitsemäntenä kuukautena sataa ja 

kuudentenakymmenentenä vuonna majaa juhlaa Jonathan 
laittaa 

Pyhä kaapu ja koottu voimia, ja jos 

paljon haarniska. 

{10:22} vakuudeksi Demetrius kuullessaan hän oli hyvin 

anteeksi ja sanoi, 

{10:23} mitä olemme tehneet, että Alexander on 



esti meitä tekemään amity juutalaisten vahvistamaan 

itse? 

{10:24} minä myös kirjoitan ne sanat 

kannustusta ja lupaus heidän dignities ja lahjat, että olen 

voi olla apua. 

{10:25} hän lähetti heille siis tätä: kuningas 

Demetrius juutalaisten kansalle lähettää tervehdys: 

{10:26} katsoo, että te olette pitäneet liitot kanssamme, ja 

ystävyys, liity kanssa jatkui myös 

vihollisia, kuullut tästä ja iloisia. 

{Joh.10:27} sen vuoksi nyt jatkaa, te edelleen uskollinen 

meille ja olemme hyvin palkkansa voit asioita te 

tehdään meidän puolestamme, 

{10:28} ja antaa sinulle paljon vapauksia ja antaa 

palkintoja. 

{10:29} ja nyt vapauttaa sinut, ja sinun vuoksesi, I 

vapauttamaan kaikki juutalaiset kunnianosoituksia ja tapojen 

suolaa, ja crown veroista 
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{10.30} ja siitä, mikä minulle appertaineth 



kolmannessa osassa tai siemeniä ja hedelmiä puoli 

puita laitan sen ulos tästä päivästä, niin, että niiden on 

ei oteta Juudean maa eikä kolme 

hallitukset, jotka lisätään lisäksi maasta 

Samarian ja Galilean, tästä päivästä eteenpäin iankaikkisesti. 

{Matt.10:31} Anna Jerusalem on pyhä ja vapaa, jolla 

rajoja, niin kymmenystä ja kunnianosoituksia. 

{10:32} ja tower, joka on Jerusalemissa, olen 

tuottaa jopa viranomaisen yli ja antaa ylipappi, että hän 

voi asettaa se sellaisia miehiä kuten hän valitsee pitää sen. 

{10.33} Lisäksi vapaasti otan vapaasti jokainen 

Juutalaiset, jotka tehtiin vangittua pois Juudean maa 

minun kuningaskunnan osassa ja minun virkamiehiä tehtävän 

niiden nautaeläinten kunnianosoituksia. 

{10:34} Lisäksi aion että juhlia, ja 

sapatit, ja uudenkuun, ja juhlallinen päivää ja kolme 

päivää ennen juhlaa ja kolmen päivän kuluttua 

olla kaikki koskemattomuuden ja vapauden minun valtakunta 
juutalaisia. 

{10.35} kukaan on myös valtuudet sekaantua 



tai kiusata niitä missä tahansa. 

{Hebr.10:36} olen edelleen, että on kirjoilla joukossa 

kuninkaan pakottaa noin kolmekymmentätuhatta miehet 
juutalaisten luokse 

jolle maksu on tehtävä mahdollisimman kuuluu kaikki 
kuninkaan joukot. 

{10:37} ja niistä jotkut on sijoitettava kuninkaan 

vahva pitää heistä myös jotkut vahvistetaan asioiden 

kuningaskunnan, jotka ovat luottamustoimet: ja että niiden 

valvojien ja keskuspankkien pääjohtajien itsestään, ja että he 
asuvat 

jälkeen lakia, niin kuin kuningas on käskenyt 

Juudean maa. 

{10:38} ja kolme hallitusta, jotka ovat 

lisätty Juudean Samarian maasta, olkoot 

liittyi Juudean että he olla arvella olevan 

yksi, eikä sidottu totella muun viranomaisen kuin ylimmäinen 
pappi. 

{10:39} Ptolemais ja siihen liittyviä, maa 

Annan sen kylkiäisenä sanctuary Jerusalemissa 

sanctuary tarvittavat kulut. 



{10:40} lisäksi antaa vuosittain 15 000 

sekeliä hopeaa ulos kuninkaan tilien paikoista 

nykyisin. 

{10:41} ja kaikki overplus jotka maksanut virkamiehet 

ei kuin entinen aika Alkaen vastedes on annettava 

kohti temppelin toimii. 

{10:42} ja tämä 5 000 sekeliä 

hopea, jonka he ottivat temppeli pois käytöstä 

nekin asiat pidetään kirjanpitoa vuosi 

julkaistu, koska ne appertain papeille, jotka palvelevat. 

{10:43} ja jos joku ne olla että paeta luokse temppeli 

Jerusalemissa tai sijaittava vapauksia hakijana on 

kiitollisuudenvelassa kuninkaalle tai taikka jokin muu asia 
olkoot 

on liberty, ja kaikki, että niillä on oma valtakunta. 

{10:44} rakentamiseen myös ja korjaus toimii 

sanctuary kulut on annettava kuninkaan 

tilit. 

{10.45} kyllä ja seinien rakentamiseen 

Jerusalem ja linnoittaminen sen ympäri noin, kulut 



annetaan ulos kuninkaan tilien, kuten myös 

rakennuksen seinät Juudeassa. 

{10:46} nyt kun Jonathan ja ihmiset kuulivat nämä 

Toisin sanoen ne antoi heille mitään luottoa, eikä saanut ne, 

koska he muistivat suuri pahuus, johon hän oli tehnyt 

Israelin; sillä hän had kärsivä niitä hyvin kipeä. 

{10:47} mutta Alexander ne mieltynyt, 

koska hän oli ensimmäinen, joka takasin todellista rauhaa 

heitä, ja he olivat konfederaation häntä aina. 

{10:48} sitten keräsi king Alexander suuria voimia, ja 

leiriytyivät verrattuna aiempaan Demetrius. 

{10:49} ja sen jälkeen kaksi kuningasta oli liittynyt taisteluun, 

Demetrius' isäntä pakeni: mutta Alexander seurasivat häntä, ja 

uhannut heitä. 

{10:50} ja hän jatkoi hyvin kipeä kunnes taistelu 

Aurinko laski: ja tämä päivä oli surmattu Demetrius. 

{10:51} myöhemmin Aleksanteri lähetti suurlähettiläät 

Ptolemee Egyptin kuningas viestin tästä: 

{10:52} koska olen tullut aina minun valtakunta ja 

Olen asettanut minun vanhempien valtaistuimelle, ja saanut 



valta ja kaadettiin Demetrius ja takaisin meidän 

maassa; 

{10:53} sillä kun oli liittynyt taisteluun häntä, niin hän ja 

hänen isäntä discomfited meille, jotta voimme istua 
valtaistuimelle 

hänen valtakuntansa: 

{10:54} nyt siksi Tehkäämme liigan amity 

yhdessä ja antaa minulle nyt tyttäresi vaimo: ja minä 

oltava poikasi ja antaa sinulle ja häntä 

mukaan arvokkuutesi. 

{10:55} sitten Ptolemee kuningas antoi vastauksen, sanoen: 

Onnellinen olla siellä sinä palaat maahan päivä 

sinun isiesi ja satest kuningaskunnan valtaistuimelle. 

{10:56} ja nyt minä teen sinulle, koska olet kirjoittanut: 

tavataan siis Ptolemais, että voimme nähdä yksi 

; koska olen naimisiin tyttäreni sinulle mukaan 

sinun halu. 

{10:57} niin Ptolemee meni pois Egyptistä tyttärensä kanssa 

Cleopatra, ja ne tuli Ptolemais sata 

vesilähdettä vuonna: 



{10:58} jossa king Alexander tavata hänet, hän antoi 

hänelle tyttärensä Cleopatra ja juhli hänen 

avioliiton Ptolemais suurta kunniaa kuin tapaan 

Kings on. 

{10:59} nyt king Alexander oli kirjoittanut Jonathan, unto 

että hän tulisi ja tavata hänet. 

{10:60} joka tämän jälkeen meni kunniallisesti Ptolemais, 

jossa hän tapasi kaksi kuningasta, ja antoi heidät ja heidän 
ystävänsä 

hopea ja kulta ja monet esittelee ja todettu hyväksi 

näkönsä. 

{10:61} tuolloin tiettyjen pestilent kaverit Israelin 

ilkeä elämässä, miehet kokoontuivat häntä vastaan, jotta 
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syyttää häntä: mutta kuningas ei kuulla niitä. 

{10:62} kyllä enemmän, kuningas käski ottamaan 

pois hänen vaatteensa ja pukeutua häntä Purple: ja he tekivät 
niin. 

{10:63} ja hän asetti hänet istumaan itse ja sanoi hänen 

Princes, mene hänen kanssaan keskelle kaupunkia ja tehdä 

julistuksensa, että kukaan valittaa häntä mitään vastaan 



aineen ja kukaan vaivaa häntä mikä tahansa 

aiheuttaa. 

{10:64} nyt, kun hänen syyttäjänsä näkivät, että hän oli kunnia 

julistus ja puettu violetti ne 

Kaikki pakenivat. 

{10:65} joten kuningas kunnia hänelle ja kirjoitti hänelle kesken 

hänen tärkein ystävänsä ja teki hänestä duke ja osalliseksi 
hänen 

Dominion. 

{10:66} jälkeenpäin Jonathan palasi Jerusalemiin kanssa 

rauha ja riemu. 

{10:67} lisäksi tässä; SATA threescore ja viides 

vuonna tuli Demetrius poika Demetrius Kreeta ulos 

isiensä maa: 

{10:68} vakuudeksi king Alexander kuultuaan kertoa hän oli 

oikeus pahoillani, ja palasi osaksi Antioch. 

{10:69} sitten Demetrius teki Apollonios kuvernööri 

ja Celosyria hänen yleinen, joka kootaan yhteen suuri joukko 

leiriytyivät: Jamniaan ja lähettää Jonathan korkea 

pappi, sanoen: 



{10:70} sinä liftest itsesi ylös meitä vastaan, ja olen 

nauroi pilkallisesti sinun tähtesi ja moitti: ja miksi dost 

sinä kehua voimallasi meitä vastaan vuorilla? 

{10:71} nyt siis jos sinä trustest sinun oma 

voimaa, tullut alas meille tavallinen kenttään ja antaa 

meille kokeilla asiaa yhdessä: minulle on valtaa 

kaupunkia. 

{10:72} Ask ja oppia kuka olen, ja loput, jotka vievät meidän 

osa, ja ne sinulle sanon että sinun jalka ei ole mahdollisuus 

lento omassa maassaan. 

{10:73} ja nyt nyt sinä saat pysty noudattamaan 

ratsastajaa ja niin suuri voima tavallinen, jossa ei ole 

kivi eikä flint eikä paikkaa paeta luokse. 

{10:74} joten Jonathan kuullessaan nämä sanat 

Apollonios, hän muutti mielensä ja valita kymmenen 

tuhatta miestä lähti Jerusalemista, jossa Simon hänen 

veli tapasi hänet ja auttaa häntä. 

{10:75} ja hän pystytti telttansa vastaan Joppa: mutta; ne 

on Joppa sulkea hänet ulos kaupungista, koska Apollonios ollut 

varuskunta. 



{10:76} sitten Jonathan piiritti sille: jolloin ne 

kaupungin anna hänelle pelossa: ja niin Jonathan voitti 
Joppeen. 

{10:77} vakuudeksi Apollonios kuullessaan hän otti kolme 

tuhat hevosmiestä loistava isäntä footmen, ja meni 

Azotus yksi joka matkusti ja therewithal veti 

esiin tulee tavallinen. koska hän oli suuri määrä 

ratsastajaa, joista hän laittoi luottaa. 

{10:78} sitten Jonathan seurasi häntä Azotus, 

jossa sotajoukot liittyi taistelu. 

{10:79} nyt Apollonios lähti tuhat ratsastajaa 

Väijytys. 

{10:80} ja Jonathan tiesi, että oli 

ambushment takana; sillä he piirittivät hänen 

isäntä ja heittää darts ihmisiä, aamusta iltaan. 

{10:81} mutta ihmiset pysähtyi, Jonathan oli 

käski: ja niin vihollisten hevosten olivat väsyneitä. 

{10:82} Simon synnytti hänen isäntä ja aseta ne 

vastaan footmen (sillä seurannut käytettiin) joka 

olivat discomfited jonka hänet ja pakenivat. 



{10:83} seurannut myös on hajallaan kentän 

Azotus pakeni ja meni Bethdagon, heidän idoli 

temppeli, Tallelokero. 

{10:84} mutta Jonathan sytyttivät Azotus ja kaupungit 

pyöreä siitä ja ottivat saalista; ja temppeli 

Dagon, niiden kanssa, jotka olivat paenneet, hän palaa tulessa. 

{10:85} Näin oli poltettu ja surmannut miekalla 

lähes 8 000 miestä. 

{10:86} ja sieltä Jonathan poistettu hänen isäntä ja 

leiriytyivät Askelonin, jossa miesten kaupungin tuli vastaan 

edelleen ja tapasi hänet menoin. 

{10:87} jälkeen tämä Jonathan ja hänen isäntänsä luokse 

Jerusalem ottaa mitään saalista. 

{10:88} nyt, kun kuningas ALexander kuullut nämä asiat 

Hän kunnia Jonathan vielä enemmän. 

{10:89} ja lähetti hänet solki kultaa, koska käyttö on 

koska kuten ovat kuninkaan verta: hän antoi hänelle myös 

Accaron jossa reunukset hallussa. 

{11:1} ja Egyptin kuningas kokosi yhteen suuri 

isäntä, kuten hiekka, joka sekaantuu meren rannalla ja monet 



alukset, ja kulki läpi petosta saada Aleksanterin 

kuningaskunnassa ja oman. 

{11:2} jolloin hän otti matkaa tulee Espanjassa 

rauhanomainen tavalla, niin he avasi hänelle läheisiä 

ja tapasi hänet: King Alexander oli heitä käskenyt niin 

tehdä, koska hän oli hänen veljensä laki. 

{11:3} nyt Ptolemee kirjoitetun kaupunkeihin hän asettaa 

Jokainen heistä varuskunnan sotilaiden pitää sen. 

{11:4} ja kun hän tuli lähelle Azotus, ne näytti 

hänen pakanatemppeliin, joka oli palanut ja Azotus ja 

sen lähiöissä, jotka ovat tuhoutuneet ja elinten että 

Näyttelijät ulkomailla ja heille, että hän oli palanut taistelussa; 

sillä he olivat tehneet niitä muuten jossa hän 

pitäisi kulkea. 

{11:5} myös sanottiin kuningas lainkaan Jonathan oli 

valmis, jotta hän voisi syyttää häntä: mutta kuningas piti hänen 

rauha. 

{11:6} sitten Jonathan kohtasivat menoin 

Joppa, jossa ne tervehti toisiaan ja jättää. 
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{11:7} jälkeenpäin Jonathan, kun hän oli mennyt 

joen nimeltä Eleutherus, palasi jälleen kuningas 

Jerusalem. 

{11:8} kuningas Ptolemee vuoksi olemmekin saaneet 

Dominion kaupunkien meritse luokse Seleukian meren 

rannikolla, kuvitellut paha neuvoo vastaan Alexander. 

{11:9} jolloin hän lähetti ambasadors kuninkaalle 

Demetrius, sanoen, tulkaa, tehkäämme liigan välimailla 

ja minä annan sinulle tyttäreni, jotka Alexander on, ja 

sinä saat hallita isäsi kuningaskunnassa: 

{11:10} sillä parannuksen, että annoin hänelle minun tytär 

Hän koetti tappaa minut. 

{11:11} Näin hän teki panettelua häntä, koska hän oli haluavat 

hänen valtakuntansa. 

{11:12} ja nyt hän otti hänen tyttärensä, ja 

antoi hänelle Demetrius ja hylkäsivät Alexander, jotta niiden 

viha oli avoimesti tiedossa. 

{11:13} sitten Ptolemee tuli Antiokian, jossa hän 

kaksi kruunua heti päätään crown Aasiaa, ja on 

Egypti. 



{11:14} tarkoittaa kausi oli king Alexander 

Kilikian, koska ne, jotka asuivat ne osat oli kapinaan 

häneltä. 

{11:15} mutta kun Alexander kuuli tämän, hän tuli 

vastaan hänelle: jolloin kuningas Ptolemee tuotti 

hänen isäntä, ja tapasin hänet väkevällä voimalla, ja laittaa 
hänet 

lento. 

{11:16} joten Alexander pakeni Arabia on 

puolusti; Mutta kuningas Ptolemee oli korottanut: 

{Room.11:17} ja Zabdiel arabialaisia lähti Aleksanterin 

pää, ja lähettää se Ptolemee. 

{11:18} kuningas Ptolemee kuoli kolmantena päivänä sen 
jälkeen, ja 

ne, jotka olivat vahva pitää surmansa yksi toisen. 

{11:19} näin Demetrius hallitsi sata 

vesilähdettä vuosi. 

{11:20} samalla Jonathan kokoontuivat 

ne, jotka olivat Juudeassa ottaa tornin, joka oli 

Jerusalem: ja hän teki monta moottorit taistelu sitä vastaan. 

{11:21} sitten tuli jumalaton henkilöä, joka vihasi omia 



ihmiset, meni kuninkaan luo ja kertoi hänelle, että Jonathan 

piiritti torni, 

{11:22} vakuudeksi kuullessaan, hän oli vihainen, ja 

välittömästi poistaa hän tuli Ptolemais, ja kirjoitti 

Jonathan, niin että hän pidä määrätä piiritys torni, mutta 

Tule ja puhua hänen kanssaan Ptolemais kovassa kiireessä. 

{11:23} kuitenkin Jonathan, kun hän kuuli tämän 

käski piirittää vielä: ja hän valitsi osa 

vanhimmat Israel ja papit ja laittaa itse vaarassa; 

{11:24} ja otti hopeaa ja kultaa, ja vaatteita ja sukeltajat 

esittelee lisäksi ja menin Ptolemais kuninkaalle, 

jossa hän löysi puolesta hänen silmissään. 

{11:25} ja vaikka tietyt jumalattomain ihmisten 

ollut valituksia häntä vastaan, 

{11:26} mutta kuningas takasin häntä hänen edeltäjänsä 

oli tehnyt ennen, ja ylentänyt hänet silmissä kaikki hänen 

ystävät, 

{11:27} ja vahvisti häntä ja ylipappeuden olevien 

isäntänä hän oli ennen ja antoi hänelle 

etusijan chief ystäviensä. 



{11:28} sitten Jonathan haluttu king, että hän olisi 

tehdä Juudean vapaa tunnustusta, myös kolmen hallituksen 

maan Samarian; ja hän lupasi hänelle kolme 

SATA kykyjä. 

{11:29} joten kuningas suostui, ja kirjoittivat kirjeitä teille 

Jonathan kaikkea tällä tavalla: 

{11.30} kuningas Demetrius veljelleen Jonathan, ja 

Juutalaiset kansakunnalle lähettää tervehdys: 

{11:31} lähetämme sinulle tässä kopio kirjeestä jonka me 

Kirjoitan teille meidän serkku Lasthenes teistä että te 

Saatat nähdä se. 

{11:32} kuningas Demetrius luokse isä Lasthenes 

lähettää tervehdys: 

{11:33} olemme päättäneet tehdä hyvää ihmisille 

Juutalaiset, jotka ovat ystäviämme ja pitää liitot kanssamme, 

koska hyvää tahtoa meitä kohtaan. 

{11:34} ja nyt meillä on ratifioinut heille rajojen 

Juudean Apherema kolmen hallituksen ja 

Kulkivat tämän matkan Lyddan ja Ramathem, jotka lisätään 
teille Juudean 



Samarian ja nykyisin heille kaiken 

kaikki kuten uhrata Jerusalemissa, sen sijaan 

maksut, jotka kuningas sai niistä vuosittain muinoin 

hedelmiä, maa ja puut pois. 

{11:35} ja muita asioita, jotka kuuluvat meille, ja 

kymmenykset ja tulli-ilmoituksia meille, kuin myös saltpits 

ja crown veroja, jotka johtuvat meille, myönnämme 
vastuuvapauden 

niistä niiden muutoksenhakuajan. 

{11:36} ja mitään hakijana on peruutettava tästä 

aika esiin ikuisesti. 

{11:37} nyt siis, että sinä tee kopion näistä 

asioita ja anna se olla antanut Jonathan, ja kun 

Pyhä mount näkyvään paikkaan. 

{11:38} sen jälkeen kun kuningas Demetrius näki, että maa 

oli hiljaista ennen häntä, ja että vastusta tehtiin 

häntä vastaan hän lähetti pois kaikki joukkonsa, jokainen hänen 

oma paikka paitsi tietyt bändit muukalaisia, jotka hän oli 

kerätty pakanat isles: ja nyt kaikki 

voimia hänen isänsä vihasivat häntä. 



{11:39} Lisäksi oli yksi Tryphonin, joka oli ollut 

Aleksanterin osan edellä, jotka nähdä, että kaikki isäntä 

nurisi vapauttamistaan vastaan Demetrius, meni Simalcue 
arabialaisia 

että esille Antiokhos nuori poika Alexander, 

{11:40} ja kipeä häntä saadakseen hänet tämän 

Antiokhos, että hän voisi hallita isänsä jälkeen: hän kertoi 

häntä siksi että Demetrius oli tehnyt, ja miten hänen miehensä 

sodan olivat vihamielisyyttä häntä, ja siellä hän jäi 
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pitkän kauden. 

{11:41} Jonathan on lähettänyt kuninkaalle välin 

Demetrius, että hän heittää ne pois torni 

Jerusalem, ja ne myös linnoitukset: sillä he taistelivat 

Israelille. 

{11:42} joten Demetrius lähettää Jonathan, sanoen aion 

paitsi tehdä sinulle ja kansallesi aion suuresti 

kunnioittaa sinua ja sinun kansakunta, jos mahdollisuus 
palvella. 

{11:43} nyt siis sinä hyvin, jos sinä lähettää minulle 

miesten auttaa minua; minulta mennyt minun joukot. 



{11:44} tätä Jonathan lähetti hänet kolmetuhatta 

vahva ihmisiä puoleensa Antioch: ja kun he tulivat kuninkaan 

kuningas oli hyvin iloinen heidän tullessaan. 

{11.45} ensimmäisenä ne, jotka olivat kokoontuneet kaupungin 

yhteen kaupunkiin numeroa keskelle 

viisisataa ja kaksikymmentä tuhatta miestä ja olisi 

surmannut kuninkaan. 

{11:46} ja nyt kuningas pakeni tuomioistuin, mutta ne 

kaupungin pitää kaupungin kohtia, ja alkoi taistella. 

{11:47} sitten kuningas on nimeltään juutalaisille ohjeita, jotka 

tuli hänelle kaikki kerralla ja purkamalla itse 

kaupungin läpi surmasi samana kaupungin määrä 

satatuhatta. 

{11:48} myös he sytyttivät kaupungista ja gat monista saalista 

samana päivänä, ja kuningas. 

{11:49} niin nähdessään kaupungin kaikkien juutalaisten piti 

sai kaupungin, koska he, heidän rohkeutensa oli laantunut: 

sen tähden he tekivät rukouksen kuningas ja huusi: 

sanoen: 

{11:50} antaa meille rauhan ja anna juutalaisten enää 



pahoinpitelystä ja kaupunkiin. 

{11:51} että he heittivät pois aseensa, ja 

teki rauhan; ja juutalaiset olivat kiinni silmissä 

kuningas, ja silmissä kaikki, jotka olivat hänen valtakuntansa; ja 
ne 

palasi Jerusalemiin, ottaa hyvin saalista. 

{11:52} joten kuningas Demetrius istui valtaistuimelle hänen 

kuningaskunnan ja maa oli hiljaista ennen häntä. 

{11:53} mutta hän Purkuikkunassa kaiken koskaan hän 

puhui, ja vieraantunut itse Jonathan, eikä 

palkitaan hän häntä mukaan etuuksia, jotka hän oli 

saanut hänestä, mutta vaivasi häntä hyvin kipeä. 

{11:54} jälkeen tämä Tryphonin, ja hänen kanssaan 

lapsen Antiokhos, joka hallitsi, ja kruunattiin. 

{11:55} sitten on kerännyt hänelle kaikki miehet sodan 

jonka Demetrius oli laittaa pois, ja he taistelivat vastaan 

Demetrius, joka käänsi selkänsä ja pakeni. 

{11:56} lisäksi Tryphonin otti norsut ja voitti 

Antiokian. 

{11:57} tuolloin nuori Antiokhos kirjoitti 



Jonathan, sanoen: vakuutan sinulle että ylipappeuden ja 

nimittää sinua hallitsija yli neljä hallitusta ja yksi 

kuninkaan ystäviä. 

{11:58} tätä lähetti hänen luokseen golden alusten tiedoksi 

ja antoi hänelle jättää juoda kultaa ja olla puettuna 

violetti, ja käyttää kultainen lukon. 

{11:59} veljensä Simon myös hän teki kapteeni alkaen 

paikka nimeltään Tyrus tikkaat Egypti rajoille. 

{11:60} sitten Jonathan lähti ja läpi 

kaupunkien vesi ja Syyrian joukot kokoontuivat 

itse hänelle auttaa häntä: ja kun hän tuli 

Askelonin, ne kaupungin tapasi hänet kunniallisesti. 

{11:61} päässä mistä hän meni Gazan, mutta ne Gazan 

sulki hänet ulkopuolelleen; sen vuoksi hän se piiritti ja paloi 

lähiöissä sen palo ja pilaantunut niitä. 

{11:62} jälkeenpäin, kun ne Gazan teki rukouksen 

Jonathan hän teki rauhan heidän kanssaan ja otti pojat 

chief miestensä panttivankeja ja lähetti ne Jerusalemiin, 

ja maan teille Damaskoksen kautta. 

{11:63} nyt kun Jonathan kuulemma Demetrius' 



Princes oli tullut Cades, nimittäin Galileassa, 

suurella voimalla purposing poistaa hänet pois maasta, 

{11:64} hän meni tapaamaan heitä ja jätti Simon hänen veljensä 

maassa. 

{11:65} sitten Simon leiriytyivät vastaan Bethsura ja 

taisteli pitkä kausi, ja hiljaa se: 

{11:66} mutta he halusivat olla rauhassa hänen kanssaan, jossa 

hän myöntää ne, ja sitten laittaa ne sieltä, ja 

otti kaupungin ja aseta varuskunnan siihen. 

{11:67} mitä Jonathan ja hänen isäntänsä, he pystyttivät 

veden Gennesar, siitä mistä vakavasti aamulla 

ne gat ne pelkkänä Nasor. 

{11:68} ja Katso, vieraita isäntä tavannut niitä 

tavallinen, joka ottaa mukaisesti miesten väijytys hänelle 

vuoret, tuli itse verrattuna aiempaan häntä. 

{11:69} joten kun se, että antaa väijytys nousi ulos niiden 

paikkoja ja liittyi taistelu, kaikki, jotka olivat Jonathanin Side 
paenneet; 

{11:70} niin sillä ei yhtäkään niistä jäänyt jäljelle, 

paitsi Mattathias Absalom ja Juudas poika poika ja 



Calphi kapteenit isäntä. 

{11:71} sitten Jonathan repäisi vaatteensa, ja heittää maahan 

hänen pään ja rukoili. 

{11:72} jälkeenpäin kääntää jälleen taistelemaan, hän laittaa ne 

lento, ja niin he juoksivat pois. 

{11:73} nyt, kun oma miehet, jotka olivat paenneet näkivät, 

he kääntyivät jälleen hänelle ja häntä ajanut ne 

Cades hamaan telttojen, ja siellä he leiriytyivät. 

{11:74} joten oli pakanat surmattu samana 

kolme tuhatta miestä: mutta Jonathan palasi Jerusalemiin. 

{12:1} nyt Jonathan nähdessään tuolloin palvelivat häntä, hän 

valitsi eräät miehet ja lähetettiin Roomaan, vahvistaa 

ja ystävyys, joka heillä oli mukanaan. 

{12:2} hän antoi myös sekä Lacedemonians että 

muita paikkoja samaan tarkoitukseen. 

Sivun 667 1 makkabilaiskirja 

{12:3} joten menimme Rooma, ja tehnyt 

senaatin ja sanoi Jonathan ylimmäinen pappi ja kansa 

Juutalaiset, lähetti meille teille, te pitäisi uusia loppuun 

ystävyys, joka te heidän kanssaan ja liigan kuten 



entinen aika. 

{12:4} tätä roomalaiset antoivat ne kirjaimet luokse 

pääjohtajat joka paikassa, että ne pitäisi tuoda ne 

Juudean maa rauhanomaisesti. 

{12:5} ja tämä on kopio kirjaimet mikä Jonathan 

kirjoitti Lacedemonians: 

{12:6} Jonathan ylipappi ja vanhimmat 

kansakunta, ja papit ja muut juutalaisten luokse 

Lacedemonians veljiensä lähettää tervehdys: 

{12:7} oli kirjeitä aikoina puhunut Onias 

ylipappi Dareios, joka sitten keskuudessa vallitsi, jotta 

merkiksi siitä, että te olette veljiämme kopioi tähän 

vastuulleen määrittää. 

{12:8} jolloin Onias takasin suurlähettiläs että 

lähetettiin kunniallisesti ja saanut kirjeitä, jossa 

ilmoitus tehtiin liiga ja ystävyyttä. 

{12:9} siis olemme myös vaikkakin tarvitsemme mikään näistä 

asioita, että Raamatun pyhät kirjat käsissämme 

lohduttaa meitä, 

{12:10} on kuitenkin yritti lähettää teille varten 



uusimisesta veljeyden ja ystävyyden, ettei meidän pitäisi 

tulla vieraita teille kokonaan: sillä ei pitkään 

aikaa kulunut te lähettää meille. 

{12:11} olemme siis aina lakkaamatta sekä 

meidän juhliin ja kätevä moni muistaa sinua 

uhrit, jotka tarjoamme meidän rukouksemme kuin syy 

on, ja koska se haalistuvat meitä miettimään veljiemme: 

{12:12} ja iloisia juuri, kunnian ja omantunnon kautta. 

{12:13} mitä itse asiassa meillä on suuria ongelmia ja 

Wars joka puolelta forsomuch kuin kuninkaat, jotka ovat 
pyöreitä 

meistä on taisteli meitä vastaan. 

{12:14} mutta emme olisi hankala teille, 

eikä muille Etelävaltiolaisten ja ystäviemme näissä sodissa: 

{12.15} meillä apua taivaasta, joka succoureth meitä, 

joten olemme toimitetaan vihollisiamme ja viholliset 

tuodaan jalan. 

{12:16} tästä syystä päätimme Numenius poika 

Antiokhos ja Antipatros hän poikansa Jason, ja lähetti ne 

Unto roomalaiset uudistaa amity, jossa niitä oli 



ja entinen liiga. 

{Ilm.12:17} meidän käski myös mennä teille ja 

Tervehdys ja toimittaa, kirjeenvaihtona tehty 

uudistaa veljeskuntamme. 

{12:18} sen vuoksi nyt te teette hyvin antamaan meille 

vastata siihen. 

{12:19} ja tämä on kopio kirjaimet joka Oniares 

lähettänyt. 

{12:20} Areus kuningas Lacedemonians Onias 

ylipappi, tervehdys: 

{12:21} todetaan kirjallisesti, että Lacedemonians ja 

Juutalaiset ovat veljet ja että ne ovat varastossa Abraham: 

{12:22} nyt siksi koska se on tullut meille 

tietoa, te teette hyvin kirjoittamaan meille sinun 

hyvinvointia. 

{12:23} kirjoittaa takaisin uudelleen, että Karjaa 

ja tavarat meidän n, ja n ovat sinun 's komento 

Siksi suurlähettiläämme kertomuksen teille tästä 

viisas. 

{12:24} nyt kun Jonathan kuullut, että Demebius- 



Princes olivat tulleet taistelemaan häntä vastaan enemmän 
isäntä 

kuin edellä, 

{12:25} hän poistaa Jerusalemista ja tavannut heitä 

Amathis maa: sillä hän antoi heille hengähdystaukoa päästä 
hänen 

maassa. 

{12:26} hän lähetti vakoojia myös teille telttansa, joka tuli 

jälleen ja kertoi hänelle, että heidät on nimitetty tulossa 

niitä yö-kausi. 

{12:27} ja nyt niin pian kuin aurinko laski, 

Jonathan käski hänen miehensä katsella ja sylissä, 

mahdollisesti koko yön he valmis taistelemaan: myös hän 

lähettänyt centinels seuduilla isäntä. 

{12:28} mutta kun vastustajia kuullut, että Jonathan ja 

hänen miehensä olivat valmiina taisteluun, se pelkäsi ja vapisi 

heidän sydämensä, ja he syttynyt tulipalot heidän leirinsä. 

{12:29} mutta Jonathan ja hänen yrityksensä ole sitä tienneet 

aamuun: sillä he näkivät valot polttaminen. 

{12.30} sitten Jonathan heitä ajoi takaa, mutta ohitti 

niitä ei: sillä he olivat menneet Eleutherus-joen. 



{12:31} ja nyt Jonathan kääntyi Arabians, jotka 

kutsuttiin Zabadeans, ja löi heitä ja otti niiden 

pilaa. 

{12:32} ja poistamalla sieltä, hän tuli Damascus, ja 

niin läpi kaikki maa 

{12:33} Simon meni sekä läpi 

maan teille Askelonin ja pitää siellä vieressä, alkaen 

mistä hän kääntyi sivuun Joppa ja voitti. 

{12:34} sillä hän oli kuullut, että he jakaisivat hold 

niitä, jotka osallistuivat Demetrius' ja nyt hän asettaa 

varuskunta on pitää se. 

{12.35} kun tämä tuli Jonathan kotiin, ja jossa 

vanhimmat ihmiset yhteen, hän kuuli niitä 

kyse vahva pitää Juudeassa, 

{12:36} ja korkeampi, Jerusalemin muurit ja 

nostaa suuri mount välissä torni, jotta 

erillään city, niin olisiko yksin, että miehet 

ehkä ei myydä eikä ostaa sitä. 

{12:37} tätä he tulivat yhdessä rakentaa kaupungin 

koska osa seinää kohti puron itäpuolella 



puolella oli kaatunut ja ne korjataan, mikä on 

kutsutaan Caphenatha. 
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{12:38} Simon myös perustaa Pool Sephela ja teki 

vahva portit ja baareja. 

{12:39} nyt Tryphonin meni saamassa valtakunta 

Aasiassa, ja tappaa Antiokhos kuningas, mikä saattaisi sytyttää 

kruunu oman päänsä päälle. 

{12:40} ensimmäisenä hän pelkäsi, että Jonathan ei 

häntä ja että hän tulisi taistelemaan häntä vastaan; sen vuoksi 

hän pyrki tapa viedä Joonatan, että hän voisi tappaa 

häntä. Hän poistettu, ja tuli Bethsan. 

{12:41} sitten Jonathan lähti häntä vastaan on neljäkymmentä 

tuhatta miestä valinnut taisteluun, ja tuli Bethsan. 

{12:42} nyt Tryphonin nähdessään Jonathan mukana niin 

suuri voima, hän uskalla Venytä kätensä häntä vastaan; 

{12:43} mutta sai hänet kunniallisesti ja kiitti 

hänelle kaikki hänen ystävänsä luokse ja antoi hänelle lahjoja, ja 

käski miehensä sota kuuliainen hänelle kuin 

itsekseen. 



{12:44} unto Jonathan myös hän sanoi, miksi olet 

toi tämän kansan niin suuria ongelmia, näemme on ei 

sodan välimailla meille? 

{12.45} siis lähettää ne nyt kotiin jälleen, ja 

Valitse muutamia miehiä odottaa sinua ja sinä minua 

jotta Ptolemais sillä minä annan sinulle ja loput vahva 

omistaa ja voimia, ja kaikki on maksutonta: mitä minuun tulee, 
olen 

palaa ja lähtevät: Tämä on syy tuloni. 

{12:46} joten Jonathan uskoen, että hän teki, niin kuin hän käski 
häntä, 

ja lähetti pois hänen isäntä, joka meni Juudeaan maa. 

{12:47} ja itse hän säilytti mutta kolmetuhatta 

miehet, joista hän lähetti kaksi tuhatta Galileaan, ja yksi 

tuhat meni hänen kanssaan. 

{12:48} nyt heti, kun Jonathan tuli Ptolemais, 

he Ptolemais portit ja otti hänet, ja kaikki ne 

mukana häntä he surmasivat miekalla. 

{12:49} lähetetään Tryphonin isäntä footmen ja 

hevosmiehet Galileaan, ja suuri plain tuhota 

Kaikki Jonathan yritys. 



{12.50} mutta kun he tiesivät, että Jonathan ja ne jotka 

olivat hänen kanssaan, on otettu ja surmattu, he kannustivat 
yksi 

; ja meni lähellä toisiaan, valmis taistelemaan. 

{12:51} he, siis sen jälkeen, 

näkemään, että he olivat valmiita taistelemaan omasta 
elämästään, 

kääntyivät sydämessänsä jälleen. 

{12:52} jolloin ne kaikki tulivat Juudeaan maa 

rauhanomaisesti, ja siellä he valittivat Jonathan ja niitä jotka 

olivat hänen kanssaan, ja he peljästyivät; sen vuoksi kaikki 

Israel teki suuri valitus. 

{12:53} sitten kaikki pakanat, jotka olivat ympärillä sitten 

pyrkivät hävittämään heidät: sanoi, heillä ei kapteenia, 

eikä auttaa heitä: nyt siksi Tehkäämme sodan 

ja ottaa pois heidän memorial ihmisten. 

{13:1} nyt Kuullessaan Simon Tryphonin oli 

koottu suuri joukko hyökätä Juudean maa 

ja tuhota se, 

{13:2} ja näki, että kansa oli suuri vapina 

ja pelko, hän meni ja kerännyt ihmiset 



yhdessä 

{13:3} ja antoi heille kehotus, sanoen: te itse 

tietää mitä kaikkea hienoa, minä ja veljeni ja isäni 

talo, tehneet lakeja ja sanctuary, taistelut 

myös ja ongelmat, joita olemme nähneet. 

{13:4} syystä mistä kaikki veljeni on surmattu 

Israelin, ja minä olen yksin. 

{13:5} nyt siis olla kaukana minulle, että minun pitäisi 

säästää oman henkeni turvaksi ongelmia tahansa: en ole 

parempi kuin veljeni. 

{13:6} epäilemättä minä kostan kansakunnalleni, ja 

Sanctuary, ja meidän vaimomme ja lapsemme: kaikki 

pakanat kerätään tuhota meidät hyvin pahaa. 

{13:7} nyt heti, kun kansa kuuli nämä sanat, niiden 

henki henkiin. 

{13:8} ja he vastasivat kovalla äänellä sanoen: 

Sinä olet oleva johtajamme eikä Juudas ja Jonathan sinun 

veli. 

{13:9} taistella sinä meidän taistelut ja mitään, sinä 

käsket meille, että me teemme. 



{13:10} niin sitten hän kokosi yhteen kaikki miehet sodan 

ja tehty kiire lopettaa seinät Jerusalem, ja hän 

väkevöity ympärilleen. 

{13:11} hän lähetti myös Jonathan Absolom, poika ja 

kanssaan suurvalta Joppa: jotka Kriisitietoisuuden että 

oli siinä pysyi siellä se. 

{13:12} joten Tryphonin poistettu Ptolemaus kanssa 

suurvallan hyökätä Juudean maa ja Jonathan oli 

hänen kanssaan osastolla. 

{13:13} mutta Simon pystyttivät telttansa Pool, yli 

vastaan vain. 

{13:14} nyt kun Tryphonin tiesi, että Simon oli noussut 

ylös sijaan veljensä Jonathan ja tarkoitus liittyä taistelu 

hänen kanssaan hän lähetti sanansaattajat hänelle sanoen: 

{13:15} meillä on Jonathan veljesi pitää, se 

on rahaa, että hän on koska teille kuninkaan aarre, 

mitä yritys, joka on tapahtunut hänelle. 

{13:16} sen vuoksi nyt lähettää sata talenttia hopeaa, 

ja kaksi poikaansa panttivankeja, että kun hän on vapaa 

Hän ei kapinoida meiltä ja annamme hänen mennä. 



{13:17} näin Simon, vaikkakin hän huomasi, että he 

kavalasti puhui hänelle vielä lähettänyt hän rahaa ja 

lapsille, ettei viittäsataa hän pitäisi hankkia itselleen 

suuri viha ihmisiä: 

{13:18} joka olisi voinut sanoa, koska olen lähettänyt hänelle ei 

raha ja lapset, siksi on Jonathan kuollut. 

{13:19} joten hän lähetti heille lapset ja sata 

kyvyt: mutta Tryphonin Purkuikkunassa kumpikaan ei hän anna 

Jonathan mennä. 
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{13:20} ja kun tämä otettiin Tryphonin hyökätä maahan, 

ja tuhota se, pyörii muuten että johdattaa 

minä Adora: mutta Simon ja sotajoukot marssivat häntä 

joka paikassa on wheresoever hän meni. 

{13:21} nyt ne, jotka olivat torni lähetti sanansaattajat 

Unto Tryphonin vuoksi, että hän pitäisi nopeuttaa hänen 
tullessaan 

heille erämaassa ja lähettää ne muona. 

{13:22} ja nyt Tryphonin tehty valmis hänen ratsastajaa 

tulla illalla: mutta putosi hyvin lunta, sen 



syy mistä hän tuli ei. Niin hän lähti ja tuli 

maan Galaad. 

{13:23} ja kun hän tuli Bascama hän surmasi lähellä 

Jonathan, joka hänet haudattiin. 

{13:24} jälkeenpäin Tryphonin palasi ja meni hänen 

omaa maata. 

{13:25} lähettää Simon ja otti Jonathan luut 

hänen veljensä ja haudattiin Modin, isiensä kaupunkiin. 

{13:26} ja koko Israelin suuri valitus hänelle, 

ja valittivat hänelle monta päivää. 

{13:27} Simon myös rakennettu muistomerkki kun hauta 

hänen isänsä ja hänen veljiensä ja nostin sen aloft näky, 

veistetty kivi, edestä ja takaa. 

{13:28} Lisäksi hän perusti seitsemän pyramidit, vastaan 

Toinen, hänen isänsä ja äitinsä ja veljiensä neljä. 

{13:29} ja näiden ovela laitteet, tietoja 

jossa hän peruspilareita, ja peruspilareita hän kaikki 

armour ikuinen muisto ja haarniska 

alusten veistetty, että ne voi nähdä kaikki purjeen 

meri. 



{13.30} Tämä on hauta, jonka hän teki Modin, 

ja se nousee vielä teille tänä päivänä. 

{13:31} nyt Tryphonin käsitellä kavalasti nuorten 

kuningas Antiokhos ja surmasi hänet. 

{13:32} ja hän hallitsi hänen jälkeensä ja kruunasi itsensä 

kuningas Aasiassa, ja toi suuri onnettomuus maan päälle. 

{13:33} sitten Simon rakennettu vahva pitää Juudeassa, 

ja aidattu niille noin korkeilla torneilla ja hyvä seinät, 

gates, ja baarit ja laittoivat ruokaa siinä. 

{13:34} lisäksi Simon valitsi miesten ja lähetti kuningas 

Demetriuksen loppuun hän antaa maan immuniteetin, 

koska että Tryphonin oli pilata. 

{13.35} jonka kuningas Demetrius vastasi ja kirjoitti 

Tällä tavoin: 

{13:36} kuningas Demetrius luokse Simon ylipappi, ja 

ystävä kuninkaat, myös vanhimmat ja kansan luokse 

Juutalaiset, lähettää tervehdys: 

{13:37} kultainen kruunu ja scarlet takki, jonka sinä 

lähettää meille, olemme saaneet: ja olemme valmiita tekemään 

lujat Rauha teille, kyllä, ja kirjoitan meidän virkamiehet 



Vahvista vapaudet, joita olemme myöntäneet. 

{13:38} ja mitään liitot kanssa 

pysyy; ja vahva pitää, joka teillä on 

rakensi, on oltava oma. 

{13:39} valvontaa tai vika tehty tälle 

päivä, annamme anteeksi ja crown-vero, jota te meille velkaa: 

ja jos muut kunnianosoitusta, Jerusalemissa, 

ei enää makseta. 

{13:40} ja Etsi, jotka on täytettävä keskuudessanne olla meidän 

tuomioistuin, olkoon sitten olla kirjoilla ja tulkoon rauha meille 
välimailla. 

{13:41} Näin pakanat ikeen otettiin pois 

Israelista sataa ja seitsemäskymmenes vuosi. 

{13:42} niin Israelin kansa alkoi kirjoittaa niiden 

välineitä ja sopimuksia, Simon ensimmäisenä vuonna 

ylipappi, kuvernööri ja lainoppineelle. 

{13:43} niinä päivinä Simon leiriytyivät vastaan Gazan ja 

piiritti paaluista; Hän teki myös moottorin sodan ja 

asettaa sen kaupungin, ja pahoinpitelyn tiettyjen torni ja otti 
sen. 

{13:44} ja ne, jotka olivat ryöpsähti osaksi moottori 



kaupungin; jolloin kaupunki oli suuri meteli: 

{13:45} koska kaupungin asukkaat vuokrata niiden 

vaatteita ja kiipesi seinät vaimoineen ja 

lapset, ja huusi kovalla äänellä, että hän meni 

myöntää rauhan. 

{13:46} ja he sanoivat, ei meitä mukaan meidän 

pahuutta, mutta sinun armoa. 

{13:47} niin Simon oli appeased heitä kohtaan ja taisteli 

enää heitä vastaan, mutta laittaa pois kaupungin ja 

puhdistettu Taloja jossa epäjumalia olivat, ja niin tuli 

siihen lauluja ja thanksgiving. 

{13:48} kyllä, hän käyttää kaikki epäpuhtaus irti ja saattaa 

sellaiset ihmiset kuin pitää lakia ja tehnyt vahvempi 

kuin se oli ennen ja muodostaa siinä asuinsijasi varten 

itse. 

{13:49} niitä myös ja tower Jerusalem on pidetty niin 

salmen, joka ei voisi tulla esiin, eikä mennä 

kotimaassani ei osta eikä myy: ja nyt he olivat hyvin 

hätä puutteessa-ruokaa ja suuren määrän heistä 

menehtyi kautta nälänhätä. 



{13:50} sitten huusi ne Simon, meni hänen olevan 

yhdessä heidän kanssaan: mikä asia hänelle myöntää; ja Milloin 

Hän laittaa ne pois sieltä, hän puhdisti torni 

Alkaen päästön: 

{13:51} ja se tuli kolme ja kahdeskymmenes päivä 

toisen kuun sata seitsemänkymmentä ja ensimmäisenä, kanssa 

kiitospäivä ja oksat palmuja ja harppua, 

ja symbaalit ja harppujesi ääni, ja virsiä ja lauluja: koska 

siellä oli tuhottu suuri vihollinen Israelista. 

{13:52} hän asetti myös, että päivä on pidettävä 

joka vuosi iloiten. Lisäksi temppelin hill 

torni hän puhui myös vahvempi kuin se oli, ja 

Siellä hän asui itse hänen yrityksensä. 

{13:53} ja kun Simon näki, että Johannes oli hänen poikansa 

uljas mies, asetti hänet kapteeni isännistä; ja hän 

asui Gazera. 
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{14:1} nyt sataa vesilähdettä ja kahdennentoista 

kuningas Demetrius kokoontuivat hänen joukkonsa ja meni 

Media saada hänet apua taistelemaan Tryphone. 



{14:2} mutta kun Arsaces, kuningas Persia ja Media, 

kuullut Demetrius tuli hänen rajoihin, hän lähetti 

yksi hänen princes ottamaan hänet elossa: 

{14:3} joka meni ja löi Demetriuksen isäntä ja 

vei hänet ja veivät hänet Arsaces, kuka hänet laitettiin 

osastolla. 

{14:4} mitä Juudean maa, joka oli hiljainen kaikki päivät 

Simon; sillä hän pyrki hänen kansansa sellaisella tavalla hyvä 

että ikuisesti hänen valtaansa ja kunnia miellytti heitä hyvin. 

{14:5} ja koska hän oli parlamentin hänen säädökset niin, 

Hän otti Joppa haven ja teki sisäänkäynnin 

saaret ja meri, 

{14:6} ja rajat hänen kansansa ja 

takaisin maahan, 

{14:7} ja kokosi yhteen suuri määrä vankeja, 

ja oli valta Gazera ja Bethsura, ja 

torni, josta hän otti kaikki uncleaness eikä ollut 

mitään, joka vastustaa häntä. 

{14:8} sitten he asti maahan rauhassa, ja 

maa antoi hänen kasvu ja puita kentän hedelmä. 



{14:9} antiikin miesten istui kaikki kadut, communing 

hyvää ja laittaa kunniakas nuoret miehet 

ja sotaisa vaatteet. 

{14:10} hän muona varten kaupunkien ja asettaa 

niitä kaikenlaisia munition, niin että hänen parlamentin 
nimensä 

oli tunnettu maailman loppuun asti. 

{14:11} hän teki rauhan maa, ja Israel iloitsi 

ilolla: 

{14:12} jokaista miestä istui hänen viiniköynnösten ja hänen 
viikunapuu 

ja niitä ei fray niitä: 

{14:13} ei ollut siellä mitään jäljellä taistella maa 

heitä vastaan: Kyllä, kings, itse kaadettaisiin tässä 

niinä päivinä. 

{1414:} lisäksi hän vahvisti kaikkia niitä kansansa 

että oli tuonut pieni: laki, hän Etsi; ja jokainen 

contemner lain ja paha henkilö hän vei. 

{14:15} hän ihana sanctuary ja kerrotaan 

alusten temppelin. 

{14:16} nyt kun se oli kuullut Roomassa ja sikäli kuin 



Sparta, Jonathan oli kuollut, he olivat hyvin pahoillani. 

{14,17:} mutta heti, kun he kuulleet, että hänen veljensä Simon 

tehtiin ylipappi hänen jälkeensä, ja hallitsi maata, ja 

kaupunkien siinä: 

{14:18} he kirjoittivat hänelle taulukoissa messinki uudistaa 

ystävyys- ja liiga, jonka he olivat tehneet Juudaksen kanssa 

ja Jonathan veljiensä: 

{14.19} joka kirjoituksia luettiin ennen 

seurakunnan Jerusalemissa. 

{14:20} ja tämä on kopio kirjaimet että 

Lacedemonians lähetetty; Lacedemonians, hallitsijoiden kanssa 

kaupungin luokse Simon ylipappi, ja vanhimmat, ja 

papit ja loput juutalaiset veljemme, ihmiset 

Lähetä tervehdys: 

{14:21} suurlähettiläät, jotka on lähetetty meidän kansalle 

sertifioitu meille kirkkaus ja kunnia: nyt olimme 

iloinen heidän tullessaan 

{14:22} ja Rekisteröidy siitä että ne oli 

neuvoston ihmisiä tällä tavalla; Numenius poika 

Antiokhos ja Antipatros poikansa Jason, juutalaiset 



suurlähettiläät, tuli uusimaan heillä ystävyys 

kanssamme. 

{14:23} ja se iloinen ihmiset viihdyttää miehet 

kunniallisesti ja heidän ambassage kopio sijoitetaan 

hoidetuille kirjaa loppuun Lacedemonians ihmiset 

ehkä muistomerkki sen: lisäksi meillä on 

kirjoitetaan kopioida sen luokse Simon ylipappi. 

{14:24} tämä Simon lähetettyä Numenius Roomaan kanssa 

suuri kilpi kultaa, tuhat kiloa paino vahvistamaan 

liigan heidän kanssaan. 

{14:25} vakuudeksi kun kansa kuuli, he sanoivat, mitä 

Kiitos on antaa Simon ja hänen poikansa? 

{Joh.14:26} hän ja hänen veljensä ja hänen house 

isä on perustettu Israel ja ajettiin pois taistelussa niiden 

vihollisia, ja vahvisti heidän vapautensa. 

{Matt.14:27} niin he kirjoittivat taulukoissa messinki, joka 

he asettaa, kun pilariin mount Sion: ja tämä on kopio 

kirjallisesti; Kuukauden Elul kahdeksastoista päivä, 

sadan kuudenkymmenen ja kahdestoista vuosi, että kolmas 
vuosi 



Simon ylimmäinen pappi, 

{14:28} on Saramel suuri seurakunta 

papit ja ihmiset ja hallitsijat kansakunnan ja vanhimmat 

maassa, olivat nämä asiat ilmoitettu meille. 

{14:29} koska usein on ollut sotia 

maassa, jossa heidän pyhäkkö huolto 

ja lainsäädännön Simon Mattathias, poika jälkimaailma 

Jarib, sekä hänen veljensä antautuvat 

vaarassa, ja vastustavat kansakuntansa vihollisina teki niiden 

kansan suuri kunnia: 

{14.30} (sillä jälkeen että Jonathan oli kerännyt hänen 

kansa yhdessä, ja ylipappi, lisättiin hänen 

ihmiset, 

{14:31} heidän vihollisensa on valmis hyökkäämään maansa 

ne saattavat tuhota sen, että käsiksi sanctuary: 

{14:32} jolloin Simon nousi ja taistelleet hänen 

kansakunta, ja vietti omaa sisältöä ja aseellinen 

Valiant miesten hänen kansansa ja antoi heille palkat, 

{14:33} ja väkevöity Juudean kaupungit 

Bethsura, joka sekaantuu merenrannikon Juudean, jossa 



Armour vihollisia ollut ennen; mutta hän varuskunnan 

juutalaisten siellä: 

{14:34} lisäksi hän väkevöity Joppa, joka valehtelee päälle 

meri- ja Gazera, jotka bordereth heti Azotus, jossa 

vihollisia oli asunut ennen: mutta hän asetti juutalaisia, ja 
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sisustettu kaiken kätevä korjaamiseksi 

Virasto antaa) 

{14:35} ihmiset siis lauloi Simon, säädökset ja 

niin mitä kirkkaus hänen mielestään tuoda hänen kansansa teki 
hänestä 

kuvernööri ja ylimmäinen pappi, koska hän oli tehnyt kaiken 

näitä asioita, ja oikeus-ja uskoa, jota hän piti 

hänen kansansa ja että hän koetti kaikin keinoin ylistää hänen 

ihmiset. 

{14:36} varten hänen aikaa asiat menestynyt käsissään, joten 

pakanat otettiin pois maan, ja ne 

myös näin on Daavidin Jerusalemissa, joka oli 

ilmoittautunut torni, josta ne myönnetty, ja 

saastunut kyse pyhäkkö, ja teki paljon satuttaa 



pyhä paikka: 

{14:37} mutta sijoittui juutalaiset siinä. ja väkeviä sitä 

maa ja kaupunki, ja nostin ylös seiniä 

Jerusalem. 

{14:38} kuningas Demetrius myös lujittivat häntä korkea 

pappeuden mukaan niitä asioita, 

{14:39} teki hänestä yksi hänen ystävistään ja kunnia 

hänelle suuri kunnia. 

{14:40} hän oli kuullut sanoa, että roomalaiset oli nimeltään 

Juutalaisia ystäviään ja konfederaation ja veljeni; ja 

voinut syntyä Simon suurlähettiläät 

kunniallisesti; 

{14:41} myös juutalaisia ja papit olivat hyvin tyytyväisiä 

että Simon olisi kuvernööri ja ylimmäinen pappi 

koskaan, kunnes syntyy uskollinen profeetta. 

{14:42} lisäksi että hän olisi heidän kapteeni ja 

on otettava Sanctuary, asettaa niitä yli niiden 

toimii, ja maa, ja yli haarniska, ja yli 

linnoitukset, että sanon, hän on puututtava 

pyhäkkö; 



{14:43} vieressä tämä, että hän olisi noudatettava ja joka 

mies, ja että kaikki Raamatussa maassa tehdään 

hänen nimensä, ja että hän olisi pukeutunut purppuraan, ja 

kulumista gold: 

{14:44} myös että se olisi laillista mitään 

ihmiset ja papit rikkoa mitään näistä tai kiistää 

hänen sanansa tai kerätä kokoonpanon maassa ilman 

häntä, pukeutunut violetti tai käyttää solki kultaa; 

{14:45} ja jos joku pitäisi tehdä toisin tai rikkoa 

Kaikki nämä asiat, hän olisi rangaistava. 

{14:46} näin se halunnut ihmisiä käsitellä Simon, 

ja niin kuin on sanottu. 

{14:47} sitten Simon suostui hakijana ja oli hyvin 

iloinen, että ylipappi, ja kapteeni ja kuvernööri 

Juutalaiset ja papit, ja puolustaa niitä kaikkia. 

{14:48} joten ne käski tätä kirjoitettaessa olisi 

laittaa taulukoiden messinki ja että ne olisi yhteyteen 
perustetaan 

Kompassi sanctuary näkyvään paikkaan; 

{14:49} myös säädetyn todistettuja jäljennöksiä jopa 



valtiovarainministeriö loppuun, että Simon ja hänen poikansa 
voi olla 

niitä. 

{15:1} lisäksi Antiokhos poika Demetrius kuningas 

lähettää kirjeitä saaret ja meri niin Simon pappi 

ja prinssi juutalaisten ja kaikille ihmisille; 

{15:2} sisällön vakuudeksi olivat nämä: kuningas Antiochus 

Simon ylipappi ja prinssi hänen kansansa sekä 

ihmiset juutalaisten tervehdys: 

{15:3} koska jotkut pestilent miehet kaapattua 

kuningaskunnan meidän isämme ja tarkoituksenani on haaste 

se taas, että voi palauttaa sen vanhan maatilan ja jota 

loppuun on koottu lukuisia ulkomaiset sotilaat, 

ja valmis sodan; 

{15:4} parhaillaan läpi maan merkitys 

että voi kostaa niistä, on tuhonnut sen, ja 

tehnyt monissa kaupungeissa kuningaskunnassa autio: 

{15:5} nyt siksi vahvistan sinulle kaikki oblations 

myöntäneen kings minua ennen sinua, ja mitään 

lahjat lisäksi ne on myönnetty. 



{15:6} annan sinulle annetaan myös kolikon rahaa sinun 

maa sinun oma leima. 

{15:7} ja mitä tulee Jerusalemin ja sanctuary, 

olkoot vapaa; ja haarniska, että sinä teit ja 

linnoitukset, että sinä olet rakennettu ja sinun käsissäsi, anna 

ne ovat sinulle. 

{15:8} ja jos jotain on tai on koska kuningas, 

Anna anteeksi sinulle tästä lähtien edelleen iankaikkisesti. 

{15:9} lisäksi, kun saimme meidän 

Britannia, me kunnioitamme sinua ja sinun kansakunnan ja 
sinun 

temppeli, suuri kunnia, että osaksenne pysyvät 

tunnetaan kaikkialla maailmassa. 

{15:10} sadassa vesilähdettä ja neljästoista vuosi 

Antiokhos menivät isiensä maahan: jolloin 

kaikki tahot pääsivät hänelle niin, että harvat jäivät 

kanssa Tryphonin. 

{15:11} ja nyt ajamaa kuningas Antiokhos, hän 

pakenivat Dora, joka sekaantuu meren puolella: 

{15:12} sillä hän näki ongelmia valtasi hänet kaikki 



kerran, ja hänen joukkonsa on hyljännyt hänet. 

{15:13} sitten leiriytyivät Antiokhos Dora, ottaa vastaan 

kanssaan viisisataa ja kaksikymmentä tuhatta miehet sodan ja 

kahdeksantuhatta ratsastajaa. 

{15:14} ja kun hän oli piirittivät kaupungin kierros 

noin ja liittyi alusten lähellä kaupunkia meren rannalla hän 

hankalasta kaupunki maitse ja meritse, eikä kärsi hän kaikki 

mennä ulos tai sisään. 

{15.15} tarkoittaa kausi oli Numenius ja hänen 

yhtiö Roomasta, kirjeitä kuninkaat ja 

maissa. siellä oli kirjoittanut nämä asiat: 

{15:16} Lucius, konsuli roomalaiset kuninkaalle 

Ptolemee, tervehdys: 

{15:17} juutalaiset suurlähettiläiden, ystävämme ja 

Confederates, tuli uusimaan vanha ystävyys ja 

liiga, lähetetään päässä Simon ylipappi, ja 

Juutalaiset ihmiset: 
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{Joh.15:18} ja he toivat kultaa tuhat kilpenä 

Englannin. 



{15:19} ajattelimme se hyvä siksi kirjoitan 

kuninkaat ja maissa, että he tekevät heille mitään haittaa, eikä 

torjua niitä, niiden kaupungeissa tai maissa, eikä vielä tukea 
niiden 

vihollisia vastaan. 

{15.20} se tuntui myös hyvältä meille ja saat kilpi 

niitä. 

{15:21} Jos siis on pestilent miehet, jotka 

ovat paenneet kotimaastaan teille, toimittaa heidät 

Simon ylipappi, hän voi rangaista heitä mukaan 

omassa lainsäädännössään. 

{15:22} samoja asioita kirjoitti hän samoin teille 

Demetrius kuningas ja Attalos eaa ja Arsaces, 

{15:23} ja kaikki maat ja Sampsames, ja 

Lacedemonians, ja Delus, ja Myndus ja Sikyon, 

Caria, Samos, ja Pamfylia, ja ja Lyykia, ja 

Halikarnassos, ja Rhodus, ja Aradus ja Cos, ja puoli, 

ja Aradus, ja Gortyna, ja Knidoksen taistelu ja Kyproksen ja 

Cyrene. 

{15:24} ja kopio tästä he kirjoittivat Simon 



ylipappi. 

{15:25} joten Antiokhos kuningas leiriytyivät vastaan Dora 

toinen päivä, hyökkäsi jatkuvasti ja tehdä moottorit, 

millä keinoin hän hiljaa Tryphonin, että hän pystynyt 

mene pois, ei myöskään kotona. 

{15:26} tuolloin Simon lähetti hänet kaksituhatta valittu 

miesten tukea häntä; Silver, gold ja paljon haarniska. 

{15:27} kuitenkin hän ei saa niitä, mutta 

jarru liitot, jotka hän oli tehnyt hänelle edellä, 

ja tuli outo hänelle. 

{15:28} Lisäksi hän lähetti hänen luokseen Athenobius, yksi 

hänen ystävänsä, kunta ja sanoa, te pidättää 

Joppa ja Gazera; torni, joka on Jerusalemissa, 

jotka ovat kaupungeissa minun valtakunta. 

{15:29} rajojen sen te olette hukkaan ja tehdä 

suuri maa satuttaa, ja sai dominion monin paikoin 

kuningaskunnassa. 

{15.30} nyt näin ollen tuottavat kaupungeissa, joissa te 

otetaan, ja paikoissa, mistä te saanut kunnianosoituksia 

Dominion Juudean rajoja: 



{15:31} tai muuten antaa minulle niitä viisisataa kyvyt 

Silver; haittaa, että te olette tehneet ja koska 

kaupunkien muiden viisisataa kykyjä: Jos ei, tulemme 

ja taistella sinua vastaan 

{15:32} joten Athenobius kuninkaan ystävä tuli 

Jerusalem: ja kun hän näki Simon, kunniaksi ja 

kaapista ja kultaa ja hopeaa levy ja hänen suuri läsnä 

Hän oli hämmästynyt ja käski kuninkaan viesti. 

{15.33} Simon vastasi ja sanoi hänelle: olemme 

Kumpikaan ryhtyivät muiden miesten maa ei holden joka 

appertaineth muille, mutta meidän isiemme perintö 

vihollisemme on oli väärin hallussaan tiettyjä 

aika. 

{15:34} ja nyt meillä on mahdollisuus, 

isiemme perintö. 

{15:35}, ja sinä demandest Joppa ja Gazera, 

vaikkakin he tekivät suurta vahinkoa kansalle meidän 
maassamme 

vielä emme annan sinulle sata talenttia heille. Allekirjoittaneet 
tämän sopimuksen 

Athenobius vastasi hänelle ei sanaakaan; 



{15:36} mutta palannut raivoissaan kuninkaan, ja teki 

raportin hänelle nämä puheet ja kunnian 

Simon, ja että hän oli nähnyt: jolloin kuningas oli 

yli vihastunut. 

{15:37} sillä välin pakeni Tryphonin laivalla 

Orthosias. 

{15:38} jälkeen kuningas Cendebeus kapteeni merelle 

rannikolla ja antoi hänelle monia footmen ja hevosmiestä 

{15:39} ja käski häntä poistamaan hänen isäntä kohti 

Juudean; hän kielsi häntä myös rakentaa ylös Cedron ja 

linnoittaa portit, ja sotaan ihmisiä vastaan. mutta kuten 

kuningas, itse hän jatkoi Tryphonin. 

{15:40} joten Cendebeus tulivat: Jamniaan ja alkoi 

provosoida ihmisiä ja hyökätä Juudean ja ottaa 

ihmiset vankeja, ja tappaa heidät. 

{15:41} ja kun hän oli rakentanut Cedrou, hän asettaa 

hevosmiehet siellä, ja isäntä footmen, loppuun että 

antaa ulos ne voisi tehdä outroads millä keinoin 

Juudean kuningas oli käskenyt häntä. 

{16:1} sitten tuli John Gazera ja Simonille 



hänen isänsä Cendebeus oli tehnyt. 

{16:2} ja nyt Simon kutsutaan hänen kaksi vanhinta poikaansa, 
Juudas 

ja Johanneksen ja sanoi heille, minä ja veljeni, ja minun 

Isän talo, on koskaan nuoruudestani tähän päivään 

taistellut vihollisia Israelille. ja mitä ole 

menestynyt niin hyvin käsissä, että olemme toimittaneet 

Israel usein. 

{16:3} mutta nyt olen vanha, ja te, Jumalan armosta, ovat 

riittävän iän: Olkaa sen sijaan, että minä ja veljeni, ja mennä 

taistella kansakuntamme ja apua taivaasta olla 

te. 

{16:4} joten hän valitsi maasta kaksikymmentätuhatta 

miesten sota ratsastajaa, joka lähti ulos vastaan 

Cendebeus, ja sinä yönä lepäsivät Modin. 

{16:5} ja kun nousi aamulla ja meni 

tavallinen Katso, mahtava suuri isäntä sekä footmen 

ja ratsumiehet tuli heitä vastaan: mutta ollut 

veden brook välimailla niitä. 

{16:6} joten hän ja hänen kansansa pystytti verrattuna 
aiempaan niitä: 



ja kun hän huomasi, että ihmiset olivat pelkää mennä yli 

veden brook, meni ensin itse ja sitten miehet 

nähdä hänen jälkeensä läpi. 

{16:7} että valmis, hän jakaa hänen miehensä, ja 

hevosmiehet keskellä footmen: vihollisia ' 

ratsumiehiä oli hyvin paljon. 

{16:8} sitten kuulosti ne pyhä trumpetit: 

jolloin kymmenentuhatta, niin otti käyttöön Cendebeus ja 
hänen isäntänsä 

että monet heistä surmattiin ja jäännös gat ne 
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vahva ote. 

{16:9} tuolloin oli Juudas Johnin veli haavoittui; 

mutta John edelleen seurasivat heitä, kunnes hän tuli Cedron, 

joka Cendebeus oli rakennettu. 

{Ilm.16:10} joten he pakenivat jopa towers aloilla 

Azotus; sen vuoksi hän poltti sen tulessa: niin, että oli 

surmattu niitä noin kaksi tuhatta miestä. Jälkeenpäin hän 

palasi Juudeaan maa rauhan. 

{16:11} lisäksi Jerikon vain oli Ptolemeus 



Abubus poika teki kapteeni, ja hän oli runsaasti 

hopea ja kulta: 

{16:12} hän oli ylimmäinen pappi poika lain. 

{Joh.16:13} ja nyt hänen sydämensä nostetaan ylös, hän ajatteli 

saada sitä itsekseen ja tämän jälkeen kuullut 

kavalasti vastaan Simon ja hänen poikansa tuhota ne. 

{16:14 mutta} Simon oli vierailulla kaupungit olivat 

maan ja huolehtii hyvä tilata 

jolloin hän tuli alas itse Jericho hänen 

pojat, Mattathias ja Juudas sata vesilähdettä ja 

Seitsemästoista vuosi yhdennentoista kuukauden Sabat 
nimenä. 

{16:15} jossa poika Abubus vastaanottamiseen 

kavalasti osaksi vähän pitää, kutsutaan Docus, jonka hän oli 

rakennettu, niistä suuri juhla: mutta hän oli kätkenyt miesten 

siellä. 

{16:16} joten kun Simon ja hänen poikansa oli juonut suurelta 
osin 

Ptolemee ja hänen miehensä nousi seisomaan ja otti aseensa, 
ja 

Kun Simon tuli juhla paikka ja tappoi hänet, 



ja hänen kaksi poikaansa, ja osa hänen palvelijansa. 

{16:17} joka näin hän teki suuri petos, 

ja palkitaan pahaa hyväksi. 

{16:18} sitten Ptolemee kirjoitti nämä asiat, ja lähetti 

kuningas, hän pitäisi lähettää hänet isäntä tukea häntä ja hän 

vapauttaisi hänet valtion ja kaupunkien. 

{16:19} hän lähetti toiset myös Gazera tappaa John: ja 

Unto tribuunit hän lähetti kirjeitä tulevan tykönsä, että hän 

ehkä heille hopea, ja kulta ja palkintoja. 

{16:20} ja muut hän lähetti ottaa Jerusalemin ja 

temppelin vuori. 

{16:21} nyt oli ajaa edellä Gazera ja kertoi John 

että hänen isänsä ja veljensä oli surmattu, ja virkkoi hän, 

Ptolemee on lähettänyt tappamaan sinut myös. 

{16:22} hakijana kuullessaan, hän oli kipeä hämmästynyt: niin 

hän kätensä ne, jotka olivat tulevat tuhoamaan hänet, ja 

surmasi heitä; sillä hän tiesi, että ne yrittivät saada hänet pois. 

{Joh.16:23} koska levosta John ja hänen 

sodat ja ansaitsee tekoja jääkiekkoilijan ja rakentaminen 

seinät, joissa hän ja hänen tekojaan 



{Joh.16:24} Katso, nämä on kirjoitettu hänen chronicles 

pappeus, kun hän oli tehnyt ylipappi kun hänen 

isä. 

 


