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1 Povstanie Makabejcov 

Prvá kniha Maccabees 

{1:1} a to stalo, že Alexander synom Filipa, 

Macedónsky, ktorý prišiel z pôdy Chettiim, mali 

porazil kráľ Darius Peržanmi a Medes, že on 

vládol v neho, prvý nad gréckom, 

{1:2} a mnohých vojen a vyhral mnohé silné má, 

a zabil králi Zeme, 

{1:3} a prešiel do končín zeme, a vzal 

kazí mnohých národov, zviedli aj, že Zem bola pokojná 

pred ním; Načo bol povýšený a jeho srdce 

zdvihnutá. 

{1:4} a on zhromaždil rad mohutné silné a rozhodol, 

krajín a národov a kráľov, ktorí sa stali 

prítoky jemu. 

{1:5} a po týchto veciach padol chorého a vlast 

že by mal zomrieť. 



{1:6} preto zavolal svojich služobníkov, ako boli 

čestné, a bol vychovaný s ním z jeho 

mládeže, a rozišli jeho kráľovstvo medzi nimi, zatiaľ čo on bol 

ešte nažive. 

{1:7} tak Alexander vládol twelves rokov a potom zomrel. 

{1:8} a jeho služobníci holé pravidlo jeden každý v jeho mieste. 

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

sami; tak som ich synovia po nich mnoho rokov: a 

na zemi boli násobí zla. 

{1:10} a prišiel z nich zlý koreňový 

Antiocha svojom Epiphanes, syn kráľa Antiocha 

ktorý bol ako rukojemníkov v Ríme, a kraľoval v 

sto a tridsať a siedmy rok kráľovstva 

Gréci. 

{1:11} v týchto dňoch šli tam z Izraela wicked muži, 

ktorí presvedčiť mnohých, riekol: Poďme ísť a urobiť 

zmluvu s pohanov, ktoré sú okolo nás: keďže 

odišli sme od nich mali sme veľa smútku. 

{1:12} tak toto zariadenie radosť im dobre. 

{1:13} potom niektorých ľudí boli tak ďaleko dopredu, 



že šiel ku kráľovi, ktorý im dal povolenie 

po obrady pohanov: 

{1:14} načo postavili miesto cvičenia na 

Jeruzalem podľa zvyklostí pohanov: 

{1:15} sa prihlásili neobrezancov a opustil 

Svätý covenant, a pridal sa k pohanov, 

a boli predané robiť neplechu. 

{1:16} teraz, kedy vznikla pred kráľovstvo 

Antiocha, pomyslel si vládnuť nad Egyptom, že on by mohol 

majú panstva dvoch ríšach. 

{1:17} preto vstúpil do Egypta s veľkým 

množstvo, jazdci, vozy, a slony a 

skvelé námorníctva, 

{1:18} a vojne proti Ptolemee kráľ Egypta: 

ale Ptolemee sa bála ho a utiekol; a mnohí z nich boli 

zranený na smrť. 

{1:19} tak dostali silné mestá v egyptskej 

a vzal ich korisť. 

{1:20} a po že Antiocha mal porazil Egypt, on 

znova sa vrátil v sto štyridsať a tretí rok, a šiel 



proti Izrael a Jeruzalem s veľký zástup, 

{1:21} a hrdo vstúpil do svätyne, a vzal 

vzdialenosť zlatý oltár a Svietnik svetla, a všetky 

plavidlá 

{1:22} a tabuľky shewbread a liatie 

plavidiel a injekčné liekovky. a censers zlata a závoj, 

a korunu a zlaté ozdoby, ktoré boli predtým 

chrám všetkých, ktorý si stiahla. 

{1:23} tiež vzal striebro a zlato, a 

drahé plavidiel: tiež vzal skryté poklady, ktoré 

nájsť. 

{1:24} a keď vzal všetky preč, on išiel do jeho 

vlastný pozemok, so urobil veľký masaker a hovoril veľmi 

hrdo. 

{1:25} preto tam bol veľký smútok v Izraeli, v 

každé miesto, kde boli; 

{1:26} tak, že princovia a starcov truchlil, panien 

a mladí muži boli slabé, a krásu ženy 

bol zmenený. 

{1:27} každý ženích ujal nárek, a ona 



ktorý sedel v komore manželstvo bolo v tiaže, 

{1:28} pôdy tiež bol presunutý pre obyvateľov 

jej a celý dom Jacob bol pokrytý 

zmätok. 

{1:29} a po dvoch rokoch úplne skončila Kráľ poslal jeho 

šéf zberateľ hold unto mestá Juda, ktorí prišli 

do Jeruzalema s veľký zástup, 

{1:30} a hovoril mierumilovný slová unto nimi, ale všetko bolo 

lesť: pre keď oni mu dala spoľahlivosť, padol 

Zrazu po meste, a pobil veľmi boľavé, a 

zničil veľa ľudí Izraela. 

{1:31} a keď vzal korisť mesta, on 

nastaviť ho na oheň, a zbořený domy a steny jej 

na každej strane. 

{1:32} ale oni zajatí, žien a detí a 

vlastnil dobytok. 

{1:33} potom staval sa mesto David s veľkým 

a silnú stenou, s mohutné veže, a to 

silné spevnenie pre nich. 

{1:34} a dali v ňom hriešne národ wicked muži, 



a obohatí seba v ňom. 

{1:35} oni uložená aj s armour a pokrm, a 

keď sa zhromaždili koristi z Jeruzalema, 

položili im tam hore, a tak sa stal boľavé snare: 
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{1:36} bol miesto úkladmi proti 

Sanctuary a protivník zla Izraelu. 

{1:37} tak sa prelievať nevinnú krv na každej strane 

svätyne, a poškvrnili to: 

{1:38} zviedli aj, že obyvatelia Jeruzalema utiekol 

kvôli ich: Načo bolo mesto 

bývanie s cudzími ľuďmi, a stal sa tie čudné že 

narodili sa v nej; a jej vlastné deti ju opustil. 

{1:39} jej svätyne bol položený odpad ako púšť, jej 

hody sa obrátil do smútku, jej soboty do 

vyčítať jej cti do opovrhnutie. 

{1:40} ako bol jej slávu, tak bol jej bdení 

zvýšil, a jej Excelencia bol otočený do smútku. 

{1:41} okrem kráľa Antiocha napísal jeho celý 

kráľovstva, že všetky by mali byť jeden ľud, 



{1:42} a každý jeden by mal opustiť svoje zákony: tak všetci 

pohanské dohodli podľa prikázania kráľa. 

{1:43} Áno, mnohí aj z Izraelitov súhlasil s jeho 

náboženstvo, modlám a sobôt v sobotu. 

{1:44} pre Kráľ poslal písmenami o poslov unto 

Jeruzalem a mestá Juda, ktorý by sa mal riadiť 

zvláštne zákony svojej krajiny, 

{1:45} a chráň zápalnú obeť a obeť, a 

nápoj ponuky v chráme; a že by mal hrubé 

soboty a festival dni: 

{1:46} a znečisťujú svätyňu a Svätý ľud: 

{1:47} nastavenie oltárov, a háje a kaplniek idoly, a 

obeť prasacej telo a nečisté zvieratá: 

{1:48} že mali tiež nechať svoje deti 

neobrezancov, a aby ich duše odporný so všetkými 

spôsobom nečistoty a Znesvěcení: 

{1:49} do konca môžu zabudnúť zákon, a zmeniť 

všetky obrady. 

{1:50} a kto by to podľa 

prikázanie kráľa, povedal, mal by zomrieť. 



{1:51} istý spôsobom on písal jeho celý 

kráľovstvo a menovaný dozorcov nad všetkých ľudí, 

veliaci mestá Juda obetovať, meste. 

{1:52} a potom veľa ľudí zhromaždili im: 

ku vtipu každý, kto opustil zákonom; a tak sa 

spáchané zlo v krajine; 

{1:53} a riadil Izraelitov do tajných miest, dokonca 

kamkoľvek by mohla utiecť o pomoc. 

{1:54} teraz pätnásteho dňa mesiaca Casleu, 

sto štyridsať a piaty rok, založili ohavnosť 

Desolation na oltár, a staval idol oltárov v celej 

mestá Juda na každej strane; 

{1:55} a kadil na dvere svojich domov, a 

v uliciach. 

{1:56} a keď mal prenájom v kusov kníh 

práva, ktoré sa zistilo, že ich spálené ohňom. 

{1:57} a kto bol nájdený s niektorou kniha 

v zákone, alebo ak niektorý zaväzuje zákon, kráľ 

prikázanie bolo, že by ho k smrti. 

{1:58} tak oni ich orgánom unto Izraelitov 



každý mesiac, ako boli nájdené v mestách. 

{1:59} teraz päť a dvadsiateho dňa v mesiaci sú 

obetovať na oltári idol, ktorá bola na oltári 

Boh. 

{1:60} v ktorej dobe podľa prikázania 

dali na smrť niektorých žien, ktoré spôsobili ich 

deti aby sa obrezali. 

{1:61} a obesený dojčiat o krky, a 

loupil svoje domy a zabil ich, ktorý mal obrezaní 

ich. 

{1:62} však preto mnohým v Izraeli boli úplne vyriešený a 

potvrdzujú samotné nejesť nič nečisté. 

{1:63} preto radšej do umrieť, že oni by nemohli byť 

znečistená s mäsom, a že by nie hrubé svätého 

Pakt: tak potom zomreli. 

{1: 64} a tam bol veľmi veľký hnev na Izrael. 

{2:1} v týchto dňoch vznikli Mattathias syna Jána, 

syn Simeon, kňaz zo synov Joarib, od 

Jeruzalem a prebývalo v Modin. 

{2:2} a mal päť synov, Joannan, volal pohybom hornín: 



{2:3} Simon; s názvom Thassi: 

{2:4} Judáš, ktorý bol nazývaný Maccabeus: 

{2,5} Eleazar, nazýva Avaran: a Jonathan, ktorého 

priezvisko bolo Apphus. 

{2:6} a keď videl, rúhania, ktoré boli 

spáchaný v Juda a Jeruzalema, 

{2:7} he said, beda je mi! vtedy narodil vidieť 

tohto utrpenia môjho ľudu, a svätého mesta, a býva 

tam, keď bol vydaný do rúk nepriateľa, a 

svätyne do ruky cudzinci? 

{2:8} jej chrám sa stal ako človek bez slávy. 

{2:9} jej slávne plavidlá sú uniesť do zajatia, 

jej deti sú zabitý v uliciach, jej mladí muži s 

meča nepriateľa. 

{2:10} čo národ jest nemali úlohu v jej kráľovstvo 

a dostali ju koristi? 

{2:11} jej ozdoby sú odobraté; zadarmo 

žena je stať sa bondslave. 

{2:12}, hľa, naše útočisko, aj našu krásu a 

Naša sláva je položený odpad a pohanov znesvětili. 



{2:13} k čomu teda žijeme dlhšie? 
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{2:14} potom Mattathias a jeho synovia prenajať svoje 
oblečenie 

obliekli sa v vlásie a truchlil veľmi bolí. 

{2:15} v znamená zároveň kráľovských dôstojníkov, ako 

prinútení ľudí k vzbure, prišiel do mesta Modin, do 

aby im obetovať. 

{2:16} a keď mnohí Izraelčania prišiel k nim, 

Mattathias tiež a jeho synovia prišli spolu. 

{2:17} potom odpovedal kráľovi dôstojníkov a povedal 

Mattathias na tomto múdry, ty si pravítko a čestné 

a veľký muž v tomto meste, a posilniť so synmi a 

bratia: 

{2:18} teraz preto tie prichádzajú prvé a spĺňajú 

King's prikázanie, ako ako všetky pohanské urobili, 

Áno, a muži z Juda tiež, a ako zostať na 

Jeruzalem: tak ty a tvoj dom budeš v počte 

king's friends, a ty a tvoje deti budú 

striebrom striebra a zlata a veľa odmien. 



{2:19} potom Mattathias odpovedal a hovoril s hlasným 

hlas, keď všetky národy, ktoré sú podľa kráľa 

Dominion ho počúvajú, a odpadne jeden každý z 

náboženstva svojich otcov a súhlas s jeho 

prikázaní: 

{2:20} ešte sa ja a moji synovia a moji bratia chodiť v 

covenant našich otcov. 

{2:21} Boh chráň, že sme mali neopustím zákon a 

obrady. 

{2:22} sme nie Načúvajte kráľa slová ísť 

z nášho náboženstva, buď na pravej alebo ľavej. 

{2:23}, teraz keď sa nechal hovoriť tieto slová, tam 

prišiel jeden Židov v očiach všetkých obetovať na 

oltár, ktorý bol v Modin, podľa kráľa 

prikázanie. 

{2:24} ktoré vec, keď videl, Mattathias, bol 

zápal so zanietením a jeho opraty triasli ani on mohol 

zdržať sa Ukáž svoj hnev podľa rozsudku: prečo 

bežal, a zabil ho na oltári. 

{2:25} aj kráľa komisár, ktorý nútený 



muži obetovať, zabil v tej dobe a oltár on 

zbořený. 

{2:26} tak riešiť on horlivo pre Boží ako ako zákon 

Phinees urobil unto Zambri syn Salom. 

{2:27} a Mattathias volali po celom meste s 

mohutným hlasom, riekol: kto je horlivý práva, a 

maintaineth zmluvu, nech so mnou. 

{2:28} tak on a jeho synovia ušli do hôr a vľavo 

všetko, čo kedy mali v meste. 

{2:29} potom že veľa hľadal po spravodlivosť a rozsudok 

šiel dole do púšte, aby tam prebývalo: 

{2:30} aj oni a ich deti a ich manželky; a 

ich dobytok; pretože utrpenie boľavý zvýšil na ne. 

{2:31} teraz, keď to bolo povedané pochytali kráľových sluhov a 

hosť, ktorý bol v Jeruzaleme, v meste Dávidovom, že určité 

muži, ktorí mal zlomený kráľ prikázanie, boli preč 

dole do tajných miest v púšti, 

{2:32} sú sledované po nich veľké číslo, a 

majú predbehnúť ich, oni táborili proti nim, a 

k vojne proti nim na sobotný deň. 



{2:33} a povedali im, nech to, čo vy máte 

doteraz stačiť; Poď von, a to podľa 

prikázanie kráľa, a vy sa žiť. 

{2:34} ale povedali, že sme nemusia vyjsť, ani sa 

robíme kráľa prikázanie, svetskej sobotný deň. 

{2:35} tak potom im dal bitku s všetky rýchlosti. 

{2:36} vystupňoval odpovedali nie, ani cast sa 

kameň na ne, ani zastavený miesta kde ležal skryl; 

{2:37} ale povedal, poďme zomrieť v našej innocency: neba 

a zem bude svedčiť pre nás, že ťa dal nám na smrť 

neoprávnene. 

{2:38} tak vzrástli proti nim v bitke na 

Sabbath, a zabil ich, s ich manželky a deti 

a ich dobytok, počtu tisíc ľudí. 

{2:39} teraz kedy Mattathias a jeho priatelia pochopili 

tohto zákona, sú truchlil pre nich priamo bolesť. 

{2:40} a jeden z nich povedal, ak budeme všetci robiť ako 

našich bratov urobili, a nie bojovať za naše životy a zákony 

proti heathen oni budú teraz rýchlo root nás vyvedie z 

zem. 



{2:41} v tom čase preto budú vyhlásené, riekol: 

Každý, kto príde robiť bitku s nami v sobotu 

deň, budeme bojovať proti nemu; ani sme zomrú, ako naše 

bratov, ktoré boli zavraždení im tajné miesta. 

{2:42} potom tam prišiel k nemu spoločnosť 

Assideans, ktorí boli silní Izraela, aj všetko ako 

sa dobrovoľne venoval až zákon. 

{2:43} tiež všetci, ktorí utiekli za prenasledovanie pripojil 

sami ich a boli pobyt im. 

{2:44}, aby spojili svoje sily a pobil hriešnych ľudí 

ich hnev a zlých ľudí v ich hnev: ale zvyšok 

utiekol do pohanských o pomoc. 

{2:45} potom Mattathias a jeho priatelia šli okolo, 

a stiahol oltára: 

{2:46} a čo deti soever našli v rámci 

pobrežie Izrael neobrezancov, tie obrezali 

statočne. 

{2:47} sú sledované aj po hrdí muži, a 

práci darilo v ruke. 

{2:48} tak ich vymáhať zákon z rúk 



Pohania, a z rúk kráľov, ani oni utrpel 

hriešnika k víťazstvu. 

{2:49} teraz keď čas priblížil túto Mattathias 

mali zomrieť, povedal jeho synov teraz jest hrdosť a 

pokarhanie dostali silu a čas zničenia, a 

hnevu, rozhorčenie: 
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{2:50} teraz preto, moji synovia, buďte horlivý pre zákon, 

a dať svoj život pre pakt vaši otcovia. 

{2:51} volať na pamiatku aké úkony naši otcovia v 

svojho času; tak ťa dostane veľkú česť a 

večné meno. 

{2:52} zistilo verný v pokušenie, nie Abraham 

a to bolo mu imputovaná za spravodlivosť? 

{2:53} Joseph v čase jeho tieseň držal 

prikázania a bol pánom Egypta. 

{2:54} Phinees nášho Otca, je horlivým a ohnivý 

získané pakt večné kňazstvo. 

{2:55} Ježiša za plnenie slovo bolo sudca v 

Izrael. 



{2:56} Caleb pre svedectvo pred kongregácie 

dostal dedičstva krajiny. 

{2:57} David je milosrdný vlastnil trón 

večné kráľovstvo. 

{2:58} Elias je horlivým a ohnivý zákona bola 

vzatý do neba. 

{2:59} Ananiáš, Azarias a Misael, vierou, boli 

uložené mimo plameňa. 

{2:60} Daniel pre jeho innocency bolo doručené zo 

ústa levov. 

{2:61} a teda zvážiť vy počas všetkých vekových kategórií, ktoré 

žiadne, že dať svoju dôveru v neho sa prekonať. 

{2:62} nie potom strach slová Hříšný muž: za jeho 

sláva sa hnoj a červy. 

{2:63} na deň on sa zruší a do zajtra bude 

nájsť, pretože on sa vrátil do svojho prachu, a jeho 

myšlienka je prísť na nič. 

{2:64} preto vy moji synovia, byť statočný a ukáž 

sami muži v mene zákona; za ním sa vy 

získať slávu. 



{2:65} a hľa, ja viem, že váš brat Simon je 

muž poradca, dajte ucho k nemu vždy: je 

otec k vám. 

{2:66} ako Makabejská, jest on bol mocný a 

silný, aj od jeho mladosti až: nechať ho byť kapitánom, a 

bojovať bitky ľudí. 

{2:67} vziať aj vám všetky tie, ktoré dodržiavali zákony, 

a pomstiť ye zle svojho ľudu. 

{2:68} odmeniť plne pohanov a dbať na 

prikázania zákon. 

{2:69} tak požehnal im, a zhromaždil k jeho 

otcovia. 

{2: 70} a zomrel v sto štyridsať a šiestym rokom, 

a jeho synovia pochovali ho v sepulchres svojich otcov v 

Modin a celý Izrael urobil veľký oplakávání pre neho. 

{3:1} a potom jeho syn Judáša, tzv Maccabeus, vstal 

namiesto neho. 

{3:2} a jeho bratia mu pomohol, a tak urobil všetko, čo 

ktorá koná so svojím otcom, a bojovali s veselí 

Bitka o Izrael. 



{3:3} tak on gat jeho ľudia veľkú česť, a dať na 

náprsník ako obrie, a o meste girt jeho bojovnú postroje 

mu, a on robil bitky, ochrana hostiteľa s mečom. 

{3:4} v jeho aktov, on bol ako lev, a ako mláďa leva 

hukot jeho korisť. 

{3:5} pre ten zlý, a žiada ich, 

a spálený ktoré hneval svojho ľudu. 

{3:6} preto zlý zmenšil zo strachu pred ním, a 

Všetci pracovníci neprávosti boli nepokojné, pretože spasenie 

darilo v ruke. 

{3:7} on truchlil aj mnoho kráľov a vyrobený Jacob rád 

s jeho činy a jeho pomník je požehnaný naveky. 

{3:8} okrem šiel cez mestá Juda, 

zničenie bezbožných z nich a odvrátil hnev 

z Izraela: 

{3:9} tak, aby bol preslávený unto nanajvýš časť 

zem, a on dostal jemu, ako by boli pripravení zahynúť. 

{3:10} potom Apollonius zhromaždili pohanom, 

a skvelý hosť zo Samárie, bojovať proti Izraelu. 

{3:11} čo keď Judáš vnímaná, vyšiel 



k nemu, a tak mu pobil, a zabil ho: Mnohí tiež 

padol zabitý, ale zvyšok utiekol. 

{3:12} preto Judas vzal ich korisťou a Apollonius' 

meč a aj s nimi bojoval počas svojho života. 

{3:13} teraz pri Seron, princ armády Sýrie, 

počul povedať že Judáš sa zhromaždili k nemu veľkého a 

Spoločnosť veriacich ísť s ním do vojny; 

{3:14} povedal, sa mi meno a česť v 

kráľovstvo; bude ísť, že boj s Judáš a ich sú 

s ním, ktorí pohrdají kráľa prikázanie. 

{3:15}, tak z neho pripravení ísť hore, a odtiaľ išiel 

s ním mocné vojsko bezbožných aby mu pomohli a do 

pomstil deti Izraela. 

{3:16} a keď prišiel blízko bude sa z 

Bethhoron, Judáš vyšiel s ním stretnúť s malou 

Spoločnosť: 

{3:17} kto kedy videl hosť prichádza k splneniu 

ich, povedal unto Judáša, ako sa máme, je tak málo, 

na boj proti tak veľký zástup a tak silné, videli sme 

sú pripravení mdloby s pôst celý tento deň? 



{3:18} ku ktorým Judas odpovedali, je bez ohľadu na pevný 

pre mnohých hubu v rukách niekoľkých málo; a s 

Boh nebies, že je to jedno, dodať s veľký zástup, 

alebo malé firmy: 

{3:19} pre víťazstvo v bitke veliké v 

množstvo hostiteľa; ale sila prichádza z neba. 
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{3:20} prídu proti nám toľko hrdosti a neprávosti 

zničiť nás a naše ženy a deti a pokaziť nás: 

{3:21} ale bojujeme za naše životy a naše zákony. 

{3:22} preto sám pán sa zvrhnúť nich 

pred našu tvár: a čo sa týka teba, Neboj vy im. 

{3:23} teraz ako mal on prestali hovoriť, on vyskočil 

Zrazu na ne, a tak Seron a jeho hosť bol 

zvrhnutý pred ním. 

{3:24} a oni plnia ich od klesá z 

Bethhoron: holý, kde bol zabitý o osem 

sto mužov z nich; a zvyšok utiekol do krajiny 

Filistinských. 

{3:25} potom začal strach Judáš a jeho bratia, a 



presahujúcou veľký strach, k pádu na národy kola 

o nich: 

{3:26} takej miery, ako jeho sláva prišiel ku kráľovi, a všetky 

národov hovoril bitiek Judáš. 

{3:27} teraz keď kráľa Antiocha počul tieto veci, on 

bol plný rozhorčenie: preto poslal a zhromaždil 

spolu všetky sily jeho ríše, dokonca veľmi silnú armádu. 

{3:28} otvoril aj jeho pokladov a dal jeho vojaci 

platiť za rok, veliaci je pripravený whensoever 

on by ich potrebujú. 

{3:29} napriek tomu, keď videl, že peniaze z jeho 

poklady zlyhala a pocty v krajine boli 

malé, z dôvodu nezhody a mor, ktorý mal 

priniesol na zem v odnášať zákonov, ktoré mali 

boli staré času; 

{3:30} sa obával, že on by nemali znášať 

nabíja dlhšie, ani si takéto darčeky dať tak 

liberálno, ako on robil predtým: pre on mal rozhojnila vyššie 

kráľov, ktoré boli pred ním. 

{3:31} preto výrazne nim(58) v jeho mysli, on 



odhodlaný ísť do Perzie, tam take pocty z 

krajinách, a získať veľa peňazí. 

{3:32} aby opustil Lysias, šľachtic a jeden z 

krv royal, dohliadať na záležitosti kráľ od rieky 

Eufrat unto hraníc Egypta: 

{3:33} a vychovávať svojho syna Antiocha, až prišiel 

znova. 

{3:34} okrem predniesol jemu v polovici jeho 

síl a slony, a dal mu za všetky veci 

že by urobil, ako aj o nich, ktoré sídlili 

Juda a Jeruzaleme: 

{3:35} Ak chcete vtip, že by mal poslať armádu proti nim, 

zničiť a vykoreniť sila Izraela, a 

pozostatok z Jeruzalema a odniesť ich pamätník z 

Toto miesto; 

{3:36} a že on by miesto cudzinci vo všetkých ich 

štvrťroky a rozdeliť ich pozemky žrebom. 

{3:37} tak kráľ vzal polovicu síl, ktoré 

zostal, a odišiel z Antiochie, jeho kráľovské mesto 

sto štyridsať a siedmy rok; a prešiel rieky 



Eufrat, prešiel vysoko krajín. 

{3:38} potom Lysias vybral Ptolemee syn 

Dorymenes a Nicanor Gorgias, muži 

King's friends: 

{3:39} a s nimi poslal štyridsať tisíc lokajové, 

a sedem tisíc jazdcov, ísť do krajiny Júdovho, 

a zničiť ho, ako kráľ prikázal. 

{3:40}, aby šiel von s všetky svoje sily a prišli 

a hodil do Emauz v plain krajiny. 

{3:41} a kupci krajiny, rokovania 

sláva, vzal striebro a zlato veľmi veľa, s 

zamestnancov a prišiel do tábora kúpiť deťom 

Izrael za otrokmi: sila aj Sýria a krajiny 

Filištínci sa pripojil k nim. 

{3:42} teraz, keď sa Judáš a jeho bratov, videl 

utrpenie boli násobí a sily urobil encamp 

sami vo svojich hraniciach: pre vedeli, ako kráľ 

Vzhľadom na prikázanie zničiť ľudu, a úplne 

ich zrušili; 

{3:43} povedali, že jeden druhého, dajte nám obnoviť 



rozložili šťastia nášho ľudu, a nechajte nás bojovať za naše 

ľudia a svätyne. 

{3:44} potom bola zboru zišli, že 

by mohli byť pripravený k boju, a že oni môžu modliť, a 

Opýtajte sa milosrdenstva a súcitu. 

{3:45} teraz Jeruzalema ležal neplatné ako púšť, tam bol 

žiadny z jej deti, ktoré išli dnu alebo von: svätyňa tiež 

bola šliapať dole a cudzinci stále silný drží; na 

pohanské mal ich bývanie v tomto mieste; a radosť bola prijatá 

Jacob a potrubia s harp prestalo. 

{3:46} preto Izraelitov zmontovať sami 

dohromady, a prišiel k Maspha neodvrátil Jeruzalema; pre 

v Maspha bolo miesto, kde sa modlili aforetime v 

Izrael. 

{3:47}, potom tento deň postili, a obliekli sa v vlásie, 

cast popol na hlavu a prenajať svoje oblečenie 

{3:48} a otvorte knihu zákona, pričom 

pohanské snažili maľovať podobu ich obrázky. 

{3:49} priviedli aj Knažský odev, a 

prvotiny a desiatky: a Nazarites sa zobudil, 



ktorí naplnil svoje dni. 

{3:50} oni potom zvolal velikým hlasom smerom k nebu, 

riekol: čo budeme robiť s týmito a kam sa môžeme 

odniesť? 

{3:51} pre tvoje svätyne je pošliapanie a sobôt, 

a tvoje kňazi sú v ťažoby a priniesol nízke. 

{3:52} a lo, pohanov, zhromaždili proti 

nás zničiť nás: aké veci si predstavte proti nám, ty 

Poznáš. 

{3:53} ako sme sa mohli postaviť proti nim, okrem 

ty, Ó Bože, byť našu pomoc? 
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{3:54} potom oni znelo s rúrami a volali 

mohutným hlasom. 

{3:55} a po tejto Judas vysvätený kapitánov nad 

ľudia, dokonca aj kapitánov cez tisíc a viac ako stovky, 

a znovu päťdesiatych rokov, a niekoľko desiatok. 

{3:56} ale čo sa týka, ako stavali domy, alebo mal 

zasnúbil manželky, alebo boli na výsadbu vinohradov, alebo boli 

Bojkovia, tie mu prikázal, že by sa mal vrátiť, každý 



človek svoj vlastný dom, podľa zákona. 

{3:57} tak tábor odstránený a položili na juhu 

strane Emmaus. 

{3:58} a Judáš povedal, arm sami, a byť statočný 

muži a uvidíte, že vy byť v pohotovosti proti ráno, 

vy môže bojovať s týchto národov, ktoré sú zostavené 

spoločne proti nám zničiť nás a našej svätyne: 

{3:59} je to lepšie pre nás zomrieť, než aby hľa 

kalamity nášho ľudu a našej svätyni. 

{3:60} ako Božia vôľa však je v nebi, tak 

nechať ho robiť. 

{4:1} potom vzal Gorgias päťtisíc pomocníčky v domácnosti, a 

tisíc najlepších jazdcov a odstránené z 

tábor v noci; 

{4:2} až do konca, on by mohol v zhone na tábore 

Židia a ich zrazu biť. A muži z pevnosti 

boli jeho návody. 

{4:3} teraz keď Judáš počul jej on sám odstráni, 

a statoční muži s ním, že on môže biť kráľa 

armáda, ktorá bola v Emmaus, 



{4:4}, kým doteraz boli rozptýlené sily od 

tábor. 

{4:5} v priemernej sezóne prišiel Gorgias v noci do 

tábor Judas: a keď zistil, že žiadny človek, on hľadal 

im v horách: pre povedal, tieto chlapi utiecť z 

nás 

{4:6} ale akonáhle to bol deň, Judáš ukázal, sám v 

obyčajný s tritisíc mužmi, ktorí však mali 

armour ani meče do ich mysle. 

{4:7} a oni videli tábora pohanov, ktoré bolo 

silné a dobre využitá a obkľúčili okolo s 

jazdci; a títo expert vojny. 

{4:8} potom povedal Judáš s mužmi, ktorí boli s ním, strach 

vy nie ich množstvo, ani byť vy strach z ich útoku. 

{4:9} zapamätať ako naši otcovia boli dodávané v 

Červené more, keď faraón sledovaný s armádou. 

{4:10} teraz preto dajte nám plakať až k nebu, ak 

snáď Pán bude mať zľutovanie na nás, a 

Nezabudnite pakt našich otcov a zničiť hostiteľa 

pred našu tvár tento deň: 



{4:11} že tak všetky pohanské môže vedieť, že je tam jeden 

kto delivereth a saveth Izrael. 

{4:12} potom cudzinci pozdvihol oči a videl 

nimi prichádza vo vzťahu k nim. 

{4:13} preto vyšli z tábora do bitky; ale 

ktoré boli s Judáš znelo ich trúb. 

{4:14} tak vstúpili do bitky, a pohanov sú 

zmiatol utiekol do obyčajného. 

{4:15} však preto hindmost z nich bol zabitý s 

meč: pre oni ich k Gazera a k 

Plains Idumea, a Azotus a Jamnia, tak že tam 

bol zabitý z nich na tritisíc mužov. 

{4:16} to urobil Judáš sa vrátil znova s jeho hosť z 

sleduje ich, 

{4:17} a povedal ľuďom, nesmie byť chamtivý korisť 

nakoľko je bitky pred nami, 

{4:18} a Gorgias a jeho hosť sa tu u nás v 

Horský: ale popadaných teraz proti našim nepriateľom, a 

prekonať, a po tomto ye môže smelo vziať korisť. 

{4:19} ako Judáš bol ešte hovoriť tieto slová, tam 



časť z nich sa objavil pri pohľade z hora: 

{4:20} kto kedy pokladali, že Židia dal 

ich hostiteľských letu a horelo stany; pre dym 

že bol videný deklarovaná, čo sa stalo: 

{4:21} pri preto pokladali tieto veci, ktoré 

boli bolesť, strach, a tiež vidieť rad Judas v 

obyčajný pripravený k boju, 

{4:22} ušli každý jeden do pôdy cudzincami. 

{4:23} potom Judáš sa vrátil kaziť stany, kde sa 

dostal veľa zlato, striebro a blue hodváb a fialové z 

more a veľké bohatstvo. 

{4:24} po tomto šli domov a Reinholda z 

deň vďakyvzdania, a chválili pána v nebi: pretože je to 

dobrý, pretože jeho milosrdenstvo je navždy. 

{4:25} tak Izrael mal veľké vyslobodenie ten deň. 

{4:26} teraz všetci cudzinci, ktoré nepodľahli prišiel a 

povedal Lysias, čo sa stalo: 

{4:27} kto, keď počul, bol zahanbení a 

znechutený, pretože ani také veci ako by boli 

Hotovo: Izrael ani také veci ako kráľ prikázal 



mu boli prísť k povoleniu. 

{4:28} budúceho roka preto po Lysias zhromaždili 

spolu sedemdesiat tisíc výber mužov nôh a päť 

tisíc jazdcov, že on môže podmaniť si ich. 

{4:29} tak prišli do Idumea, a položili svoje stany 

v Bethsura, a Judáš sa s nimi stretol s desaťtisíc mužov. 

{4:30} a keď videl, že mocné armády, modlil sa a 

povedal, požehnal jsi, O Spasiteľovi Izraela, ktorí si potlačiť 

násilie mocného muža za ruku svojho služobníka 

David a gavest rad cudzincov do rúk z 

Jonathan syn Saula a jeho armourbearer; 

{4:31} hubu túto armádu v rukách ľudu tvojho Izraelovho, 

a nech sú zahanbení v ich silu a jazdci: 
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{4:32}, aby mohli byť bez odvahy a spôsobiť 

smelosť ich silu padať preč a nechať ich zemetrasenia 

ich ničenia: 

{4:33} cast s mečom z nich, že láska 

tebe, a nechať všetky tie, ktoré poznajú tvoje meno ťa s chváliť 

vďakyvzdania. 



{4:34} tak vstúpili do bitky; a tam boli zbitie 

rad Lysias asi päťtisíc mužov, ešte pred ich 

boli oni zabitý. 

{4:35} teraz keď Lysias videl jeho armáda sa dala na let, a 

mužnosť Judas' vojakov, a ako oni boli pripravení 

buď žiť alebo zomrieť statočne, on išiel do Antiochia, a 

zhromaždili spoločnosť cudzích ľudí a po vykonaní 

jeho armáda väčšia, než to bolo, že predsavzal prísť znova do 

Judea. 

{4:36} potom povedal Judáš a jeho bratov, hľa, náš 

nepriatelia sú nesvoja: Vystúpme očistiť a 

venovať svätyne. 

{4:37} na tomto hostiteľa zmontovať sami 

dohromady, a išiel do hory Sion. 

{4:38} a keď videl svätyne pustý, a 

sobôt, oltár zhorel a brán kríkov rastúcich 

na súdoch ako v lese alebo v jednej z hôr, áno, 

a kňazi komôr zbořený; 

{4:39} prenajať svoje oblečenie, a urobil veľký 

nárek a cast popol na hlavu, 



{4:40} a padol byt na zemi na ich tváre, 

fúkal alarm s rúrami a plakala smerom 

neba. 

{4:41} potom Judas menoval určitých ľudí, bojovať proti 

tie, ktoré boli v pevnosti, až kým mu očistený 

Sanctuary. 

{4:42} tak si vybral kňaza bohumilý konverzácie, 

ako mal potešenie v zákone: 

{4:43} ktorí očistená svätyňa a holé out 

poškvrnil kamene do znečistené miesto. 

{4:44} a kedy ako sú konzultované čo do činenia s 

oltár zápalnú obeť, ktoré bolo znesvětili; 

{4:45} mysleli to najlepšie to strhnúť, inak by 

byť výčitky, pretože pohanov bol poškvrnený: 

vtedy sa vytiahol ju dole, 

{4:46} a položený kamene v horskej časti 

chrám na vhodnom mieste, kým tam mali prísť 

Prorok sa Ukáž čo sa dá s nimi. 

{4:47} potom vzali celý kamene podľa zákona, 

a postavený nový oltár podľa bývalej; 



{4:48} a tvoria svätyne, a veci, ktoré 

boli v chráme, a posvätil súdov. 

{4:49} urobili aj nové svätej nádoby, a do 

chrám priviedli Svietnik a oltár na zápalné 

ponuky, a kadidlo a tabuľky. 

{4:50} a na oltári ich pálili kadidlo, a 

svietidlá, ktoré boli na Svietnik sú osvetlené, aby sa 

môže dať svetlo v chráme. 

{4:51} okrem stanovených chlebov na stôl, a 

rozložené závoje, a dokončil všetky práce ktoré by 

začal robiť. 

{4:52} teraz na päť a dvadsiateho deviateho dňa 

mesiac, ktorý sa nazýva mesiaca Casleu, sto 

štyridsať a ôsmy rok, oni vstal zavčas ráno, 

{4:53} a ponúkol obeť podľa zákona 

nový oltár zápalnú obeť, ktoré boli urobené. 

{4:54} Pozrite, o koľkej a čo deň pohanov mal 

sobôt, dokonca aj v tom bol zasvätený s piesňami, a 

citherns, a harfy a činely. 

{4:55} a potom všetkým ľuďom padol na tvárach, 



uctievanie a chváliť Boha nebies, ktorý sa vzdal 

ich dobrý úspech. 

{4:56} a tak držali venovanie oltári osem 

dní a ponúkaných zápalnú obeť s radosťou, a 

obetoval obete vyslobodenie a chválu. 

{4:57} aj decked čele chrámu s 

korún zlata a so štítmi; a brány a 

komory obnovená a obesený dvere na ne. 

{4:58} tak bolo tam veľmi veľkú radosť medzi 

ľudia, že výčitky pohanov bol naskladnený. 

{4:59} Okrem Judáša a jeho bratov s celou 

vysvätený zhromaždenie Izraela, ktoré dni 

venovanie oltára uchovávať v sezóne od 

rok medzerou 8 dní, od piatich a 

dvadsiaty deň mesiaca Casleu, veselí a veselosti. 

{4:60} v tej dobe tiež sa staval sa hory Sion 

s vysokými múrmi a silné veže okolo, inak 

Pohania by prísť a dezénu dole, ako oni robili 

pred. 

{4:61} a postavili tam garrison nechať, a 



obohatené Bethsura zachovať ľudia môžu mať 

obrana proti Idumea. 

{5:1} teraz kedy národy okolo počul, že 

oltár bol postavený a svätyne obnoviť ako predtým, to 

nespokojný nich moc. 

{5:2}, preto si mysleli, zničiť generácie 

Jakuba, ktorý bol medzi nimi, a následne sa začali 

zabiť a zničiť ľudí. 

{5:3} potom Judas bojoval proti deťom Ezau v 

Idumea v Arabattine, pretože oni obliehal Gael: a on 

dal im veľký zvrhnutie, a poľavila ich odvahu, a 

vzal ich korisť. 

{5:4} tiež spomenul zranenia detí 

Fazuľa, ktorí boli pasce a trestný čin ľudu, 

v tom, že ležala v zálohe pre nich spôsobmi. 

{5:5} mu hubu im preto vo vežiach, a 

utábořili sa proti nim, a zničil úplne, a 

spálil veže toto miesto s ohňom, a všetky, ktoré boli 
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v ňom. 



{5:6} Afterward on prešiel k deťom 

Ammon, kde našiel mocnou silou, a veľa ľudí, 

s Timotheus ich kapitán. 

{5:7} tak bojoval súbojom s nimi, až na dĺžku 

Oni boli nesvoja pred ním; a on ich pobil. 

{5:8} a keď vzal Jazar, s mestami 

ktoré k nemu patria, vrátil sa do Judea. 

{5:9} potom pohanov, ktoré boli v Galaad zmontované 

samotné spoločne proti Izraelitov, ktoré boli v ich 

štvrtiny, zničiť; ale oni utiekli do pevnosti 

Dathema. 

{5:10} a zaslala unto Judáš a jeho bratov, 

zhromaždili pohanov, ktoré sú okolo nás 

proti nám zničiť nás: 

{5:11} a pripravujú prísť a vziať 

pevnosť našli sme utiekli, Timotheus pričom kapitán 

ich hostiteľa. 

{5:12} teraz Poď teda a zachráň nás od ich 

ruky, pre mnohých z nás sú zabitý: 

{5:13} Áno, všetky naše bratov, ktoré boli v miestach 



Tobie dať do smrti: ich manželky a deti tiež 

majú uniesť zajatcov a pripomenúť preč svoje veci; 

a zničili tam asi tisíc mužov. 

{5:14}, aj keď tieto listy boli zatiaľ čítanie, hľa, tu 

prišiel iné poslov z Galiley s ich oblečenie, nájomné, 

ktorí informoval o tejto múdre 

{5:15} a povedal, že titulárnych a Tyr, a 

Sidon a všetky Galilee pohanov, sú zostavené 

spoločne proti nám konzumovať nás. 

{5:16} teraz keď Judáš a ľudia počuli Toto 

slová tu zhromaždil veľké pospolitosť spoločne, 

poraďte, čo by mali urobiť pre svojich bratov, ktoré boli v 

problémy, a napadli ich. 

{5:17} potom povedal Judáš unto Simon jeho brat, vyberte 

tebe mužov, a ísť a dodať, tvojich bratov, ktoré sú v 

Galilee, ja a Jonathan môj brat pôjde do 

krajina Galaad. 

{5:18} tak odišiel Jozef syn Zachariáš, a 

Azarias, kapitáni ľudí s pozostatok hostiteľského 

v Judei, aby ju udržali. 



{5:19} ku ktorému dal prikázanie, hovorí, sa 

Ye poplatok tento ľuďom a vidieť, že ste sa nie vojnu 

proti pohanov až prídeme opäť. 

{5:20} teraz unto Simon dostali tritisíc mužov 

ísť do Galilee a ľuďom Judas osem tisíc pre 

krajina Galaad. 

{5:21} potom šiel Simon do Galiley, kde bojoval 

súbojom so pohanov, aby pohanov boli 

zmiatol nevyrobil. 

{5:22} a on naháňal je unto gate titulárnych; 

a tam boli zabitý pohanov asi tritisíc 

muži, ktorých koristi vzal. 

{5:23} a tých, ktoré boli v Galilei a v Arbattis, 

s ich manželky, svoje deti a všetko, čo mali, 

vzal on preč s ním, a priniesol ich do Judea s 

veľkú radosť. 

{5:24} Makabejská aj a jeho brat Jonathan 

šli cez Jordán, a cestoval tri dni cesty v 

púšti, 

{5:25} kde sa stretli s Nabathites, ktorí prišli 



im v mierumilovného spôsobom, a povedal im každú vec 

ktoré sa stalo na svojich bratov v Galaad pôdy: 

{5:26} a to koľko z nich boli zavretý v 

Bosora, a Bosor a Alema, Casphor, označené, a 

Carnaim; Všetky tieto mestá sú silné a veľké: 

{5:27} a že oni boli hubu v ostatných mestách 

krajiny Galaad, a že proti morrow oni 

ustanovil priniesť svoje hostiteľa proti pevnosti a 

si ich, a zničiť ich všetky v jeden deň. 

{5:28} hereupon Judáš a jeho hosť obrátil zrazu podľa 

spôsob, akým divočiny unto Bosora; a keď mal 

vyhrali mestom, on zabil všetkých mužov s okrajom 

meč, a vzal ich korisť, a spálil mesto s ohňom, 

{5:29} z odkiaľ odstránený v noci, a šiel do 

on prišiel do pevnosti. 

{5:30} a zavčas ráno pozrel hore, a, 

Hľa, tam bol nespočetné množstvo ľudí, majúc rebríky 

a ostatné motory vojny, aby pevnosť: lebo 

napadli ich. 

{5:31} keď Judáš teda videl, že bitka bola 



začalo, a že krik mesto išiel hore do neba, s 

trúbky a skvelý zvuk, 

{5:32} povedal jeho hosť bojovať tento deň pre vaše 

bratov. 

{5:33} tak on išiel tam za nimi v troch spoločností, 

ktorí znelo ich trúb a plakala s modlitbou. 

{5:34} potom hostiteľa Timotheus, vedel, že to bolo 

Maccabeus, utiekli od neho: preto sa pobil s nimi 

veľké porážky; tak, aby tam boli zabití z nich ten deň 

asi osem tisíc mužov. 

{5:35} to urobil, Judáš odvrátili k Maspha; a po 

on mal napadol ho vzal a zabil všetkých mužov v ňom, 

a dostali ich korisť a a spálené ohňom. 

{5:36} odtiaľ išiel a vzal Casphon, welness, 

Bosor, a ďalších mestách krajiny Galaad. 

{5:37} po tieto veci získané Timotheus iného 

hosť a utábořili proti Raphon mimo potoka. 

{5:38} tak Judas poslal mužov postrehnúť hostiteľa, ktorý 
priniesol 

mu slovo, riekol všetkých pohanov, ktoré sa okolo nás sú 



zhromaždil ich, dokonca veľmi skvelý hosť. 

{5:39} najal jest Arabi pomôcť im a 

Oni si položili svoje stany mimo potoka, pripravený 

prísť a bojovať proti tebe. Po tomto Judas šiel na splnenie 
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ich. 

{5:40} potom Timotheus riekol kapitánov jeho hostiteľ 

Keď Judáš a jeho hosť príde v blízkosti potoka, ak mu prejsť 

ako prvý nám, sme sa odolať mu; pre 

on bude mocne zvíťaziť proti nám: 

{5:41} ale ak on sa bojí, a tábor za riekou, sme 

musí ísť cez jemu a zvíťaziť proti nemu. 

{5:42} teraz keď Judáš vyšiel v blízkosti potoka, spôsobil 

zákonníci ľuďom zostať do potoka: ku ktorým 

on dal prikázanie, riekol: trpieť žiadne muž zostane v 

tábora, ale nech všetci prísť do bitky. 

{5:43} tak on išiel prvý cez im, a všetci ľudia 

po ňom: potom všetkých pohanov, pričom zmiatol pred 

mu, odožeňte svoje zbrane, a utiekol k chrámu, 

v Carnaim bola. 



{5:44} ale vzali mesto, a spálil chrámu s 

všetko, čo bolo v ňom. Preto bola Carnaim utlmený, ani 

mohol stoja už pred Judáš. 

{5:45} potom Judas zhromaždili všetkých Izraelitov, 

boli v krajine Galaad, z najmenej: 

najväčší, dokonca ich manželky a svoje deti a svoje veci, 

veľmi skvelý hostiteľ na koniec môže prísť do krajiny 

Judea. 

{5:46} teraz keď prišli ku Ephron, (to bol 

veľké mesto spôsobom, ako by mali ísť, veľmi dobre opevnené) 

nemohol otočiť z neho, buď na pravej strane alebo 

vľavo, ale musí musí prejsť uprostred to. 

{5:47} a potom oni mesta zavrela sa za nimi von a zastavil 

do brány s kameňmi. 

{5:48} Judáš whereupon poslal k nim v mierumilovný 

spôsobom, riekol: Poďme prejsť cez váš pozemok ísť do našej 

vlastnej krajine, a nikto sa robiť žiadne zranenia; budeme len 

Prejsť na nohy: vystupňoval by nebolo otvorené jemu. 

{5:49} preto Judas prikázal proklamáciu sa 

dosiahnutý počas hostiteľa, že každý človek by mal ihrisko jeho 



Stan na mieste, kde bol. 

{5:50} tak vojaci položili a napadli mesto všetkých 

Tento deň a všetky, že noc, až na dĺžku mesto bolo 

vydal do rúk: 

{5:51} potom kto zabil všetkých mužov s okrajom 

meč, rased mesto a vzal korisť, a 

prešiel cez mesto nad nimi, ktorý bol zabitý. 

{5:52} po to oni šli cez Jordán do veľkej 

obyčajný pred Bethsan. 

{5:53} a Judáš zhromaždil tých, ktorí prišli 

za sebou, a nabádal ľudí celú cestu cez, až 

prišli do Jeruzalemčania. 

{5:54} tak šli na kopci Sion s radosťou a 

veselosti, kde ponúkali zápalnú obeť, pretože nie 

jeden z nich bol zabitý kým sa vrátil v pokoji. 

{5:55} teraz čo čas ako Judáš a Jonathan boli v 

Pozemok Galaad a Simon bratom v Galilei pred 

Ptolemais, 

{5:56} Jozef syn Zachariáš a Azarias, kapitánov 

posádok, počul valiant aktov a bojovný skutky 



ktoré si urobil. 

{5:57} preto povedali, dajte nám tiež získať nám názov, 

a ísť bojovať proti pohanov, ktoré sú okolo nás. 

{5:58} tak keď dali Bezplatne unto garrison 

to bolo s nimi, oni šli smerom k Jamnia. 

{5:59} potom prišiel Gorgias a jeho muži z mesta 

bojovať proti nim. 

{5:60} a tak to bolo, že Joseph a Azaras boli položené 

let a sleduje unto hranice Judea: a tam 

bol zabitý ten deň ľud Izraela asi dva 

tisíc mužov. 

{5:61} tak tam bol veľký zvrhnutie medzi 

Izraelcom, pretože neboli poslušný unto 

Judáš a jeho bratov, ale myšlienka urobiť nejaký valiant AKT. 

{5:62} navyše títo muži prišli nie osiva 

ktorého ručne bolo dané vyslobodenie Izraela. 

{5:63} však preto muž Judáš a jeho bratov boli 

veľmi uznávaný v očiach všetkých Izrael, a všetkých 

pohanov, kamkoľvek ich meno bolo počuť 

{5:64} zviedli aj ako ľudu zhromaždili sa im 



s radostným ovácie. 

{5:65} potom šiel Judas dozadu s jeho bratmi a 

bojoval proti deťom Ezau v krajine smerom k 

juh, kde on pobil, Hebron a jej miest, a 

zbořený pevnosť, a spálil veže. 

okolo. 

{5:66} odtiaÄ¾ zbavil ísť do krajiny 

Filištínci, a prešiel Samaria. 

{5:67} v tom čase niektorých kňazov, so želaním ukážem ich 

hodnoty, bol zabitý v bitke, že oni šli von na boj 

unadvisedly. 

{5:68} tak Judáš sa obrátil Azotus v krajine 

Filištínci, a keď on bol zbúraný ich oltáre a 

spálil svoje vyrezávané obrazy s ohňom a rozmaznaná ich 

mestá, on sa vrátil do Jeruzalemčania. 

{6:1} o tej dobe kráľa Antiocha prechádzajúce 

vysoká krajín počul povedať, že Elymais v krajine 

Perzie bolo mesto značne preslávená bohatstvo, striebro, a 

zlato; 

{6:2} a že to tam bolo v nej veľmi bohatý chrám, wherein 



boli krytiny zlato, a breastplates a štíty, ktoré 

Alexander, syn Filipa, Macedónsky kráľ, ktorý vládol 

najprv medzi Grecians, nechala tam. 

{6:3}, preto on prišiel a snažil sa vziať do mesta, a 

kaziť ale on nebol schopný, pretože oni mesta, 

mal upozornenie. 

{6:4} Rose sa proti nemu v bitke: tak utiekol, a 

odišiel odtiaľ s Veľká ťarcha, a vrátil sa do 

Babylon. 

{6:5} okrem tam prišiel jeden, ktorý mu priniesol zvesť 
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do Perzie, že armády, ktorý išiel proti zemi 

Judea, boli položené letu: 

{6:6} a že Lysias, kto išiel tam najprv s veľkým 

výkon bol odvezený Židov; a že oni boli 

urobil silný pancier, a moc a obchod koristi, 

ktorý dostal armád, ktorým mali 

zničené: 

{6:7} tiež že sa strhla ohavnosť, 

ktorý on musel nastaviť na oltári v Jeruzaleme, a že 



mal obkľúčili o svätyne s vysokými múrmi, ako 

predtým, a svoje city Bethsura. 

{6:8} teraz keď kráľ počul tieto slová, bol 

prekvapený a boľavý presunuté: Načo on mu položil 

na jeho posteľ a ceste ochorel pre smútok, pretože táto otázka 
nebola 

prihodilo sa mu, ako on hľadal. 

{6:9} a tam pokračoval mnoho dní: pre jeho smútok bol 

niekedy viac, a on robil účet, že by mal 

zomrieť. 

{6:10} preto zavolal za všetkých svojich priateľov, a povedal: 

ich spánok je preč od moje oči a moje srdce 

faileth veľmi starostlivosti. 

{6:11} a myslel som sám so sebou, do akej Súženie 

Ja som prišiel, a ako skvelá je to, záplavu biedy wherein 

Teraz som! bol som bohatý a milovaný v mojich silách. 

{6:12}, ale teraz si zla, ktoré som urobil v 

Jeruzalem a vzal som všetky plavidlá zo zlata a striebra 

ktoré boli v ňom, a poslal zničiť obyvateľov 

Judea bez príčiny. 



{6:13} vnímam preto, že to spôsobí táto 

ťažkosti prísť na mňa, a hľa, som zahynúť prostredníctvom 

veľký smútok v cudzej krajine. 

{6:14} potom že požadovala Philip, jeden z jeho priateľov, ktorí 

on vládca nad jeho ríše 

{6:15} a dal mu korunu, a jeho rúcho a jeho 

pečatný prsteň, až do konca, on by mala priniesť až jeho syn 
Antiocha, a 

živiť ho pre kráľovstvo. 

{6:16} tak kráľa Antiocha umrel tam sto štyridsať 

a deviaty rok. 

{6:17} teraz keď Lysias vedel, že kráľ bol mŕtvy, on 

nastaviť Antiocha svojho syna, ktorého si priviezol do bytia 

mladý, aby vládol v neho a jeho meno nazval Eupator. 

{6:18} o tomto časom si, ktoré boli vo veži hubu 

Izraeliti okolo svätyne, a vždy žiada 

ich bolieť a posilnenie pohanov. 

{6:19} vtedy Judáša, re-purposing zničiť, 

nazýva všetkých ľudí dohromady, aby im obliehať. 

{6:20} tak prišli spolu, a obliehal ich v 



sto a päťdesiaty rok, a on robil úchyty pre shot 

proti nim a ostatné motory. 

{6:21} však preto niektoré z nich, ktoré boli obliehal dostal 

ďalej, ku ktorému pripojil niektorých bezbožných mužov Izraela 

sami: 

{6:22} a išiel ku kráľovi a povedal, ako dlho 

to bude ere ty vykonanie rozsudku, a pomstiť našich 

bratov? 

{6:23} sme boli ochotní slúžiť tvoj otec, a to 

ako by si nás, a poslúchať jeho prikázania; 

{6:24} pre ktorú príčinu sa nášho národa obliehať 

veža, a sú odcudzenie od nás: navyše ako mnohí z nás ako 

môže svetlo na zabil, a rozmaznaná naše dedičstvo. 

{6:25} ani si sa natiahol ruky proti 

nás len, ale aj proti ich hranice. 

{6:26}, hľa, tento deň sú vojvodcovia dolu veža 

v Jeruzaleme, aby to: svätyňa tiež a Bethsura 

majú sa obohatí. 

{6:27} vtedy ak budeš nebráni ich rýchlo, 

budú robiť väčšie veci ako toto, ani nebudeš ty 



byť schopný vládnuť im. 

{6:28} teraz keď kráľ počul, bol nahnevaný, a 

zhromaždili všetci jeho priatelia a kapitánov jeho 

armády, a tie, ktoré neplatia koňa. 

{6:29} prišla aj jemu od ostatných kráľovstva 

a od ostrovov v mori, kapely najatých vojakov. 

{6:30} tak, že vojsko bolo sto 

tisíc lokajové, a dvadsať tisíc jazdcov a dvoma 

a tridsať slony v bitke. 

{6:31} tieto prešiel Idumea a rozbil proti 

Bethsura, ktoré ich napadli mnoho dní, výrobu motorov 

vojny; ale oni Bethsura vyšiel, a spálil ich 

s ohňom, a bojoval statočne. 

{6:32} pri tejto Judas odstránený z veže a 

rozbil v Bathzacharias, neodvrátil king camp. 

{6:33} potom kráľ stúpa veľmi skoro pochodovali divoko 

s jeho hosť smerom k Bathzacharias, kde sa jeho armády 

pripravený k boju, a znelo trúb. 

{6:34} a na koniec by mohli vyvolať slony 

bojovať, že ukázal im krv hrozna a 



moruše. 

{6:35} Okrem rozdeľujú zver medzi 

armády, a pre každý slon, že menovaný tisíc 

mužov, ozbrojení s kabáty z pošty a prilby z mosadze na 

ich hláv; a okrem toho, pre každé zviera boli vysvätení 

päťsto jazdci z najlepších. 

{6:36} Títo boli pripravení na každú príležitosť: wheresoever 

zviera bolo, a whithersoever šelmy šiel, šiel 

tiež, ani oni odchýlil od neho. 

{6:37} a na zver tam boli silné veže 

drevo, ktoré sa vzťahuje jeden každý z nich, a boli rýchlo meste 
girt 

im so zariadeniami: tam bol tiež na každý jeden dva 

a tridsať silných mužov, ktorí bojovali na ne, vedľa 

Indický, ktorý vládol mu. 

{6:38} ako pozostatok jazdci vydali ich 

na túto stranu a stranu v dvoch častí dáva hostiteľského 

podpisuje ich čo robiť a byť využitá celého uprostred 

radoch. 
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{6:39} teraz keď slnko svietilo na štíty gold 

a mosadz, hory glistered s nimi a zažiarila ako 

svetlá ohňa. 

{6:40} takže časť kráľovskej armády sa rozotrie 

vysoké hory a časť na doline pod ich 

pochodoval bezpečne a v poriadku. 

{6:41} preto všetko, čo počul hluk z ich 

veľké a pochodovať spoločnosti, a 

chrastenie vedenia, boli presunuté: armáda bola veľmi 

veľký a mocný. 

{6:42} potom Judáš a jeho hosť priblížil a vstúpil 

do boja, a tam boli zabitý kráľovskej armády šesť 

sto mužov. 

{6:43} Eleazar tiež svojom Savaran, vnímanie, 

jedna beštie, vyzbrojení royal postroj, bola vyššia ako 

Všetky ostatné, a za predpokladu, že kráľ bol na neho, 

{6:44} dať sám v ohrození, až do konca, že by mohol 

priniesť svoj ľud a dostať ho večné meno: 

{6:45} preto bežal mu statočne prostredníctvom 

uprostred bitky, vraždy na pravej ruke a na 



vľavo, tak, aby boli rozdelené podľa neho na oboch stranách. 

{6:46} ktoré hotovo, plížil pod slon, a 

ťah ho pod a zabil ho: Načo slon padol 

dole na neho, a tam zomrel. 

{6:47} však preto zvyšku Židov vidieť silu 

Kráľ a násilia jeho sily, obrátil preč od 

ich. 

{6:48} potom king's army išiel hore do Jeruzalema 

Zoznámte sa s nimi, a kráľ položili svoje stany proti Judsku, a 

proti hory Sion. 

{6:49} ale s nimi, ktoré boli v Bethsura urobil 

mier: pre prišli z mesta, pretože oni nemali 

pokrm tam vydržať obliehanie, to je rok odpočinku na 

pôdy. 

{6:50} tak kráľ vzal Bethsura, a tam nastaviť garrison 

udržať ju. 

{6:51} Pokiaľ ide o svätyni, on obliehal mnoho dní: 

a nastaviť tam delostrelectvo s motormi a nástrojov na 
obsadenie 

oheň a kamene a kusy šípky a slučky. 



{6:52} načo oni tiež robili motory proti ich 

motory a držal bitka dlhú sezónu. 

{6:53} ešte v posledný, ich plavidlá bez pokrmov, 

(že to bol siedmy rok, a oni v Judei, ktoré boli 

dodané z pohanov, zjedol sa zvyšky 

Obchod;) 

{6:54} boli ale málo vľavo vo svätyni, pretože 

hladomor tak urobil zvíťaziť proti nim, že oni boli fain 

rozptýliť sami, každý človek na jeho vlastné miesto. 

{6:55} v tej dobe Lysias počul povedať, že Filip, ktorému 

Kráľa Antiocha chvíľach on žil, bol menovaný priniesť 

až jeho syn Antiocha, že on môže byť kráľ, 

{6:56} vrátil z Perzie a médiá, a 

King's host tiež že išiel s ním, a že on sna 

Take jemu vládnucej záležitostí. 

{6:57} preto išiel všetkých náhlenie a povedal 

Kráľ a kapitánov hostiteľa a spoločnosť, sme 

kaz denne a našich pokrmov sú však malé a miesto sme 

ležal obliehanie unto je silná, a záležitosti kráľovstva lož 

na nás: 



{6:58} teraz preto nechal nás byť priatelia s týmito mužmi, 

a mier s nimi a s ich národ; 

{6:59} a zmluvu s nimi, že budú žiť po 

ich právne predpisy, ako tomu bolo predtým: pretože sú preto 

nespokojný, a urobil všetky tieto veci, pretože sme 

zrušiť svoje zákony. 

{6:60} tak kráľ a kniežatá boli obsahu: 

preto poslal im aby sa mier; a oni 

prijať ich. 

{6:61} tiež kráľ a kniežatá sa prísahu unto 

ich: Načo vyšli z silné spevnenie. 

{6:62} potom kráľ vstúpil do hory Sion; ale keď 

on videl silu miesto, zlomil prísahu, že 

urobil, a dal prikázanie strhnúť stenu 

okolo. 

{6:63} Afterward on odišiel vo všetkých zhone, a sa vrátil 

unto Antiochia, kde našiel Filipa byť pánom 

mesto: tak bojoval proti nemu, a vzal mesto silou. 

{7:1} sto a jeden a päťdesiaty rok Demetrius 

syn Seleukos odchýlila od Ríma, a prišiel s 



niekoľko mužov unto mesto na pobreží mora a vládla tam. 

{7:2} a keď vstúpil do paláca svojich predkov, 

tak to bolo, že jeho sily vzal Antiocha a Lysias, do 

priviesť ich k nemu. 

{7:3} vtedy, keď on to vedel, mu povedal: Dajte mi nie 

vidieť ich tváre. 

{7:4} tak jeho hosť zabil ich. Teraz, keď bol Demetrius 

stanovuje na trón jeho kráľovstva 

{7:5} tam prišiel k nemu všetky wicked a bezbožní 

muži Izraela, majú Alcimus, ktorý bol so želaním vysoké 

kňaz, pre ich kapitán: 

{7:6} a obvinila ľudí ku kráľovi, riekol: 

Judáš a jeho bratov boli zabitý všetkých tvojich priateľov a 
riadený 

nás z našich vlastných pozemkov. 

{7:7} teraz preto poslať nejaký muž, ktorého ty trustest, 

a nechať ho ísť a vidieť, čo havock, že urobil medzi 

nás, kráľa pôdy a nechať ho trestať so všetkými 

im, že ich pomoc. 

{7:8} potom kráľa zvolili Bacchides, priateľa kráľa, 



kto vládol po povodni, a bol veľký muž v 

kráľovstvo a verný kráľ, 

{7:9} a ho poslal s že wicked Alcimus, ktorým 

on robil veľkňaza, a prikázal, aby mu brali 

Pomsta synov Izraela. 

{7:10} tak oni odišli, a prišiel s veľkou silou 
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do Jeruzalemčania, kde oni poslal poslov Judáš 

a jeho bratov s mierumilovný slová prefíkane. 

{7:11} ale dali žiadnu pozornosť ich slovám; pre videli 

že boli vybavené veľkou silou. 

{7:12} potom urobil tam zostaviť unto Alcimus a 

Bacchides spoločnosť scribes, na požadovanie spravodlivosti. 

{7:13} teraz Assideans bol prvý medzi 

deti Izraela, že usilovať o mier z nich: 

{7:14} pre povedal, ten, ktorý je kňazom osiva 

Aaron je vybavené túto armádu a urobí nás nič zlého. 

{7:15} tak hovoril im, pokojne, a sware: 

im povedal, sme obstaranie škody ani jeden z vás ani 

svojimi priateľmi. 



{7:16} načo oni verili mu: vystupňoval vzal z 

ich sedemdesiat mužov a zabil v jeden deň, podľa 

slová, ktoré napísal, 

{7:17} dužina tvojich svätých si vyhnali von, a ich 

krv sa vrhlo kolo o Jeruzalem, a tam bol 

nikto pochovať. 

{7:18} preto strach a hrôzu z nich padol na všetkých 

ľudia, ktorí povedal, nie je ani pravdu, ani 

spravodlivosť v nich; pre porušili zmluvu 

a prísaha, že oni robili. 

{7:19} potom odstránené Bacchides z Jeruzalema, 

a položili svoje stany v Bezeth, kde on poslal a vzal 

mnoho mužov, ktorý mal forsaken ho a určitá 

ľudia tiež, a keď on bol zabitý nimi, uvrhol do 

veľkej jamy. 

{7:20} potom on spáchal krajiny do Alcimus, a 

odišli s ním môcť pomôcť mu: tak Bacchides išiel do 

kráľ. 

{7:21} ale Alcimus tvrdil za veľkňaza. 

{7:22} a jemu uchýlili všetko ako Rozbúrené 



ľudia, ktorí po dostal pozemok Juda do ich 

moci, urobil veľa bolieť v Izraeli. 

{7:23} teraz, keď Judáš videl všetky trápenia že Alcimus 

a jeho spoločnosť urobila medzi Izraelitov, dokonca aj nad 

pohanov, 

{7:24} vyšiel na pobrežie Judea kola 

asi, a vzal pomstou, ktorý sa vzbúril od 

ním, tak že oni durst viac ísť späť do krajiny. 

{7:25} na druhej strane, keď Alcimus videl, že Judáš 

a jeho spoločnosť dostala na hornej strane, a vedel, že 

on nebol schopný riadiť ich sily, on išiel znovu do 

kráľ, a povedal to najhoršie z nich, ktoré by mohol. 

{7:26} potom Kráľ poslal Nicanor, jeden z jeho čestné 

kniežat, muž, ktoré nosili smrtiacou nenávisť unto Izrael, s 

prikázanie zničiť ľudu. 

{7:27} tak Nicanor prišiel do Jeruzalema s veľkou silou; 

a poslal unto Judáš a jeho bratov prefíkane s 

priateľské slová, riekol: 

{7:28} nech tam byť žiadne bitke medzi mnou a vami; chcem, 
budem 



prísť s niekoľko mužov, že môže vidieť vás v pokoji. 

{7:29} preto prišiel Judáš, a oni pozdravil jeden 

Ďalším pokojne. Vystupňoval nepriatelia boli pripravení 

odniesť Judas násilím. 

{7:30} ktorý vec po to bolo známe, že Judáš, ku vtipu, 

že prišiel k nemu s machinácie, bol boľavé bojí 

ho, a uvidia jeho tvár nie viac. 

{7:31} Nicanor tiež, keď videl, že jeho radu bola 

objavil, vyšiel na boj proti Judas vedľa 

Capharsalama: 

{7:32} ak tam boli zabitý Nicanor na strane o 

päť tisíc mužov, a ostatní utiekli do Dávidovho mesta. 

{7:33}, potom sa to zbehlo Nicanor až hory Sion, a 

práve vyšiel z sanctuary niektorých kňazov a 

niektoré zo starších ľudí, aby mu pokojne, pozdrav 

a Ukáž mu spaľovaná obeť, ktorý ponúkol 

kráľ. 

{7:34} ale on im posmievali a smála sa na ne, a 

zneužil hanebne, a hovoril hrdo, 

{7:35} a sware v jeho hnev, riekol: Ak Judáša a 



jeho hosť teraz byť dodané do mojich rúk, ak niekedy prídem 

opäť v bezpečnosti, I bude horieť tento dom: a s tým, že 

vyšiel v veľkú zlosť. 

{7:36} potom kňazi zapísať, a stál pred 

oltár a chrám, plač, a povedal: 

{7:37} ty, pane, si zvoľte tento dom sa nazýva 

tvoje meno, a byť dom modlitby a Petícia za tvoje 

Ľudia: 

{7:38} pomstil tohto muža a jeho hosť, a nech 

Meč jeseň: Nezabudnite rúhania a trpieť 

im nie pokračovať dlhšie. 

{7:39} tak Nicanor išiel z Jeruzalema, a rozbil jeho 

stany v Bethhoron, kde ho stretol hostiteľa zo Sýrie. 

{7:40} ale Judas rozbil v Adasa s tritisíc 

muži, a tam sa modlil, povedal: 

{7:41} pane, keď to boli odoslané z kráľ 

Asýrčania rúhal tvoje anjel šiel von a pobil 

sto fourscore a päť tisíc z nich. 

{7:42} aj tak ty zničiť tento hostiteľ pred nami tento deň, 

aby ostatní vedeli, že mu Hospodin hovoril Rúhavé 



proti tvojej svätyni, a ty ho súdiť podľa jeho 

zloby. 

{7:43} tak trinásty deň mesiaca Adar hostitelia 

pripojil bitka: ale Nicanor's host bola nesvoja, a on 

sám bol najprv zabitý v bitke. 

{7:44} teraz keď Nicanor's host videl, že on bol zabitý, 

odožeňte svoje zbrane, a utiekol. 

{7:45} a potom sa sleduje po nich deň cesty, 

od Adasa unto Gazera, znejúce alarm, po nich s 

ich trúb. 
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{7:46} načo tam prišli zo všetkých miest na 

Judea okolo, a uzavreté Takže oni, sústruženie 

späť na ne, že sledovaný, boli všetci zabitý s 

meč, a ani jeden z nich zostalo. 

{7:47} potom vzali korisť a korisť, a 

pobil z Nicanors hlavy a jeho pravá ruka, ktorý on 

natiahol tak hrdo a priviedol preč, a 

obesený ich smerom k Jeruzalema. 

{7:48} pre túto príčinu ľud sa radoval výrazne, a oni 



stále ten deň denne veľkú radosť. 

{7:49} Navyše im nariadil aby každoročne v tento deň, 

je trinásty Adar. 

{7:50} tak pozemok Juda bola v pokoji za malú chvíľu. 

{8:1} teraz Judáš mal počul, Rimanom, že 

mocný a statoční muži, a ako by sa láskyplne 

akceptovať všetko, pripojil sa k nim a skontrolujte, 

Liga amity so všetkým, čo prišli k nim; 

{8:2} a že oni boli muži veľké hodnoty. To bolo povedané 

mu aj ich vojen a vznešené úkony, ktoré urobili 

medzi Galatským, a ako oni dobyl 

a priviedol pod hold; 

{8:3} a čo urobili v krajine, v Španielsku, 

víťazný bane striebra a zlata, ktoré je 

tam; 

{8:4} a že ich politika a trpezlivosť mali 

dobyl všetky miesta, aj keď to bolo veľmi ďaleko od nich; 

a tiež to, že prišiel proti nim z kings 

samej časť Zeme, kým oni mali zmiatol, 

a vzhľadom na ich veľký zvrhnúť, aby ostatní vedeli dať 



im hold každý rok: 

{8:5} vedľa, ako mal zmiatol v bitke 

Filipa a Perseus, kráľ Citims, s ostatnými, 

sami zdvihol proti nim, a mal prekonať: 

{8:6} ako aj Antiocha veľkého kráľa Ázie, ktoré 

prišiel proti nim v boji, so sto dvadsať 

slony, jazdci, vozy a veľmi veľké 

armády, bol zmiatol 

{8:7} a ako ho vzal nažive, a covenanted, ktoré 

on a ako vládol po ňom mali venovať veľkou poctou, 

a dať rukojemníkov, a to, čo bolo dohodnuté, 

{8:8} a krajina India, médií a Lydia a 

goodliest krajín, ktoré sa o ňom, a dal 

na kráľ Eumenes: 

{8:9} navyše ako mal Grecians odhodlaný 

prísť a zničiť; 

{8:10} a že oni majú vedomosti jej poslal 

proti nim určitým kapitán a boj s nimi zabil 

mnoho nim a prepravované preč zajatcov ich manželky a 

ich deti, ich rozmaznaný a obsadili 



ich pozemky a zbořený ich silný drží a priniesol 

mohli byť ich zamestnancami až do tohto dňa: 

{8:11} bola mu okrem toho, ako oni zničia a 

priniesol pod ich nadvládou všetkých ostatných kráľovstva a 
isles 

kedykoľvek sa bránili im; 

{8:12} ale so svojimi priateľmi a ako sa spoliehal na ne 

Oni držali amity: a že sa dobyl kráľovstvo 

tak ďaleko a blízko, miery ako všetko, čo počul svoje meno 

báli sa, že z nich: 

{8:13} aj to, že koho by pomôcť k kráľovstvo, 

tie vládnuť; a koho by znova, vytláčajú: 

konečne, že oni boli výrazne vyvýšené: 

{8:14} ešte pre všetky toto nikto z nich nosil korunu alebo bola 

oblečený vo fialovej, zväčšený tým: 

{8:15} navyše ako oni urobili pre seba 

Senát house, wherein sto dvadsať mužov sedel v 

Rada denne, vždy poradenstvo pre ľudí, aby koniec 

môže byť aj objednať: 

{8:16} a spáchali svoju vládu, aby jeden 



muž každý rok, ktorý vládol nad ich krajine, a že 

všetky boli poslušné, že jeden, a že tam nebol ani 

závisť, ani emmulation medzi nimi. 

{8:17} s ohľadom na tieto veci, vybral Judáš 

Eupolemus syn John, syna Accos, a Jason 

syn Eleazar, a poslal do Ríma, aby sa liga 

priateľstve a konfederácie s nimi, 

{8:18} a intreat im, že zoberú jarmo 

z nich; pre ich videl, že kráľovstvo Grecians 

urobil utláčať Izrael s nevoľníctva. 

{8:19} preto išiel do Ríma, ktorý bol veľmi 

veľké cesty a prišiel do senátu, kde im hovoril 

a povedal. 

{8:20} Makabejská so svojimi bratmi a ľudia 

Židov, nám poslali vám vytvoriť konfederáciu: 

a mier s vami, a že sme mohli byť registrované svoje 

spoločníci a priateľov. 

{8:21} tak to príde radosť aj Rimania. 

{8:22} a to je kópia list ktorý senát 

odpísal znovu v tabuľkách mosadz a poslal do Jeruzalema, 



že tam môžu mať ich Pamätník mieru a 

konfederácie: 

{8:23} dobrý úspech sa Rimanom a k ľuďom 

Židov, po mori a po súši na veky: meč aj a 

nepriateľ sa ďaleko od nich, 

{8:24}, ak tam príde akákoľvek vojna na Rimania alebo 

niektorý z ich spoločníci počas ich panstva 

{8:25} ľudí Židia sa im pomôcť, ako čas 

vymenovaní, s celého srdca: 

{8:26} ani sa dávajú nejakú vec im to 

válčit na ne, alebo pomoci s pokrm, zbrane, 

peniaze alebo lode, ako je to jest zdalo dobré k Rimanom; 

ale musia dodržiavať svoje zmluvy bez toho, aby čokoľvek 

preto. 

{8:27} rovnakým spôsobom, ak vojna príde na 

národ Židov, Rimania im pomôže so všetkými 

ich srdce, podľa ako čas sa vymenúvajú ich: 

{8:28} ani pokrm venuje im, že sa 

časť proti nim, alebo zbrane, alebo peniaze, alebo lode, ako je 
to jest 
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Zdalo sa, že dobré Rimanom; ale aby sa ich 

zmluvy, a že bez machinácie. 

{8:29} podľa týchto článkov sa Rimania, aby 

zmluvu s ľuďmi Židov. 

{8:30} však preto ak ďalej len jedna strana, alebo iné 

sa myslia na splnenie pridať alebo znižovať akúkoľvek vec, môžu 

Urob to na svoje potešenie, a vôbec sa pridávajú alebo 

Take preč bude ratifikovaná. 

{8:31} a ako dojemné zla, kto by činil Demetrius na 

Židia, písali sme k nemu, riekol: preto ty 

vyrobené tvoje jarmo ťažké na našich priateľov a spoločníci 

Židia? 

{8:32} Ak preto vytýkajú viac proti tebe, 

budeme robiť im súdnictva, a boj s tebou po mori aj po 

pôdy. 

{9:1} Navyše keď Demetrius počul Nicanor 

a jeho hosť bol zabitý v bitke, on poslal Bacchides a 

Alcimus do zeme, Judea druhýkrát a s 

ich hlavný silu svojho hostiteľa: 



{9:2} kto šiel dozadu na ceste, ktorá vodí na Galgala, 

a položili svoje stany pred Masaloth, ktorý je v Arbela, 

a potom, že to vyhrali, že zabil veľa ľudí. 

{9:3} tiež prvý mesiac sto päťdesiat a druhý 

rok sa utábořili Jeruzalemu: 

{9:4} z odkiaľ odstránený, a šiel do Berea, 

s dvadsať tisíc lokajové dvetisíc jazdci. 

{9:5} teraz Judáš mal položili svoje stany v Eleasa, a tri 

tisíc vybraný muži s ním: 

{9:6} kto vidieť veľké množstvo ďalších armádu, aby mu tak 

skvelé boli boľavé bojí; Načo mnoho dopraviť 

sami sa hostiteľ, miery ako príbytok z nich nie 

viac ale osemsto mužov. 

{9:7} keď Judáš preto videl, že jeho hosť slipt preč, 

a bitka, lisované na neho, on bol bolesť trápi v 

myseľ a moc zúfalý, pre on nemal čas zhromaždiť 

ich spolu. 

{9:8} im Toto však zostala povedal, nech 

nám vzniknú a ísť proti našim nepriateľom, ak snáď sme 

môže byť schopní s nimi bojovať. 



{9:9} ale dehorted ho, hovoriac: sme nesmie byť nikdy 

možnosť: Poďme teraz skôr zachrániť naše životy, a ďalej 
budeme 

návrat s našich bratov, a bojovať proti nim: sme 

ale je to málo. 

{9:10} potom Judas povedal, chráň boh, že by to urobiť 

vec, a utiecť od nich: Ak sa príde náš čas, dajte nám 

statočne zomrieť za našich bratov, a dajte nám nie škvrna našej 

česť. 

{9:11} s tou Bacchides odstránené z 

svoje stany a stál vo vzťahu k nim, ich jazdci 

je rozdelená do dvoch vojakov a ich katapultov a lukostrelci 

prebiehajúce pred hostiteľa a ktoré pochodovalo v ú 

boli všetci muži. 

{9:12} ako Bacchides, bol v pravom krídle: tak 

Host priblížil na dve časti a znelo ich trúb. 

{9:13} sú tiež z Judas' stranu, dokonca oni znelo ich 

Trumpet tiež tak, že krajina sa otriasla v hluku 

armády a bitka pokračovala od rána do večera. 

{9:14} teraz keď Judáš vnímané, Bacchides a 



silu svojej armády boli na pravej strane, vzal so 

ním hardy mužov, 

{9:15} ktorí zmiatol pravé krídlo, a sleduje ich 

k mount Azotus. 

{9:16} ale keď sa ľavé krídlo videl, že oni z 

pravé krídlo neboli zmiatol, nasledoval po Judáša a 

Tí, ktorí boli s ním tvrdo na päty zozadu: 

{9:17} načo tam bola bolesť bitka, miery ako 

mnohí boli zabitý na oboch častí. 

{9:18} Judas tiež bol zabitý, a zvyšok utiekol. 

{9:19} potom Jonathan a Simon vzal Judas ich 

brat, a pochovali ho do hrobu jeho otca v 

Modin. 

{9:20} navyše sa mu bewailed a celý Izrael urobil 

skvelé oplakávání pre neho, a truchlil mnoho dní, hovorí: 

{9:21} ako statočný muž padol, ktorý vyniesol Izrael! 

{9:22} pokiaľ ide o ďalšie veci týkajúce sa Judáš a jeho 

vojny, a vznešené úkony, ktoré urobil, a jeho veľkosť, 

nie sú napísané: boli veľmi veľa. 

{9:23} teraz po smrti Judas zlý začal 



vystrel hlavami v všetky pobrežia Izraela, a tam 

vznikli všetky napríklad kované neprávosti. 

{9:24} v týchto dňoch aj tam bol veľmi veľký hladomor, 

Dôvodom dolupodpísaní krajina sa vzbúrili a išiel s nimi. 

{9:25} potom Bacchides zvolili zlých ľudí, a robil 

ich pánov z krajiny. 

{9:26} a oni robili prieskum a hľadanie Judas' 

priatelia, a priviedol k Bacchides, ktorí užívali 

Pomsta z nich, a používal ich despitefully. 

{9:27} tak bolo tam veľké trápenie v Izraeli, podobne 

na dôkaz nebol od doby, ktorá nebola vidieť proroka 

medzi nimi. 

{9:28} pre túto príčinu všetkých Judas priatelia zišli, a 

riekol Jonathan, 

{9:29} od tvojho brata Judas zomrel, sme žiadny človek ako 

mu prijsť proti našich nepriateľov a Bacchides, a 

proti nim nášho národa, ktoré sú protivníci na nás. 

{9:30} teraz preto sme si vybrali teba tento deň sa 

naše princ a kapitán neho, abys bol spravodlivý boj 

naše bitky. 



{9:31} na tomto Jonathan vzal riadenia mu 

v tej dobe a rose sa namiesto jeho brat Judáš. 

{9:32} ale keď Bacchides gat vedomosti, on 

Snažil zabiť ho 
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{9:33} potom Jonathan, a jeho brat Simon, a tak 

boli s ním, vnímanie, utiekol do divočiny 

Thecoe, a položili svoje stany vodou v bazéne 

Asphar. 

{9:34} ktoré pri Bacchides pochopil, že prišiel v blízkosti 

Jordánsko s jeho hosť na sobotný deň. 

{9:35} teraz Jonathan poslal jeho brat John, kapitán 

ľudí modliť sa jeho priatelia Nabathites, ktoré 

mohol odísť s nimi ich prepravu, ktorá bola ďaleko. 

{9:36} ale deti z Jambri prišli z Medaba, 

a vzal John, a všetko, čo mal, a šiel svojou cestou s 

to. 

{9:37}, potom to prišlo slovo Jonathan a Simon jeho 

brat, že deti Jambri urobil skvelé manželstvo, 

a boli prináša nevesta z Nadabatha s veľkým 



vlak, ako dcéra jedného z veľkej vládcov 

Chanaan. 

{9:38} Preto si pamätal John ich brat, a 

išiel a ukryli pod skryté z 

Hora: 

{9:39} Ak zdvihol oči a pozrel, a 

Hľa, tam bol veľa ado a skvelé prepravu: a 

ďalej, prišiel ženích a jeho priatelia a bratia, na 

s nimi stretnúť s bicími a nástrojov Musick, a 

veľa zbraní. 

{9:40} potom Jonathan a ktorí boli s ním vstal 

proti nim od miesta kde ležal v zálohe, a 

urobil porážku z nich v takýchto radenie, toľko spadol dole 

mŕtvych a pozostatok utiekol do hôr, a vzali 

všetky ich korisť. 

{9:41} tak bolo manželstvo premenil smútku, a 

hluk svoje melódie do nariekanie. 

{9:42} tak, keď oni mali plne pomstil krv svojich 

brat, sa opäť obrátil na marsh Jordánsko. 

{9:43} teraz keď Bacchides počul tohto zákona, prišiel 



sobotný deň ku brehu Jordánu s veľkou silou. 

{9:44} potom Jonathan povedal, aby jeho firma, poďme hore 

teraz a bojovať za naše životy za to veliké nie u nás 

deň, ako v čase v minulosti: 

{9:45}, hľa, bitka je pred nami a za nami, 

a vody Jordánu na túto stranu a stranu, močiar 

Podobne a drevo, ani je tam miesto pre nás sa obracať. 

{9:46} preto plakať vy teraz až k nebu, aby ste sa 

dodané z rúk svojich nepriateľov. 

{9:47} s tým vstúpili do bitky, a Jonathan 

tam Natiahol ruku, aby biť Bacchides, ale on sa obrátil 

späť od neho. 

{9:48} potom Jonathan a ktorí boli s ním vyskočil 

do Jordánska, a plával cez unto iná banka: vystupňoval 

druhý prešiel nie cez Jordánsko im. 

{9:49} tak tam boli zabitý Bacchides' stranu ten deň 

asi tisíc mužov. 

{9:50} potom vrátil Bacchides do Jeruzalema a 

opravené, silné cituje v Judei; pevnosti v meste Jericho, a 

Emmaus, a Bethhoron, a Bethel a Thamnatha, 



Pharathoni a Taphon, to urobil on posilniť s vysokým 

steny, brány a bary. 

{9:51} a v nich postavil garrison, ktoré by sa mohli 

Práca zlobou na Izrael. 

{9:52}, on tiež opevnené mesto Bethsura a Gazera, 

a veža a dať síl a poskytovanie 

pokrm. 

{9:53} Okrem toho vzal šéf mužov synov 

krajina za rukojemníkov, a dať ich do veža 

Jerusalem uchovávať. 

{9:54} okrem v sto päťdesiat a tretí rok, v 

v druhom mesiaci, Alcimus prikázal, že steny 

mali by byť zbořený vnútorného dvora svätyne; on 

zbořený funguje aj prorokov 

{9:55} a ako strhnúť, dokonca v tej dobe začal 

Alcimus trápili a bráni jeho enterprizes: za jeho 

ústa sa zastavila, a on bol vzatý s detskou obrnou, tak, aby 

nemohli nič viac hovoriť nič ani dať objednávky 

týkajúcej sa jeho domu. 

{9:56} tak Alcimus zomrel v tej dobe s veľké trápenie. 



{9:57} teraz, keď Bacchides videl, že Alcimus bol mŕtvy, 

on sa vrátil do king: Načo Jeruzalemčania bola v 

Ostatné dva roky. 

{9:58} potom všetkých bezbožných ľudí konať Rada, povedal: 

Hľa, Jonathan a jeho spoločnosti sú v pohode, a bývať 

bez starostlivosti: teraz preto prinášame Bacchides sem, 

kto prijme ich všetky v jednej noci. 

{9:59} tak išli a konzultovať s ním. 

{9:60} potom odstránený on, a prišiel s skvelé hostiteľa, a 

listy zaslané tajne jeho prívrženci v Judei, aby 

Jonathan a tých, ktorí boli s ním: vystupňoval oni 

nemohol, pretože im bol známy ich poradca. 

{9:61} preto vzali mužov krajiny, 

ktoré boli autori že neplechu, o päťdesiat osoby, a 

zabil ich. 

{9:62} potom Jonathan a Simon, a ktoré 

boli s ním, dostal preč s Bethbasi, ktorý je v 

púšti, a opraviť sa rozkladá jeho, a urobil 

to silné. 

{9:63} ktoré vec, keď Bacchides vedel, zobral 



spolu všetci svojho hostiteľa, a poslal slovo im že boli 

Judea. 

{9:64} potom išiel a obliehala proti Bethbasi; a 

bojoval proti nemu dlhú sezónu a vyrobené motory 

vojna. 

{9:65} ale Jonathan opustil svojho brata Šimona v meste, a 

šiel tam sám do krajiny a s určitým 

číslo išiel ďalej. 

{9:66} a on pobil Odonarkes a jeho bratia, a 

deti Phasiron v ich stanu. 
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{9:67} a keď začal biť ich, a prišiel 

s jeho sily, Simon a jeho spoločnosť vyšiel z 

City, a zhorel motory vojne, 

{9:68} a bojoval proti Bacchides, ktorý bol 

zmiatol ich, a oni ho postihnutý bolesť: za jeho 

poradca a travail bolo márne. 

{9:69} preto bol veľmi rozhneval na zlých mužov 

ktoré mu dal radu prísť do krajiny, zlepšujú 

Mnohé z nich zabil a predsavzal vrátiť do jeho vlastnej 



krajiny. 

{9:70} dolupodpísaní keď Jonathan poznala, poslal 

veľvyslanci jemu, až do konca, on by mal uzavrieť mier 

s ním, a dodať im väzňov. 

{9:71} čo prijal, a to podľa jeho 

nároky, a sware k nemu, že on by nikdy sa mu 

poškodiť všetky dni svojho života. 

{9:72} pri preto on mal obnoviť jemu 

väzňov, ktorý vzal aforetime von z krajiny 

Judea, vrátil sa a šiel svojou cestou do vlastného pozemku 

ani on prišiel viac do svojich hraníc. 

{9:73} teda meč prestala z Izraela: ale Jonathan 

sídlili v Machmas, a začal riadiť ľudí; a on 

zničenie bezbožných mužov z Izraela. 

{10:1} v sto a šesťdesiatine rok Alexander, syn 

z Antiocha svojom Epiphanes, išiel hore a trvalo 

Ptolemais: pre ľudí dostalo ho, prostriedkami 

na dôkaz toho dolupodpísaní kraľoval tam, 

{10:2} teraz keď kráľ Demetrius počul jej on 

zhromaždilo viac ako skvelý hostiteľ a šiel dozadu 



proti nemu bojovať. 

{10:3} Okrem Demetrius zaslala unto Jonathan 

s láskavou slová, tak ako mu ho zväčšuje. 

{10:4} pre povedal, dajte nám najprv uzavrieť mier s ním, 

predtým on pripojí s Alexander proti nám: 

{10:5} Else on bude pamätať všetky zlo, ktoré máme 

vykonáva voči nemu, a jeho bratia a jeho ľudia. 

{10:6}, preto mu dal získavať 

spolu za hostiteľa, a poskytovať zbrane, ktoré on môže pomôcť 

ho v bitke: velil aj, že rukojemníkov, 

boli vo veži mali byť dodané ho. 

{10:7} potom prišiel Jonathan do Jeruzalema, a čítať 

listy v publiku všetkých ľudí a z nich, ktoré 

boli vo veži: 

{10:8} ktorí boli boľavé strach, keď počuli, že 

Kráľ mu dal orgán zhromaždí hostiteľa. 

{10:9} načo doručovali veže ich 

rukojemníkov unto Jonathan, a vyslobodil k ich 

rodičia. 

{10:10} to urobil, Jonathan sa usadil v Jeruzaleme, 



a začal stavať a opravovať mesto. 

{10:11} a velil robotníkov na vybudovanie 

steny a hory Sion a asi s štvorcové kamene pre 

opevnenie; a urobili tak. 

{10:12} potom cudzincov, ktoré boli v pevnosti 

ktoré Bacchides staval, utiekol preč; 

{10:13} takej miery, ako každý človek opustil svoje miesto, a šiel 

do svojej domovskej krajiny. 

{10:14} iba pri Bethsura niektorých z tých, ktoré mali 

Forsaken zákon a prikázania zostala stále: o 

bolo ich miesta útočišťa. 

{10:15} teraz kedy kráľ Alexander počul čo 

sľubuje Demetrius poslal jemu Jonathan: keď aj to 

bola mu bitiek a noble aktov, ktoré on a jeho 

bratia urobili, a bolesti, ktoré mal vydržal, 

{10:16} povedal, že sa nájdeme taký iný človek? Teraz 

Preto sme sa ho náš priateľ a spoločník. 

{10:17} na tomto napísal list a poslal ho k nemu, 

podľa týchto slov, povedal: 

{10:18} kráľ Alexander jeho brat Jonathan sendeth 



s pozdravom: 

{10:19} sme počuli o tebe, že ty si muž 

veľmoc a Zoznámte sa náš priateľ. 

{10:20} preto teraz tento deň sme vysvätiť tebe bude 

Veľkňaz tvojho národa, a ktorý sa nazýva kráľa priateľ; 

(a therewithal ho poslal purpurový plášť a korunu 

zlato:) vyžadujú tebe naše zúčastniť a udržať priateľstvo 

s nami. 

{10:21} tak v siedmom mesiaci stopercentná a 

šesťdesiateho roku, na sviatok stánkov, Jonathan kladený na 

sväté rúcha a zhromaždili sily, a za predpokladu, 

veľa zbroje. 

{10:22} dolupodpísaní keď Demetrius počul, bol veľmi 

Ospravedlňujeme sa, a povedal, 

{10:23} čo sme urobili, že Alexander jest 

bráni nám pri tvorbe amity Židov na posilnenie 

sám? 

{10:24} tiež bude písať unto im slová 

povzbudenie a sľub Im dignities a dary, ktoré som 

môže mať svoju pomoc. 



{10:25} poslal im preto na tento účel: kráľ 

Demetrius ľudu Židov sendeth pozdrav: 

{10:26} keďže ye držali zmlúv s nami, a 

pokračoval v našom priateľstve, nie spájajúcej sami s našej 

nepriatelia, sme počuli tohto zákona, a sú radi, že. 

{10:27} preto teraz pokračovať, vy stále byť verný 

k nám, a sme aj odmeniť vás za to, čo vy 

v našom mene, 

{10:28} sa poskytnúť vám veľa imunity a dať 

odmeny. 

{10:29} a teraz som bez vás, a kvôli vám som 

uvoľnenie všetkých Židov, pocty a zvyky 

soľ, a od crown daní, 
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{10:30} a od tých, ktoré appertaineth ku mne do 

pridelí tretej časti alebo osivo a polovicu ovocia 

stromy, som ho uvoľniť od tohto dátumu ďalej, tak, aby sa 

neberú Jeruzalemčania, ani z troch 

vlády, ktoré sa pridávajú súc z krajiny 

Samaria a Galilee, od tohto dňa tam na veky. 



{10:31} nech Jeruzalema tiež byť svätý a zadarmo, s 

hranice, tak z desatiny a pocty. 

{10:32} a pokiaľ ide o veže, ktorý je v Jeruzaleme, I 

výnos autoritu nad ním a daj veľkňaza, že on 

stanoviť v nej takýto muži ako on si ju udržať. 

{10:33} Okrem voľne nastaviť na slobode jeden každý z 

Židia, ktoré boli vykonané zajatých z Jeruzalemčania do 

akúkoľvek časť môjho kráľovstva, a bude moja dôstojníci remit 

pocty dokonca z ich dobytok. 

{10:34} okrem I bude, že všetky sviatky a 

soboty, a nového mesiaca, a slávnostné dni a tri 

dní pred sviatkom a tri dni po sviatku sa 

byť všetko imunity a slobodu pre všetkých Židov v mojej ríši. 

{10:35} tiež žiadny človek nemá oprávnenie zasahovať s 

alebo obťažovať žiadne z nich v akejkoľvek záležitosti. 

{10:36} som sa ďalej, že tam sa zapísal medzi 

Kráľ sily asi tridsaťtisíc mužov zo Židov, ku 

koho pay uvedú, ako jest všetko kráľa sily. 

{10:37} a z nich niektoré sa umiestni v king's 

silný drží z nich aj niektoré stanoví cez záležitosti 



kráľovstva, ktoré sú dôvery: a bude, že ich 

dozorcov a guvernéri sa samy o sebe, a ktoré žijú 

po svoje vlastné zákony, dokonca ako king jest prikázal v 

Jeruzalemčania. 

{10:38} a ktoré sa týkajú troch vlád, ktoré sú 

pridané do Judea v krajine Samaria, nech sa 

spojili s Judea, ktoré môžu byť počítané podľa 

jeden, ani viazané počúvať iný orgán ako Veľkňaz. 

{10:39} titulárnych a pôdy, vzťahujúce sa k nej, 

Dávam to ako darček do svätyne v Jeruzaleme pre 

potrebné expences svätyne. 

{10:40} navyše dávam každý rok pätnásť tisíc 

šeklov striebra z king's účtov z miesta 

patriacu. 

{10:41} a nadbytok, ktorý dôstojníkov uhradiť 

nie ako v bývalej čas od odteraz venuje 

smerom k práce chrámu. 

{10:42} a okrem tohto päťtisíc šeklov 

striebro, ktoré vzali z používania chrámu z 

účty každý rok, aj tie veci budú 



uvoľnené, pretože budú patriť na kňazov, že minister. 

{10:43} a každý, kto sa to utiecť unto chrámu 

v Jeruzaleme, alebo byť v rámci slobody, pričom 

zadlžené unto kráľ, alebo na akékoľvek iné veci, nech sa 

na slobodu, a všetko, čo majú v mojej ríši. 

{10:44} na stavbu aj a opravy stavebných prác 

Sanctuary sa poskytne expences kráľa 

účtov. 

{10:45} Áno a na stavbu stien 

Jeruzalem a posilňujúci jej okrúhle o expences 

sa vydáva z king's účtov, ako aj pre 

Výstavba steny v Judsku. 

{10:46} teraz keď Jonathan a ľudia počuli Toto 

slová, dal žiadne úverové ich, ani ich získali, 

pretože si pamätal veľké zlo, ktoré urobil v 

Izrael; pre on mal postihnutý im veľmi boľavé. 

{10:47} ale s Alexander boli zapáčilo, 

pretože on bol prvý, ktorý prosil pravý mier s 

ne, a oni boli vždy confederate s ním. 

{10:48} potom zhromaždili, kráľ Alexander Veľký sily, a 



táborili neodvrátil Demetrius. 

{10:49} a po dvoch kráľov sa pripojil bitka, 

Demetrius' host utiekol: ale Alexander nasleduje po ňom, a 

zvíťazil proti nim. 

{10:50} a pokračoval veľmi boľavé, kým bitka 

slnko zapadlo: a ten deň bol Demetrius zabitý. 

{10:51} potom Alexander poslal veľvyslancov na 

Ptolemee kráľ Egypta so správou na tento účel: 

{10:52} Forasmuch, ako som prišiel znovu do mojej ríši, a 

som uprostred trónu môj predkovia a dostali 

Dominion a zvrhnutý Demetrius, a naše 

krajiny; 

{10:53} po mal vstúpil bitke s ním, aj on a 

jeho hostiteľ bol zmiatol u nás, tak, že sedíme v trón 

jeho kráľovstva: 

{10:54} teraz preto Urobme lige amity 

dohromady, a daj mi teraz tvoja dcéra manželke: a budem 

byť tvoj syn v práve, a dám tebe a jej ako 

podľa tvojej dôstojnosti. 

{10:55} potom Ptolemee kráľ dal odpoveď, povedal: 



Happy byť deň wherein ty si návrat do krajiny 

tvojich otcov a satest trón ich kráľovstva. 

{10:56} a teraz sa neviem na teba, ako si napísal: 

Stretneme sa preto na Ptolemais, že môžeme vidieť jeden 

druhému; pre bude vziať moju dcéru, aby ťa podľa 

tvoje túžby. 

{10:57} tak Ptolemee vyšiel z Egypta s dcérou 

Cleopatra, a oni prišli k titulárnych sto 

sedemdesiat a druhý rok: 

{10:58} kde kráľ Alexander stretnutie s ním, on dal 

jemu jeho dcéra Kleopatry, a oslávil ju 

manželstvo v titulárnych s veľkou slávou, ako spôsob 

kráľov je. 

{10:59} teraz kráľ Alexander napísal unto Jonathan, 

že by prišiel a s ním stretnúť. 

{10:60} ktorí následne išiel čestne Ptolemais, 

kde sa stretol dvaja králi, a dal im a ich priateľov 

striebra a zlata a mnoho darčeky, a našiel milosť v 

ich zrak. 

{10:61} v tom čase určité pestilent kolegovia z Izraela, 



muži zlý život, zmontovať sami proti nemu, na 
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obviní: ale kráľ by počuť ich. 

{10:62} Áno viac než to, kráľ rozkázal vziať 

z jeho rúcho a obliekli mu vo fialovej: a oni si to. 

{10:63} a on ho sedieť sám a povedal do jeho 

kniežatá, ísť s ním do stredu mesta, a aby 

vyhlásenie, že nikto sťažovať proti nemu všetkých 

záležitosť, a že mu žiadny muž problémy pre všetky druhy 

príčina. 

{10:64} teraz, keď jeho žalobcov videl, že on bol poctený 

podľa vyhlásenia a oblečené vo fialovej, oni 

utiekli všetci preč. 

{10:65} tak kráľ ho splnil, a napísal ho medzi 

jeho šéf priatelia, a urobil z neho duke a účastník jeho 

panstvo. 

{10:66} potom Jonathan vrátili do Jeruzalema s 

pokojom a radosťou. 

{10:67} navyše v; sto threescore a piata 

roka prišiel syn Demetrius Demetrius z Kréty do 



krajine svojich otcov: 

{10:68} dolupodpísaní keď kráľ Alexander počul povedať, on bol 

právo ľúto a vrátil do Antiochie. 

{10:69} potom Demetrius vyrobené Apollonius guvernéra 

z Celosyria jeho všeobecné, ktorí zhromaždili veľké hostiteľa, 

táborili v Jamnia a poslal unto Jonathan vysoké 

kňaz hovorí: 

{10:70} liftest ty sám do seba proti nám, a ja som 

smial opovrhnutie pre tvoje dobro, a vyčítala: a prečo robíš 

Ty si vaunt tvoje sily proti nám v horách? 

{10:71} teraz preto, ak sa ty trustest v tvoje vlastné 

sila, zostúpil k nám do poľa obyčajný, a tam nech 

Skúsme veci dohromady: so mnou je sila 

mestá. 

{10:72} Ask a zistite, kto som, a zvyšok, ktorý sa naše 

časť, a oni ti poviem, že tvoja noha nie je schopná 

let v ich vlastnej krajine. 

{10:73} preto teraz ty nebudeš môcť riadiť 

jazdci a tak veľkú silu v rovine, kde nie je ani 

kameň ani flint, ani miesto na úteku. 



{10:74} tak keď Jonathan počul tieto slová 

Apollonius, bol presunutý v jeho mysli, a výber desiatich 

tisíc mužov išiel z Jeruzalema, kde Simon jeho 

brat ho pre stretol sa mu pomôcť. 

{10:75} a položili svoje stany proti Joppe: ale; Oni 

v Joppe zavrel ho von z mesta, pretože Apollonius mal 

posádkové tam. 

{10:76} potom Jonathan obliehala jemu: Načo sú 

mesta nechať ho strachu: a tak Jonathan získal Joppe. 

{10:77} dolupodpísaní keď Apollonius počul, vzal tri 

tisíc jazdcov, s radom veľké pomocníčky v domácnosti, a šiel 

na Azotus ako jeden, ktorý cestoval, a therewithal ho kreslil 

ďalej do obyčajného. pretože mal veľké množstvo 

jazdci, ktorých on dal svoju dôveru. 

{10:78} potom Jonathan nasledoval po ňom na Azotus, 

kde armády vstúpil bitka. 

{10:79} teraz Apollonius nechal tisíc jazdcov v 

Ambush. 

{10:80} a Jonathan vedel, že tam bol 

ambushment za ním; pre mal obkľúčili v jeho 



Host a cast šípky na ľudí, od rána do večera. 

{10:81} ale ľudia stáli ešte, ako Jonathan mal 

prikázal im: a tak nepriatelia kone boli unavení. 

{10:82} potom vyviedol Simon jeho hosť, a ich 

proti lokajové, (pre jazdci boli vynaložené) ktorí 

boli zmiatol ho a utiekol. 

{10:83} jazdci tiež sú roztrúsené v teréne, 

utiekol do Azotus, a šiel do Bethdagon, ich idol 

chrám, pre bezpečnosť. 

{10:84} ale Jonathan zapálili na Azotus a mestá 

okolo o tom, a vzal ich korisť; a chrám 

Dagon, s nimi, ktoré boli utiekli do neho, on vypálené ohňom. 

{10:85} tak bolo spálené a zabitý mečom 

No skoro osem tisíc mužov. 

{10:86} a odtiaľ Jonathan odstránené jeho hosť, a 

táborili proti Ascalon, kde muži z mesta prišla 

ďalej, a stretol ho roku veľkou pompéznosťou. 

{10:87}, potom to vrátil Jonathan a jeho hosť unto 

Jeruzalem, majú akékoľvek koristi. 

{10:88} teraz keď kráľ ALexander počul tieto veci, 



on poctený Jonathan ešte viac. 

{10:89} a poslal ho s prackou zlata, ako použitie má byť 

venovať, ako sú kráľ krvi: mu dal tiež 

Accaron s orámovaním v držbe. 

{11:1} a egyptského kráľa zhromaždil veľké 

hostiteľ, ako je piesok, ktorý lieth na brehu mora, a mnoho 

lode, a prešiel podvod získať Alexander's 

kráľovstvo, a pripojiť ho na jeho vlastné. 

{11:2} načo on vzal jeho cestu do Španielska v 

mierumilovného spôsobom, tak ako oni miest otvorené jemu, 

a stretol sa s ním: kráľ Alexander prikázal im tak 

chcete urobiť, pretože on bol jeho brat v práve. 

{11:3} teraz ako Ptolemee vstúpil do mesta, založil 

každý jeden z nich garrison vojakov, aby ju udržali. 

{11:4} a keď prišla blízko Azotus, sa ukázal 

ho chrám Dagon, ktoré vypálili, a Azotus a 

jej predmestí, ktoré boli zničené a orgány, ktoré 

boli cast v zahraničí a že mu zhorelo v bitke; 

pre oni urobili aby ich Mimochodom kde on 

mali by prejsť. 



{11:5} tiež povedali kráľovi vôbec mal Jonathan 

Hotovo, na zámer on mohol viniť ho: ale Kráľ rozhodol, jeho 

mier. 

{11:6} potom Jonathan stretol kráľ v roku veľkou 
pompéznosťou 

Joppa, kde pozdravil jeden druhého, a zložiť. 
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{11:7} potom Jonathan, keď šiel s 

kráľ na rieke zvanej Eleutherus, opäť sa vrátil 

Jeruzalem. 

{11:8} kráľ Ptolemee preto dostali 

Dominion mestách pri mori: Seleucia na mori 

pobrežie, predstavoval zlých rád proti Alexander. 

{11:9} načo on poslal vyslanci unto kráľ 

Demetrius, riekol: Poď, Poďme urobiť ligy betwixt nás, 

a tebe dám moja dcéra, ktorej Alexander jest, a 

ty budeš vládnuť v kráľovstve tvojho otca: 

{11:10} pre ľutujem, že som dal moja dcéra jemu, 

Snažil sa ma zabiť. 

{11:11} tak urobil on ohováranie ho, pretože on bol so želaním 



jeho kráľovstva. 

{11:12} preto od neho, on vzal jeho dcéru a 

dal jej Demetrius, a opustil Alexander, tak, že ich 

otvorene sa nazývala nenávisť. 

{11:13} potom Ptolemee vstúpil do Antiochie, kde on 

Sada dvoch korún na jeho hlavu, crown Ázie a z 

Egypt. 

{11:14} v znamenajú sezóny bol kráľ Alexander v 

Cilicia, pretože tie, ktoré sídlili v tých častiach mal vzbúrili 

od neho. 

{11:15} ale keď Alexander počul o tejto, prišiel do 

vojna proti nemu: Načo kráľ Ptolemee vyviedol 

jeho hosť, a ho stretol s mocnou silou, a dal ho do 

let. 

{11:16} tak Alexander utiekol do Arábie tam byť 

obhajoval; ale bol povýšil kráľ Ptolemee: 

{11:17} pre Zabdiel arabský vzlietol Alexander's 

hlavu, a poslal ho k Ptolemee. 

{11:18} kráľ Ptolemee tiež zomrel v tretí deň po, a 

Tí, ktorí boli v silné drží boli zabitý jeden druhého. 



{11:19} týmto spôsobom Demetrius panovala v sto 

sedemdesiat a siedmy rok. 

{11:20} v rovnakom čase Jonathan zhromaždili 

boli v Judei sa veža, ktorá bola v 

Jeruzalem: a on robil veľa motorov vojny proti nemu. 

{11:21} potom prišiel bezbožných osôb, ktorí nenávideli svoje 
vlastné 

ľudia, išiel ku kráľovi a povedal mu, že Jonathan 

obliehanie veže, 

{11:22} dolupodpísaní, keď počul, bol nahnevaný, a 

okamžite odstraňovať, prišiel Ptolemais, a napísal 

unto Jonathan, že on by nemali stanoviť obliehanie k veži, ale 

prísť a hovoriť s ním v titulárnych riskantného. 

{11.23} napriek Jonathan, keď to počul, 

prikázal obliehať stále: a on si vybral niektoré z 

starší Izraela a kňazi a dať seba v nebezpečenstve; 

{11:24} a vzal striebro a zlato, a rúcho a potápači 

predstavuje okrem, a šiel do titulárnych unto kráľ, 

kde on našiel milosť v jeho očiach. 

{11:25} a hoci niektorých bezbožných mužov z ľudu 



robil sťažností proti nemu, 

{11:26} ešte kráľ prosil ho ako jeho predchodcovia 

mal predtým, a podporovať ho v očiach všetkých jeho 

priatelia, 

{11:27} a potvrdzujú ho veľkňaza, a v 

osobný život, že on mal predtým, a dal mu 

preeminence medzi jeho šéf priateľov. 

{11:28} potom Jonathan žiaduce kráľovi, že ho 

aby Judea bez poctou, ako aj troch vlád, 

s krajinou Samaria; a on mu sľúbil tri 

sto talenty. 

{11:29} tak kráľ súhlasil, a písal listy k 

Jonathan, to všetko po týmto spôsobom: 

{11:30} kráľ Demetrius unto jeho brat Jonathan, a 

unto národ Židov sendeth pozdrav: 

{11:31} pošleme vám tu kópia listu ktoré sme 

napísať unto náš bratranec Lasthenes o vás, aby ste 

mohli vidieť. 

{11:32} kráľ Demetrius unto jeho otec Lasthenes 

sendeth pozdrav: 



{11:33} sme odhodlaní dobro ľudu 

Židov, ktorí sú našimi priateľmi a dodržiavame s nami, 

Vďaka ich dobrej vôle smerom k nám. 

{11:34} preto sme ratifikovali im: hranice 

Judea, s troch vlád Apherema a 

Lydda a Ramathem, pridané: Judea od 

krajiny Samárii a všetky veci patriacu k nim, 

pre všetkých, ako obetovať v Jeruzaleme, miesto 

platby prijaté kráľ ich ročné aforetime 

z plodov Zeme a stromy. 

{11:35} a pokiaľ ide o iné veci, ktoré patria k nám, z 

desiatkov a zvyky vzťahujúce sa k nám, ako aj saltpits, 

a korunu daní, ktoré sú splatné k nám, sme absolutórium 

im z nich všetko pre ich reliéf. 

{11:36} a nič tejto zmluvy budú odvolané z tohto 

čas tam na veky. 

{11:37} teraz preto vidieť, že budeš robiť kópie týchto 

vecí, a nechať to byť vydal Jonathan a prepadli 

Svätej kopci na viditeľnom mieste. 

{11:38} po tomto, kedy kráľ Demetrius videl, že pozemky 



bol tichý pred ním, a že žiadny odpor bol vyrobený 

proti nemu, on poslal preč všetky svoje sily, každý jeden jeho 

vlastné miesto, s výnimkou určitých pásmach cudzí ľudia, 
ktorých mal 

zhromaždili od ostrovov pohanov: preto všetky 

sily svojich otcov nenávideli ho. 

{11:39} Navyše bola jedna Tryptóna, ktoré boli 

Alexander časti vyššie, ktorí videli, že všetky hostiteľa 

zamrmlal proti Demetrius, šiel do Simalcue arabský 

že vychovaný Antiocha mladý syn Alexander, 

{11:40} a položiť bolesť mu dodať mu táto mladá 

Antiocha, ktorý on rozhojnil namiesto otcových: povedal 

ho preto všetko, Demetrius urobil, a ako jeho muži 

vojny boli na nepriateľstvo s ním, a on zostal 
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dlhá sezóna. 

{11:41} do tej doby, Jonathan poslal unto kráľ 

Demetrius, že on by cast tie veže z 

Jeruzalem, a tie aj v pevnosti: pre bojovali 

proti Izraelu. 



{11:42} tak Demetrius poslal unto Jonathan, riekol som sa 

nielen to pre teba a tvoj ľud, ale budem veľmi 

česť tebe a tvojej národ, ak príležitosť slúžiť. 

{11:43} teraz teda nebudeš robiť dobre, ak by si mi poslať 

mužov, aby mi pomohol; pre všetky moje sily sú preč odo mňa. 

{11:44} na tomto Jonathan poslal mu tritisíc 

silných mužov unto Antiochie: a keď prišiel ku kráľovi, 

Kráľ bol veľmi rád, že ich pôvodom. 

{11:45} však preto že boli mesta zhromaždili 

sami spolu do stredu mesta, číslo 

sto a dvadsať tisíc mužov, a bude mať 

zabitý kráľ. 

{11:46} preto kráľ utiekol do dvora, ale 

mesta stále pasáže city, a začal bojovať. 

{11:47} potom kráľ vyzval Židom pomôcť, ktorí 

prišlo mu všetky naraz, a rozptyľuje sami 

cez mesto zabil ten deň v meste počet 

sto tisíc. 

{11:48} aj zapálili na city a gat veľa koristi 

ten deň, a kráľ. 



{11:49} tak keď mesta videl, že Židia mali 

ako by sa dostali mesta, bola poľavila ich odvahu: 

Preto sa k prosbe kráľ a plakala, 

hovorí: 

{11:50} daj nám mier a nechať Židia prestávajú 

napadol nás a mesto. 

{11:51} s tým preč odovzdali svoje zbrane a 

uzavrel mier; a Židia boli poctení pred očami 

kráľ, a v očiach všetkých, ktoré boli v jeho ríše; a oni 

vrátil do Jeruzalema, majú veľkú korisť. 

{11:52} tak Demetrius kráľ sedel na tróne svojho 

Británia a krajiny bolo ticho pred ním. 

{11:53} napriek on Paradise sklamal lásky vo všetko, čo kedy on 

hovoril, a ukradnutý sám od Jonathan, ani 

odmenený on ho podľa výhod, ktoré mal 

dostal ho, ale trápi ho veľmi boľavé. 

{11:54}, potom to vrátil Tryptóna, a s ním 

malé dieťa Antiocha, ktorý vládol, a bol korunovaný. 

{11:55} potom tam zhromaždili k nemu všetci muži vojny, 

koho Demetrius dal preč, a bojovali proti 



Demetrius, ktorý obrátil chrbtom a utiekol. 

{11:56} okrem Tryptóna sa slony a vyhral 

Antioch. 

{11:57} v tej dobe mladé Antiocha napísal: 

Jonathan, riekol: tebe v veľkňaza, potvrdiť a 

menovať ťa vládcom nad štyri vlády a jeden 

king's priateľov. 

{11:58} na tomto poslal mu zlaté nádoby doručiť 

v roku, a dal mu dovolenka piť v zlate a oblečení v 

fialová, a nosiť zlaté spony. 

{11:59} svojho brata Šimona tiež urobil kapitán z 

miesto nazýva rebrík Tyr unto hraníc Egypta. 

{11:60} potom Jonathan šiel dopredu, a prešiel 

mestá nad vodu a všetky sily Sýrie zhromaždili 

samotné jemu pre mu pomôcť: a keď prišiel na 

Ascalon, mesta stretli mu čestne. 

{11:61} z odkiaľ odišiel do Gazy, ale Gazy 

zavrel ho preto položil obliehanie jemu, a spálil 

predmestia jej s oheň a pokazené nich. 

{11:62} potom, kedy Gazy urobili prosbe 



unto Jonathan, uzavrel mier s nimi, a vzal synov 

ich šéf mužov za rukojemníkov, a poslal ich do Jeruzalema, 

a prešiel cez krajinu do Damasku. 

{11:63} teraz keď Jonathan počul že Demetrius' 

Princes boli zvykli Cades, ktorý je v Galilei, s 

veľmoc, re-purposing odstrániť ho zo Zeme, 

{11:64} išiel im v ústrety, a opustil Simon jeho brat 

v krajine. 

{11:65} potom Simon utábořili sa proti Bethsura a 

bojoval proti nemu dlhú sezónu a drž hubu: 

{11:66} ale oni túžil mať mier s ním, ktoré 

On im poskytol, a potom dať ich odtiaľ, a 

sa mesto a nastaviť garrison v ňom. 

{11:67} ako Jonathan a jeho hosť, oni položili na 

voda z Gennesar, z ktorého zavčas ráno 

Oni gat im obyčajný Nasor. 

{11:68}, hľa, hostiteľ cudzími ľuďmi stretol v 

holý, ktorí so stanovenými mužov v zálohe pre neho v 

hory, prišli sami vo vzťahu k nemu. 

{11:69} takže keď oni, ktorá ležala v zálohe vzrástol z ich 



miesta a pripojil bitka, všetky, ktoré boli Jonathana strane ušiel; 

{11:70} miery ako tam nebol jeden z nich odišiel, 

Okrem Mattathias syn Absolona a Judáš syn z 

Calphi, veliteľov hostiteľa. 

{11:71} potom Jonathan prenajať jeho oblečenie a cast Zeme 

na hlave, a modlil. 

{11:72} potom opäť sa bitky, dal im 

letu, a tak im utiekol. 

{11:73} teraz, keď jeho vlastné muži boli utiekol videl, 

opäť sa obrátil k nemu, a s ním sledovaný im 

CAdES, až na vlastné stany a tam sa utábořili. 

{11:74}, tak tam boli zabitý pohanov ten deň o 

tri tisíc mužov: ale Jonathan vrátili do Jeruzalema. 

{12:1} teraz keď Jonathan videl vtedy slúžili mu, on 

vybral niektorých mužov a poslali do Ríma, potvrdiť 

a obnoviť priateľstvo, ktoré mali s nimi. 

{12:2} on zaslala listy aj Lacedemonians, a 

iných miestach, na rovnaký účel. 
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{12:3} tak išli ku Rím, a vstúpil do 



senát, a povedal Jonathan veľkňaz a ľud 

Židia, nám poslal k vám, až do konca, ye obnovila 

priateľstvo, ktoré vy s nimi, a ligy, rovnako ako v 

bývalý čas. 

{12:4} na tomto Rimania im dal listy unto 

guvernéri každé miesto, ktoré by mali zosúladiť ich 

Jeruzalemčania pokojne. 

{12:5} a to je kópia listy ktoré Jonathan 

Napísal Lacedemonians: 

{12:6} Jonathan veľkňaz a staršie 

národ, a kňazi, a ďalších Židov, ku 

Lacedemonians svojich bratov poslať pozdrav: 

{12:7} tam boli listy zaslané v časoch minulosti unto Onias 

Veľkňaz z Darius, ktorí potom vládol medzi vami, aby 

znamenať, že ste našich bratov, ako Kopírovať sem 

upísané špecifikovať. 

{12:8} v ktorej dobe Onias prosil veľvyslanec, 

Čas čestne odoslané a prijaté listy, wherein 

vyhlásenie bola z ligy a priateľstvo. 

{12:9} preto sme tiež, aj keď žiadny z nich potrebujeme 



veci, že sväté knihy Biblie v našich rukách 

potešil nás, 

{12:10} Napriek pokúsila poslať vám pre: 

obnovenie bratstvo a priateľstvo, inak by sme mali 

stať cudzincami vám úplne: nie je dlhé 

Čas plynul, pretože ste poslal k nám. 

{12:11} sme preto za všetkých okolností bez prestania, ako v 

naše sviatky a ďalšie dni, pohodlné, nezabudnite si v 

obete ktoré ponúkame, a vo svojich modlitbách, ako dôvod 

je, a ako to becometh aby sme si mysleli na našich bratov: 

{12:12} a my sme práve rád vaše čestné. 

{12:13} pokiaľ ide o nás, sme mali veľké problémy a 

vojny na každej strane, forsomuch ako králi, ktoré sú guľaté 

o nás bojovali proti nám. 

{12:14} vystupňoval by sme neboli schopní nepríjemné vám, 

ani ostatní naši spoločníci a priatelia, v týchto vojnách: 

{12.15} pre máme pomoc z neba, ktorý succoureth nás, 

tak ako my sú dodávané z našich nepriateľov a naši nepriatelia 

prechádzajú pod nohy. 

{12:16} z tohto dôvodu sme zvolili Numenius syn 



Antiocha a Antipater on syn Jason, a poslal ich 

k Rimanom obnoviť amity, ktoré sme mali s nimi, 

a bývalý ligový. 

{12:17} sme ich tiež prikázal ísť k vám, a do 

pozdrav a dodať vám naše listov o 

obnovenie naše bratstvo. 

{12:18} preto teraz vy urobia dobre, aby nám 

odpoveď k nemu. 

{12:19} a to je kópie listov, ktoré Oniares 

odoslané. 

{12:20} Areus kráľa Lacedemonians do Onias 

Veľkňaz, pozdrav: 

{12.21} zistí písomne, že Lacedemonians a 

Židia sú bratia, a že sú zásoby Abraham: 

{12:22} teraz preto, pretože to je prísť naše 

vedomosti, ye urobia dobre napísať nám o vašich 

prosperity. 

{12:23} sme opäť sa ti odpísať, že dobytok 

a tovar je naša 's, a naše 's sú vaše 's sme príkaz 

Preto naši veľvyslanci aby zostava vám na to 



múdry. 

{12:24} teraz keď Jonathan, počul, že Demebius' 

Princes boli prísť bojovať proti nemu s väčšou hostiteľa 

ako vyššie, 

{12:25} odstráni z Jeruzalema a stretol v 

Pozemok Amathis: on im dal žiadny oddych do jeho 

krajiny. 

{12:26} poslal špiónov tiež unto svoje stany, ktorí prišli 

znovu, a povedal mu, že boli vymenovaní prísť na 

im v noci sezóny. 

{12:27} preto tak skoro, ako slnko 

Jonathan prikázal jeho muži sledovať a byť v náručí, 

že celú noc môže byť pripravený k boju: aj on 

poslaných centinels okolo hostiteľa. 

{12.28} ale keď protivníkov počul, že Jonathan a 

jeho muži boli pripravení na bitku, bál a triasol v 

ich srdcia a zanietený požiare v ich tábore. 

{12:29} vystupňoval Jonathan a jeho spoločnosť vedel, že nie 

do rána: pre videl svetlá pálenie. 

{12.30} potom Jonathan sledované po nich, ale predbehol 



im nie: pre boli preč cez rieku Eleutherus. 

{12:31} preto Jonathan obrátil Arabi, ktorí 

nazývali Zabadeans, a pobil je, a vzal ich 

kazí. 

{12:32} a odstránenie odtiaľ, prišiel do Damasku, a 

tak prešiel všetky krajiny, 

{12:33} Simon tiež išiel dopredu, a prešiel 

krajina unto Ascalon, a drží tam susedí z 

odkiaľ otočil stranou do Joppe, a vyhral. 

{12:34} pre počul, že oni by dodať hold 

k nim, ktoré sa zúčastnili Demetrius'; vtedy sa postavil 

posádkové tam udržať. 

{12:35} po to prišlo Jonathan domov znova, a volania 

starší ľudia dohromady konzultoval s nimi 

o budovanie silných drží v Judei, 

{12:36} a múry Jeruzalema vyššie, a 

zvyšovanie veľký kopci medzi veža a mesto, pre 

oddeliť od mesta, aby tak mohol byť sám, že muži 

môže predať ani kúpiť v ňom. 

{12:37} na to prišli spoločne vybudovať mesto, 



Councill ako súčasť stenu smerom k potoka na východ 

strane bol spadol, a oni, ktorý bol opravený 

volal Caphenatha. 

1 strana Maccabees 668 

{12:38} Simon tiež nastaviť Adida v Sephela, a to 

silné, s gates a bary. 

{12:39} Tryptóna šiel asi dostať kráľovstvo 

Ázia, a zabiť Antiocha kráľovi, že on mohol nastaviť 

koruny na jeho hlavu. 

{12:40} však preto sa bál, že Jonathan by nie 

trpia ním, a že on by boj proti nemu; preto 

on hľadal spôsob, ako vziať Jonathan, že on mohol zabiť 

ho. Takže odstrániť a prišiel do Bethsan. 

{12:41} potom Jonathan šiel von s ním stretnúť s štyridsať 

tisíc mužov zvolili za bitku, a prišiel k Bethsan. 

{12:42} teraz keď Tryptóna videl Jonathan prišiel s tak 

veľká sila, durst on nie natiahnuť ruku proti nemu; 

{12:43} ale dostal ho čestne a pochvalu 

mu unto všetci jeho priatelia, a dal mu dary, a 

prikázal jeho muži vojny sa ako poslušný k nemu, ako 



pre seba. 

{12:44} unto Jonathan tiež povedal, prečo si ty 

priniesol to všetko ľudí tak veľký problém vidí, nie je žiadny 

vojny betwixt nás? 

{12:45} preto poslať teraz domov znova, a 

Vyberte si pár ľudí čakať na teba, a Poď so mnou 

na Ptolemais, pre dám tebe a zvyšok silné 

drží a sily, a všetky, ktoré majú akýkoľvek poplatok: pokiaľ ide o 
mňa, ja 

Vrátim sa a odchádzajú: je to dôvod môjho príchodu. 

{12:46} tak Jonathan veriť mu urobil, ako mu ponúkol mu, 

a poslal preč pozývajúceho, ktorý šiel do Jeruzalemčania. 

{12:47} a sám so sebou si udržal ale tritisíc 

muži, z ktorých on poslal dve tisíciny do Galilee a jeden 

tisíc išiel s ním. 

{12.48} teraz ako Jonathan nadobudla Ptolemais, 

Oni titulárnych vypnutie Gatesa a vzal ho, a všetky ich 

ktorý prišiel s ním zabil mečom. 

{12:49} potom poslal Tryptóna rad pomocníčky v domácnosti a 

jazdci do Galilee a do veľkej nížine, zničiť 



Spoločnosť All Jonathan. 

{12:50} ale keď vedeli, že Jonathan a ktoré 

boli s ním boli prijaté a zabitý, podporili jeden 

druhému; a išla blízko pri sebe, pripravený k boju. 

{12:51} oni, teda, ktoré nasledovali po nich, 

vnímanie, že oni boli pripravení bojovať za svoje životy, 

obrátil sa späť opäť. 

{12:52} načo všetci prišli do Jeruzalemčania 

pokojne a tam oni bewailed, Jonathan, a im to 

boli s ním, a oni boli boľavé bojí; Preto všetky 

Izrael urobil veľký nariekanie. 

{12:53} a potom všetky pohanské, ktoré boli okolo tej 

usiluje zničiť: povedal, majú bez kapitána 

ani odkázať: teraz preto Urobme vojny na 

ne, a odniesť ich pamätník z radov mužov. 

{13:1} teraz keď Simon počul že Tryptóna mal 

zhromaždili skvelý hostiteľ napadnúť Jeruzalemčania, 

a zničiť ho, 

{13:2} a videl, že ľudia v veľkej tras 

a strach, on išiel hore do Jeruzalema, a zhromaždili ľudí 



spoločne, 

{13:3} a dal im exhortácia, rka: vy sami 

vedieť, aké veľké veci, a moji bratia i môj otec 

dom, urobili pre zákony a Svätyňa, bitky 

tiež a problémy, ktoré sme videli. 

{13:4} z dôvodu dolupodpísaní moji bratia sú zabitý pre 

Izraela saké, a ja som zostal sám. 

{13:5} teraz preto byť ďaleko odo mňa, že by som mal 

náhradné môj vlastný život v akejkoľvek dobe problémy: som 
žiadne 

lepšie ako moji bratia. 

{13:6} zrejmé sa pomstí svoj národ a 

svätyne, a naše manželky a naše deti: pre všetkých 

pohanov sú zhromaždené zničiť nás veľmi zloby. 

{13:7} teraz ako ľudia počuli tieto slová, ich 

duchom oživený. 

{13:8} a oni odpovedali velikým hlasom, riekol: 

Ty budeš náš vodca namiesto Judáša a Jonathan tvoje 

brat. 

{13:9} bojovať, ty naše bitky, a vôbec, ty 



commandest nám, že budeme robiť. 

{13:10} tak potom sa zišli všetci muži vojny, 

a vyrobené spech dokončiť múry Jeruzalema, a on 

obohatí okolo. 

{13:11} tiež poslal Jonathan syn Absolom, a 

s ním veľmocí, do Joppe: kto vyháňal im to 

boli v ňom tam zostal v nej. 

{13:12} takže Tryptóna z Ptolemaus s 

veľmoc napadnúť Jeruzalemčania, a Jonathan bol 

s ním v ward. 

{13:13} ale Simon položili svoje stany na Adida, viac ako 

proti holý. 

{13:14} teraz keď Tryptóna vedel, že Simon bol vzkriesený 

sa namiesto jeho brat Jonathan a chcel pripojiť bitka 

s ním, on poslal poslov k nemu, riekol: 

{13:15}, keďže máme Jonathan tvoj brat v drží, že 

za peniaze, ktoré mu spôsobil unto poklad kráľa, 

Pokiaľ ide o firmu, ktorá bola spáchaná jemu. 

{13:16} preto teraz poslať sto talentov striebra, 

a dva z jeho synov za rukojemníkov, že keď je na slobode 



on môže nie vzbura od nás a dáme ho ísť. 

{13:17} hereupon Simon, hoci on si všimol, že oni 

hovoril prefíkane jemu zatiaľ on poslal peniaze a 

deti, inak snáď on mal obstarať sám 

Veľká nenávisť ľudí: 

{13:18} kto by si povedal, pretože som poslal mu nie 

peniaze a deti, preto je Jonathan mŕtvych. 

{13:19} tak on poslal ich deti a sto 

talenty: vystupňoval Tryptóna Paradise sklamal lásky ani by on 
nech 

Jonathan ísť. 

Povstanie Makabejcov stránka 669 1 

{13:20} a potom to prišlo Tryptóna napadnúť zemi, 

a zničiť ho, deje okolo Mimochodom ktorý vodí 

unto Adora: ale Simon a jeho hosť pochodoval proti nemu v 

všade, kamkoľvek išiel. 

{13:21} teraz oni, ktoré boli vo veži poslal poslov 

unto Tryptóna, až do konca, že on by mal urýchliť jeho príchod 

im v púšti, a poslať ich pokrmov. 

{13:22} preto Tryptóna vyrobené pripravené všetky jeho jazdci 



zohnať tú noc: ale tam padol veľmi veľký sneh, tým 

dôvod dolupodpísaní prišiel nie. Takže on odišiel a vstúpil do 

krajina Galaad. 

{13:23} a keď prišla blízko Bascama on zabil 

Jonathan, kto bol pochovaný tam. 

{13:24} potom Tryptóna vrátil a šiel do jeho 

vlastnom pozemku. 

{13:25} potom poslal Simon, a vzal kosti Jonathan 

jeho brat, pochovaný v Modin, mesto svojich otcov. 

{13:26} a celý Izrael urobil veľký oplakávání pre neho, 

a bewailed mu mnoho dní. 

{13:27} Simon tiež postavený pomník na hrob 

jeho otec a jeho bratia, a zdvihol ju aloft na pohľad, 

s tesaného kameňa za a pred. 

{13:28} okrem postavil sedem pyramídy, jeden proti 

Ďalšie, pre jeho otec a jeho matka a jeho štyroch bratov. 

{13:29} a v týchto nakrútil mazaný zariadeniach, o 

ktorý on nastaviť veľké stĺpy, a na pilieroch urobil všetky 

ich brnenia pre trvalé pamäte a armour 

lode vyrezávané, že by mohlo byť vidieť všetko, plachty na 



more. 

{13:30} je hrobu, ktorý natočil na Modin, 

a to veliké ešte až do dnešného dňa. 

{13:31} teraz Tryptóna prefíkane zaoberal mladých 

kráľa Antiocha a zabil ho. 

{13:32} a on vládol v neho, a korunoval sám 

Kráľ Ázie, a priniesol veľkú pohromu na zemi. 

{13:33} potom Simon vybudovala silné drží v Judei, 

a oplotené im o vysoké veže a veľký stien, 

a brán, bary a položený pokrmov v ňom. 

{13:34} okrem Simon vybral mužov a poslal ku kráľovi 

Demetrius, na koniec by mal dať pozemok imunita, 

preto že Tryptóna urobil bolo pokaziť. 

{13:35} ku ktorým kráľ Demetrius odpovedal a napísal 

po týmto spôsobom: 

{13:36} kráľ Demetrius unto Simon veľkňaza, a 

priateľ kráľov, ako aj ku starším a národ 

Židia, sendeth pozdrav: 

{13:37} Zlatá koruna a nachový plášť, ktorý vy 

poslal nám, sme dostali: a sme pripravení vykonať 



stedfast mier s vami, áno, a napísať k naši úradníci, 

Potvrďte imunity, ktoré sme vydali. 

{13:38} a vôbec zmluvy sme urobili s 

nesmie stáť; a silný drží, ktorých vy 

zriadený, musí byť vaše vlastné. 

{13:39} ako dohľad alebo zavinenia dopustili unto to 

deň, my odpúšťame a korunu dane, ktoré ste nám dlžný: 

a ak tam boli iné poplatky zaplatené v Jeruzaleme, 

viac vyplatí. 

{13:40} a pozrite sa, kto sú stretnúť medzi vami v našich 

kurt, nech potom zapísal a nech je mier betwixt nás. 

{13:41} tak jarmo pohanov bol odvezený 

z Izraela v sto a seventieth rok. 

{13:42} potom ľud Izraela začal písať v ich 

nástroje a zmluvy v prvom roku Simon 

Veľkňaz, guvernér a vodca Židov. 

{13:43} v týchto dňoch Simon táborili proti Gaze a 

obliehanie okolo; On tiež robil motor vojne, a 

nastaviť mesto a týrané určitých veža a vzal ju. 

{13:44} a oni, že boli v motore skočil do 



mesto; Načo tam bol veľký rozruch v meste: 

{13:45} takej miery, ako ľudia z mesta prenajať ich 

oblečenie a liezol po stenách s ich manželky a 

deti, a vykríkla veľkým hlasom, beseeching Simon 

poskytnúť im pokoj. 

{13:46} a povedali, nie je s nami podľa našich 

špatnost, ale podľa tvojho milosrdenstva. 

{13:47} tak Simon bol ustupovať smerom k nim, a bojoval 

nie viac proti nim, ale dať ich von z mesta, a 

očistený domy wherein boli modly, a tak vstúpil 

do neho s piesňami a vďakyvzdania. 

{13:48} Áno, on všelijaké nečistoty z nej, a uviesť 

takýchto ľudí tam ako by dodržať zákon, a robil to silnejšie 

ako to bolo predtým, a v ňom postavený dwellingplace pre 

sám. 

{13:49} sú tiež z veže v Jeruzaleme boli vedené tak 

prieliv, že nemohli ani vyjsť, ani ísť do 

krajina, ani kúpiť, ani predať: preto boli vo veľkej 

núdzi pre nedostatok pokrmov a veľký počet z nich 

zahynul cez hladomor. 



{13:50} potom plakala, že Simon, beseeching ho treba 

na jednom s nimi: čo mu udelený; a Kedy 

on mal dať ich odtiaľ, on vyčistia veža 

od poškvrny: 

{13:51} a vstúpil do nej tri a dvadsiateho dňa 

druhý mesiac sto sedemdesiat a prvý rok, s 

deň vďakyvzdania, a pobočkami palmami a harfy, 

a činely, a s viols, a chválospevy a piesne: pretože 

tam bol zničený veľký nepriateľ z Izraela. 

{13:52} on bol vysvätený tiež, že ten deň by chovaných 

každý rok s radosťou. Okrem toho kopca chrámu 

bola od veže vyrobil silnejší, ako to bolo, a 

tam on sám prebývalo jeho spoločnosti. 

{13:53} a keď Simon videl, že jeho syn bol John 

statočný muž, on robil ho kapitán všetkých hostiteľov; a on 

sídlili v Gazera. 
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{14:1} teraz vo sto sedemdesiat a dvanásty rok 

Kráľ Demetrius zhromaždili jeho sily, a išiel do 

Médiá ho dostať pomôcť bojovať proti Tryphone. 



{14:2} ale keď Arsaces, kráľ Perzie a médií, 

počul, že Demetrius bol zadaný v rámci jeho hraníc, poslal 

jeden z jeho kniežat vziať ho nažive: 

{14:3} kto šiel a pobil hostiteľa Demetrius, a 

ho vzal a priviedol ho k Arsaces, kto bol kladený 

v oddelení. 

{14:4}, pokiaľ ide o Jeruzalemčania, ktorý bol tichý všetky dni 

Simon; pre on hľadal dobro svojho národa v taký múdry, 

ako navždy jeho autoritu a česť radosť im dobre. 

{14:5} a ako bol poslankyne v jeho činy, tak v tomto 

že on vzal Joppe pre útočisko, a vstup do 

isles mora, 

{14:6} a zväčšené hranice svojho národa a 

obnoviť v krajine, 

{14:7} a zhromaždil veľký počet zajatcov, 

a mal panstva Gazera a Bethsura, a 

veža, z ktorej on vzal všetky uncleaness, ani bol 

tam všetky, ktoré bránili mu. 

{14:8} potom oni až do ich zem v pokoji, a 

Zem dal jej zvýšenie, a stromy v poli svoje ovocie. 



{14:9} starovekých mužov sedel v uliciach, rozprávať 

spolu z dobrých vecí a mladých mužov dať na slávnej 

a bojovný oblečenie. 

{14:10} pokrm ustanovené mestá, a v 

nich všelijaké strelivo, takže jeho čestné meno 

bol známy až do konca sveta. 

{14:11} uzavrel mier v krajine a Izrael radoval 

s veľkou radosťou: 

{14:12} pre každý muž sedel pod jeho viniča a jeho figovník 

a tam bol žiadny k třepit ich: 

{14:13} ani tam bol žiadne vľavo v pôde v boji proti 

proti nim: Áno, králi, sami boli vyvrátené v 

tie dni. 

{14:14} navyše posilnil všetkých tých ľudí, jeho 

ktoré boli prinesené nízke: zákon hľadal; a každý 

contemner práva a zlý človek zbavil. 

{14:15} skrášlil svätyne a násobí 

plavidlá chrámu. 

{14:16} teraz, keď to bolo počuť v Ríme, a pokiaľ 

Sparta, že Jonathan bol mŕtvy, oni boli veľmi ľúto. 



{14:17} ale hneď, ako oni počuli, že jeho brat Simon 

bola vykonaná veľkňaz na jeho miesto a vládol krajine, a 

mestá v ňom: 

{14:18} napísal jemu v tabuľkách z mosadze, obnoviť 

priateľstvo a league, ktoré boli urobené s Judáš 

a Jonathan jeho bratov: 

{14:19} spisy boli si prečítať 

zboru v Jeruzaleme. 

{14:20} a to je kópia listov, 

Lacedemonians poslal; Vládcovia Lacedemonians, s 

mesto: Simon veľkňaz a staršie, a 

kňazi a zvyšok ľudí Židov, naši bratia, 

poslať pozdrav: 

{14:21} veľvyslancov, ktoré boli zaslané k našim ľuďom 

certifikované nás slávu a česť: preto sme boli 

som rád, že ich pôvodom 

{14:22} a urobil zaregistrovať veci, že hovoril v 

Rady ľudí týmto spôsobom; Syn Numenius 

Antiocha a Antipater syn Jason, Židia 

veľvyslanci, prišiel k nám obnoviť priateľstvo, mali 



s nami. 

{14:23} a to radosť ľudí baviť muži 

čestne, a dať kópiu ich ambassage v 

hromadnú záznamy na koniec ľudí Lacedemonians 

môže mať jeho pamätník: Okrem toho máme 

ukončení kópiu jeho unto Simon veľkňaza. 

{14:24} po tomto Simon Numenius zaslať Rím s 

veľký štít zlata tisíc libra hmotnosť potvrdiť 

ligu s nimi. 

{14:25} dolupodpísaní keď ľudia počuli, povedali, čo 

Vďaka sa dávame Simon a jeho synov? 

{14:26} pre on a jeho bratia a dom jeho 

otec založili Izrael, a binary v boji ich 

nepriatelia z nich, a potvrdzujú ich slobodu. 

{14:27} tak potom písali v tabuľkách z mosadze, ktorá 

Oni prepadli pilierov v mount Sion: a to je kópia 

písanie; Osemnásteho mesiaca Elul, v 

sto sedemdesiat a dvanásty rok, pričom tretí ročník 

Simon veľkňaz, 

{14:28} v Saramel vo veľkej kongregácie 



kňazi, a ľudí a vládcovia národa a staršie 

krajine, boli tieto veci oznámiť nám. 

{14:29} Forasmuch, pretože častokrát tam boli vojny v 

krajiny, pričom pre zachovanie svojho útočisko, 

a zákona, Šimon syn Mattathias, o potomstvo 

Jarib, spolu s jeho bratov, dať seba v 

Riskuj a odolať nepriateľov ich národ urobil ich 

veľká česť národa: 

{14:30} (pre po, keď Jonathan zozbierať jeho 

národ dohromady, a bolo ich veľkňaza, bol pridaný do jeho 

ľudia, 

{14:31} svojich nepriateľov pripravené na inváziu do svojej 
krajiny, 

že môže zničiť to, a položiť ruky na sanctuary: 

{14:32} v ktorej dobe Simon vstal a bojovali za jeho 

národ, a utrácal veľa jeho vlastné látky a ozbrojených 

Valiant muži svoj národ a dal im mzdy, 

{14:33} a opevnené mestá Judea, spolu s 

Bethsura, ktoré lieth na hraniciach Judea, kde 

Armour nepriateľov bol predtým; ale postavil garrison 



Židov tam: 

{14:34} Navyše on opevnené Joppa, ktoré lieth na 

more a Gazera, ktoré bordereth na Azotus, kde 

nepriatelia sa usadil pred: ale on umiestnil Židov, a 
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nimi vybavené všetky veci vhodné pre nápravu 

ich.) 

{14:35} ľudia preto spieval akty Simon, a 

k akej sláve pomyslel si priniesť svojmu národu, ho 

ich guvernéra a najvyšší kňaz, pretože on robil všetky 

týchto vecí a spravodlivosti a viery, ktorý on držal sa 

jeho národ, a že sa snažil všetkými prostriedkami oslavovať jeho 

ľudí. 

{14:36} pre jeho dobu veci prosperoval v jeho rukách, tak 

že pohanov boli vytrhnuté z ich krajiny, a 

tiež, ktoré boli v meste David v Jeruzaleme, ktorí mali 

sa prihlásili veže, z ktorých sa vydáva, a 

znečistené o svätyni, a urobil veľa bolieť 

sväté miesto: 

{14:37} ale položil Židov v ňom. a obohatí ju 



bezpečnosť krajiny a mesta, a vzkriesil steny 

Jeruzalem. 

{14:38} kráľ Demetrius potvrdil ním do vysokej 

kňazstvo podľa tých vecí, 

{14:39} sa mu jeden z jeho priateľov a poctený 

ho s veľkou cťou. 

{14:40} pre počul povedať, že mali Rimania 

Židia ich priatelia a spoločníci a bratov; a 

že mal baviť veľvyslancov Simon 

čestne; 

{14:41} aj Židia a kňazi boli zapáčilo 

že Simon by mal byť ich guvernéra a veľkňaza pre 

niekedy, kým vznikne verný prorok; 

{14:42} Okrem toho, že by mala byť ich kapitán, a 

ujali sanctuary, nastaviť cez ich 

funguje, a cez celú krajinu a nad armour, a nad 

pevnosti, že môžem povedať, že má prevziať 

Sanctuary; 

{14:43} Okrem toho, že by poslúchol z každej 

muž, a že všetky spisy v krajine by sa mali 



v jeho meno, a že on mal oblečené vo fialovej, a 

nosiť zlaté: 

{14:44} tiež že by malo byť zákonné, žiadny z 

ľudí alebo kňazi prelomiť ktorúkoľvek z týchto vecí, alebo 
odporovať 

jeho slová, alebo zbierať zhromaždenie v krajine bez 

mu byť oblečený vo fialovej, alebo nosiť s prackou zlata; 

{14:45} a kto by to inak, alebo zlomiť 

žiadne z týchto vecí, on by mal byť potrestaný. 

{14:46} tak rád všetkých ľudí, aby sa zaoberajú Simon, 

a ako bolo povedané, jest. 

{14:47} potom Simon akceptované tejto zmluvy a bolo dobre 

potešením byť veľkňaza, a kapitán a guvernér 

Židia a kňazov, a obhajovať ich všetky. 

{14:48} tak im prikázal, že toto písanie by mal byť 

do tabuľky z mosadze a že oni by mali byť v 

kompas svätyne na viditeľnom mieste; 

{14:49} tiež že jeho kópie by mali byť položený v 

pokladnice, na konci, že Simon a jeho synov, môžu mať 

ich. 



{15:1} okrem Antiocha syn Demetrius kráľ 

poslal listy z ostrovov mora unto Simon kňaz 

a prince Židov a všetkým ľuďom; 

{15:2} obsah dolupodpísaní boli tieto: kráľ Antiochus 

Simon veľkňaz a princa svojho národa a na 

ľudia Židov, pozdrav: 

{15:3} Forasmuch ako určité pestilent muži si uzurpoval 

kráľovstvo našich otcov, a mojím cieľom je výzvou 

to zase, že môže obnoviť to old estate, a ktoré 

koniec zhromaždili množstvo cudzích vojakov, 

a pripravených lode vojny; 

{15:4} moje významom tiež ísť cez krajinu, 

že som môže avenged z nich, ktoré zničili, a 

z mnohých miest v kráľovstve Pusté: 

{15:5} teraz preto môžem potvrdiť tebe všetky obetné dary 

ktoré králi predo mnou poskytnuté tebe, a vôbec 

darčeky okrem udelili. 

{15:6} dám tebe nechajte aj mince peniaze pre tvoje 

krajina s tvoje vlastné pečiatky. 

{15:7} a ako týkajúce sa Jeruzalema a svätyni, 



Nech sú zadarmo; brnení a zbraní, ktoré si urobil, a 

pevnosti, ty jsi postavený a keepest v tvoje ruky, nechať 

im stále k tebe. 

{15:8} a ak niečo byť, alebo musí byť kvôli kráľ, 

Nech to byť odpustené tebe od tohto času tam na veky. 

{15:9} navyše, keď sme získali naši 

kráľovstvo, budeme rešpektovať tebe a tvojej národ, a tvoje 

chrámu, s veľkou cťou, tak, aby bola vaša česť 

známe po celom svete. 

{15:10} vo sto sedemdesiat a štrnásteho roku 

išiel Antiocha do krajiny svojich otcov: v ktorej dobe 

všetky sily sa zišli k nemu, tak, že málo bolo ponechané 

s Tryptóna. 

{15:11} preto sleduje kráľa Antiocha, on 

utiekol unto Dora, ktoré lieth pri mori: 

{15:12} pre on videl, že problémy prišiel mu všetko na 

raz, a že jeho sily mal opustil ho. 

{15:13} potom táborili Antiocha proti Dora, so 

s ním sto dvadsať tisíc mužov vojny, a 

osem tisíc jazdcov. 



{15:14} a keď on mal obkľúčili mesto kolo 

o a pripojil lodí neďaleko mesta na more, on 

problematickou mesta po súši a po mori, ani trpel on žiadne 

ísť von, alebo v. 

{15:15} v znamenajú sezóny prišiel Numenius a jeho 

spoločnosť z Ríma, majú listy kráľov a 

krajinách; pričom boli napísané tieto veci: 

{15:16} Lucius, konzul Rimanov unto kráľ 

Ptolemee, pozdrav: 

{15:17} Židov veľvyslancov, naši priatelia a 

spoločníci, prišiel k nám obnoviť staré priateľstvo a 

ligy, odosiela Simon veľkňaza a z 

ľudia Židov: 
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{15:18} a priniesli shield gold tisíc 

libra. 

{15:19} sme si myslel, že dobré preto písať 

králi a krajín, že oni by neublíži im, ani 

bojovať proti nim, ich mestá alebo krajiny, ani ešte pomoc ich 

nepriatelia proti nim. 



{15:20} zdalo sa, že je tiež dobré, aby nás dostávať štít 

ich. 

{15:21} Ak teda existovať žiadne pestilent kolegami, ktoré 

utieklo z krajiny ich k vám, dodať im unto 

Simon veľkňaz, ktorý on môže trestať podľa 

vlastné právo. 

{15:22} rovnaké veci písal on podobne unto 

Demetrius kráľa a grécky, Ariarathes a Arsaces, 

{15:23} a všetky krajiny a Sampsames, a 

Lacedemonians, a Delus, a Myndus a Sikyónu, 

a Cari, a Samos, a Pamphylia a Lycia, a 

Halicarnassus, a Rhodus, a Aradus a Cos, a stranu, 

a Aradus, a Gortyna, a Knidu, a Cypru, a 

Cyrény. 

{15:24} a kópiu tejto zmluvy napísal Simon 

Veľkňaz. 

{15:25} tak Antiocha kráľ táborili proti Dora 

druhý deň, napadnutie neustále a výrobu motorov, 

čo znamená hubu Tryptóna, že on nemohol ani 

ísť von, ani v. 



{15:26} v tej dobe Simon ho poslal dvetisíc vybraných 

mužov na pomoc mu; striebro, a zlato a moc zbroje. 

{15:27} však on by ich nedostane, ale 

brzdy všetkých zmlúv, ktoré on robil s ním vyššie, 

a stal sa podivné jemu. 

{15.28} okrem poslal k nemu Athenobius, jeden z 

jeho priatelia, obecný úrad s ním a hovoria, Ye zadržať 

Joppa a Gazera; s vežou, ktorý je v Jeruzaleme, 

ktoré sú mestá mojej ríši. 

{15:29} hranice jej ye mať zbytočne a hotovo 

skvelá bolieť v krajine, a dostal nadvládou mnohých miestach 

do môjho kráľovstva. 

{15:30} teraz preto dodať mestá, ktorých vy 

prijaté, a pocty miest, čoho ste sa dostali 

Dominion bez hraníc Judea: 

{15:31} alebo inak mi ich päťsto talenty 

striebro; a za škody, ktoré ste urobili, a pocty 

miest, ďalších päťsto talentov: Ak nie je, budeme prísť 

a bojovať proti vám 

{15:32} tak Athenobius kráľa priateľ prišiel 



Jeruzalem: a keď videl slávu Simon, a 

skriňa zlatých a strieborný tanier a jeho skvelá účasť, 

on bol prekvapený, a povedal mu kráľ správu. 

{15:33} potom Simon odpovedal a riekol mu sme 

ani vzali pozemky iných mužov, ani holden, ktoré 

appertaineth ostatným, ale dedičstvo našich otcov, 

ktoré naši nepriatelia mali neoprávnene v držbe určitej 

čas. 

{15:34} preto budeme mať príležitosť, podržte 

dedičstvo našich otcov. 

{15:35} a keďže ty demandest Joppa a Gazera, 

Hoci oni robili veľké škody unto ľudí v našej krajine, 

ešte sme dám tebe sto talenty pre nich. Vlastnými ústavnými 

Athenobius mu odpovedal nie slovo; 

{15:36} ale kráľ sa vrátil v hnevu, a sa 

správa k nemu tieto prejavy a slávy 

Simon, a všetko, čo videl: Načo bol kráľ 

prekročenie rozhneval. 

{15:37} do tej doby utieklo Tryptóna loďou unto 

Orthosias. 



{15:38} potom Král Cendebeus, kapitán mora 

pobrežia, a dal mu rad pomocníčky v domácnosti a jazdci, 

{15:39} a prikázal mu, aby odstrániť jeho hosť smerom 

Judea; tiež mu prikázal vybudovať hore Cedron, a 

spevnenie brány, a do vojny proti národu; ale pokiaľ ide o 

Kráľ sám, on sleduje Tryptóna. 

{15:40} takže Cendebeus prišiel Jamnia a začal 

provokovať ľudí a napadnúť Judea, a aby 

ľudia väzňov, a zabiť ich. 

{15:41} a keď on staval Cedrou, postavil 

jazdci tam a rad lokajové, až do konca, 

vydávanie, že mohol urobiť outroads spôsobov 

Judea, ako kráľ prikázal mu. 

{16:1} potom prišiel John z Gazera a povedal Simon 

jeho otec, Cendebeus, čo urobil. 

{16:2} vtedy Simon volal jeho dvaja najstarší synovia, Judáš 

a John, a povedal im, já a moji bratia, a môj 

otcov dom, niekedy od mladosti až do dnešného dňa 

bojoval proti nepriateľom Izraela; a veci majú 

tak dobre darilo v našich rukách, že sme boli dodané 



Izrael častokrát. 

{16:3}, ale teraz som starý, a vy, u Boha, sú z 

dostatočný vek: Buďte namiesto mňa a môjho brata, a ísť 

bojovať za náš národ a pomoc z neba sa s 

ste. 

{16:4} tak si vybral z krajiny dvadsať tisíc 

muži vojny s jazdci, ktorí šli proti 

Cendebeus, a odpočinul tej noci v Modin. 

{16:5} a keď, pretože ruže v dopoludňajších hodinách, a šiel 

do holý, hľa, mighty skvelý hosť oboch pomocníčky v 
domácnosti 

a jazdci prišiel proti nim: vystupňoval došlo 

vody potoka betwixt im. 

{16:6} tak on a jeho ľudia položili neodvrátil ich: 

a keď videl, že ľudia sa báli ísť cez 

vody potoka, on išiel najprv cez seba, a potom men 

vidieť ho prešiel po ňom. 

{16:7}, Hotovo, že rozdelený jeho muži a nastaviť 

jazdci uprostred pomocníčky v domácnosti: za nepriateľov 

jazdci boli veľmi veľa. 



{16:8} potom oni znelo s Svätý trumpeta: 

Načo Cendebeus a jeho hosť sa dal k letu, tak 

že mnohí z nich bol zabitý, a zvyšok gat im 
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silné spevnenie. 

{16:9} v tej dobe bol brat Judas John zranených; 

ale John ešte nasledoval po nich, až prišiel do Cedron, 

ktoré staval Cendebeus. 

{16:10} tak utekali až veže v oblasti 

Azotus; preto mu vypálené ohňom: tak, aby tam boli 

zabitý nimi asi dvetisíc ľudí. Potom on 

vrátené Jeruzalemčania v pokoji. 

{16:11} okrem v obyčajnom Jericho bola Ptolemeus 

syn Abubus robil kapitána, a on mal hojnosť 

striebro a zlato: 

{16:12} bol veľkňaz na syna v zákone. 

{16:13} preto jeho srdce sa zdvihol, pomyslel si 

dostať krajiny sám a následne konzultovať 

prefíkane proti Simon a jeho synovia zničiť. 

{16:14} teraz Simon bol hosťujúci miest ktoré boli v 



krajiny a starostlivosti na dobré objednávanie z nich; 

v ktorej dobe on prišiel nadol sám na Jericho s jeho 

synov, Mattathias a Judáš, v sto sedemdesiat a 

sedemnásty rok, jedenásty mesiac nazýva Sabat: 

{16:15} kde syn Abubus, ktoré ich prijímajú 

prefíkane do trochu hold, nazývaný Docus, ktorý mal 

postavený, sa im veľkú hostinu: vystupňoval on mal skryl mužov 

tam. 

{16:16} tak keď Simon a jeho synovia vypil do značnej miery, 

Ptolemee a jeho muži vstal a vzal ich zbrane a 

prišiel na Simon do hodovná miesto a zabil ho, 

a jeho dvoch synov, a niektoré z jeho zamestnancov. 

{16:17} v ktorom robí spáchal Veľká zrada, 

a odmenený zlým za dobro. 

{16:18} potom Ptolemee napísal tieto veci, a poslal do 

kráľ, že by mu mal poslať hostiteľa na pomoc mu, a on 

by prinieslo mu krajinu a mestá. 

{16:19} poslal iní tiež Gazera zabiť John: a 

unto tribún poslal listy prišli k nemu, že on 

možno im striebro, a zlato a odmeny. 



{16:20} a iní poslal Jeruzalem, a 

horské chrámu. 

{16:21} teraz jeden mal spustiť vyššie Gazera a povedal John 

že bol zabitý jeho otec a bratia, a quoth on, 

Ptolemee jest poslaný zabiť teba tiež. 

{16:22} tohto zákona keď začul, bol boľavý prekvapený: tak 

on položil ruky na nich, ktoré boli prišiel zničiť ho, a 

zabil pretože vedel, že sa snažil aby ho preč. 

{16:23} týkajúcu sa ostatných aktov John a jeho 

vojny, a hodný skutky, ktorý on robil, a budovanie 

steny, ktoré on robil, a jeho skutky 

{16:24}: Hľa, Toto sú písané kroniky jeho 

kňazstva, čas od času sa stal veľkňazom po jeho 

otec. 

 


