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1 üreticileri 

Makabiler ilk kitabı 

{1:1} ve Philip, Alexander orospu sonra oldu 

Chettiim arazi dışında gelen, Makedonca, vardı 

Persler ve Medler, vurulmuş Darius kralı o 

onun yerine, Yunanistan Probleminin Tekrar ilk hüküm, 

{1:2} ve birçok savaşlar yapılmış ve birçok güçlü tutar, kazandı 

ve dünyanın kralları öldürdü, 

{1:3} ve dünyanın sonuna geçti ve aldı 

Dünya sessiz olduğu kadar birçok ülkelerin ganimet 

Onu daha önce; Bunun üzerine o yüce ve kalbi 

kaldırdı. 

{1:4} ve o çok güçlü bir ana toplandı ve hüküm 

ülkeler ve Milletler ve krallar kim oldu 

kolları O'na. 

{1:5} ve bunları sonra hasta ve algılanan düştü 

o ölmeli. 



{1:6} kullarına dedi nedenini, gibi olduğunu 

onurlu ve onunla beraber onun getirilmiş 

Gençlik, ve süre o was krallığını aralarında, ayırdı 

Henüz hayatta. 

{1:7} kadar Alexander Twelves'i hüküm yıl ve sonra öldü. 

{1:8} ve kullarına çıplak her biri onun yerine kural. 

{1:9} ve hepsi koymak onun ölümünden sonra üzerine taçlar 

kendilerini; Onları sonra uzun yıllar öyle oğulları: ve 

kötülükler toprağa çarpılır. 

{1:10} ve kötü bir kök onları dışarı geldi 

Antiokhos Epiphanes, Antiokus kralın oğlu ismi, 

Kim bir rehine Roma olmuştu ve içinde hüküm 

yüz ve otuz ve yedinci yılı Krallığı 

Yunanlılar. 

{1:11} o günlerde orada İsrail kötü erkekler dışarı gitti 

Kim ikna etti birçok söyleyerek, izin ver gidip olun bir 

Hakkımızda yuvarlak dinsiz ile antlaşma: beri için 

Biz onlardan ayrıldı biz çok üzüntü oldu. 

{1: Bu cihaz onları de memnun Yani 12}. 

{1:13} bazı insanlar burada, bu yüzden ileri olsaydı o zaman 



onları yapmak için lisans veren krala gittiler 

dinsiz yönetmelikler sonra: 

{1:14} bunun üzerine bir yere çalışmanın yapmışlar 

Kudüs dinsiz gümrük göre: 

{1:15} ve kendilerini sünnetsiz yapılmış ve forsook 

Kutsal mutabakat ve dinsiz için katılmış 

ve yaramazlık yapmak için satıldı. 

{1:16} Şimdi ne zaman Krallığı kuruldu önce 

Antiokus, belki de Mısır'dönemine sanıyordum 

iki krallıkları mülkü var. 

{1:17} ile büyük bir Mısır girdiğini niçin 

arabaları ve filler ve atlılar, çok sayıda ve bir 

büyük deniz kuvvetleri, 

{1:18} ve Mısır kralı Ptolemee karşı savaş yaptı: 

Ama Ptolemee ondan korkuyordum ve kaçtı; ve birçok edildi 

ölene kadar yaralı. 

{1:19} böylece Mısır güçlü şehirlerde var 

ve bunların ganimet aldı. 

{1:20} ve sonra o Antiokus Mısır, vurulmuş o 

yine yüz içinde döndürülen kırk ve üçüncü yıl ve gitti 



İsrail ve Kudüs büyük çok sayıda ile karşı 

{1:21} ve gururla kutsal girdi ve aldı 

uzak altın altar ve mum ışığı ve tüm 

Bunların gemiler, 

{1:22} ve shewbread ve dökme 

damarları ve şişeleri. ve censers altın ve peçe, 

ve taç ve daha önce olduğu altın süsler 

tapınağın, Bütün bunlar o çıkardı. 

{1:23} Ayrıca gümüş ve altın aldı ve 

değerli gemiler: Ayrıca gizli aldı o hazineler 

buldum. 

{1:24} ve ne zaman o alınan tüm o onun gitti, 

büyük bir katliam yaptı ve çok konuşulan kendi kara, 

gururla. 

{1:25} bu nedenle İsrail'deki büyük bir yas içinde vardı 

nerede olduklarını her yerde; 

{1:26} prensler ve büyükleri yas tuttu bakireler böylece 

ve genç erkek-dilsiz yapılmıştır ve kadın güzelliği 

değiştirildi. 

{1:27} her damat ağıt ve o aldı 



Bu evlilik odasında oturdu içinde ağırlık. 

{1:28} arazi de sakinleri için taşındı 

Bunların, ve Yakup'un tüm ile kaplıydı 

kafa karışıklığı. 

{1:29} ve tam iki yıl süresi sonra Kral onun gönderdi 

gelen Şef toplayıcı Tribute onto Juda, şehirler 

Kudüs büyük bir çok ile 

{1:30} ve spake barışçı kelime onları, ama tüm unto oldu 

aldatma: onlar ona güven vermişti, o düştü için 

şehrin üzerine birden çok acıyan yamacına ve 

İsrail kadar insanlarını yok etti. 

{1:31} ve ne zaman o şehrin, ganimetleri almıştı o 

üzerine ateş ve aşağı belgili tanımlık ev ve bunların duvarlar 
çekti seti 

Her tarafta. 

{1:32} ama kadın ve çocukları onlar tutsak aldı ve 

sığır sahipti. 

{1:33} sonra inşaatı onlar David şehir büyük bir ile 

ve güçlü duvar ve güçlü Kuleli ve yapılan bir 

Onlar için güçlü tutun. 



{1:34} ve onlar orada kötü adamlar, günahkar bir ulus, koymak 

ve orada kendilerini takviye edilmiş. 

{1:35} depolanma o da zırh ve erzak, ve 

Ne zaman birlikte Kudüs'ün ganimet toplanmıştı, 

Onları oraya koydu ve çok hassas bir tuzak oldu: 
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{1:36} için yalan karşı pusuya bir yerdi 

Kutsal ve kötü düşman İsrail'e. 

{1:37} böylece her tarafında masum kan döken 

sığınak ve onu kirletti: 

{1:38} Kudüs'ün nüfusu kaçtı diyor ki 

onları çünkü: Bunun üzerine şehir yapılmış bir 

Yabancıların, konut ve o garip oldu bu 

Onu içinde doğmuş; ve kendi çocukları onu yaptı. 

{1:39} onun kutsal bir vahşi gibi atık atılmıştır onu 

şenlikleri yas, onun sabbaths içine içine çevrildi 

onurunu hor Sitem. 

Onun zafer olduğu gibi {1} çok onun onursuzluk yapıldı 

arttı, ve onun Ekselansları yas açık oldu. 

{1:41} Ayrıca Kral Antiochos onun bütüne yazdı 



İngiltere, tüm insanlar olmalıdır, 

{1:42} ve her biri onun yasaları terk etmeli: Yani tüm 

dinsiz Kral emir göre kabul etti. 

{1:43} Evet, çoğu da İsrailoğulları onun için razı 

din, putlara kurban ve sabbath profaned. 

{1:44} Kral harfler peygamberler tarafından gönderilen 

Kudüs ve onlar takip etmeli Juda şehirler 

garip yasalar arazinin 

{1:45} ve haram burnt teklifleri ve fedakarlık, ve 

İçecek teklifleri, tapınağın; ve saygısız 

sabbaths ve festival Günleri: 

{1:46} ve kutsal ve kutsal insanlar kirliliğe neden: 

{1:47} sunaklar ve bahçeleri ve putlara, Şapel ayarlamak ve 

domuz'ın eti ve kirli hayvanlar kurban: 

{1:48} onlar da çocuklarını bırakmalısınız 

sünnetsiz ve onların ruhlarını tüm iğrenç olun 

uncleanness ve Dünyevileşmeyi şekilde: 

{1:49} sonunda onlar kanun unutmak ve değiştirmek için 

Bütün yönetmelikler. 

{1:50} ve kim değil göre yapmak 



emir Kral dedi ki, o ölmeli. 

{1:51} tıpkı şekilde yazdı o onun bütüne 

İngiltere ve herkes üzerine döşenmiş overseers, 

şehirler Juda, kurban şehir şehir komuta. 

{1:52} o zaman pek çok kişi onlara, toplanmıştır 

kanun forsook her bir zekâ için; ve bu yüzden onlar 

kaydedilmiş kötülükler arazi; 

{1:53} ve İsrailoğulları hatta gizli yerlere sürdü 

her nerede onlar Nasr için kaçmak. 

{1:54} şimdi Casleu ayın onbeşinci günü, yeri 

yüz kırk ve beşinci yıl, onlar iğrenç ayarla 

altar ve inşaatı Idol sunaklar boyunca üzerine ıssızlık 

Juda şehirler her tarafında; 

{1:55} ve evleri, kapıları tütsü yaktım ve 

sokaklarda. 

{1:56} ve ne zaman onlar kira parçalar halinde kitaplar 
sıralanmıştır. 

buldular, yasa onları ateşle yakmışlar. 

{1:57} ve kim ile herhangi bir kitabı bulundu 

Ahit veya varsa hukuk için Kral'ın taahhüt 



buyruk olduğunu, onu ölümüne koymalılar. 

{1:58} böylece mu onlar onların yetkilisi şöyle İsrailoğulları 
tarafından 

gibi olduğunu birçok şehirlerde bulundu her ay. 

{1:59} şimdi beş ve yirminci ayın gün onlar 

altar yapıldı Idol sunak üzerine feda ettin 

Tanrım. 

{1:60} ne zaman emir göre 

Onlar ölüme neden olmuştu bazı kadınlar, onların 

Çocuk sünnet. 

{1:61} ve onlar hakkında boyunlarına, bebeklerde astı ve 

evlerini yivli ve sünnet onları öldürdü 

onları. 

{1:62} Howbeit birçok İsrail tamamen çözülmüş ve 

kendilerini temiz olmayan herhangi bir şey yememeye 
doğruladı. 

{1:63} den dolayı ölmeyi tercih için onlar değil olabilir 

etler ile kirletti ve onlar kutsal saygısız değil ki 

Mutabakat'ın: sonra öldüler. 

{1: 64} ve çok büyük İsrail gazabı yapıldı. 

{2:1} o günlerde ortaya çıkan Mattathias John, oğlu 



Simeon, bir rahip Joarib, oğullarının oğlu üzerinden 

Kudüs ve Modin içinde yaşadı. 

{2:2} ve beş oğlu, Joannan, Caddis denilen vardı: 

{2:3} Simon; denilen Thassi: 

{2:4} Judas, Maccabeus arayan: 

{2:5} Eleazar, Avaran adı: ve Jonathan, kimin 

Soyadı Apphus yapıldı. 

{2:6} ve o vardı başkaldırıların gördüm 

Juda ve Kudüs kabul edilen, 

{2:7} o söyledi, yazıklar olsun bana! den dolayı görmek için 
doğdu 

Bu sefalet ve halkımın kutsal şehir ve yaşamak için 

Orada, ne zaman düşman eline teslim edildi ve 

kutsal alan yabancıların eline? 

{2:8} zafer olmayan bir adam olarak onun tapınak haline. 

{2:9} muhteşem damarlarında uzakta esaret içine taşınır 

onun bebekler sokaklarda, onun genç erkeklerle öldürülen 

kılıç düşman. 

{2:10} ne millet değil vardı bir bölümü onun Krallık ' 

ve onu ganimet kazanılmış? 



{2:11} onu süsler uzak; alınır ücretsiz olarak 

kadın, bir bondslave haline. 

{2:12}, bak, bizim kutsal, hatta bizim Güzellik ve 

bizim zafer atık koydu ve ulusların profaned. 

{2:13} ne zamana kadar bu nedenle biz daha fazla yaşamak 
zorundadır? 
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{2:14} kira giysilerini, sonra Mattathias ve oğulları 

ve üzerinde çul koymak ve çok acıyor yas tuttu. 

{2:15} demek Kral'ın memurları, süre içinde gibi 

insanlar isyan çıkarmaya mecbur, Modin, şehre geldi 

onları kurban olun. 

{2:16} ve İsrail'in pek çok onlara, geldiğinde 

Mattathias da ve oğulları bir araya geldi. 

{2:17} sonra kralın subay yanıtladı ve söyleniyor 

Mattathias bu konuda akıllıca, sen bir cetvel ve onurlu bir sanat 

ve büyük adam bu şehirde ve oğulları ile güçlendirilmesi ve 

kardeşleri: 

{2:18} Şimdi bu nedenle sen önce geliyor ve yerine getirmek 

Kral'ın emir, tüm dinsiz gibi yaptım, 



Evet ve erkekler Juda Ayrıca ve gibi kalır 

Kudüs: Sen ve senin ev sayısı kadar 

Kral'ın arkadaşları ve sen ve senin çocuk olacaktır 

Gümüş ve altın ve birçok ödüller ile onurlandırılmıştır. 

{2:19} sonra cevap Mattathias ve ile bir yüksek sesle buyurdu 

ses, yine de Kral'ın altında olan tüm ülkeler 

hakimiyet ona itaat ve her birinden uzak düşmek 

din onların babaları ve onun izni vermek 

emir: 

{2:20} henüz olacak ben ve oğullarım ve kardeşlerim yürümek 

Mutabakat atalarımızın. 

{2:21} Allah korusun bu yasa terketmek ve 

Yönetmelikler. 

{2:22} biz gitmek için Kral'ın kelimelere karşı icabet değil 

bizim din sağ el veya sol. 

{2:23} şimdi bunlar konuşma ayrılırken orada bir deyişle, 

Tarih feda etmeye Yahudiler görünürde her şeyden biri geldi 

göre Kral'ın Modin olan sunak 

emir. 

{2:24} Mattathias görünce, hangi bir şeydi 



coşkusu ile iltihaplı ve onun dizginleri titredi, ben de o olabilir 

gösteriş için göre hüküm sinirini müjdeledik: den dolayı 

o koştu ve onu sunak öldürdü. 

{2:25} da Kral'ın Komiseri, kim mecbur 

kurban için erkekler o öldürdü o zaman ve sunak o 

aşağı çekti. 

{2:26} böylece ele o şevkle gibi Tanrının için 

Phinees Salom oğlu Zambri yaptım. 

{2:27} ile şehir boyunca ağladım ve Mattathias bir 

yüksek sesle, söyleyerek, kim Kanunu, gayretli ve 

Mutabakat, maintaineth bırakın beni takip et. 

{2:28} böylece o ve oğulları dağlar ve sol içine kaçtı 

o şehirde kaldılar. 

{2:29} sonra pek çok aranan sonra adalet ve yargı 

Orada yaşamak için çöle gitti: 

{2:30} hem onlar ve onların çocukları ve eşleri; ve 

kendi sığır; Çünkü afflictions acıyor onlara arttı. 

{2:31} şimdi ne zaman söyledim Kral'ın memurları ve 

Kudüs, David, kentinde yapıldı ana bilgisayar belirli 

Kral'ın emir kırmıştı, erkekler, were gone 



vahşi doğada, gizli yerlerde aşağı 

{2:32} onlar çok sayıda, sonra onları takip ve 

Onları overtaken, onlara karşı kamp ve 

Onlara karşı savaş sabbath gün yaptı. 

{2:33} ve onlara, dediler ki siz var izin 

Şimdiye kadar yeterli; ortaya çıkıp göre yapmak 

Kral, emir ve siz yaşamak zorundadır. 

{2:34} ama dediler ki, biz ileri gelmeyecek, ikisini de olacak 

Kral'ın buyruk sabbath gün saygısız, yaparız. 

{2:35} sonra onlara tüm hızı ile savaşı verdi. 

{2:36} yine onlar onlara cevap yok, ben de onlar döküm 

bir taş at onları, ne de durdurulmuş onlar yattığı yerde sakladı; 

{2:37} ama dedi, bizim masumiyet tüm ölmemize izin: cennet 

ve Dünya'ya siz bizi ölüme koymak bizim için tanıklık 

haksız yere. 

{2:38} böylece onlara karşı savaşta üzerinde onlar gül 

Sabbath ve onları, onların eşleri ve çocukları ile öldürdü 

ve onların sığır, binlerce kişi sayısı. 

{2:39} şimdi anladım ne zaman Mattathias ve arkadaşları 

Buradan itibaren onlar onlar için şu boğaz yas tuttu. 



{2:40} ve biri diğerine, olarak bunu yaparsak dedi 

kardeşlerimizi yapmış ve kavga etmeyelim hayatımızı ve yasaları 
için 

dinsiz karşı onlar şimdi hızlı bir şekilde bizi kök 

Dünya. 

{2:41} o zaman bu nedenle onlar, söyleyerek, karar 

Kim bizimle birlikte savaş Sabbath yapmak için geleyim mi 

gün, biz ona karşı; mücadele edecek Ben de hepimiz, olarak 
öleceğiz bizim 

vardı kardeşleri im gizli yerlerde öldürülmüş. 

{2:42} o zaman O'na bir şirket geldi 

İsrail, güçlü adamların kim olduğunu Assideans bile tüm gibi 

Hukuk gönüllü olarak ayrılmış vardı. 

{2:43} da tüm onlar katıldı zulüm için kaçan 

Onlara, kendilerini ve onlara bir konaklama vardı. 

{2:44} onların güçlerini birleştirdi, ve onlar günahkâr erkekler 
yamacına 

onların öfke ve kötü adamlar onların gazabı: ama geri kalanında 

dinsiz Nasr için kaçtı. 

{2:45} sonra Mattathias ve arkadaşları hakkında oldum 

ve sunaklar çekti: 



{2:46} ve ne çocuklar bağışladıkların içinde buldular 

Sahil İsrail sünnetsiz, bu onlar sünnet 

cesur bir şekilde. 

{2:47} da gurur erkekler sonra takip ve 

iş kendi el zenginleşti. 

{2:48} böylece onlar hukuk elinden kurtarıldı 

Yahudi, ve kralların elinden ne onlar acı 

zafer için günahkâr. 

{2:49} şimdi ne zaman zaman o Mattathias çekti 

die, oğulları dedi şimdi indirdiği gurur ve 

güç ve imha zaman kazanılmış azarlama ve 

öfke of Wrath: 
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{2:50} bu nedenle, oğullarım, şimdi siz yasalara, gayretli 

ve hayatınız babalarınız Mutabakat için verin. 

{2:51} anma için hangi eylemleri babalarımız did içinde ara. 

onların zaman; Yani siz büyük onur alır ve bir 

sonsuz adı. 

{2:52} değil İbrahim temptation, sadık bulundu 

ve O'na doğruluk izafi? 



{2:53} Joseph onun sıkıntısı zamanında devam etti 

emir ve Mısır efendisi yapıldı. 

{2:54} Phinees gayretli ve ateşli olmak bizim babamız 

Mutabakat sonsuz bir rahiplik elde. 

{2:55} İsa kelime yerine getirmek için bir yargıç yapıldı 

İsrail. 

{2:56} Caleb tanık cemaat önce yatak için 

arazi miras aldı. 

{2:57} David merhametli olduğu için sahip olduğu tahtı 

sonsuz bir Türkiye. 

{2:58} Elias için hukuk gayretli ve ateşli olduğu için yapıldı. 

cennete almak yukarıya. 

{2:59} Ananias, Azarias ve Misael tarafından olduğuna inanarak, 

alev dışarı kurtardı. 

{2:60} Daniel onun masumiyet için teslim edildi 

Aslan ağzı. 

{2:61} ve böylece tüm çağlar boyunca, siz düşünün bu 

hiçbiri ona sığınır üstesinden gelmek. 

{2:62} değil o zaman korku bir günahkar adam sözleriyle: onun 
için 



zafer gübre ve solucanlar olacaktır. 

{2:63} için gün o kaldırdı ve o sabahlar olacaktır 

onun toz ve onun içine döndü çünkü bulamazsınız 

düşünce için hiçbir şey gelmek olduğunu. 

{2:64} niçin siz benim oğulları olun, yiğit ve sergilemek 

kendinizi hukuk adına erkeklerde; için onun tarafından olacaktır 
siz 

zafer elde etmek. 

{2:65} ve hani, kardeşi Simon olduğunu biliyorum bir 

danışmanlık, kulak ver O'na her zaman adam: o olacak bir 

Size baba. 

{2:66} Judas Maccabeus gelince, o güçlü ve 

güçlü, düz--dan onun gençlik: olmak Kaptan, izin ve 

insanlar savaşmak. 

{2:67} da Allah'a almak tüm bu yasa, dikkat 

ve siz, insanlar yanlış intikamını. 

{2:68} tam olarak putperest cezası ve dikkat etmek için 

kanun emir. 

{2:69} bu yüzden onları kutsadı ve onun için toplanmıştır 

Babalar. 



{2:70} ve yüz içinde öldü kırk ve altıncı yıl, 

ve oğulları onu gömütlerle babalarından gömülü 

Modin ve tüm İsrail büyük ağıt onun için yaptı. 

{3:1} içinde oğlu Maccabeus, olarak adlandırılan Yahuda, 
yükseldi sonra 

onun yerine. 

{3:2} ve onun kardeşleri ona yardım etti ve hepsi de öyle 

Bu onun babası ile düzenlenen ve neşe ile savaştılar 

İsrail Savaşı. 

Onun insanlar büyük bir onur ve giy {3:3} kadar o gat bir 

zırh bir dev olarak ve onun savaşçı koşum ilgili kolan 

bir süre ona savaşlar, kılıcıyla ana bilgisayar koruma yaptı. 

O bir aslan gibi ve bir aslanın delikanlı gibiydi onun eylemleri: 4} 
{3 

Onun avı için kükreyen. 

{3:5} o kötü takip için ve onları dışarı, aranan 

ve insanlarını sinirlendirdi o kadar yanmış. 

{3:6} kötü onu korkusuyla, funda duyduğum ve 

Kötülüğün bütün işçiler sorunlu, çünkü kurtuluş 

elinde zenginleşti. 



{3:7} o da birçok krallar sahipsiz esef ve Jacob geldiğine 
sevindim 

onun eylemleri ile ve onun anma sonsuza kadar mübarek. 

{3:8} bunların yanında Juda şehirler gitti, 

dinsiz onları dışarı yok ve gazabı geri çeviriyor 

İsrail üzerinden: 

{3:9} son derece parçası ünlü olduğu kadar 

Dünya ve O'na yok hazırdın gibi aldı. 

{3:10} sonra Apollonius birlikte, ulusların toplandı 

ve İsrail'e karşı savaşmak için harika bir ev sahibi Samiriye, 
dışarı. 

{3:11} hangi şey Judas algılanan zaman, o ileri gitti 

Onunla tanışmak ve böylece onu yamacına ve onu öldürdü: çok 
da 

şehit düştü, ama diğerleri kaçtı. 

{3:12} onların ganimet ve Apollonius den dolayı Judas aldı 

kılıç da ve orada o hayatı uzun savaştı. 

{3:13} Şimdi ne zaman Seron, Suriye ordusunun Prensi 

Demek o Yahuda toplanan O'na bir çok duydum ve 

Onunla birlikte savaşa gitmek inançlı şirket; 

{3:14} bir ad verin ve içinde cevap vermem dedi. 



İngiltere; Judas ve onları bu mücadele devam edeceğim vardır 

Onunla, Kral'ın emir kim nefret ederim. 

{3:15} yüzden onu gitmeye hazır yaptı ve oraya gittim 

Onu, ona yardım etmek için dinsiz ve için güçlü bir host 

İsrailoğulları intikamı. 

{3:16} ve o kadar yakın gitmeyi geldiğinde 

Bethhoron, Judas ileri onunla küçük bir ile buluşmaya gittim 

Şirket: 

{3:17} kim, buluşmaya gelecek ana bilgisayar görünce 

Onları, Judas şöyle dedi, nasıl biz olacaktır mümkün, çok az 
olmak 

çok güçlü, biz görmek ve harika bir çok karşı savaşmak için 

Bu gün oruç ile hafif için hazır? 

{3:18} Judas kime cevap şöyle, öyle zor olursa olsun 

birçok birkaç elinde susmasını; ve ile 

Cennet bu harika çok sayıda ile teslim etmek için tüm, olan, 

veya küçük bir şirket: 

{3:19} savaş zafer not ın standeth için 

bir ana bilgisayar çok sayıda; cennetten gelen gücü çıkar ama. 

Sayfa 651 1 üreticileri 



{3:20} onlar bize karşı çok gurur ve kötülük gelir 

bize ve bizim eşleri ve çocukları yok ve bizi şımartmak için: 

{3:21} ama hayatımızın ve kanunlarımıza için savaşıyoruz. 

{3:22} Tanrı bile onları devirmek sanïrïm 

bizim yüz önce: ve gelince, siz onlardan korkacak bir şey değil. 

{3:23} şimdi en kısa zamanda ondan bahsetmişken kapalı kalan, 
o atladı 

aniden üzerlerine de Seron ve ev sahibi oldu 

Onu daha önce devrildi. 

{3:24} ve onları aşağı üzerinden gitmeyi takip 

Bethhoron düz, nerede onto sekiz öldürülen 

Onlardan yüz erkek; ve kalıntı içine kaçtı. 

Filistin. 

{3:25} sonra başladı Yahuda ve kardeşlerinde, korkusu ve 

yuvarlak Milletler düşmeye aşan bir büyük korku, 

onlar hakkında: 

{3:26} ünü Kral ve tek geldiği kadar 

Milletler ve Judas savaşlarında konuştum. 

{3:27} şimdi Kral Antiochos duyunca bunları, o 

öfke doluydu: niçin o gönderdi ve toplanan 



birlikte onun krallığının bile çok güçlü bir ordu tüm güçler. 

{3:28 de onun açıldı} hazine ve askerleri verdi 

whensoever hazır olmalarını komuta bir yıl için ödeme 

Ona ihtiyacı. 

{3:29} yine de, o gördüm bu para onun 

başarısız hazineleri ve ülkenin ustalara saygı olduğunu 

küçük, çekişmeler ve varmış salgın yüzünden 

vardı yasaları götürüp içinde arazi üzerine getirdi 

eski zaman oldu; 

{3:30} o korkulan o ayı mümkün olmamalıdır 

daha fazla masraf ne de vermek böylece böyle yeteneklere 
sahip olmak 

daha önce yaptığın gibi liberal: yukarıda abounded için 

Onu daha önce vardı papaz. 

{3:31} büyük ölçüde zihninde, çapraşık nedenini, o 

Persia, orada, haraç almaya gitmek için belirlenen 

ülkeler ve çok para toplamak için. 

{3:32} Lysias, bir asil ve bir ayrıldım 

kan royal kralın nehirden işlerine nezaret etmek, 

Euphrates Mısır sınırları şöyle: 



{3:33} ve o gelene kadar onun oğlu Antiochos, getirmek için 

tekrar. 

{3:34} Ayrıca O'na onun yarısı teslim 

güçleri ve filler ve ona her şeyi ücretten verdim 

Ayrıca onları yaşadı ile ilgili olarak o yapardı 

Juda ve Kudüs: 

{3: wit, onlara karşı bir ordu göndermek-35}, 

yok etmek ve İsrail, güç kök ve 

kalan Kudüs ve onların memorial üzerinden götürmek için 

Orayı; 

{3:36} ve toplamda yabancı yerleştirmelisiniz ki onların 

çeyrek ve kura topraklarını bölmek. 

{3:37} kral güçleri yarısını o aldı Yani 

kaldı ve Antakya, onun kraliyet şehir ayrıldı 

yüz kırk ve yedinci yıl; ve nehri geçti sahip 

Euphrates, yüksek ülke-den geçerek gitti. 

{3:38} sonra Lysias açmadı Ptolemee oğlu 

Dorymenes, Nicanor ve Gorgias, güçlü erkekler 

Kral'ın arkadaşlar: 

{3:39} kırk bin kahya, onlarla yolladı 



ve yedi bin atlı, Juda arazi gitmek, 

ve Kral emredileni yok etmek için. 

{3:40} güçlerini ile ileri gitti ve geldi 

ve eğimli düz ülkede Emmaus tarafından. 

{3:41} ve tüccarlar ülkenin işitme 

Şöhret, gümüş ve altın çok, ile aldı 

görevlileri ve kampa giren çocukları satın almak 

İsrail köleler için: bir güç Ayrıca Suriye ve arazi 

Filistin onlara katılmış. 

{3:42} şimdi Yahuda ve kardeşlerinde görünce bu 

sefaletin çarpılır ve güçleri encamp 

kendilerini kendi sınırları içinde: onlar nasıl Kral olduğunu 
biliyordum için 

insanları yok etmek emir verilen ve tamamen 

onları ortadan kaldırmak; 

{3:43} dediler birbirlerine, bize geri yükleme 

çürük servet halkımızın ve için savaşmamıza izin bizim 

insanlar ve kutsal. 

{3} sonra cemaat, bu bir araya yapıldı 

savaşa hazır olabilirler ve dua ediyorlar ve 



merhamet ve şefkat sormak. 

{3:45} şimdi Kudüs geçersiz bir wilderness olarak bakarsan, 
vardı 

giren çıkan gitti onun çocukların hiçbiri: Kutsal da 

trodden aşağı ve uzaylılar sürekli güçlü tutun; , 

dinsiz o yerde onların yerleşim vardı; ve sevinç çekildi 

Jacob ve ortadan kalktığı ARP boruyla. 

{3:46} İsrailoğulları kendilerini monte niçin 

birlikte ve Maspha, Jerusalem; Beka için geldim için 

Maspha içinde nerede onlar yorumundan içinde dua yerdi 

İsrail. 

{3:47} o zaman o gün oruç ve çul koymak 

ve külleri başlarını üzerine döküm ve giysilerini kira, 

{3:48} ve neyin Defteri'ni kanun, 

dinsiz görüntüleri benzerlik boyamak istemişti. 

{3:49} rahipler giysiler, ayrıca getirdiler ve 

çekirdeğini ve tithes: ve onlar karıştırılır, Nazarites 

kim onların gün başarılı. 

{3:50} sonra onlar ağladım cennet doğru yüksek bir ses ile 

söyleyerek, bunlarla ne yapacağız ve nereye gidelim 



onları uzağa taşımak? 

{3:51} için senin kutsal aşağı trodden ve profaned, 

ve senin rahipler içinde ağırlık ve düşük getirdi. 

{3:52} ve lo, dinsiz birlikte karşı monte edilir 

bize bizi yok etmek: onlar bize karşı hayal ne şeyler sen 

Bilirsin. 

{3:53} biz nasıl onlara karşı dışında durmak mümkün olacaktır 

Sen, Ey Tanrım, bizim yardım olmak? 
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{3:54} sonra onlar trompet ile geldi ve ile ağladı bir 

yüksek sesle. 

{3:55} ve sonra bu Judas üzerinde Yüzbaşı rütbesi 

insanlar, üzerinde binlerce ve üzerinde yüzlerce hatta 
kaptanları, 

ve ellili, defalarca on. 

{3:56} ama öyle aynı derecede evler inşa ettiklerini, veya vardı 

eşleri, nişanlı veya üzüm bağları Ekim veya vardı 

korku, bu o komuta döndürmeleri, her 

adam kanuna göre kendi evine. 

{3:57} kamp ve kaldırıldı Güney meydan 



Emmaus tarafında. 

{3:58} ve Yahuda dedi, silahlanın ve yiğit 

Erkekler ve siz sabah karşı hazır olun görmek, 

Siz monte edilir bu ülkeler ile kavga edebilirler 

Bizi ve bizim kutsal yok etmek için bize karşı birlikte: 

{3:59} için bizi savaşta, hani to daha ölmek daha iyidir. 

Halkımız ve bizim kutsal felaketler. 

{3:60} olarak Tanrı'nın bununla birlikte cennette, öyle 

Bırak yapsın. 

{4:1} o aldı Gorgias beş bin kahya ve bir 

En iyi Atlısı, binlerce ve dışarı-in kaldırıldı 

gece kamp; 

{4:2} sonuna kadar o acele içinde olan kamp 

Yahudiler ve aniden onları öldürmelisin. Ve kalenin erkekler 

onun kılavuzları vardı. 

{4:3} Şimdi Judas duyunca bunların kendisi kaldırıldı, 

ve Kral'ın cezasını yiğit erkek onunla, 

Ordu, Emmaus yapıldı 

{4:4} ise henüz güçleri üzerinden dağınık 

kampı. 



Kötü sezon: 5} {4 Gorgias geceye geldi 

ve Judas kamp: ve kimse orada bulduğu zaman ise, o aranan 

dağlarda onlara: için dedi ki, bu adamlar kaçmak 

bize 

{4:6} ama en kısa zamanda bu gün, Judas shewed oldu içinde 

Yine de üç bin erkek ile düz 

zırh ne kılıç akıllarını için. 

{4:7} ve o dinsiz, kamp gördüler 

ile güçlü ve iyi harnessed ve compassed yuvarlak hakkında 

Atlısı; ve bu savaş uzman vardı. 

{4:8} sonra Judas mıydın, korku erkeklere dedi ki 

Siz onların çok sayıda değil, ben de onların saldırı korkarım siz 
olun. 

{4:9} hatırla nasıl babalarımız teslim 

Red sea, Firavun ordusuyla onları takip etti. 

{4:10} Şimdi bu nedenle bize cennet, Eğer ağlamak 

Şayet Tanrı bize, merhamet ve 

Mutabakat atalarımızın hatırlıyorum ve bu ana bilgisayar yok 

bizim yüz bu gün önce: 

{4:11} Yani bütün dinsiz biri olduğunu bilmiyor olabilir 



Kim karanlıklarından ve İsrail kurtarın. 

{4:12} yabancılar gözlerini kaldırdı ve gördüm o zaman 

onları onları Beka geliyor. 

{4:13} niçin savaşa; kamptan gittiler Ama 

Yahuda ile vardı onlar kendi trompet sesi geliyordu. 

{4:14} yüzden onlar savaş, katıldı ve dinsiz olmak 

rahatsızdı düz kaçtı. 

{4:15} tüm keyfime onları katledilmiş Howbeit 

Kılıç: onları Gazera şöyle ve şöyle takip için 

ovalar Idumea ve Azotus ve Jamnia, böylece orada 

Onlardan üç bin erkek öldürülen. 

{4:16} bu işi, Judas tekrar onun ana bilgisayardan ile döndü. 

Onları takip eden, 

{4:17} ve insanlara dedi, yağma açgözlü olmak değil 

Mademki bir savaş bizden önce 

{4:18} ve Gorgias ve ev sahibine bize içinde buradasın 

dağ: ama siz şimdi bizim düşmanlarına karşı ve 

bunların üstesinden ve bundan sonra siz cesaretle ganimet 
alabilir. 

{4:19} olarak Judas oldu bunlar konuşma deyişle, orada henüz 



Onları bir parçası ortaya çıktı dağ dışında arıyorsunuz: 

{4:20} kim ne zaman onlar algılanan Yahudiler koymuştu 

uçuş için ev sahibi ve çadır; yanma vardı Sigara için 

Bu görüldü bildirilen yapılanları çok: 

{4:21} Bu nedenle onlar bunları, algılanan zaman onlar 

yazık ki boğaz ve aynı zamanda Yahuda dizi görmek 

düz savaşmaya hazır, 

{4:22} yabancılara arazi içine her biri kaçtılar. 

{4:23} çadırlar, yağma için geri döndü sonra Judas nerede onlar 

fazla altın ve gümüş ve mavi ipek ve mor, var 

Deniz ve büyük zenginlik. 

{4:24} bundan sonra onlar eve gittim ve bir şarkı söylenen 

Şükran günü, ve Cennetteki Yüce Tanrım övdü: çünkü bu 

güzel, çünkü onun rahmet sonsuza kadar endureth. 

{4:25} böylece İsrail büyük kurtuluş o gün vardı. 

{4:26} kaçmıştı tüm yabancılar geldi şimdi ve 

Lysias neler olduğunu anlattım: 

{4:27} kim, o, duyunca şaşırmış ve 

cesareti, çünkü ben de böyle şeyler yapar gibi 

Kral emredileni yapılan İsrail, ne de böyle şeyler şöyle 



Ona geçmek için gelmek. 

{4:28} bu nedenle takip Lysias seneye toplandı 

birlikte altmış ayak ve beş bin seçim erkekler 

bin atlı, onları bastırmak. 

{4:29} Idumea geldi ve onların çadır kurdu 

Bethsura, yönü ve Judas onları on bin adamla tanıştım. 

{4:30} ve o güçlü ordu gördüğünde dua etti ve 

Sen, Ey kurtarıcı kim bastırmak İsrail'in, dedi, kutsal sanat 

Kulun eliyle güçlü adam şiddet 

David ve gavest ana bilgisayar yabancıların eline, 

Jonathan oğlu Saul ve onun armourbearer; 

{4:31} Bu ordu senin insanların İsrail, elinde Kapa çeneni 

ve kendi güç ve atlılar şaşırmış ne olur: 
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{4:32} hiç cesaret olması ve neden bunları yapmak 

Cesaretine uzak düşmek, ve onları, quake güçlerini 

onların yıkım: 

{4:33} onları döküm onları seviyorum kılıç ile 

Sana ve tüm bu adın bildiğim seninle övgü izin 

Şükran günü. 



{4: onlar savaşa katıldı böylece 34}; ve orada, öldürülen 

ev sahibi Lysias bile onlardan önce yaklaşık beş bin erkek 

Onlar öldürülen. 

{4:35} Lysias görünce ordusunu koymak şimdi uçuş, ve 

Judas asker ve nasıl hazır olduklarını erkeklik 

ya yaşamak ya da cesur bir şekilde ölmek için Antakya gitti ve 

yabancılar ve yapılmış olan bir şirket bir araya 

ordusunu olduğundan daha büyük, o gelmek Tekneleri CE 
tekrar içine 

Judea. 

{4:36} sonra dedi ki Judas ve kardeşlerinde, hani, bizim 

düşmanları bulmaktan vardır: temizlemek için bize gidelim ve 

sığınak'a adamak. 

{4:37} tüm ana bilgisayar kendilerini bunun üzerine monte 

birlikte ve mount Sion gitti. 

{4:38} ve kutsal görünce ıssız ve 

profaned, sunak ve gates yandı ve büyüyen çalılar 

mahkemelerde olduğu gibi bir orman veya birinde dağlar, Evet, 

ve rahipler chambers aşağı çekti; 

{4:39} giysilerini kira ve harika yapan 



ağıt ve döküm külleri üzerine başlarını, 

{4:40} ve düz için zemin yüzlerini üzerine düştü 

ve alarm trompet ile patladı ve doğru ağladım 

cennet. 

{4:41} sonra Judas karşı mücadele için bazı erkekler atandı 

o temizlenmiş kadar kalede olduğunu o 

sığınak. 

{4: suçsuz konuşma rahiplerinin seçti 42}, 

gibi delil olarak zevk oldu: 

{4:43} kim temizlenmiş kutsal alan ve çıplak out 

kirletilmiş taşlar temiz olmayan bir yere. 

{4:44} ve ne zaman onlar ne yapacağını başvurulan gibi 

burnt teklifiyle sunak profaned; 

{4:45} olması gerektiği diye onlar iyi aşağı çekmek olacağını 
düşündüm 

dinsiz kirletti çünkü onlara, bir suçlama olacak: 

niçin onlar aşağı çekti, 

{4:46} ve dağ içinde taşlar koydu 

Orada gelmelidir kadar uygun bir yere, tapınakta bir 

Peygamber ne onlarla yapılmalı sergilemek için. 



{4:47} kanuna göre bütün taşlar alıp 

ve eski göre; yeni bir sunak inşa 

{4:48} ve kutsal ve şeyler yapılan bu 

Tapınağın içinde olduğunu ve mahkemeler kutsal. 

{4:49} onlar da yeni kutsal damarlarının yaptı ve içine 

Şamdan getirdiler Tapınağı ve sunağı yanmış 

arz ve tütsü ve tablo. 

{4:50} ve sunak tütsü, yaktılar ve 

Onlar ışıklı, Şamdan edildi lambalar onlar 

tapınağın ışık verebilir. 

{4:51} Ayrıca somun masanın üzerine kurmak ve 

peçe yaymak ve bütün işleri bitmiş hangi onlar 

yapmaya başlamıştı. 

{4:52} Şimdi on beş ölü ve yirmi dokuzuncu gün 

ay, bu yüz Casleu, ayda denir 

Kırk ve sekizinci yıl, onlar sabah erkenden yükseldi 

{4:53} ve kurban kanuna göre teklif 

Yeni sunak burnt teklifiyle vermişlerdi. 

{4:54} bak, ne zaman ve hangi gün dinsiz vardı 

Bu içinde bile profaned şarkılarla, ithaf edilmiş ve 



citherns ve harps ve ziller. 

{4:55} o zaman herkesin yüzlerini düştü 

ibadet ve verenin kim cennet, Tanrı öven 

Onları iyi bir başarı. 

{4:56} ve ithaf sunak sekiz örttüler 

gün ve sunulan burnt teklifleri ile sevinç, ve 

Kurtuluş ve övgü kurban kurban. 

{4:57} de tapınağın ile ön planda katlı 

kron altın ve kalkanlar; ve kapıları ve 

yenilenen ve üzerlerine kapılar astı chambers. 

{4:58} böylece arasında çok büyük sevinç var mıydı 

insanlar bunun için Sitem dinsiz koyulmuş. 

{4:59} Ayrıca Judas ve kardeşlerinde tüm 

İsrail cemaat Peder, bu gün 

sunak bağlılığı onların sezon tutulmalıdır 

yıla kadar olan sekiz gün, beş alan tarafından ve 

neşe ve sevinç ile Casleu, ayın yirminci günü. 

{4:60} o zaman da onlar inşaatı Dağı Sion kadar 

yüksek duvarlar ve güçlü kuleleri ile yuvarlak hakkında diye 

Ulusların gelmelisin ve onlar yaptığı gibi aşağı basmak 



daha önce. 

{4:61} ve onlar orada kalsın, bir garnizon koymak ve 

Onu korumak için müstahkem Bethsura; insanlar olabilir 

Idumea karşı bir savunma. 

{5:1} Şimdi ne zaman hakkında Milletler yuvarlak duydum 

sunak inşa edilmiş ve daha önce bu gibi kutsal yenilendi 

Onları çok sıktı. 

{5:2} nesil yok etmek düşündüler sanïrïm 

Bunların arasında ve bunun üzerine Jacob başladılar 

öldürün ve insanları yok. 

{5:3} sonra Judas Esau içinde çocuklara karşı savaştı 

Idumea, Arabattine, çünkü onlar Gael kuşatılmış: ve o 

Onlara büyük bir devirmek da onların cesaret kaybolana henüz 
üzerinde ve 

onların ganimet aldı. 

{5:4} yaralanma çocuklarının da hatırladı 

Bean, kim bir tuzak ve bir suç insanlar şöyle olmuştu, 

Bu onlar yatıyordu onlar için şekillerde bekliyor. 

{5:5} o bu nedenle towers de sustur şunları ve 

Onlara karşı encamped ve tamamen, onları yok ve 



o yerde yangın kuleleri yandı ve o vardı 
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orada. 

{5:6} Afterward o çocuklar için üzerinden geçti 

Ammon, o güçlü bir güç ve fazla insanların bulunduğu, 

Timotheus Kaptan ile. 

{5:7} o uzun uzadıya kadar onlarla birlikte, birçok savaş 
savaşmış 

Onu daha önce rahatsız olduklarını; ve onları yamacına. 

{5:8} ve ne zaman o alınan Jazar, kasaba ile 

bunlara ait, Judea döndü. 

{5:9} sonra Galaad monte edildi dinsiz 

girildiği İsrailoğulları karşı birlikte kendilerini onların 

Onları yok etmek için üç aylık dönemler; Ama onlar kaleye kaçtı 

Dathema. 

{5:10} ve Yahuda ve kardeşlerinde, Mektupları gönderen 

Hakkımızda yuvarlak dinsiz birlikte montajı 

bize karşı bizi yok etmek için: 

{5:11} ve alması hazırlanıyorlar 

Biz kaçtı, kaptanı olarak Timotheus kale whereunto 



ev sahibi. 

{5:12} bu nedenle gelmiyor ve bizden teslim onların 

eller, pek çoğumuz öldürülen için: 

{5:13} Evet, yerlerde olduğunu bizim kardeşleri 

Tobie ölene kadar konur: onların eşleri ve çocukları da 

Onlar küçük bir esir ve eşyalarını uzak kaynaklı; 

ve orada yaklaşık bin adam yok. 

{5:14} bu mektuplar vardı henüz okuma, hani, var iken 

diğer peygamberler, giysilerini kira Celile geldi. 

Kim bu bilge bildirdi 

{5:15} ve dedi ki, onlar Ptolemais ve Tyrus, ve 

Sidon, ulusların, tüm Galilee toplanır 

bize tüketmeye bize karşı birlikte. 

{5:16} Şimdi Yahuda ve insanlar duyunca Bunlar 

kelimeler, orada monte büyük cemaat için birlikte 

vardı kardeşleri için ne yapmaları gerektiğini danışın 

sorun ve onlara saldırdı. 

{5:17} sonra Judas Simon kardeşi Seç şöyle dedi 

Sana erkekler, dışarı ve gitmek ve are içinde senin kardeşleri 
teslim 



Celile, ben ve kardeşim içine gidecek Jonathan için 

Galaad ülkesi. 

{5:18} Zacharias, oğlu Joseph ayrıldım ve 

Azarias, ev sahibi kalıntısı ile insanların, kaptanları 

Onu tutmak için Judea içinde. 

{5:19} kime emir, söz verdiği, al 

Siz bu kişi ve siz olun bkz: ücret değil savaş 

tekrar geldik zamana kadar dinsiz karşı. 

{5:20} şimdi Simon üç bin erkek verildi 

Celile içine ve Judas sekiz bin erkekler için gitmek 

Galaad ülke. 

{5:21} sonra Simon nerede dövüştü Celile gitti. 

birçok savaş ile dinsiz, kafir böylece olduğunu 

onun tarafından rahatsızdı. 

{5:22} ve onları Ptolemais; geçit takip etti 

ve orada yaklaşık üç bin dinsiz öldürülen 

Erkekler, kimin ganimet o aldı. 

{5:23} ve bunlardı Celile ve Arbattis, 

eşleri ve çocukları ve tüm sahip oldukları ile 

o onunla aldı ve onları Judea ile getirilen 



büyük bir sevinç. 

{5:24} Judas Maccabeus da ve kardeşi Jonathan 

Jordan üzerinde gitti ve üç gün yolculuk seyahat 

vahşi, 

{5:25} gelen Nabathites ile tanıştıkları 

Onlara barışçı bir şekilde her şey söyledik 

Bu Galaad arazi içinde onların kardeşleri için olmamış: 

{5:26} ve bu kaç tanesinin içinde çeneni 

Bosora ve Bosor ve Alema, Casphor, işaretlenmiş, ve 

Carnaim; Bütün bu şehirler güçlü ve büyük şunlardır: 

{5:27} ve bu şehirlerin kalan çeneni 

Yarın için Galaad, ve buna karşı ülkenin onlar 

kaleleri karşı ve onların ana bilgisayar getirmek için tayin 
ediyorum 

onları almak ve onları hepsini bir günde yok etmek için. 

{528:} hereupon Yahuda ve ev sahibine döndü aniden 
tarafından 

vahşi Bosora Allah'a yolu; ve o vardı 

Şehir kazandı, o kenarı ile tüm erkekleri öldürdü 

kılıç ve onların ganimet aldı ve ateş, şehir yandı 

{5:29} nereden o gece tarafından kaldırıldı ve kadar gitti 



o kaleye geldi. 

{5:30} ve onlar baktı sabah erkenden ve, 

Hani, merdivenler taşıyan bir sayısız kişi vardı 

ve savaşın, kalenin almak diğer motorları: onlar için 

onlara saldırdı. 

{5:31} zaman Judas bu nedenle gördüm savaş olduğunu 

başladı, ve ile cennete, şehrin cry çıktım 

trompet ve mükemmel bir ses, 

{5:32} bu gün için savaşmak onun ana dedi, 

kardeşleri. 

{5:33} o ileri gitti onların arkasında üç şirketler, 

kim onların trompet sesi ve dua ile ağladım. 

{5:34} bu olduğunu bilerek Timotheus, sonra ev sahibi 

Maccabeus, ondan kaçtı: onlarla yamacına duyduğum bir 

büyük katliam; böylece orada onlardan o gün öldürüldü 

yaklaşık sekiz bin kişi. 

{5:35} bu işi, Judas bir yana döndü Maspha için; ve sonra 

onu aldı ve tüm erkekler orada öldürdü saldırıya, 

ve bunların ganimet alınan ve ve ateşle yanmış. 

{5:36} oradan o gidip Casphon aldı, Maged, 



Bosor ve Galaad ülkenin diğer şehirler. 

{5:37} bunları Timotheus toplanan sonra başka bir 

ev sahibi ve brook Raphon karşı encamped. 

{5:38} Judas getiren ev sahibi, çeşitlenmiştir için adam gönderdi 

Onu kelime söyleyerek, tüm Hakkımızda yuvarlak dinsiz 

Onlara monte, çok büyük bir ev sahibi bile. 

{5:39} o da onlara yardım etmek için Arap işe ve 

brook, hazır ötesinde kendi çadır kurdu 

Gel de sana karşı mücadele. Bu Judas buluşmaya gitti 
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onları. 

{5:40} sonra Timotheus ev sahibine, kaptanları dedi 

Eğer o geçmek Yahuda ve ev sahibine brook, ne zaman gelecek 

ilk önce bize dediler, biz ona dayanmak mümkün 
olmayacaktır; için 

bize karşı çok fazla geçerli olacaktır: 

{5:41} ama o korkuyor ve nehrin ötesinde kamp Eğer biz 

Ona git ve ona karşı hakim. 

{5:42} Judas brook geldiğinde, o neden şimdi 

brook tarafından kalır insanların din bilginleri: kim Allah'a 



verdiği emir, söyleyerek, acı içinde kalmak için hiçbir erkek 

kamp ama izin savaşa gel. 

{5:43} onları ve tüm insanlar ilk üzerinden gittim 

Onu sonra: önce rahatsızdı sonra bütün dinsiz, 

Onu, silahlarını fırlatıp kaçtı ve tapınağın bu 

Carnaim yapıldı. 

{5:44} ama şehri aldı ve tapınağın ile yandı 

Tüm bu orada vardı. Böylece Carnaim, ben de bastırılmış 

Judas'ın daha önce daha fazla ayakta duruyordu. 

{5:45} sonra Judas toplandı birlikte tüm İsrailoğulları bu 

Galaad, ülkeden en azından vardı şöyle 

en büyük, hatta onların eşleri ve çocukları ve onların şeyler 

sonuna kadar içine gelebilirler çok büyük bir ev sahibi 

Musevi. 

{5:46} şimdi geldiklerinde Ephron (Bu bir 

büyük şehir şekilde gidebilir gibi çok iyi güçlendirilmiş) 

--dan o, ya sağ taraftan açamadı veya 

Sol, ama mutlaka ihtiyacı ortasında geçmek. 

{5:47} o zaman onları dışarı ve durdu kapattılar şehrin 

taşlarla kapıları. 



{5:48} whereupon Yahuda onlara içinde barışçı gönderdi 

şekilde, söyleyerek, bize gitmek senin kara geçmesine izin bizim 

kendi ülke ve hiçbiri herhangi bir zarar yapmak; Biz sadece 
olacak 

yürüyerek geçer: yine onlar O'na açık değildir. 

{5:49} den dolayı Judas komuta olmak bir bildiri 

yapılan ana herkes onun adım 

nerede olduğunu yerde çadır. 

{5:50} askerler kurdu ve tüm şehir saldırdı 

o gün ve bütün gece, zamana kadar boyu şehriydi 

onun ellerine teslim: 

{5:51} kim sonra kenarına ile tüm erkekleri öldürdü 

kılıç ve şehir rased ve bunların, ganimet aldı ve 

kentin içinde öldürülen onları geçti. 

{5:52} bu girdikten sonra onlar Jordan üzerinde büyük 

düz Bethsan önce. 

{5:53} ve Judas toplandı birlikte bundan gelen 

arkasında ve insanlar sonuna kadar tavsiyesinde geçelim, bağ 

Yahudiye geldiler. 

{5:54} onlar Dağı Sion için sevinçle gittim ve 



sevinç, çünkü nereye onlar burnt teklifleri, teklif değil 

Onlardan biri öldürülen kadar huzur içinde döndü. 

{5:55} şimdi Yahuda ve Jonathan olarak ne zaman olduğunu 

Galaad arazi ve Simon kardeşi Celile önce 

Ptolemais, 

{5:56} Joseph Zacharias ve Azarias, kaptanları oğlu 

cesur eylemleri ve savaşçı işler garnizon duydum 

hangi onlar yapmıştı. 

Nedenini söylediler, {5:57} bize de bize bir isim olsun, 

ve Hakkımızda yuvarlak dinsiz karşı savaşmaya git. 

{5:58} öylesine ne zaman onlar şarj garnizon şöyle vermişti 

onlarla olduğunu, Jamnia doğru gittiler. 

Gorgias ve adamları şehre dışarı {5:59} sonra geldi 

Onlara karşı mücadele. 

{5:60} ve bu yüzden, Joseph ve Azaras koymak 

uçuş ve Judea sınırları takip: ve orada 

o gün iki İsrail halkının öldürülen 

bin adam. 

{5:61} böylece orada arasında büyük bir devirmek olduğunu 

İsrailoğulları, onlar Allah'a itaat değildi çünkü 



Judas ve onun kardeşleri, ama düşünce bazı cesur hareket 
yapmak. 

{5:62} bu adamlar bu tohum değil geldi bunların yanında, 

kimin eli tarafından İsrail kurtuluş verildi. 

Adam Yahuda ve kardeşlerinde {5:63} Howbeit olduğunu 

tüm İsrail ve her şeyden görünürde büyük ölçüde ünlü 

dinsiz, her nerede kendi adını duymadım; 

{5:64} gibi diyor insanlar onlara monte 

neşeli acclamations ile. 

{5:65} sonra gitti Judas ileri kardeşleri ile ve 

doğru Land Esau çocuklara karşı savaştı 

nerede o yamacına Hebron ve bunların kasabalar, Güney ve 

Kale çekti ve kuleleri bunların yandı 

hakkında yuvarlak. 

{5:66} oradan da içine gitmek götürdü 

Filistin ve Samaria geçti. 

{5:67} bu konuda bazı rahipler, gösteriş için arzulu zaman 
onların 

kahramanlık, savaşta öldürülen bunun için çıktılar savaşmak için 

unadvisedly. 

{5:68} bu yüzden Judas Azotus diyarında döndü 



Filistin, ve ne zaman onların sunaklar çekmişti ve 

oyma görüntülerini ateşle Yakılan ve şımarık onların 

şehirler, Yahudiye döndü. 

O zaman hakkında {6:1} ile seyahat Antiokus Kral 

yüksek ülkeler duydum ki, o Elymais ülkede 

Persia büyük zenginlik için gümüş, ünlü bir şehir olduğunu ve 

Altın; 

{6:2} ve içinde vardı çok zengin bir tapınak, neyin 

edildi kaplamaları altın ve bebekler göğüslükler ve kalkanlar, 
hangi 

İskender, Philip'in, hüküm süren Makedon kralın oğlu 

ilk Yunanlılar arasında orada bırakmıştı. 

{6:3} duyduğum o geldi ve şehri ele için aranan ve 

Bunu berbat etmek; Ama o was değil güçlü, çünkü onlar şehir, 

Bunların uyarı vardı, 

Ona karşı {6:4} Rose savaşta-up: Bu yüzden kaçtı, ve 

büyük ağırlık ile oradan ayrıldı ve girildi 

Babylon. 

{6:5} bunların yanında orada ona haber getiren geldi 
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İran, içine bu ülkesine karşı gitti orduları 

Judea, uçuş için konulmuştur: 

{6:6} ve büyük bir ileri ilk giden o Lysias 

güç uzak Yahudilerden sürüldü; ve onların olduğunu 

güçlü zırh ve güç ve ganimet deposu tarafından yapılmış, 

hangi onlar vardı orduları kazanılmış vardı 

yok: 

{6:7} da bu iğrenç çekilmiş 

o Kudüs'te sunak ve bunun üzerine kurmuştu 

onlar hakkında yüksek duvarlı sığınak olarak compassed 

daha önce ve onun şehir Bethsura. 

{6:8} kralın bu sözleri duyunca, o şimdi 

hayret ve acıyor taşındı: Bunun üzerine onu yatırdı 

onun üzerine yatak ve değil çünkü keder için hasta düştü 

o baktı gibi onu başına gelen. 

{6:9} ve orada günlerce devam etti: onun keder oldu 

Şimdiye kadar daha, ve o gerektiğini hesap yaptı 

ölmek. 

{6:10} duyduğum bütün arkadaşları için arayıp, söyledi 

Onlara, uyku gözlerim ve kalbim gitti 



çok bakım için faileth. 

{6:11} ve kendimi ile ne sıkıntı düşündüm 

Ben gel ve ne kadar büyük bir sel sefalet neyin oldu? 

Şimdi ben! için bol ve tüm gücümle sevgili oldu. 

{6:12} ama şimdi, yaptığım kötülükler hatırlıyorum 

Kudüs ve altın ve gümüş tüm gemileri aldı 

Bu orada vardı ve sakinleri yok etmek gönderilen 

Judea bir neden olmadan. 

{6:13 Bu nedenle bu bunun için bunlar neden algıladıkları} 

sorun bana gel ve, işte, aracılığıyla eridim 

garip bir ülkede büyük keder. 

{6:14} sonra denilen o Philip için onun arkadaşlarından biri kim 

onun bölge üzerinde İmparator yaptı, 

{6:15} ve ona taç ve onun bornoz ve onun verdi 

mühür, onun oğlu Antiochos, getirmelidir sonuna ve 

İngiltere için onu besler. 

{6:16} bu yüzden Kral Antiochos orada yüz içinde öldü kırk 

ve dokuzuncu yıl. 

{6:17} şimdi Lysias tanıdığımda Kral öldü, o 

o kadar varlık getirdiği oğlu Antiochos ayarla 



genç, saltanat onun yerine ve onun adını Eupator dedi. 

{6:18} Bu konuda zaman kapa çeneni kule vardı onlar 

İsrailoğulları sığınak hakkında yuvarlak ve her zaman aranan 

onların acı ve dinsiz güçlendirilmesi. 

{6:19} den dolayı onları, yok etmek amaçlar Judas, 

birlikte onları kuşatan bütün kişi aradı. 

{6:20} bir araya geldi, ve onlar içlerinde kuşattı 

yüz ve fiftieth yıl ve o yapılan vuruş için bağlar 

onları ve diğer motorları karşı. 

{6:21} onları kuşatılmış bazılarını aldım Howbeit 

İleri, kime dinsiz bazıları İsrail katıldı 

kendileri: 

{6:22} ve kralın gitti ve dedi ki, ne kadar 

ere sen yargı yürütmek ve intikamını almak olacak bizim 

Kardeşler? 

{6:23} biz babanı hizmet etmek ve yapmak için istekli olmuştur 

bize, olurdu gibi ve onun buyruklarını; itaat etmek 

{6:24} için hangi neden onlar bizi kuşatan 

Kule ve bizden yabancılaşmış: Ayrıca çoğumuz olarak 

onlar ışık olabilir onlar öldürdü ve bizim devralma şımarık. 



{6:25} ben de onların el karşı gergin 

Bize sadece, ama kendi sınırları da karşı. 

{6:26}, bak, onlar kulenin kuşatmış olan bu gün 

Onu almak için Kudüs'teki: Kutsal de ve Bethsura 

Onlar güçlendirilmiş. 

{6:27} den dolayı sen onları hızlı bir şekilde, değil engelliyorsa 

Bunlar, daha büyük şeyler de eceksin yapacaklar 

Onları ekarte etmek muktedir. 

{6:28} kızgındı Kral bunu duyunca, şimdi ve 

Bütün arkadaşları ve onun kaptanı bir araya 

Ordu ve bu da şarj at vardı. 

{6:29} orada da ona diğer krallıklar geldi, 

ve Isles deniz, Kiralık askerler bantları. 

{6:30} ordusunu sayısı bir yüz olduğu kadar 

bin kahya ve yirmi bin atlı ve iki 

ve otuz filler savaşta icra. 

{6:31} bunlar Idumea ile gitti ve karşı meydan 

Günlerce saldırdılar, motorları yapma Bethsura, 

savaş; Ama onlar Bethsura çıktı ve onları yaktı 

ateş ve kahramanca savaştı. 



{6:32} kuleden kaldırıldı bu Judas üzerine ve 

Bathzacharias, Kral'ın kampı Beka perdeli. 

{6:33} o zaman çok erken yükselen Kral şiddetle yürüyen 

ile ev sahibi Bathzacharias, nereye orduları yapılan doğru 

Onları savaşa hazır ve trompet sesi geliyordu. 

{6:34} ve sonuna kadar onlar filler yol açabileceğini 

savaşmak için onlar shewed onları üzüm kan ve 

dut. 

{6:35} Ayrıca hayvanlar arasında bölünmüş 

orduları, ve her fil için tayin ettikleri bin 

Erkekler, üzerinde kat adi posta ile ve kask pirinç ile silahlı 

başlarını; ve bunun, her hayvan için Peder vardı 

En iyi beş yüz atlı. 

{6:36} bunlar her fırsatta hazır: wheresoever 

canavar oldu ve whithersoever canavar gitti, onlar gitti 

Ayrıca, ikisi de ayrıldı onlar ondan. 

{6:37} ve hayvanlar güçlü kuleleri vardı 

her biri kapalı ve hızlı kolan ahşap 

Onlara aygıtlarla: Ayrıca her biri vardı iki 

ve onlara, yanında savaştı 30 güçlü adam, 



Onu dışladı Hint. 

{6:38} atlılar kalıntısı gelince, onlar onları ayarla 

Bu yan ve bu tarafında iki parça veren konağın 

Onları işaretler ne yapmak ve her yerde ortasında harnessed 

sırada. 
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{6:39} şimdi ne zaman güneş parlıyordu altın kalkanlar 

ve pirinç, dağlar, onunla ışığın ve gibi tuttu 

ateş lambaları. 

{6:40} üzerine yayıldığını Kral'ın ordusu parçası 

yüksek dağlar ve vadiler aşağıda, onlar parçayı 

güvenli bir şekilde ve sırayla yürüdü. 

{6:41} tüm gürültü duydum niçin onların 

çok sayıda ve şirket, yürüyüş ve 

Emniyet kemeri sarsma taşındı: Ordu çok oldu 

büyük ve güçlü. 

{6:42} sonra Judas ve ev sahibine yakın çekti ve girdi 

savaşa ve orada Kral'ın ordusu altı öldürülen 

yüz adam. 

{6:43} Eleazar da, ismi Savaran, bu algılama 



Kraliyet koşum takımı ile silahlı yaratıktan biri daha yüksek 

tüm geri kalan ve Kral onu, üzerine olduğunu varsayalım 

{6:44} kendini, belki de sonuna kadar tehlikeye 

onun insanların sunmak ve onu kalıcı bir isim olsun: 

{6:45} cesurca ile onun üzerine kaçtı sanïrïm 

sağ taraftan ve cinayetin savaşın ortasında 

Sol, böylece ondan her iki tarafta ayrıldı. 

{6:46} hangi bitmiş, o fil altında süzüldü ve 

onun altında itme ve onu öldürdü: Bunun üzerine fil düştü 

onun üzerine, aşağı ve o öldü. 

{6:47} Howbeit gücünü görmek Yahudiler geri kalanı 

Kral ve onun güçlerinin şiddet uzak döndü 

onları. 

{6:48} o zaman Kral'ın ordusu Kudüs'e yükseldi 

onları karşılamak ve Kral onun çadır Judea karşı meydan ve 

Mount Sion karşı. 

{6:49} ama Bethsura içinde olan onlarla yaptı 

Barış: çünkü onlarda Hayır onlar şehir dışına geldi 

erzak orada kuşatma, dinlenmek için bir yıl olmak dayanmak 

arazi. 



{6:50} Kral Bethsura aldı ve orada bir garnizon ayarla 

Onu tutmak için. 

{6:51} sığınak'a gelince, o kadar gün kuşatılmış: 

ve motorları ve oyuncular için aletleri ile set orada topçu 

Yangın ve taşlar ve Dart ve askılar döküm parçalar. 

{6:52} onlar da motorları karşı yaptı bunun üzerine onların 

motorları ve onları savaş uzun sezon tuttu. 

{6:53} henüz sonunda, onların gemileri erzak olmak 

(bunun için yedinci yıl ve onlar vardı Judea içinde öyleydi 

Öteki uluslara teslim, kalıntısı kadar yemiş 

Mağaza;) 

{6:54} orada vardı ama birkaç kutsal alan, çünkü yaptı 

kıtlık çok onlara karşı mecburen oldukları geçerli 

kendilerini dağıtmak için her erkeğin kendi yerleştirin. 

{6:55} Lysias duydum o zaman diyeceğim ki, o Philip, kime 

Antiokus Kral, o whiles yaşamış, getirmek için tayin ediyorum 

oğlu Antiochos, o-ebilmek var olmak Kral, 

{6:56} döndürdü İran ve medya, dışarı ve 

Kral'ın ana bilgisayar da onunla gitti ve o istedi 

O'na işlerine iktidar al. 



{6:57} gittiğini duyduğum tüm acele ve söyleniyor 

Kral ve ev sahibi ve şirket, kaptanı biz 

Her gün çürüme ve bizim erzak küçük ve yer biz 

Allah'a yatıyordu kuşatma güçlüdür ve Krallık işleri yalan 

bize bağlıdır: 

{6:58} Şimdi bu nedenle bu adamlar ile arkadaş olalım, 

ve onlarla birlikte ve onların nation ile barış yapmak; 

{6:59} ve olacağınasöz ile onları, onlar sonra yaşamak 
zorundadır 

onların yasaları, daha önce yaptıkları gibi: onlar bu nedenle 
vardır 

memnun ve tüm bu şeyler, çünkü yapmış biz 

onların yasaları iptal. 

{6:60} Yani Kral ve prensler içerik: 

Niçin onlara barış yapmak için gönderilen; ve onlar 

Bunların kabul. 

{6:61} da Kral ve prensler Allah'a yemin ettim 

Onları: Bunun üzerine onlar güçlü tutun dışarı gitti. 

{6:62} sonra mount Sion girilen Kral; Ama ne zaman 

o yer gücünü gördüm, onun yemin kırdı o 

yapmış ve duvar çekmek için emir verdi 



hakkında yuvarlak. 

{6:63} Afterward, o bütün aceleyle ayrıldı ve döndü 

Antakya, Philip efendisi olmak nerede bulduğunu şöyle 

Şehir: ona karşı mücadele etti ve şehri zorla aldı. 

Yüz ve bir ve fiftieth yıl Demetrius {7:1} 

Selevkos oğlu Roma'dan ayrıldı ve ile geldi 

çok az insanın Allah'a Karadeniz kıyısında bir şehir ve orada Kral 
oldu. 

{7:2} ve ataları, saraya girerken 

Bu yüzden, kuvvetlerini Antiokus ve Lysias, e atmıştı 

O'na getir. 

Ne zaman biliyordu, dedi, {7:3} den dolayı değil izin vermek 
beni 

yüzlerini görüyorum. 

{7:4} böylece ev sahibine onları öldürdü. Demetrius şimdi 
otelde yapıldı. 

onun Krallık tahtına ayarla, 

{7:5} şu O'na bütün kötü ve dinsiz gelmiş 

İsrail, Alcimus, yüksek olması müşkül olan erkekler 

Rahip, kaptanları için: 

{7:6} ve insanlar söyleyerek, kralın suçladılar 



Judas ve kardeşlerinde tüm senin sokulgan öldürülen ve tahrik 

bize kendi topraklarımızı dışında. 

{7:7} şimdi bu nedenle sen trustest bazı adam göndermek, 

ve bırak git ve ne havock arasında kıldı görmek 

bize ve Kral'ın arazi ve tüm ile onları cezalandırmak izin 

Onlara yardım onları. 

{7:8} sonra Kral Bacchides, kralın arkadaşı açmadı, 

Kim sel karar verdi ve büyük bir adamdı 

Krallık ve kralın sadık, 

{7:9} bu kötü Alcimus ile onu yolladı kime 

o yüksek rahip yaptı ve o almak gerektiğini emretti 

İsrailoğulları intikamı. 

{7:10} Onlar ayrıldı, ve büyük bir güç ile geldi 
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arazi nerede onlar Judas için peygamberler gönderdi Yahudiye, 

ve kardeşlerinde barışçı ile kelime etmemistir. 

{7:11} ama sözlerini için; hiçbir kulak verdiler gördükleri için 

Onlar büyük bir güç ile gelmek. 

{7:12} sonra Alcimus araya orada ve 

Bacchides adalet gerektirecek şekilde din bilginleri, bir şirket. 



{7:13} arasında ilk Assideans vardı şimdi 

onları huzur aranan İsrail çocukları: 

{7:14} için söylediler, bir tohum bir rahip 

Aaron bu orduyla gel ve bizi yanlış yapacak. 

{7:15} onlara, yani o spake peaceably ve Allah'a uydurmadım 

Onları söyleyerek, biz-temin etmek zarar ne sizin ne de 

arkadaşlar. 

{7:16} bunun üzerine ona inandılar: o yine yer aldı 

altmış insanların ve onlara bir günde öldürdü göre 

yazdığı kelimeler 

{7:17} eti senin Azizler için onlar, döküm var ve onların 

kan yuvarlak Jerusalem hakkında değiştirdiler var ve vardı 

Onları gömmek için hiçbiri. 

{7:18} duyduğum korku ve korku onları tüm düştü 

dedi, ben de gerçek insanlar, ne de 

doğruluk onlara; Mutabakat kırık için 

ve onlar-den yapılmış yemin. 

{7:19} bundan sonra Kudüs'ten, Bacchides kaldırıldı 

ve onun çadır nereden gönderildiğini ve aldı Bezeth içinde 
meydan 



Onu terk erkek birçok ve emin 

Ayrıca insanlar ve onları öldürülen o onları içine dökme 

büyük çukur. 

{7:20} sonra işlenen o ülke için Alcimus, ve 

Onunla ona yardım etmek için bir güç yaptı: Bacchides için 
gittim 

Kral. 

{7:21} ama Alcimus yüksek rahiplik için uğraş. 

{7:22} ve O'na tüm sorunlu gibi başvurdu 

insanlar, kim, onlar Juda arazi içine kazanılmış vardı sonra 
onların 

güç, çok İsrail'de zarar verdi. 

{7:23} şimdi Judas görünce bütün yaramazlık o Alcimus 

ve onun şirket İsrailoğulları arasında bile yukarıda yapmıştı 

dinsiz, 

{7:24} Judea yuvarlak bütün kıyıları dışarı çıktı 

yaklaşık ve üzerinden isyan onlardan intikam aldı 

o, öyle ki onlar durst artık ülkeye ileri git. 

{7:25} Alcimus görünce diğer tarafta, bu Judas 

ve onun şirket üstünlük kazanılmış vardı ve bunu biliyordun 

o onların gücünün uymak mümkün değildi, tekrar döndü 



Kral ve dedi ki tüm de en az onlar olabilir. 

{7:26} o zaman Kral Nicanor, biri onun onurlu gönderdi 

Prens, ölümcül çıplak bir adam ile İsrail nefret 

insanları yok etmek emir. 

{7:27} Nicanor Kudüs'e büyük bir güçle; geldim. 

ve Judas ve kardeşlerinde etmemistir ile gönderilen 

dost sözler, söz, 

{728} orada benimle sizin aranızda hiçbir savaş olsun; Yaparım 

gelmek ile birkaç adam, barış içinde görebilirsiniz. 

{7:29} Bu nedenle Judas için geldi ve onlar bir selam 

başka bir peaceably. Yine düşmanları için hazırlanmıştır 

Judas şiddet tarafından götürün. 

{7:30}, Judas için biliniyordu sonra hangi şey 

o ona hile ile boğaz korkmuş-in geldiğini 

Onu ve O'nun yüzünü daha fazla görmek. 

{7:31} Nicanor de, ne zaman gördüm avukatı olduğunu 

keşfedilen, Judas karşı mücadele için dışarı çıktı 

Capharsalama: 

{7:32} Nicanor'ın tarafında hakkında orada öldürülen nerede 

Beş bin erkek ve diğer David şehir kaçtı. 



{7:33} bu kadar Dağı Sion, Nicanor girdikten sonra ve 

kutsal alanın dışına rahiplerinin belirli geldi ve 

Bazı insanların onu peaceably selamlayın yaşlıların, 

ve sergilemek için onu için teklif edildi yanmış kurban 

Kral. 

{7:34} ama onları alay ve onlara, güldü ve 

Onları utanç verici, kötü muamele ve spake gururla, 

{7:35} ve uydurmadım söyleyerek, sürece Judas onun gazabını 
ve 

Hiç gelirsem ellerime, şimdi ev sahibine teslim 

tekrar Emanet, evi yanacak: ve o ile 

büyük bir öfkeyle dışarı çıktı. 

{7:36} sonra rahipler girilen ve daha önce durdu 

Altar ve tapınağın, ağlayan ve söyleyerek, 

{7:37 sen, ya Rab, bu evi çağrılacak seçin} 

Senin adına ve dua ve dilekçe için bir ev senin 

insanlar: 

{7:38} bu adam ve onun ana intikamı ve onlara izin 

kılıçla düşmek: onların başkaldırıların hatırlıyorum ve acı 

Onları daha fazla devam etmek için. 



{7:39} Nicanor Jerusalem dışarı gitti ve onun meydan 

Bethhoron, onu bir Konağı Suriye dışına buluştuğu çadırda. 

{7:40} ama Judas meydan Adasa içinde üç bin ile 

Erkekler, ve orada o söyleyerek, dua 

{7:41} ya Rab, ne zaman onlar were kralı gönderilen 

şehri Asurlular, senin melek, dışarı çıktım ve yamacına 

bir yüz fourscore ve beş bin tane. 

{7:42} yine de sen bize bu gün önce bu ana bilgisayar yok, 

geri kalan o blasphemously konuşulan biliyor olabilir 

Senin kutsal karşı ve yargıç sen onu onun göre 

kötülük. 

{7:43} çok Adar ayın on üçüncü günü hosts 

savaşa katıldı: ama Nicanor'ın ev sahipliği yapmış bulmaktan ve 
o 

Kendini ilk savaşta öldürüldü. 

{7:44} Şimdi Nicanor'ın ana bilgisayar görünce o öldürüldü, 

Onlar silahlarını fırlatıp ve kaçtı. 

{7:45} o zaman onlara bir günlük yolculuk, takip 

Gazera Allah'a Adasa sonra onlarla bir alarm sondaj 

onların trompet. 
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{7:46} bunun üzerine tüm kasabaları dışında ileri geldiler 

Judea hakkında yuvarlak ve onları kapalı; Böylece onlar, dönüm 

Tüm ile geri onlara bu onları takip etti, öldürülen edildi 

kılıç ve onlardan biri kaldı. 

{7:47} ganimet ve av, daha sonra aldılar ve 

Nicanors baş ve sağ elinde, o yamacına 

Bu yüzden gururla uzanmış ve uzak, getirdi ve 

Jerusalem doğru onları astı. 

{7:48} insanlar sevindiler büyük ölçüde bu neden ve onlar için 

o gün bir büyük sevinç gün devam etti. 

{7:49} onlar rütbesi yıllık bu gün tutmak için bunların yanında 

Onüçüncü adar olmak. 

{7:50} böylece bir süre kalan Juda arazi oldu. 

{8:1} şimdi Judas olduğunu duydum Romalılar, onlar 

güçlü ve cesur adamlardı ve gibi sevgiyle istiyorsunuz 

Tüm bu onlara katılmış kabul etmek ve yapmak bir 

Tüm bu onlara geldi ile dostluk Ligi; 

{8:2} ve bu büyük kahramanlık insandılar. Bu söylendi 



Onu aynı zamanda onların savaşları ve asil hangi yaptıklarını 
görür 

Galatyalılar arasında ve nasıl onları fethetti, 

ve haraç altında; 

{8:3} ve ne onlar yapmış İspanya, ülkede 

kazanan olan altın ve gümüş madenlerinin 

Orada; 

{8:4} ve kendi ilke ve sabır tarafından onlar vardı 

Sanki çok onları uzakta yer fethetti; 

ve aynı zamanda onlardan karşı geldiği krallar 

ya onları, rahatsızdı kadar toprak parçası 

ve böylece geri kalan verdin onlara bir büyük, devirmek 

Onlara haraç her yıl: 

{8:5} Bu, yanında savaşta rahatsızdı nasıl 

Başkalarıyla Citims Philip ve Perseus, kralı bu 

Onlara karşı kendilerini kaldırdı ve bunların üstesinden: 

{8:6} nasıl da Asya'nın büyük Kral Antiochos bu 

Onlara karşı bir yüz yirmi olan savaşta geldi 

Filler, atlılar ve savaş arabaları ve çok büyük 

Ordu, onlar tarafından rahatsızdı; 



{8:7} ve nasıl onlar onu hayatta aldı ve bu covenanted 

o ve onun peşinden hüküm gibi büyük bir haraç ödemek 
gerekir, 

ve rehineler ve bu da üzerinde anlaşma vermek, 

{8:8} ve ülke Hindistan ve medya ve Lydia ve 

hangi onlar ondan aldım ve verdim goodliest ülkeleri, 

Kral Eumenes için: 

{8:9} bunların yanında nasıl Yunanlılar tespit 

Gel ve onları yok; 

{8:10} ve bu onlar, bunların gönderilen bilgi sahibi 

Onlara karşı belirli bir Kaptan ve onlarla mücadele öldürdü 

onları ve taşınan uzak esirler birçok eşleri ve 

onların çocukları ve onları şımarık ve aldı 

kendi toprakları ve onların güçlü tutar çekti ve getirdi 

Onları kendi görevlileri bu gün şöyle olmalı: 

{8:11} bu onu nasıl yok ettiler yanı sıra, söylendi ve 

tüm diğer krallıklar ve Isles kendi egemenliği altında getirdi 

herhangi bir zamanda onları direndi; 

{8:12} ama arkadaşlarınız ve onları dayanıyordu gibi 

amity tuttular: ve onlar Krallık fethetti 



hem çok ve hemen hemen tüm bu onların adını duymuş gibi 
insomuch 

onları korkuttu vardı: 

{8:13} da bu, kimin bir Krallık için yardım eder misin, 

Bu saltanat; ve kime yine onlar ki, onlar yerinden: 

son olarak, büyük ölçüde olduklarını Yüce: 

{8:14} henüz tüm bu hiç biri için bir taç giydi ya da yapıldı. 

Böylece büyütülmüş olabilir için mor olarak Tunceli: 

{8:15} nasıl onlar yapmıştı kendileri için Ayrıca bir 

Senato Binası, onda üç yüz yirmi adamlar oturdu 

her zaman sonuna kadar insanlar için danışmanlık Konseyi 
günlük, 

Onlar de sipariş edilebilir: 

{8:16} ve onlar onların hükümet bir taahhüt 

adam her yıl, tüm ülke üzerinde ve bu karar verdi 

tüm ne oldu bir ve o itaatkâr vardı 

kıskançlık ne de aralarında emmulation. 

{8:17} bunları dikkate alınarak, Judas açmadı 

Eupolemus oğlu John, Accos, oğlu ve Jason 

Eleazar, oğlu, onları bir lig yapmak için Roma'dan için 

dostluk ve onlarla birlikte Konfederasyon, 



{8:18} ve onları boyunduruğu götüreceklerine intreat için 

Onlardan; Bu gördüm için Yunanlılar Krallığı 

İsrail ile kulluk baskı. 

{8:19} olan Roma'ya gittiler bu nedenle bir çok 

büyük yolculuk ve Senato, giren nerede onlar buyurdu 

ve dedi ki. 

{8:20} Judas Maccabeus onun kardeşleri ve insanlarla 

Yahudilerden, size, bir Konfederasyon yapmak bize göndermiş 

Barış sizinle, ve biz kayıtlı, 

Konfederasyon ve arkadaşları. 

{8: Bu konuda Romalılar de memnun Yani 21}. 

{8:22} ve bu mektubu kopyasını hangi Senato 

geri tekrar pirinç ve gönderilen tablolarda Kudüs'e yazdı, 

Bu orada onlar tarafından bir anma töreni barış olabilir ve 

Konfederasyon: 

{8:23} iyi bir başarı olarak Romalılar ve kişiler 

Yahudilerin, denizden ve karadan sonsuza dek: kılıç da ve 

düşman onları uzak olması, 

{8:24} herhangi bir savaş Romalılar üzerine önce gelirse veya 

herhangi bir kendi mülkü boyunca onların confederates, 



{8:25} Yahudiler halkı onları, olarak zaman yardımcı olacaktır 

, onların kalp ile atanır: 

{8:26} ben de onlar bu onlara herhangi bir şey vermek 

savaş onlara yapmak veya them erzak, silah ile yardım, 

para veya gemi olarak Romalılar iyi görünüyordu; 

Ama herhangi bir şey almadan onların sözleşmeleri devam 

Bu nedenle. 

{8:27} aynı şekilde de, savaş üzerine ilk gelirsen 

ülkedeki Yahudilerin Romalılar onları tüm ile yardımcı olacaktır 

kalp, zaman onları atanır gibi göre: 

{8:28} de erzak almak onları verilecektir 

Onlara karşı bir parçası ya da silah, ya da para ya da gemi, o 
indirdiği 
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Romalılar için iyi görünüyordu; Ama onlar devam onların 

sözleşmeleri ve hile olmadan. 

{8:29} Bu makaleler göre Romalılar yaptın bir 

Yahudiler insanlarla olacağınasöz. 

{8:30} Howbeit bundan sonra Eğer bir parti ya da diğer 

eklemek veya herhangi bir şey azaltmak için karşılamak 
düşüneceğim olabilir 



Bunu kendi zevkleri ve olursa olsun onlar ekleyelim veya 

almak uzakta kabul. 

{8:31} ve kötülükler dokunmadan olarak bu Demetrius doth için 

Yahudiler, biz O'na, söyleyerek, niçin sen yazdım 

Senin boyunduruğu ağır bizim arkadaş ve confederates yapılan 

Yahudiler mi? 

{8:32} Eğer bu nedenle artık sana karşı şikayet 

Biz onları adalet yapmak ve seninle deniz ve tarafından 
mücadele olacak 

arazi. 

{9:1} Ayrıca, Demetrius Nicanor duyunca 

ve ev sahibine savaşta öldürülen, Bacchides gönderilen ve 

Alcimus ikinci kez Yahudiye ve ile arazi içine 

onları ev sahibine Şef gücü: 

{9:2} Galgala için kim ileri Bu arada gitti boyunca yürütür 

ve onların çadır Masaloth, Arbela içinde olan önce meydan 

ve sonra onlar kazanmıştı, onlar çok insan öldürdü. 

{9:3} da ilk ay yüz elli ikinci ve 

yıl: Jerusalem önce encamped 

{9:4} nereden onlar kaldırıldı ve Berea için gitti, 



Yirmi bin kahya ve iki bin atlı ile. 

{9:5} Şimdi Judas Eleasa ve üç onun çadır kurdu 

Onunla bin seçilmiş adam: 

{9:6} o diğer orduya çok sayıda görüşen 

büyük korkuyor yara vardı; Bunun üzerine birçok iletti 

kendilerini dışarı Host, insomuch onları mesken olarak Hayır 

daha fazla ama sekiz yüz adam. 

{9:7} zaman Judas bu nedenle gördüm, onun ana bilgisayar sızdı 

ve içinde savaş onun üzerine ağrıyan sıkışık sıkıntılı 

zihin ve çok, için o toplamak için vaktim olmadı sıkıntılı 

Onları birlikte. 

Kaldı {9:8} yine de onlara dedi, izin 

bize ortaya çıkan ve düşmanlarımıza karşı şayet gidin biz 

Onlarla kavga etmek mümkün olabilir. 

{9:9} ama dehorted ona söyleyerek, biz asla olacaktır 

mümkün: bize şimdi oldukça hayatımızı kurtarmak ve bundan 
sonra yapacağız 

bizim kardeşleri ile dönmek ve onlara karşı mücadele: Biz için 

Ama kaç. 

{9:10} sonra Judas dedim, Tanrı korusun bunu yapmalıyız 



şey ve onlardan kaçmak: bizim zaman gel, bize bildirin 

mertçe bizim kardeşleri için ölmek ve değil leke bize bizim 

onur. 

{9:11} bununla Bacchides dizi kaldırıldı dışarı-in 

onların çadır ve onları Beka, onların Atlısı durdu 

iki asker ve onların slingers ve okçular ayrılır 

içinde foreward yürüdü ev sahibi ve onlar gitmeden 

tüm güçlü adamlardı. 

{9:12} Bacchides gelince, o sağ kanat oldu: çok 

ana bilgisayar yakınındaki iki parçayı çekti ve onların trompet 
sesi geliyordu. 

{9:13} onlar onlar geldi Ayrıca Judas Side, hatta onların 

böylece dünya gürültü ile sarsıldı da, trompet 

Sabahtan akşama ordular ve savaş devam etti. 

{9:14} Şimdi ne zaman Judas algılanan bu Bacchides ve 

ordusunu gücünü sağ tarafında vardı, o aldı 

Onu bütün cesur erkekler, 

{9:15} kim sağ kanat rahatsızdı ve onları takip etti 

mount Azotus. 

{9:16} ama sol kanadının görünce bu onlar, 



sağ kanat rahatsızdı, Judas izlediler ve 

Arkadan onu topuklar zor olduğunu o: 

{9:17} vardı bunun üzerine acıyan bir savaş insomuch olarak 

birçok iki parçayı öldürülen. 

{9:18} Judas da öldürüldü ve kalan kaçtı. 

{9:19} sonra Jonathan ve Simon aldı Judas onların 

kardeşim ve ona mezar babalarından içinde gömülü 

Modin. 

{9:20} Ayrıca onu bewailed ve yapılan bütün İsrail 

onun için büyük ağıt ve söyleyerek, günlerce yas tuttu 

{9:21} nasıl yiğit adam düşmüş, İsrail teslim! 

{9:22} Yahuda ve onun ile ilgili başka şeyler gelince 

savaşlar ve asil hareket yaptı ve onun büyüklüğü, 

onlar değil yazılır: onlar pek çok vardı için. 

{9:23} Judas'ın ölümünden sonra kötü başladı şimdi 

İsrail, Bütün kıyıları başlarını koymak ileri ve orada 

Tüm işlenmiş kötülük gibi ortaya çıktı. 

{9:24} o günlerde de çok büyük bir kıtlık vardı 

ki bunun ülke isyan etti ve onlarla gittim sebeplerden dolayı. 

{9:25} sonra Bacchides kötü adamlar seçtim ve yapılan 



ülke onları Lordları. 

{9:26} ve yaptıkları araştırma ve Judas için arama 

arkadaşlar ve Bacchides götüren getirdi 

intikam ve onları despitefully kullanılır. 

{9:27} orada öyle büyük bir ızdırap İsrail'deki benzeri 

Devşirilecek bir peygamber görülmedi zamanından beri değildi 

Bunlar arasında. 

{9:28} tüm Judas arkadaşlar geldi birlikte, bu gaye için ve 

Jonathan dedi, 

{9:29} Judas senin kardeşinin beri biz hiçbir erkek gibi var 

Onu bizim düşman ve Bacchides, karşı ileri gitmek ve 

Onlara bize düşman olan milletimizin karşı. 

{9:30} şimdi bu nedenle biz sana bu gün seçmiş 

bizim Prens ve Kaptan onun yerine, bu sen mayest mücadele 

Bizim savaş. 

{9:31} üzerinde bu Jonathan onun üzerine yönetim aldı 

o zamanda ve kardeşi Judas yerine kadar gül. 

{9:32} ama ne zaman Bacchides gat bilgi, o 

Onu öldürmek aranan 
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{9:33} sonra Jonathan ve Simon kardeşi ve hepsi 

Onu, algılama nın vahşi doğada kaçtı 

Thecoe ve onların çadırları havuz su ile meydan 

Asphar. 

{9:34} hangi Bacchides anladım yakınındaki geri geldi 

Şabat günü üzerine onun ev sahibi ile Ürdün'e. 

{9:35} Şimdi Jonathan onun erkek kardeşi John, bir Kaptan 
gönderdi 

arkadaşları Nabathites, dua etmek insanlar, onlar 

onlarla çok onların arabası terk edebilir. 

{9:36} ama Medaba dışında Jambri çocuk geldi 

ve John aldı ve tüm bu o vardı ve yol ile çıktı 

o. 

{9:37} bu Jonathan ve Simon onun word geldikten sonra 

kardeşim, Jambri çocuk büyük bir evlilik yaptı, 

ve gelini ile büyük bir Nadabatha getireceğini 

tren, bir büyük prens olmak 

Chanaan. 

{9:38} bu nedenle John kardeşi hatırladı ve 

gittim ve kendilerini gizli altında sakladı 



dağ: 

{9:39} nerede onlar gözlerini kaldırdı ve baktı ve, 

Hani, fazla ado ve büyük taşıma: ve 

damat geldi ve arkadaşları ve kardeşleri, için 

davul ve musick, araçları ile karşılamak ve 

birçok silah. 

{9:40} sonra Jonathan ve onlar onunla mıydın yükseldi 

Onlar pusuda, yattığı yerden onlara karşı ve 

aşağı böyle sıralamada çok düştü onları bir katliam yaptı 

ölü ve kalan dağın içine kaçtı ve aldılar 

onların ganimet. 

{9:41} böylece yas, açık evlilik oldu ve 

onların melodi ağıt içine gürültü. 

{9:42} öylesine ne zaman tam olarak kan intikamı onların 

kardeşim, onlar tekrar Jordan marsh için döndü. 

{9:43} Bacchides hükümleri, sözleşme konusu duyunca, o geldi 
şimdi 

Jordan bankalar büyük bir güç ile Allah'a Şabat günü. 

{9:44} sonra Jonathan şirketini, dedi bize gidelim 

Şimdi ve bunun için hayatımızı için mücadele standeth bize ile 
değil 



gün, saat geçmiş olduğu gibi: 

{9:45} için hani, savaş bizden önce ve arkamızda, 

ve Jordan su bu yan ve bu tarafında, bataklık 

aynı şekilde ve ahşap, ikisi de orada bize bir kenara çevirmek bir 
yerdir. 

{9:46} den dolayı ağlamak siz şimdi siz olabilir cennet 

düşmanların elinden teslim. 

{9:47} bu konuda onlar katıldı savaş ve Jonathan 

ileri Bacchides ezecek elini uzattı ama döndü 

ondan geri. 

{9:48} sonra Jonathan ve onlar onunla atladı vardı 

Jordan, içine üzerinden diğer banka daldı: yine 

diğer onlara Jordan üzerinde değilken geçti. 

{9:49} işte o gün Bacchides tarafında öldürülen 

bin erkekler hakkında. 

{9:50} daha sonra Kudüs'e Bacchides döndü ve 

onarılan güçlü değinir Judea; Jericho, kalede ve 

Emmaus ve Bethhoron ve Bethel ve Thamnatha, 

Pharathoni ve Taphon, bunlar yüksek ile güçlendirmek mi 

duvarlar, kapılar ve barlar ile. 



{9:51} ve onlara o onlar olabilir bir garnizon, ayarla 

kötülük üzerine İsrail iş. 

{9:52 de şehir Bethsura ve Gazera, güçlendirilmiş} 

ve kule ve onları ve hükmü koymak Kuvvetleri 

erzak. 

{9:53} Ayrıca, o baş erkek oğulları aldı 

rehine için ülke ve kuleye içine koydu 

Saklanmak için Kudüs'e. 

{9:54} Ayrıca içinde yüz elli ve üçüncü yıl, içinde 

Alcimus ayın ikinci komuta duvarına 

kutsal alanın iç avlu indirilmiş; o 

Ayrıca peygamberler çalışır çekti 

{9:55} ve o zaman bile, çekmeye başladı o kadar 

Alcimus veba ve onun enterprizes engel: onun için 

ağız durdu ve bir felci ile çekildi böylece 

o-artık herhangi bir şeyi konuşmak, ne de emir 

onun evi ile ilgili. 

{9: Bu yüzden o zaman büyük azap ile Alcimus öldü 56}. 

{9:57} şimdi Bacchides görünce Alcimus öldüğünü 

Krala döndü: Bunun üzerine Yahudiye kara oldu 



geri kalan iki yıl. 

{9:58} o zaman bütün dinsiz insanlar söyleyerek, bir konsey, 
düzenlenen 

Hani, Jonathan ve onun şirket rahat ve durmak 

bakım olmadan: Şimdi bu nedenle buraya, Bacchides getirecek 

kim onları almak bir gecede. 

{9: onlar gitti ve onunla istişare 59}. 

{9:60} sonra o kaldırıldı ve büyük bir ev sahibi ile geldi ve 

mektupları privily Judea, onun taraftarları için onlar gerektiğini 
gönderdi 

Jonathan ve onunla birlikte olduğunu o almak: yine onlar 

onların avukatı onlara bilinen yapamadım, çünkü. 

{9:61} ülkenin adamlarının aldılar duyduğum 

elli kişiler hakkında o yaramazlık yazarların olduğunu ve 

Onları öldürdü. 

{9:62} sonra Jonathan ve Simon ve onlar bu 

Onunlaydın, onları uzak erişimi mevcuttur Bethbasi lazım 

vahşi ve bunların bozunmaları tamir ve yapılan 

o güçlü. 

{9:63} Bacchides tanıdığımda o toplanan hangi şey 

birlikte tüm onun ev sahibi ve gönderilen onlara o kelime vardı 



Judea. 

{9:64} sonra o gitti ve kuşatma Bethbasi karşı koydu; ve 

Onlar buna karşı uzun bir sezon dövüştü ve motorları yapılır 

savaş. 

{9:65} ama Jonathan şehirde, kardeşi Simon yaptı ve 

ileri gitti kendisi ülkeye ve belirli bir ile 

sayı o ileri gitti. 

{9:66} Odonarkes ve kardeşlerinde, yamacına ve 

Phasiron çocukları onların çadırda. 
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{9:67} ve ne zaman o, onları ezecek başladı ve geldi 

Simon ve şirketi dışarı-in onun güçleri ile gitti 

şehir ve savaş, motorları yandı 

{9:68} ve kim olduğunu Bacchides karşı savaştı 

onlar tarafından rahatsızdı ve ona acıyan dertli: onun için 

avukat ve travail boşuna oldu. 

{9:69} kötü adamlar çok Müftüoğlu duyduğum 

Onu avukatı olarak inasmuch ülkeye gelmek verdi 

o adl-in onları öldürdü ve kendi içine dönmek Tekneleri CE 

ülke. 



{9:70} ki onun Jonathan bilgi varken, o gönderdi 

büyükelçiler, sonuna kadar barış o yapmak gerekir 

Onunla ve tutsakları teslim. 

{9:71} hangi şey kabul ve onun göre yaptım 

talep ve O'na asla onu yapacağını uydurmadım 

Hayatının tüm gün zarar. 

{9:72} bu nedenle ona geri 

arazi dışında yorumundan götürdüğünü mahkumlar 

Judea, o döndü ve onun yol kendi arazi içine gitti, 

ikisi de geldi o artık kendi sınırları. 

{9:73} böylece kılıç kesildiği tarih--dan İsrail: Jonathan ama 

Machmas yaşadı ve insanlar; hükmetmeye başladı ve o 

İsrail dışında dinsiz erkekler yok. 

{10:1}'yüz ve altmışıncı yıl Alexander, oğlu 

Antiokus Epiphanes ismi, yükseldi ve aldı 

Ptolemais: insanlar için onu, yollarla almıştı 

ki onun orada hüküm, 

{10:2} Şimdi kral Demetrius, duyunca o 

aşan bir harika ev sahibi bir araya ve ileri gitti 

Ona karşı savaşmak için. 



Ayrıca Jonathan onto Mektupları gönderen Demetrius {10:3} 

kelimeler, sevgi dolu ile çok onu büyütülmüş. 

{10:4} için dedi, bize ilk onunla barış yapalım, 

önce o katılmak Alexander ile bize karşı: 

{10:5} Else biz tüm kötülüklerin hatırlayacak 

Ona karşı ve onun kardeşleri ve halkı karşı yapılır. 

{10:6} Niçin onu toplamak için yetki verdi 

birlikte bir ev sahibi ve silah, o yardımcı sağlamak için 

Onu savaşta: o da bu rehineleri komuta bu 

edildi kulede onu teslim edilmelidir. 

{10:7} sonra Jonathan Kudüs'e geldi ve okuyun 

Herkes ve onları seyirci bu mektupları 

kulede vardı: 

{10:8} kim olduğunu boğaz korkuyor, onlar bunu duyunca 

Kral ona bir ana bir araya toplamak için yetki vermişti. 

{10:9} Bunun üzerine onlar kulenin teslim onların 

Rehineleri Jonathan, Allah'a ve o onlara teslim onların 

Anne. 

{10:10} bu işi, Jonathan kendisi Kudüs'te yerleşti 

ve inşa etmek ve şehrin onarım başladı. 



{10:11} ve o kurmak için işçi emretti 

duvarlar ve mount Sion ve yaklaşık için kare taşlarla 

sur; ve öyle yaptılar. 

{10:12} sonra yabancı kale içinde olan 

hangi Bacchides inşa ettiği, uzağa kaçtı; 

{10:13} gibi diyor herkes onun yerine bırakıp gitti 

kendi ülkeye. 

{10:14} Bethsura vardı o belirli, sadece 

kutsal yasa ve emir kaldı hala: için 

sığınma onların yerdi. 

{10:15} Şimdi ne zaman Kral Alexander olduğunu duydum ne 

Demetrius Jonathan gönderilen vaat ediyor: ne zaman da bu 

Onu savaş söylendi ve soylu davranır hangi o ve onun 

kardeşleri yapmış ve onlar katlandığımız, ağrıları 

{10:16} dedi, biz böyle başka bir adam bulmak? Şimdi 

Bu nedenle onu dostumuz ve Konfederasyon yapacağız. 

{10:17} bu üzerine o bir mektup yazdım ve ona, gönderilen 

Bu kelimeleri göre söyleyerek, 

{10:18} kardeşi Jonathan King Alexander sendeth 

Tebrik: 



{10:19} biz sana, bu sen bir adam sanat duydum 

büyük güç ve karşılamak bizim arkadaş olmak. 

{10:20} den dolayı şimdi bu gün biz takdir etmek olduğunu 

yüksek rahip senin milletin ve Kral'ın arkadaşı çağrılacak; 

(ve therewithal onu mor bir elbise ve bir taç yolladı 

Altın:) ve sana bizim katılmak için gerektirir ve dostluk tutmak 

bizimle. 

{10:21} yüz yedinci ayında kadar ve 

Jonathan tabernacles ziyafete altmışıncı yıl, giy 

Kutsal cübbesi ve kuvvetleri bir araya ve sağlanan 

fazla zırh. 

{10:22} Demetrius duydum, ki bunun o çok oldu 

Özür dilerim ve dedi ki, 

{10:23} biz ne yaptık, Alexander indirdiği 

Bizi güçlendirmek için Yahudiler ile dostluk yapımında engelledi 

Kendini? 

{10:24} da onları sözlerini yazacak 

cesaret ve söz onları dignities ve hediyeler, ben 

onların yardımı olabilir. 

{10:25} onlara bu nedenle bu yönde yolladı: Kral 



Demetrius Yahudiler halkı Allah'a tebrik sendeth: 

{10:26} ise siz bizi, sözleşmeleri tutmuş ve 

Kendinizle katılmıyor arkadaşlığımız devam bizim 

düşman, biz ve hükümleri, sözleşme konusu duydum sevindim. 

{10:27} den dolayı şimdi siz yine de sadık kalmaya devam 

bize, Allah'a ve biz iyi şeyler için ceza siz 

bizim adımıza yapmak, 

{10:28} birçok dokunulmazlık vermek ve vermek 

senin. 

{1029:} ve şimdi ben, ücretsiz yapmak ve kendin için ben 

Bütün Yahudiler, haraç ve gitmekte olan yayın 

tuz ve taç vergilerden, 
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{10:30} ve Yani bana için appertaineth 

üçüncü bölümü veya tohum ve meyve yarısı için almak 

Böylece onlar olacaktır ağaçlarının ben Bugünden itibaren ileri, 
serbest 

Yahudiye arazi, ne de üç alınmaması 

thereunto ülke dışına eklenir hükümetler 

Samiriye ve Galilee, ileri evermore için bu günden itibaren. 



{1031:} izin Kudüs de kutsal ve ücretsiz sahip 

Kenarlıklar, onda ve ustalara saygı her ikisi de. 

{10:32} ve Kudüs'te olan kule gelince ben 

üstesinden yetkilisi verim ve yüksek priest vermek o 

içinde böyle adamlar ayarlanmış olabilir onu tutmak tercih. 

{10:33} Ayrıca serbestçe her biri özgürlük ayarla 

Yahudiler, Yahudiye dışarı taşınan esir edildi 

Krallığım, herhangi bir bölümünü ve bütün subaylarım havale 
edilecektir 

ustalara saygı bile, onların sığır. 

{10:34} Ayrıca bu şenlikleri olacak ve 

Sabbaths ve yeni aylar ve kutsal gün ve üç 

gün bayram öncesine ve üç gün sonra bayram eder 

Tüm bağışıklık ve özgürlük benim alanda tüm Yahudiler için 
olması. 

{10:35} Ayrıca kimse yetki ile karışmak hakkına sahiptir 

ya da bunların herhangi bir konuda taciz. 

{10:36} daha fazla, bu orada kayıtlı arasında 

Kral'ın yaklaşık otuz bin erkek Yahudilerin, Allah'a zorlar 

Kime ödeme, herkese ındır gibi verilecektir Kral'ın kuvvetleri. 

{10:37} ve onlardan bazı Kral'ın yerleştirilir 



Kimi de bazı işleri üzerinde ayarlanması güçlü tutar 

güven olan Krallığı ' nın: ve bu olacaktır onların 

overseers ve valiler olmak kendileri ve yaşadıkları 

kendi yasaları sonra Kral, emredileni bile 

Yahudiye arazi. 

{10:38} ve çoğu üç hükümetler ile ilgili 

Yahudiye'ye Samiriye ülkeden eklendi, olmalarına izin 

Judea ile katıldı bu altında olmak katılması 

bir, ne de diğer yetki yüksek rahip daha itaat etmek bağlı. 

{10:39} Ptolemais ve dahil olmak üzere, ilgili arazi gelince 

Ben bu ücretsiz hediye olarak kutsal Kudüs için de vermek 

kutsal alanın gerekli masraflar. 

{10:40} Ayrıca her yıl on beş bin vermek 

Kral'ın hesapları yerlerden gümüş sikke 

almış. 

{10:41} ve tüm overplus olan subaylar ödenir 

içinde eski zaman olduğu gibi gelen bundan böyle verilecek 
değildir 

tapınağın işleri doğru. 

{10:42} ve bu beş bin şekel, yanında 



Tapınağın dışında kullanımlarını aldı gümüş 

hesapları geçen yıl, hatta bunları olacaktır 

Çünkü onlar Bakanı rahipler olması, serbest. 

{10:43} ve bu tapınağın kaçmak kim olmaları 

Kudüs, ya da içinde özgürlükler hükümleri, sözleşme konusu, 
olmak 

borçlu Kral onto veya herhangi başka konu olmalarına izin 

özgürlük ve tüm bu benim alanda zorundalar. 

{10:44} bina için Ayrıca ve eserlerini onarma 

Kutsal masraflar Kralı'nın verilecektir 

hesapları. 

{10:45} Evet ve duvarlarının inşası için 

Kudüs ve bunların boyunca masraflar hakkında kuvvetlendirici 

Kral'ın hesapları, aynı zamanda için verilecektir 

Judea duvarlarda Kuyu yapımı. 

{10:46} şimdi Jonathan ve insanların duyunca Bunlar 

kelime, onlar hiçbir kredi onlara verdi, ne de onları alınan, 

Çünkü onlar o yapmış büyük kötülük hatırladım 

İsrail; o bunları çok acıyan tutulmuş için. 

{10:47} ama Alexander ile de memnun olduklarını 



Çünkü o gerçek barış ile üstlenmesini ilk. 

onları ve onlar her zaman Konfedere onunla... 

{1048:} sonra toplanan Kral İskender büyük güçler, ve 

Demetrius Beka kamp. 

{1049:} ve iki kral savaşa, katıldı sonra 

Demetrius ana kaçtı: ama Alexander onu sonra takip ve 

Onlara karşı galip geldi. 

{10:50} ve o kadar çok acıyan savaş devam etti 

Güneş battığından: ve o gün öldürülen Demetrius yapıldı. 

{10:51} sonra Alexander gönderilen elçiler için 

Mısır kralı Ptolemee ile bu yönde bir haber: 

{1052:} Forasmuch gibi ben geldim yine benim bölge için ve 

tahtın benim ataları setteyim ve aldık 

hakimiyet ve devrilen Demetrius ve kurtarılan bizim 

ülke; 

{10:53} sonra ben onunla her iki o savaşa katıldı için ve 

böylece tahtın içinde oturuyoruz ev sahibine bizim tarafımızdan 
rahatsızdı yapıldı. 

onun Krallığı: 

{10:54} Şimdi bu nedenle bize dostluk Birliği yapalım 



birlikte ve senin kızı karısına ver: ve ben olacak 

Oğlun hukuk olmak ve hem sana hem de ona olarak verecek 

Senin haysiyet göre. 

{1055:} Ptolemee sonra Kral söyleyerek, cevap verdi 

Neyin sen içine dönmek gün mutlu olmak 

Senin babalar ve onların İngiltere tahtını satest. 

{10:56} ve sen yazılmış gibi şimdi yapacağım: 

Benimle buluş bu nedenle Ptolemais biz bir görebilirsiniz 

başka. Kızım sana göre evlenir için 

senin arzu. 

{Ptolemee kızıyla birlikte Mısır'dan gittim 1057:} 

Kleopatra ve Ptolemais 100 de geldi 

altmış ve ikinci yıl: 

{10:58} nerede Kral İskender, onunla o verdi 

Ona kızını Kleopatra ve onu kutladı 

türlü olarak büyük bir zafer, Ptolemais, evlilik 

Kings var. 

{Şimdi kral İskender Jonathan yazmıştı 1059:}, 

onun gel ve onunla tanış. 

{10:60} bunun üzerine gidenlerin onurlu Ptolemais için 



nerede o iki papaz bir araya geldi ve onları ve onların 
arkadaşları verdi 

Gümüş ve altın ve birçok sunar ve lehine bulundu 

onların görüş. 

{10:61} İsrail, melankolinin bazı arkadaşlarının defa 

adam kötü bir yaşamın monte kendilerini ona karşı için 
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Onu itham: Ama Kral onları duymak olmaz. 

{10:62} Evet daha fazlası, Kral almak emretti 

kapalı onun giysiler ve onu mor giydiriyoruz: ve öyle yaptılar. 

{10:63} ve o tek başına oturmasına yaptı ve onun dedi 

Prens, onunla şehrin ortasında içine gidin ve yapmak 

bildiri, kimse ona karşı herhangi bir şikayet 

Madde ve kimse onu için herhangi bir şekilde sorun 

Neden. 

{10:64} şimdi suçlayanlarla görünce onur 

bildiri ve giyinmiş mor, göre onlar 

Hepsi uzaklara kaçtı. 

{10:65} Kral onu onur ve onu arasında yazdı 

Şef arkadaşları ve onu bir Dük ve onun partaker yaptı 



hakimiyet. 

{10:66} sonra Jonathan ile Kudüs'e geri döndü 

Barış ve sevinç. 

{10:67} Ayrıca içinde; yüz threescore ve beşinci 

yıl geldi Demetrius Crete dışarı Demetrius oğlu 

arazi babalarından: 

{10:68} ki onun Kral İskender söyle duydum, o oldu 

Şu üzgün ve Antakya içine döndürülen. 

{10:69} sonra Demetrius Apollonius Vali yaptı 

Harika bir ev sahibi bir araya onun genel, Celosyria 

Jamnia içinde kamp ve Jonathan yüksek gönderdi 

Rahip, söyleyerek, 

{10:70} yalnız sen bize karşı kendin kadar liftest ve ben 

Senin iyiliğin için küçümseme güldü ve sitem: ve neden dost 

Sen bize karşı senin güç dağlarda vaunt? 

{10:71} Şimdi bu nedenle, eğer sen senin içinde trustest kendi 

gücü, düz alana bize gelir ve orada izin 

bizi birlikte sorun deneyin: için benimle gücüdür 

şehirler. 

{10:72} Ask ve kim olduğumu ve almak diğer öğrenmek bizim 



bölümü ve onlar sana senin ayak için değil söyleyeyim 

kendi ülkesinde uçuş. 

{10:73} den dolayı şimdi thou değil muktedir uymak 

Atlı ve çok büyük bir güç olarak düz, nerede ne olduğunu 

taş ne flint, ne de Allah'a kaçmak için bir yer. 

{10:74} öyle Jonathan bu sözleri duyunca 

Apollonius, o fikrini ve seçimi on taşındı 

bin erkek Kudüs dışında gitti nereye Simon onun 

kardeşi onun için ona yardım etmek için araya geldi. 

{10:75} ve onun çadır Joppa karşı meydan: ama; Onlar 

Apollonius vardı çünkü Joppa onu şehir dışına devre bir 

Garrison orada. 

{10:76} Jonathan sonra kuşatma bunu şöyle koydu: Bunun 
üzerine onlar 

şehrin bir korku için onu içeri: ve Jonathan Joppa kazandım. 

{10:77} Apollonius duyunca, ki bunun üç aldı 

kahya, büyük bir dizi ile bin atlı ve gitti 

yolculuk ve therewithal onu çekti biri olarak Azotus için 

ileri düz. Çünkü onun çok sayıda vardı 

Atlılar, güvenini kime koydu. 



{10:78} sonra Jonathan Azotus için onu sonra takip ettim, 

Nereye orduları savaşa katıldı. 

{10:79} şimdi Apollonius bin atlı bırakmıştı 

pusu. 

{10:80} ve Jonathan biliyordum ki bir 

ambushment arkasında; onun compassed için 

ev sahibi ve döküm Dart sabahtan akşama insanlara. 

{10:81} ama Jonathan olduğu gibi insanların hala, durdu 

Onlara komuta: ve böylece düşman atları yorgundun. 

{10:82} sonra Simon ileri ev sahibine getirdi ve onları ayarla 

uşağın karşı (atlılar harcandı için) kim 

onun tarafından rahatsızdı ve kaçtı. 

{10:83} atlılar Ayrıca, dağılmış içinde bu alanın 

Azotus için kaçtı ve Bethdagon, onların idolü'nın gitti 

Tapınak, güvenliği için. 

{10:84} ama Jonathan Azotus ve şehirler ateşe 

Bu konuda yuvarlak ve onların ganimet; aldı ve Tapınağı 

Bu kaçan onlarla Dagon, ateşle Yakılan. 

{10:85} vardı böylece yandı ve kılıçla öldürüldü 

de hemen hemen sekiz bin erkek. 



{10:86} ve oradan da Jonathan kaldırıldı onun ev sahibi, ve 

nereden geldiğini şehrin erkekler Aşkelon karşı kamp 

ileri ve büyük debdebe ile tanıştım. 

{Bu Jonathan ve Allah'a ev sahibine döndükten sonra 10:87} 

Kudüs, herhangi bir ganimet sahip. 

{10:88} şimdi ne zaman Kral ALexander bu şeyler duydum 

Jonathan henüz daha onur duydum. 

{10:89} ve olmak için kullanılır gibi bir toka altın gönderdim 

gibi verilen Kral'ın kanından vardır: ona da verdi 

Bunların elinde kenarlıklı Accaron. 

{11:1} ve Mısır kralı büyük bir bir araya 

ev sahibi, deniz kıyısında ve birçok üzerine gibileri kum gibi 

gemi ve İskender'in almak için hile gitti 

İngiltere ve onun için katılın. 

{11:2} bunun üzerine o İspanya'içine yaptığı yolculuk aldı 

barışçı şekilde, böylece onlar O'na, açılan şehirlerin 

ve onu bir araya geldi: Kral için Alexander onları-komuta kadar 

o delil olarak kardeşi olduğu için yapmak için. 

{11:3} Şimdi Ptolemee şehirler girdiğinde, o koymak 

her biri bir garnizon asker onu tutmak için. 



{11:4} ve Azotus yakın geldiğinde onlar shewed 

Onu yandı Dagon Tapınağı ve Azotus ve 

Varoşlarda bunların yok edildi ve cesetleri bu 

yurt dışında dökme ve o savaşta yanmış onları vardı; 

Nerede bu arada onları yığınları vermişlerdi için o 

geçer. 

{11:5} da Kral olursa olsun Jonathan söylemişti 

bitmiş, onu suçlamak niyet: Ama Kral onun düzenlenen 

Barış. 

{11:6} sonra Jonathan Kral büyük debdebe ile bir araya geldi 

Joppa, nerede onlar birbirlerine Selam ve saplanmış. 
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{11:7} sonra ile gittiğini ne zaman Jonathan, 

Eleutherus, tekrar döndü denilen nehir Kral 

Kudüs. 

{11:8} Kral Ptolemee bu nedenle, kazanılmış 

şehirler Seleucia onto deniz deniz üzerine hakimiyeti 

sahil, Alexander karşı hayal kötü öğütlerini. 

{11:9} Bunun üzerine ambasadors Kral onto yolladı 

Demetrius, söyleyerek, Gelin, bizi ortada bir lig yapmak bize, 



ve sana kime Alexander indirdiği, kızımı verecek ve 

Sen babanı'nın Krallık'saltanat: 

{11:10} için ona, benim kızım verdi tevbe için 

Beni öldürmek istedi. 

{11:11} arzulu çünkü böylece o onu, iftira mı 

onun Krallığı. 

{11:12} niçin ondan kızını aldı ve 

Demetrius için verdim ve Alexander, forsook böylece onların 

nefret açıkça biliniyordu. 

{11:13} sonra Ptolemee Antakya girilen nerede o 

küme iki başını, Asya'nın ve bir taç taçlar 

Mısır. 

{11:14} bu arada sezon Kral İskender oldu. 

Da bu parçaların yaşadı bu isyan çünkü 

ondan. 

{11:15} ama Alexander bunu duyunca, o geldi 

Ona karşı savaş: Bunun üzerine Kral Ptolemee ileri getirdi 

onun ev sahibi ve güçlü bir güç ile tanıştım ve onu koymak 

uçuş. 

{11:16} Alexander olmak Arabistan orada kaçtı Yani 



savundu; Ama king Ptolemee Yüce: 

{11:17} için Zabdiel Arap aldı İskender'in 

baş ve Ptolemee gönderdi. 

{11:18} Kral Ptolemee da üçüncü gün sonra öldü ve 

Onlar güçlü tutar olan başka bir öldürülen kişi sendin. 

{11:19} bu yollarla Demetrius 100 de hüküm. 

altmış ve yedinci yılında. 

{11:20} Jonathan toplandı birlikte aynı zamanda 

Onları oldu kule almaya Judea vardı 

Kudüs: ve buna karşı savaş birçok motorları değil mi? 

{11:21} sonra kendi nefret eden dinsiz kişi geldi 

insanlar, Kral gitti ve Jonathan söyledim 

kuleden kuşatılmış, 

{11:22} o duyunca ki bunun, kızgındı ve 

hemen kaldırılması, o Ptolemais için geldi ve yazdı 

Jonathan onun Kuşatma kulesi için ara vermeliyiz değil ama 

Gel ve onunla büyük aceleyle Ptolemais konuşmam. 

{11:23} yine de bu, duyunca Jonathan, 

hala kuşatan emretti: ve bazı tercih etti 

İsrail ve rahipler ve yerine kendini tehlikede Elders; 



{11:24} ve gümüş ve altın ve giysi ve dalgıçlar aldı 

yanı sıra sunar ve Ptolemais için Kral gitti 

nerede o iyilik onun katında buldu. 

{11:25} ve insanların dinsiz ama bazı erkekler 

Ona karşı Şikayetler yapmıştı, 

{11:26} Kral onu ataları üstlenmesini henüz 

daha önce yapılan ve onu her şeyden görünürde terfi vardı 
onun 

arkadaşlar, 

{11:27} ve onu yüksek rahiplik ve içinde doğruladı 

o daha önce vardı ve onu verdi dal 

üstünlüğü Şef arkadaşları arasında. 

{11:28} sonra Jonathan istenen o ki Kral, 

Judea haraç ücretsiz da üç hükümetler yapmak, 

Samiriye ülke ile; ve onu üç söz verdi 

yüz yetenekleri. 

{11:29} Kral razı ve Allah'a mektup yazdım 

Tüm bunları bu şekilde sonra Jonathan: 

{11:30} Kral Demetrius kardeşi Jonathan, Allah'a ve 

Yahudiler ulus tebrik sendeth: 



{11:31} Biz burada mektubun bir kopyasını göndermek hangi biz 

kuzenimiz seninle, ilgili Lasthenes yazdın siz 

Bunu görebilirsin. 

{11:32} Kral Demetrius onun Allah'a baba Lasthenes 

tebrik sendeth: 

{11:33} halkı için iyi şeyler yapmaya kararlıyız 

Yahudiler, kim bizim arkadaş oldular ve Sözleşmelerinde bizimle 
olun, 

bize doğru onların iyi olacaktır yüzünden. 

{11:34} niçin onlara sınırları kabul 

Yahudiye Apherema üç hükümetleri ile ve 

Lydda ve Ramathem, Judea onto eklenen 

ülkeye Samiriye ve her şeyi onlara almış, 

Tüm gibi kurban Kudüs'te, yerine 

Onları Kral Alınan ödemelerin yıllık yorumundan 

toprak ve ağaç meyve dışında. 

{11:35} ve bize şöyle bir ait başka şeyler gelince 

tithes ve bize şöyle de saltpits ilgili gümrük, 

ve bize şöyle çıkacaklar, taç vergi biz deşarj 

onları onları tüm onların yardım için. 



{11:36} ve hükümleri, sözleşme konusu hiçbir şey bundan iptal 

zaman ileri sonsuza dek. 

{11:37} Şimdi bu nedenle sen yapmak a kopya-in bunlar görmek 

şeyler ve izin Jonathan teslim ve üzerine ayarla 

göze çarpan bir yerde kutsal Dağı. 

{11:38} bundan sonra bunu görünce Kral Demetrius arazi 

Ondan önce sessiz ve hiçbir direniş yapıldı 

karşı o geri yolladım bütün kuvvetlerini, her biri onun için 

belirli grup o vardı yabancıların dışında kendi evi 

dinsiz Adaları toplanan: den dolayı tüm 

kuvvetler babalarından nefret ediyordum. 

{11:39} Ayrıca olmuştu bir Trifon, oldu 

Alexander'ın bölümünün yukarıda adı geçen, kim bunu görmek 
tüm ana bilgisayar 

Demetrius karşı fısıldadı, Arap Simalcue için gitti 

İskender'in küçük oğlu Antiochos çıktı, 

{11:40} ve ona bu kadar genç onu teslim etmesi için boğaz 

Antiokus, babasının yerine saltanat: o söyledi 

Onu bu nedenle tüm bu Demetrius yapmıştı ve nasıl adamları 

Savaş onunla düşmanlık vardı ve orada o kaldı bir 
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uzun sezon. 

{11:41} Jonathan king gönderilen bu süre içinde 

O o dışarı-in kulenin dökme Demetrius, 

Kudüs ve bu da kale: için savaştılar 

İsrail'e karşı. 

{11:42} yüzden Demetrius Jonathan gönderdi, söyleyerek, ben 
olacak 

Sadece bunu sana ve senin insanlar için ama ı-ecek büyük 

Eğer fırsat hizmet sana ve senin milletin şeref verdiniz. 

Eğer sen göndermek beni {11:43} bu nedenle eceksin şimdi iyi 
yapmak 

Bana yardım edecek adam; Adamlarım için benden gitti. 

{11:44} üzerinde bu Jonathan üç bin gönderdim 

güçlü adamlar Antakya şöyle: ve Kral için geldiklerinde 

Kral onların gelişi çok memnun oldu. 

{11:45} Howbeit toplanan kenti olan onlar 

birlikte şehre sayısı ortasında kendilerini 

bir yüz yirmi bin erkek ve olurdu 

Kral öldürüldü. 

{11:46} niçin Kral mahkeme ama onlar kaçtı 



şehir şehir geçişleri tutulur ve kavga etmeye başladı. 

{11:47} Kral Yahudilere arayıp yardım istedi, o zaman kim 

Onu tek seferde ve kendilerini Dispergatör geldi 

şehrin içinden öldürdü o gün sayısına şehirde bir 

yüz bin. 

{11:48} Ayrıca şehir ve gat üzerinde birçok ganimet ateşe 
verdiler 

o gün ve Kral teslim. 

{11:49} öylesine ne zaman onlar şehrin Yahudiler olduğunu 
gördüm 

yaptıkları gibi şehir var, onların cesaret kaybolana henüz 
üzerinde: 

niçin onlar krala niyaz yapılmış ve ağladım, 

Demek, 

{11:50} bize barış ve gelen Yahudiler durdurmak izin verin 

bize ve şehir saldırı. 

{11:51} bu konuda onlar döküm uzakta onların silahları ve 

barış yaptı; ve Yahudiler'ın huzurunda onur 

Papaz ve bütün bunlar onun alanda vardı görünürde; ve onlar 

büyük ganimet sahip Kudüs'e geri döndü. 

{11:52} Kral Demetrius onun tahtına oturdu 



Krallık ve arazi onu daha önce sessiz oldu. 

{11:53} o o o da ikiyüzlülük yine de 

buyurdu ve kendisi de Jonathan'dan, araları 

ödül vermek o ona göre o vardı faydaları 

onu aldı, ama onu çok acıyan sorunlu. 

{11:54} bu Trifon, döndükten sonra ve onunla 

genç çocuk Antiokus, hüküm ve taç giydirildi. 

{1155:} sonra orada O'na savaşın bütün erkekler bir araya, 

Kime Demetrius koy ve karşı savaştılar 

Demetrius, sırtını döndü ve kaçtı. 

{11:56} Ayrıca Trifon filler aldı ve kazandı 

Antakya. 

{11:57} genç Antiokus yazdı şöyle o zaman 

Jonathan, söyleyerek, sana yüksek rahiplik onaylamak ve 

Sana dört hükümetler üzerinde ve bir cetvel tayin 

Kral'ın dostları. 

{11:58} bunun üzerine onu hizmet için altın damarları yolladı 

Buna ve onu altın içki ve içinde Tunceli için izin verdi 

mor ve bir altın toka takmak. 

{11:59} kardeşi Simon da Kaptan üzerinden yapılan 



Tyrus merdiven Mısır Kenarlıklar onto denen bir yer. 

{11:60} sonra Jonathan ileri gitti ve üzerinden geçti 

su ve Suriye güçlerinin ötesinde şehirler toplandı 

kendilerini O'na için ona yardım için: ve o geldiğinde 

Aşkelon, onlar şehir onu onurlu bir araya geldi. 

{11:61} Gazze, ama onlar Gazze nereden gitti üzerinden 

Onu dışarı devre; Niçin o kuşatma bunu şöyle koydu ve yandı 

Varoşlarda bunların ile ateş ve onları şımarık. 

{11:62} daha sonra ne zaman Gazze niyaz ettiler 

Jonathan, Allah'a o onlarla barış yaptı ve oğulları aldı 

rehine için onların baş erkek ve onları Kudüs'e gönderildi 

ve Damascus onto ülke üzerinden geçti. 

{11:63} şimdi Jonathan duyunca bu Demetrius' 

Princes Galile'de, ile olan Cades için gelin bir 

büyük güç, onu ülke dışına çıkarmak amaçlar, 

{11:64} o onları karşılamak için gitti ve onun kardeşi Simon yaptı 

Taşrada. 

{11:65} sonra Simon encamped karşı Bethsura ve 

uzun bir sezon buna karşı savaşmış ve bu kapat: 

{11:66} ama onunla, barış istenen hangi 



Onlara verilen ve oradan, o zaman onları koymak ve 

şehri aldı ve bir garnizon içinde ayarla. 

{11:67} Jonathan ve ev sahibine gelince, onlar, meydan 

Gennesar, Sudan üzerinden nereden sabah erkenden 

Onlar gat Nasor düz onları. 

{11:68} ve, hani, yabancı dizi içinde bir araya geldi 

düz, kim, erkekler onun içinde için pusuda koydu 

dağlar, kendilerini geldi onu Beka. 

{11:69} öylesine ne zaman onlar pusuda yatıyordu dışarı-in gül 
onların 

yerler ve birleştirilen çatışma, tüm bu kaçtı Jonathan'ın 
tarafında vardı; 

{11:70} Insomuch gibi orada yaptı onlardan biri değildi. 

hariç Mattathias oğlu Absalom ve Judas'ın oğlu, 

Calphi, ev sahibi kaptanı. 

{11:71} sonra Jonathan onun elbiselerini kira ve toprak attı 

onun baş ve prayed. 

{11:72} tekrar savaşa dönüş sonrası, o onları koymak 

Uçuş, ve bu yüzden mi kaçtılar. 

{11:73} şimdi kaçtı kendi adamlarını görünce bu, 

onlar yeniden ona döndü ve onunla için onları takip etti 



Cades, hatta kendi çadır, Allah'a ve orada onlar kamp. 

{11:74} vardı bu yüzden dinsiz hakkında o gün öldürüldü 

üç bin adam: ama Jonathan Kudüs'e geri döndü. 

{12:1} şimdi Jonathan ona, hizmet o zaman görünce o 

Bazı erkekler seçti ve onları Roma'ya, onaylamak için gönderdiği 

ve onlarla vardı dostluk yenilemek. 

{12:2} o mektupları da Lacedemonians ve için Gönderen 

aynı amaç için başka yerlerde. 
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{12:3} onlar Roma yapıp içine girilen 

Senato ve dedi ki, Jonathan high priest ve halkı 

Yahudiler, bizi gönderdi size, siz yenilemek sonuna kadar 

Siz onlarla vardı ve lig gibi dostluk, 

eski zaman. 

{12:4} bu üzerine Romalılar onları harfleri onto verdi 

Onlar hale getirilmesi her yerde valileri 

Yahudiye arazi peaceably. 

{12:5} ve bu harflerin hangi Jonathan kopyasıdır 

Lacedemonians yazdı: 

{12:6} Jonathan high priest ve büyükleri 



millet ve rahipler ve diğer Yahudilerin, Allah'a 

Lacedemonians onların kardeşleri tebrik göndermek: 

{12:7} bazı zamanlarda gönderilen mektuplar vardı geçmiş 
Onias Allah'a 

yüksek rahip Darius, dan sonra aranızda hüküm için 

Siz burada kopya bizim kardeşleri vardır anlamına gelir 

underwritten belirtin. 

{12:8} Onias üstlenmesini Büyükelçi ne zaman bu 

onurlu, alınıp gönderilen mektuplar, neyin 

lig ve arkadaşlık yaptı. 

{12:9} bu nedenle biz de, hiçbiri-in bunlar ihtiyacımız olsa 

şey, biz bizim elimizde kutsal Kutsal kitaplar var 

Bizi teselli etmek için 

{12:10} yine de size için göndermeye çalıştı 

Biz gerekir diye kardeşlik ve dostluk, yenileme 

tamamen yabancı size haline: uzun bir için 

Siz bize gönderdikten sonra zaman geçti. 

{12:11} biz bu nedenle her zaman çıkıyordu, ikimiz de olmadan 

bizim şenlikleri ve uygun diğer gün içinde hatırlıyor musun 

kurban sunduğumuz ve dualarımız, gibi nedeni 



olduğunu ve bizim brethren düşünmemizi olarak becometh: 

{12:12} ve biz senin onuruna şu mutluluk duyuyoruz. 

{12:13} kendimize gelince, biz büyük sorun oldu ve 

Her tarafta, yuvarlak krallar gibi forsomuch savaşları 

Hakkımızda bize karşı savaştı. 

{12:14} yine biz size, zahmetli olmazdı 

ne de başkalarına suç ortakların ve arkadaşları bu savaşlar: 

{12:15} bize, succoureth cennetten yardım için 

Yani bizim düşman ve düşmanlarımız teslim edilir 

ayak altında toplanırlar. 

{12:16} bu sebep için oğlu Numenius seçtik 

Antiokus ve Antipater Jason, o oğlu ve onları gönderdi 

biz onlarla vardı dostluk yenilemek için Romalılar, 

ve eski Ligi. 

{12:17} gitmek size ve için de onlara komuta 

Selam ve bizim harfler ile ilgili teslim etmek 

bizim Kardeşlik yenileme. 

{12:18} den dolayı şimdi siz de bize vermek için yapacağım bir 

Bunlara cevap. 

{12:19} ve bu hangi Oniares harfleri kopyasıdır 



gönderdi. 

{12:20} Lacedemonians Onias için Areus kralı 

yüksek rahip, tebrik: 

{12:21} Bu yazılı olarak bulunur, Lacedemonians ve 

Yahudiler kardeşleri ve İbrahim'in stokunun olduklarını 
şunlardır: 

{12:22} Şimdi bu nedenle, bu geldiği bizim 

bilgi, siz de bize şöyle yazmak için yapacağım, 

refah. 

{12:23} biz geri Tekrar sendeyiz, yazabilirim bu hayvanlarınıza 

ve mal vardır bizim 's ve bizim'ın çoğu senin'ın komut 

Bu nedenle bu konuda size rapor yapmak bizim büyükelçileri 

akıllıca. 

{12:24} şimdi Jonathan duyunca bu Demebius' 

prensler ona karşı daha büyük bir ev sahibi ile kavga etmek 
gelmek 

daha yukarıda adı geçen, 

{12:25} Kudüs'ten kaldırıldı ve onları bir araya geldi 

Amathis arazi: onları onun girmek için hiçbir mühlet verdi için 

ülke. 

{12:26} gelen casuslar da onların çadırlar, Allah'a yolladı 



Yine ve ona üzerine gelmek atandı 

Onları gece sezonu. 

{12:27} den dolayı çok yakında güneş aşağı olduğu gibi 

Jonathan adamları izlemeye ve kollarında olmak emretti, 

Tüm gece boyunca onlar savaşmaya hazır olabilir: o da 

gönderdi centinels ev sahibi hakkında yuvarlak. 

{12:28} ama bunu duyunca düşmanların Jonathan ve 

Adamlarını hazır olduğunu Battle ve onlar korkulan ve içinde 
titredi 

onların kalplerini ve onların kamp ateşlerinde tutuşturulmuş. 

{1229:} yine Jonathan ve onun şirket bunu biliyordu değil 

Sabaha kadar: için yanan ışık gördüler. 

{12:30} sonra Jonathan sonra onları takip etti ama geçti 

onları değil: için nehre Eleutherus gittiler. 

{1231:} den dolayı Jonathan döndü Araplar için kim 

Zabadeans, çağrıldı ve onları yamacına ve aldı onların 

ganimet. 

{12:32} ve oradan kaldırma, Şam'a geldi ve 

Bu yüzden tüm ülke geçti, 

{12:33} Simon da ileri gitti ve geçmiş 



Aşkelon onto ülke ve Beklemeler orada bitişik, gelen 

Nereden bir kenara Joppa için döndü ve kazandı. 

{12:34} o hold teslim edeceğini duydum için 

Onlara bu Demetrius yer aldı; den dolayı ayarla bir 

garrison orada tutmak için. 

{12:35} bu Jonathan eve tekrar, sonra geldi ve arama 

insanlar birlikte büyükleri, onlarla istişare 

bina hakkında güçlü Judea içinde tutan, 

{12:36} ve Kudüs daha yüksek, duvarlar ve 

için büyük bir Dağı kule ve city, arasındaki yükselterek 

Bu kadar yalnız olabileceğini şehirden ayrı erkekler 

ne satmak ne de içinde satın. 

{12:37} bu geldiler birlikte şehri, inşa etmek üzerine 

Forasmuch brook doğu duvarına bir parçası olarak 

yan düşmüş ve bu da oldu tamir 

denilen Caphenatha. 
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{1238:} Simon da Sephela Adida ayarlayın ve yaptı 

gates ve barlar ile güçlü. 

{12:39} şimdi Trifon gitti Krallığı almak üzere 



Asya ve Antiokus o kurabilirsiniz Kral, öldürmek için 

taç kendi kafasını üzerine. 

{12:40} Jonathan olmaz yazık Howbeit 

Onu ve ona karşı savaşmak acı; den dolayı 

o nasıl öldüreceğinden Jonathan, almak için bir yol aradı 

onu. Bu yüzden kaldırıldı ve Bethsan için geldi. 

{12:41} sonra Jonathan kırk ile tanışmak çıktı 

savaş için seçilen bin erkek ve Bethsan için geldi. 

{12:42} Trifon görünce Jonathan ile geldi şimdi bu yüzden 

büyük bir güç, o durst elini ona karşı germek değil; 

{12:43} ama onda onurlu aldım ve övgüyle 

Tüm arkadaşları, O'na ve ona hediyeler verdi ve 

O'na, itaat için adamlarını savaş komuta olarak 

kendi kendine. 

{12:44} Jonathan da dedi ki, neden sen hast 

Tüm bu insanlar orada olduğunu görünce çok büyük zahmete 
getirdi yok 

savaş bizi ortada? 

{12:45} bu nedenle göndermek onları şimdi eve tekrar, ve 

Seni beklemek ve sen benimle gelin birkaç adam seçin 



Ptolemais için ı-ecek vermek o sana ve güçlü geri kalanı için 

ayrı tutma ve güçleri ve tüm bu herhangi bir ücret var: Bana 
gelince, ben 

geri dönmek ve çok farklı: Bu benim gelmem nedeni için. 

{Onu bade ona inanan Jonathan yaptım bu yüzden 1246:}, 

ve Yahudiye gitti onun ev sahibi, gönderdim. 

{12:47} ve kendisiyle o üç bin muhafaza 

Erkekler, kime o iki bin Celile içine ve bir gönderdi 

bin gitmiştik. 

{12:48} Jonathan Ptolemais girmiş gibi şimdi 

Onlar Ptolemais, kapıları kapat ve aldı onu ve bütün bunları 

Bu kılıçla öldürdü onunla geldi. 

{1249:} sonra uşağın bir dizi Trifon gönderilen ve 

Atlılar Celile ve büyük düz içine yok etmek 

Tüm Jonathan'ın şirketi. 

{12:50} ama ne zaman o Jonathan ve onlar biliyorlardı ki 

Onunla birlikte alınan ve öldürülen, bunlar bir teşvik etti 

başka. ve birbirine yakın, savaşmaya hazır gitti. 

{12:51} onlar onlara, bu nedenle izleyen 

hayatları için savaşmaya hazır olduklarını algılama, 



tekrar geri döndü. 

{12:52} bunun üzerine hepsi Yahudiye geldi 

peaceably ve orada onlar Jonathan ve onları bewailed bu 

onlar korkuyor yara vardı ve onunla vardı; den dolayı tüm 

İsrail büyük ağıt yaptı. 

{12:53} o zaman vardı Bütün dinsiz o zaman yuvarlak 

Onları yok etmek için aranan: için söylediler, onlar-si olmak 
hayır Yüzbaşı, 

ne de herhangi onlara yardımcı olmak için: Şimdi bu nedenle 
bize savaş üzerine yapalım 

Onları, onların memorial erkekler arasından alıp. 

{13:1} şimdi Simon Trifon olduğunu duyunca 

Yahudiye arazi işgal için harika bir ev sahibi bir araya, 

ve onu yok etmek, 

{13:2} ve insanlar olduğunu büyük titreyen gördü 

ve korku, Kudüs'e gittim ve kişi toplandı 

birlikte, 

{13:3} ve onları teşvik, siz kendinize söyleyerek, 

Ben ve kardeşlerim ve babam ne harika şeyler biliyorum 

House, yasaları ve kutsal savaşlar için yaptık 

Ayrıca ve hangi biz gördük sorunları. 



{13:4} tarafından ki onun bütün kardeşlerim için öldürülen 
nedeni 

İsrail'in sake ve yalnız am. 

{13:5} Şimdi bu nedenle o olmak bana çok uzak, gereken 

Sorun her zaman benim kendi hayat yedek: Ben için hiçbir 

benim kardeşleri daha iyi. 

{13:6} Doubtless benim ulus intikamını almak ve 

kutsal alan ve bizim eşleri ve bizim çocuklar: tüm 

dinsiz bizi çok kötü niyet yok etmek için toplanmış bulunuyoruz. 

{13:7} şimdi insanlar bu sözleri duyar duymaz onların 

ruhu yeniden canlandırdı. 

{13:8} ve söyleyerek, yüksek bir ses ile cevap verdiler 

Sen liderimiz Yahuda ve Jonathan yerine olmak thy 

kardeşim. 

{13:9} mücadele sen bizim savaşlar ve olursa olsun, sen 

bize, commandest biz yapacağız. 

{13:10} o savaş, Bütün erkekler bir araya sonra 

ve Kudüs ve o duvarları bitirmek için yapılan acele 

yuvarlak hakkında güçlendirilmiş. 

{13:11} almanız, oğlu Jonathan de yolladı ve 



Onunla Joppa için büyük bir güç: kim onları bu döküm 

Orada içinde kaldı. 

{13:12} Ptolemaus ile Trifon kaldırılır böylece bir 

büyük Yahudiye arazi işgal için güç ve Jonathan olarak 

Onunla koğuşta. 

{13:13} ama Simon meydan onun çadır Adida at üzerinde 

düz karşı. 

{13:14} Şimdi ne zaman Trifon biliyordu Simon artış yapıldı. 

yukarı kardeşi Jonathan yerine ve savaş katılmak istedim 

Onunla, o O'na söyleyerek peygamberler gönderdi, 

{13:15} kardeşin Jonathan var ise tutun, bu 

Kral'ın hazine borçlu para içindir, 

O'na işlendiği iş ile ilgili. 

{13:16} den dolayı şimdi bir yüz yetenekleri gümüş göndermek, 

ve iki oğlu rehine için bu özgürlük olduğunda 

Bizden isyan değil, ve biz onun gitmesine izin verir. 

{1317:} hereupon Simon, bu algılanan olsa onlar 

Spake etmemistir O'na henüz o parayı gönderdi ve 

Çocuklar, şayet o kendisine temin etmek diye 

insanların büyük nefret: 



{13:18} kim söyledi, ona gönderdiğim değil çünkü 

para ve çocuklar, Jonathan ölü bu nedenle. 

{13:19} onları çocuklar ve yüz gönderdi 

yetenekleri: yine ikiyüzlülük Trifon istiyorsunuz ben de o izin 

Jonathan gidin. 
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{13:20} ve sonra bu arazi, istila Trifon geldi 

ve onu, yuvarlak Bu arada bu leadeth gidiş yok 

Adora şöyle: ama Simon ve ev sahibine ona karşı yürüdü 

her yerde, her nerede gitti. 

{13:21} şimdi onlar kulede olan peygamberler gönderdi 

Trifon sonuna kadar onun geliyor acele 

Onlara tarafından vahşi ve erzak gönderebilirsiniz. 

Trifon yapılan niçin {13:22} onun Atlısı hazır 

o gece gelmek: ama ile çok büyük bir kar düştü 

Neden ki onun gelmedim. Bu yüzden ayrıldı ve geldi 

Galaad ülke. 

{13:23} ve o o öldürdü Bascama yakın geldi 

Jonathan, kim orada gömüldü. 

{13:24} sonra Trifon döndü ve onun gitti 



kendi arazi. 

{13:25} sonra Simon gönderilen ve Jonathan kemiklerin aldı 

kardeşi ve onları Modin, şehrin babalarından gömdü. 

{13:26} ve tüm İsrail onun için büyük ağıt 

ve onu günlerce bewailed. 

{13:27} Simon da bir anıt mezar inşa 

babası ve kardeşleri ve havada görme için kaldırdı 

arkasında ve önce kesme taş ile. 

{13:28} bunların yanında yedi Piramitler, bire karşı kurmak 

başka babası ve annesi ve onun dört kardeşler için. 

{1329:} ve bu kurnaz aygıtları, hakkında değil mi 

o büyük sütunlar ayarlayın ve sütun yaptığı tüm 

zırhları kalıcı bellek ve zırh tarafından 

gemi oyulmuş, onlar tüm bu yelken üzerinde görülebilir ki 

Deniz. 

{13:30} Modin yapılan mezar bu 

ve henüz bu gün standeth. 

{Trifon etmemistir genç ile ele şimdi 1331:} 

Antiokus hükümdarı ve onu öldürdü. 

{13:32} ve onun yerine hüküm süren ve kendini taç 



Asya'nın Kral ve arazi üzerine büyük bir felaket getirdi. 

{13:33} Judea, güçlü tutar kadar inşa sonra Simon 

ve çit onlara yüksek Kuleli ve büyük duvarlar, 

gates ve barlar ve erzak kadar orada koydu. 

{13:34} Ayrıca Simon erkekler seçti ve gönderilen Kral 

Demetrius, sonuna kadar bağışıklık, arazi vermeli 

Çünkü o Trifon mahvetmek oldu. 

{13:35} Kral Demetrius kime cevap ve yazdı 

sonra bu şekilde: 

{13:36} Kral Demetrius Simon yüksek rahip, Allah'a ve 

Arkadaş kralların büyükleri ve ulus olarak da Allah'a 

Yahudiler, sendeth tebrik: 

{13:37} altın taç ve kırmızı bornoz, hangi siz 

bize gönderdi, biz aldık: ve yapmaya hazır olduğumuzu bir 

dinmeyen barış, Evet ve Memurlarımızdan yazmak için 

hangi izni verdiğiniz dokunulmazlık onaylamak için. 

{13:38} ve olursa olsun sözleşmeleri ile yaptık 

durmak zorundadır; ve siz var güçlü tutar 

İnşaatı, kendi olacaktır. 

{13:39} gibi herhangi bir dikkatsizlik veya hata için bu taahhüt 



gün, affet, biz ve taç vergi de, hangi siz bize borcun var: 

ve Kudüs'te ödenen diğer haraç olsaydı, eder 

daha fazla para. 

{13:40} ve kim karşılamak aranızda olmak olduğunu bizim 

Mahkeme, o zaman izin kayıtlı ve bizi ortada barış olsun. 

{13:41} böylece dinsiz boyunduruğu götürülmüş 

yüz ve seventieth İsrail'den yıl. 

{13:42} o zaman yazmak İsrail halkı başladı onların 

sözleşmeler, Simon ilk yıl ve aygıtlar 

yüksek rahip, Vali ve Yahudilerin lideri. 

{13:43} Simon kamp Gazze karşı o günlerde ve 

yuvarlak hakkında kuşatılmış; Ayrıca savaş, bir motor yaptı ve 

Şehir tarafından ayarlayın ve belirli bir kule hırpalanmış ve aldı. 

{13:44} ve onlar içine sıçradı motoru vardı 

Şehir; vardı bunun üzerine büyük bir kargaşa şehirde: 

{13:45} şehir halkı kira gibi diyor onların 

elbise ve onların eşleri ile duvarlar üzerine tırmandı ve 

çocuklar ve Simon için kaçışırken yüksek bir ses ile ağladı 

onları barış hibe. 

{13:46} ve dediler ki, anlaşma ile bize göre bizim 



kötülük, ama senin merhamet göre. 

{13:47} Simon onlara doğru yatıştıran ve savaştı 

Artık onlara karşı ama koymak onları şehir dışına ve 

Neyin putlara vardı ve bu yüzden girilen evleri temizlenmiş 

Bununla şarkı ve Şükran günü. 

{13:48} Evet, o bunun dışında tüm uncleanness koymak ve 
yerleştirilir 

Böyle adamlar orada yasa olarak devam edecek ve daha güçlü 
yaptı 

daha önce yapıldı ve orada bir dwellingplace için inşa 

kendini. 

{13:49} onlar da Kudüs'te kulenin çok tutuldu 

Boğazı, onlar ne bana gel, ne de içine gitmek 

ülke, ne de satın almak, ne Satıyoruz: büyük olduklarını 
aklınızda 

sıkıntı erzak ve onları çok sayıda istiyorum için 

kıtlık öldü. 

{13:50} sonra onlar olmasını kaçışırken Simon için ağladım 

Onları ile bir: hangi şey o verilen onları; ve ne zaman 

o oradan onları koymak, o kule temizlenmiş 

kirliliğini: 



{13:51} ve içine girdi üç ve yirminci günü 

İkinci ayda yüz yetmiş ve ilk yıl, ile 

Şükran günü ve dalları ve palmiye ağaçlarının ve harps ile 

ve ziller ve Violleri ve ilahi ve şarkı ile: çünkü 

Orada İsrail dışında büyük bir düşmanı yok etti. 

{13:52} o da o gün tutulmalıdır Peder 

Her yıl sevinç ile. Ayrıca tapınak tepesi 

kule tarafından o olduğundan daha güçlü hale geldi ve 

orada kendini oturdu onun şirketi ile. 

{13:53} görünce Simon John onun oğluydu bir 

cesur adamsın, onu Kaptan tüm ana bilgisayarların yaptı; ve o 

Gazera içinde yaşadı. 
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{14:1} şimdi'yüz altmış ve onikinci yıl 

Kral Demetrius kuvvetlerini bir araya ve girdi 

Medya onu Tryphone karşı savaşmak için yardım almak için. 

{14:2} ama ne zaman Arsaces, Pers ve medya kralı 

Demetrius yolladı onun sınırları içinde girilen duydum 

Onu canlı ele geçirmek onun princes biri: 

{14:3} kim gitti ve Demetrius, dizi yamacına ve 



Onu alıp onu kim tarafından konulmuştur o Arsaces için 
getirdim 

koğuşunda. 

Bu bütün gün sessiz Yahudiye arazi gelince {14:4} 

Simon '; o kavmi böyle bilge iyi aranan için 

Bu kadar sonsuza dek onun yetki ve onur onları de memnun. 

{14:5} ve onun eylemleri içinde onurlu olsa da böylece bu, 

o Joppa için bir cenneti aldı ve giriş yaptı 

denizin Adaları, 

{14:6} ve onun ulusu, sınırları genişlemiş ve 

ülkenin yeniden elde etmek, 

{14:7} ve esirler, çok sayıda bir araya 

ve Gazera ve Bethsura, mülkü vardı ve 

Kule, dışarı olan bütün uncleaness, o aldı Ben de yapıldı. 

Orada herhangi bir bu ona karşı koydu. 

{14:8} o zaman did onlar barış, onların toprağa kadar ve 

Dünya onun artış ve ağaçlar alanın kendi meyve verdi. 

{14:9} antik erkekler sokaklarda tüm communing oturdu 

birlikte iyi şeyler ve genç erkeklerin muhteşem giy 

ve savaşçı giyim. 



{14:10} erzak şehirler için sağlanan ve koymak 

Onları savaş, her türlü böylece onurlu adı 

Dünyanın sonu ünlendi. 

{14:11} bu topraklarda barış yaptı ve İsrail sevindiler 

büyük bir sevinçle: 

{14:12} onun asma ve onun incir ağacı altında oturdu her insan 
için 

ve hiç onları fray için: 

{14:13} ne vardı herhangi bir sol mücadele için arazi içinde 

Onlara karşı: Evet, krallar kendilerini içinde devrildi 

o gün. 

{14:14} Ayrıca tüm bu onun güçlendirdi 

düşük getirildi: Hukuk o kelime dışarı; ve her 

contemner hukuk ve kötü kişi elimden aldı. 

{14:15} tapınak güzelleştirerek ve çarpılır 

damarları Tapınağı. 

{14:16} Şimdi ne zaman o olduğunu duydum, Roma ve kadarıyla 

Sparta, Jonathan ölmüştü onlar çok üzüldük. 

{14:17} ama onlar bunu duyar duymaz kardeşi Simon 

yüksek priest-was-den yapılmış onun yerine ve ülke, hüküm ve 



şehirler orada: 

{14:18} O'na yenilemek için pirinç, tablolarda yazdı 

dostluk ve Yahuda ile vermişlerdi lig 

ve Jonathan kardeşlerinde: 

{14:19} hangi olduğunu yazıları okuyun önce 

cemaat Kudüs'teki. 

{14:20} ve bu harflerin kopyası mı bu 

Gönderilen Lacedemonians; Lacedemonians hükümdarları ile 

Şehir, Simon yüksek rahip, Allah'a ve yaşlılar, ve 

Rahip ve Yahudiler, kardeşlerimizi halkı kalıntısı, 

tebrik göndermek: 

{14:21} halkımız gönderilen elçiler 

zafer ve onur bizi sertifikalı: Biz niçin 

onların gelmeyi sevindim, 

{14:22} ve şeyler beyan etmedi ki onlar spake içinde 

Bu şekilde insanlar Konseyi; Numenius oğlu 

Antiokus ve Jason, Yahudiler Antipater oğlu 

büyükelçiler, bize onlar vardı dostluk yenilemek için geldi 

bizimle. 

{14:23} ve erkekler eğlendirmek için insanlar memnun 



onurlu ve onların ambassage kopyasını yerleştirmek için 

sonuna Lacedemonians halkı publick için kayıtları 

bir anıt bunların olabilir: Ayrıca biz var 

bir kopya bunların Allah'a Simon high priest yazılı. 

{14:24} bu Simon ile Roma'ya Numenius gönderdikten sonra bir 

Altın bin Sterlini büyük kalkan ağırlık onaylamak için 

lig onlarla. 

{14:25} ki onun insanlar duyunca, dediler ki, ne 

teşekkür biz Simon ve oğulları vereyim mi? 

{14:26} o ve onun kardeşleri ve ev onun için 

Baba İsrail kurulan ve kavga kovaladı onların 

Onlardan, düşmanları ve onların özgürlük doğruladı. 

{14:27} pirinç, tablolarda yazdığı sonra hangi 

mount Sion ayağı kurmuşlar: ve bu kopyasıdır 

yazma; İlul ayın on sekizinci günü, yeri 

yüz altmış ve onikinci yıl üçüncü yıl olmak, 

Simon high priest, 

{1428:} Saramel büyük cemaat içinde 

Rahip ve insanlar ve Cetveller milletin ve büyükleri 

ülke, bu şey bize haber vardı. 



{14:29} gibi savaşlarda oftentimes da vardı Forasmuch 

ülke, neyin onların kutsal bakımı için 

ve hukuk, Simon Mattathias, oğlu gelecek kuşaklar, 

Jarib, kardeşleri ile birlikte, kendilerini koymak 

tehlike ve kendi ülkelerinin düşmanlarının direnerek mi onların 

ulus büyük onur: 

{14:30} (Jonathan sonra onun toplayıp için 

ulus birlikte, ve onların yüksek rahip, onun için eklendi 

insanlar, 

{14:31} düşmanları onların ülkeyi işgal etmeye hazır 

Onlar onu yok ve koymak üzerinde kutsal eller: 

{14:32} ne zaman Simon yükseldi ve onun için mücadele 

Millet, kendi madde geçirdi ve silahlı 

Yiğit erkekler kavmi ve ücret, kazandırdı 

{14:33} ve ile birlikte şehirler Judea, güçlendirilmiş 

Judea sınırları lieth, Bethsura, nerede 

düşman zırh daha önce de olmuştu; Ama o bir garnizon ayarla 

Yahudiler orada: 

{14:34} Ayrıca üzerine gibileri Joppa takviye edilmiş 

Deniz ve Azotus bordereth, Gazera, nerede 



düşman önce yaşadı: Ama Yahudiler, ve 
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Onlara her şeyi onarımı için uygun şekilde döşenmiş 

bunların.) 

{14:35} insanlar bu nedenle Simon, icraatları seslendirdi ve 

Ne şan kavmine onu getirmek sanıyordum 

Vali ve baş rahip, çünkü tüm yapmıştı 

Bu şeyler ve adalet ve inanç hangi için tuttuğu için 

Millet, ve bunun için o aranan tüm yollarla onun yüceltmek 

insanlar. 

{14:36} için onun zaman onun ellerinde, çok başarılı işler 

dinsiz ülkelerini ve onlar dışarı alınmıştır 

Ayrıca olan David Kudüs'ün şehirde olduğunu 

kendilerini dışarı onlar verilen, bir kule yapılmış ve 

sığınak hakkında kirli ve çok acı mı 

Kutsal yer: 

{14:37} ama Yahudiler orada. ve bunun için güçlendirilmiş 

ülke ve şehir, güvenliği ve duvarlarının kaldırdı 

Kudüs. 

{1438:} Kral Demetrius de onu yüksek doğruladı 



rahiplik göre bu şeyler, 

{14:39} ve bir arkadaşı onu yaptı ve onur 

Onunla büyük bir onur. 

O duymuştu {14:40} söylüyorlar, Romalılar aramıştı 

Yahudiler onların arkadaşları ve confederates ve kardeşleri; ve 

Simon büyükelçileri Ağırladık 

onurlu; 

{14:41} da Yahudiler ve rahipler de memnun edildi 

o Simon onların Vali ve yüksek priest için olmalıdır 

Şimdiye kadar orada doğması kadar sadık bir peygamber; 

{14:42} Ayrıca o-meli var olmak onların kaptanı ve 

onları üzerinden ayarlamak için sığınak, ücret almak onların 

çalışır ve ülke üzerinden ve zırh üzerinde ve üzerinden 

Kale, diyorum, o ücret almalı 

Kutsal; 

{14:43} bu o, itaat yanında her 

adam ve ülkenin tüm yazıları yapılmalıdır 

Onun adı ve bu o mor, Tunceli ve 

Altın giymek: 

{14:44} da bunun için hiçbiri yasal olmalıdır 



insanlar ya da rahip bunlardan herhangi birini kırmak veya 
düşmanlarına 

sözleri, ya da bir derleme ülkede toplamak için 

Onu, mor Tunceli ya da altın; bir toka takmak için 

{14:45} ve kim başka ne veya break 

herhangi bir bu şeylerden cezalandırılması. 

{14:46} Simon ile başa çıkmak için bütün insanlar sevdim 
böylece 

ve söylediğim gibi yapmak için. 

{14:47} sonra Simon hükümleri, sözleşme konusu kabul ve iyi 

high priest ve Kaptan ve valisi olmak memnun 

Yahudiler ve rahipler ve hepsini savunmak için. 

{Bu yazı olmalı komutasındaki bu yüzden 1448:} 

pirinç koymak tablolar ve onlar içinde kurulmuş olması gerekir 
ki 

göze çarpan bir yerde kutsal pusula; 

{14:49} da bunların kopyaları içinde koydu 

hazineye, Simon ve oğulları olabilir sonunda 

onları. 

{15:1} ayrıca Antiokus Demetrius kralın oğlu 

Simon rahip onto denizin Adaları gelen mektupları gönderen 



ve Prens Yahudilerin ve tüm insanlar için; 

{15:2} içeriği ki onun şunlardı: Kral Antiochos 

Simon high priest ve Prens kavmi ve için için 

insanlar Yahudilerin tebrik: 

{15:3} melankolinin bazı erkekler gasp gibi Forasmuch 

Babalarımız ve benim amacım krallığı etmektir meydan okuma 

o bir daha, ben eski Emlak ve bunun için onu geri 
yükleyebilirsiniz 

sonunda birlikte çok sayıda yabancı askerler topladık, 

ve savaşın hazırlanan gemi; 

{15:4} da ülke gitmek olmak demek 

parçalayan onlardan öcümü olduğunu ve 

birçok şehirde Krallık'ıssız yaptı: 

{15:5} Şimdi bu nedenle sana tüm Saygılar onaylamak 

Seni ve olursa olsun benden önce krallar verilmiş 

yanı sıra onlar verilen hediyeler. 

{15:6} ben sana da para için para için izin versin senin 

senin kendi damgası ile ülke. 

{15:7} ve Kudüs ve Kutsal ile ilgili olarak 

Ücretsiz olmalarına izin; ve sen hast made, tüm zırh ve 



Sen inşa ve senin elinde, keepest kaleleri izin 

Onları sana kalır. 

{15:8} ve eğer bir şey, ya da, Kral sayesinde olacaktır 

Bırak sana bu zaman ileri evermore için affetmiş. 

{15:9} Ayrıca, ne zaman biz kazandık bizim 

İngiltere, biz seni ve senin milletin onur ve senin 

Tapınağı, büyük bir onur, böylece Sayın hakim olacaktır 

Dünya çapında bilinir. 

{15:10} içinde yüz altmış ve on dördüncü yıl 

Antiokus atalarının topraklarına gitti: ne zaman 

tüm güçler birlikte, böylece az kaldı geldi 

Trifon ile. 

{15:11} tarafından takip ediliyor niçin Kral Antiochos, o 

Deniz kenarında gibileri Dora onto kaçtı: 

{15:12} için sorunları onu hiç üzerine geldi gördü 

ve bir kez onun Kuvvetleri onu terk. 

{15:13} sonra Antiokus Dora, sahip karşı kamp 

Onunla savaş, bir yüz yirmi bin adam ve 

sekiz bin atlı. 

{15:14} ve ne zaman o şehrin yuvarlak compassed 



şehrin deniz tarafında yakın hakkında ve birleştirilmiş gemiler o 

tartışmalı şehrin karadan ve denizden, ben de acı o herhangi 
için 

dışarı ya da git. 

{15:15} Bu arada Numenius ve onun sezon geldi 

Roma, krallara mektuplar sahip şirketten ve 

ülkeler; Wherein bunları yazmış: 

{15:16} Lucius, Romalılar Kral onto Konsolosu 

Ptolemee, tebrik: 

{15:17} Yahudiler büyükelçileri, bizim arkadaşlar ve 

Konfederasyon, bize eski dostluk yenilemek için geldi ve 

Lig, Simon high priest ve gelen gönderiliyor 

Yahudi halkı: 

1 Makabiler sayfa 672 

{15:18} ve bir kalkan bin altın getirdiler 

Lirası. 

{15:19} biz o iyi bu nedenle unto yazmak için düşündüm 

krallar ve onlara zarar vermek, yapmalılar ülkeler, ne de 

Onları, onların şehirler veya ülkeler karşı mücadele, ne de henüz 
yardım onların 

Onlara karşı düşman. 



{15:20} da bize kalkanı almak için iyi gibi görünüyordu 

onları. 

{15:21} Bu nedenle eğer orada herhangi bir bulaşıcı 
arkadaşlarının olmak bu 

size onların ülkeden kaçmış, Allah'a teslim ederim 

Simon göre cezalandırmak yüksek rahip, 

kendi hukuk. 

{15:22} aynı şeyleri o aynı şekilde şöyle yazdı 

Demetrius Kral ve Attalus, Ariarathes ve Arsaces, 

{15:23} ve bütün ülkeler ve Sampsames, ve 

Lacedemonians ve Delus ve Myndus ve Sikyon'da, 

ve Karya ve Samos ve Pamfilya ve Likya'nın ve 

Halikarnas ve Rhodus ve Aradus ve Cos ve yan, 

ve Aradus ve Gortyna ve Cnidus ve Kıbrıs ve 

Cyrene. 

{15:24} kopya hükümleri, sözleşme konusu Simon için yazdı 

yüksek rahip. 

{15:25} Antiokus Kral Dora karşı kamp bu yüzden 

İkinci gün, sürekli saldırı ve motorları yapma, 

hangi yollarla o kapadı Trifon kadar ikisi de olabilir 



dışarı ne de git. 

{15:26} o zaman Simon gönderdim iki bin seçilmiş 

Erkekler ona yardım etmek için; Ayrıca, gümüş ve altın ve fazla 
zırh. 

{15:27} yine de onları, almaz ama 

Onunla yaptığı tüm sözleşmelerinde fren yukarıda adı geçen, 

ve O'na garip oldu. 

{15:28} Ayrıca O'na Athenobius, birini gönderdi 

arkadaşları ile onu ve de ki, komün için siz kesintisi 

Joppa ve Gazera; Kudüs'te olan kule ile 

benim bölge şehirleri olan. 

{15:29} bunların siz boşa, bitmiş ve sınırları 

büyük arazi zarar ve birçok yerde mülkü var. 

Krallığım içinde. 

{15:30} şimdi bu nedenle siz olan şehirler teslim 

alınan ve haraç yerlerden ki onun ye aldık 

hakimiyet Yahudiye tanımayan: 

{15:31} veya başka onlar için beş yüz yeteneklerinden ver 

Gümüş; ve siz yapmış zarar ve haraç için 

şehirler, diğer beş yüz yetenekleri: Eğer biz değil, gelecek 



ve sana karşı mücadele 

{15:32} Kral'ın arkadaşı Athenobius geldim 

Kudüs: ve o Simon, görkemi gördüm ve 

dolap altın ve gümüş tabak ve onun büyük katılım 

şaşırdım ve Kral'ın ileti söyledim. 

{15:33} sonra Simon yanıtladı ve O'na, dedi biz 

ikisi de diğer erkekler kara, ne de holden o almış olan 

başkalarına, Babalarımızdan miras appertaineth, 

Düşmanlarımız haksız yere elinde vardı belirli bir 

zaman. 

{15:34} aklınızda tutun, fırsat, sahip 

Atalarımızın mirası. 

{15:35} ve sen Joppa ve Gazera, demandest ise 

de olsa yaptıkları büyük zarar bizim ülkede insanlar Allah'a 

henüz sana bir yüz yetenekleri onlar için verecektir. Yaparsa 

Athenobius ona tek kelime cevap; 

{15:36} ama bir öfkeyle krala ve çekti 

Bunlar konuşma yeteneği ve ihtişamını O'na rapor 

Simon ve bütün bunlar o görmüştü: Bunun üzerine kral oldu 

sezgin aşan. 



{15:37} bu süre içinde Trifon gemilerle kaçtı 

Orthosias. 

{15:38} sonra Kral Cendebeus deniz kaptanı yaptı. 

Sahil ve kahya ve atlılar, bir dizi verdim 

{15:39} ve onu doğru onun ana bilgisayar kaldırmak için 

Judea; Ayrıca o Cedron ve için inşa etmesini emretti 

gates, güçlendirmek ve savaşa karşı insanlar; Ama gelince 

Kralın kendisi, Trifon takip etti. 

{15:40} Cendebeus Jamnia için geldi ve başladı 

insanları kışkırtmak ve Judea istila etmek ve çekmek için 

Mahkumlar insanlar ve onları öldür. 

{15:41} ve Cedrou kadar yaptırdığı zaman, o ayarla 

Orada atlı ve kahya, bir dizi sonuna bu 

Onlar veren outroads yolları üzerine yapmak olabilir 

Judea, Kral olarak ona komuta. 

{16:1} sonra John Gazera geldi ve Simon söyledi 

onun Cendebeus yaptığını Peder. 

{16:2} den dolayı Simon iki en büyük oğlu Judas denilen 

ve John ve onları, ben ve kardeşlerim, dedi ve benim 

Baba evi, gençliğimi bu gün Allah'a hiç var 



İsrail düşmanlarına karşı savaştı; ve şeyler var 

çok iyi teslim bizim ellerde başarılı oldu 

İsrail oftentimes. 

Şimdi Tanrı'nın merhametine tarafından eski ve siz, ben {16:3} 
ama vardır 

yeterli bir yaş: Ben ve kardeşim yerine siz olun ve git 

ve ülkemiz için mücadele, ve cennetten gelen yardım ile 

Sen. 

{16:4} o ülkeden yirmi bin seçti 

savaş Atlısı, kim karşı çıktı ile adam 

Cendebeus ve o gece Modin dinlenmiş. 

{16:5} ve onlar ne zaman sabah, gül ve gitti 

düz içine bakın, güçlü harika bir kahya her ikisi de ev sahipliği 

ve atlılar onlara karşı geldi: yine vardı bir 

su brook onları ortada. 

{16: o ve adamları onları Beka meydan böylece 6}: 

ve gördüğünde insan gitmek korkuyor 

su brook, o kendini ve erkekler üzerinde daha sonra ilk gitti 

onu peşinden geçtiğini görmek. 

{16:7} bitmiş, o adamları bölünmüş ve ayarlayın 



Atlılar uşağın ortasında: için düşman 

Atlılar pek çok. 

{16:8} sonra onlar kutsal trompet ile geldi: 

Bunun üzerine Cendebeus ve ev sahibine uçuş için konuldu 

Bu birçoğu öldürüldü ve kalan gat onları 

Sayfa 673 1 üreticileri 

güçlü tutun. 

O zaman {16:9} yaralı Judas John kardeşi vardı; 

Ama John hala onları sonra Cedron için gelene takip, 

hangi Cendebeus yaptırmıştır. 

{16:10} kuleleri alanlarında bile Allah'a kaçtılar bu yüzden 

Azotus; Niçin o ateşle Yakılan: böylece vardı 

Onları yaklaşık iki bin erkekler öldürüldü. Daha sonra o 

Yahudiye huzur içinde döndürülen. 

{16:11} Ayrıca Jericho'da düz Ptolemeus yapıldı. 

Kaptan Abubus oğlu yaptı ve o bolluk vardı 

Gümüş ve altın: 

{16:12} için delil olarak yüksek rahibin oğluydu. 

{16:13} kaldırdı kalbi o düşünülen sanïrïm 

ülke ısmarlasınlar ve bunun üzerine istişare 



etmemistir Simon ve oğulları karşı onları yok etmek için. 

{Simon şehirler ziyaret ediyordum şimdi vardı 1614:} 

ülke ve iyi onlardan sipariş için dikkat çekici; 

hangi zamanda o kendini aşağı Jericho'ya ile geldi 

oğulları, Mattathias ve Judas, yüz altmış ve 

Onbirinci ay, on yedinci yıl Sabat seslendi: 

{16:15} nerede onları almaya Abubus oğlu 

etmemistir denilen küçük bir tutun o vardı Docus 

inşa, onları büyük bir ziyafet yaptı: yine o adam saklamış 

orada. 

{16:16} öylesine ne zaman Simon ve oğulları büyük ölçüde, 
sarhoş vardı 

Ptolemee ve adamları yükseldi ve silahlarını aldı ve 

Ziyafet içine geldi Simon üzerine yerleştirin ve onu öldürdü, 

ve iki oğlu ve hizmetkarlarını bazılarını. 

{16:17} hangi yaparken de o büyük bir ihanet etti 

ve cezasını kötü için iyi. 

{16:18} Ptolemee sonra bunları yazdı ve gönderilen 

Onu bir süre ona yardım için bir ana bilgisayar göndereceğini 
Kral, 

Onu ülke ve şehirler teslim olur. 



{16:19} John'u öldürmeyi Gazera için başkalarının Ayrıca 
göndermiş: ve 

tribün o, gelmek Mektupları gönderen o 

Onları gümüş ve altın ve ödül verebilir. 

{16:20} diğerleri yolladı Kudüs, almak ve 

dağ tapınak. 

{16:21} şimdi bir yukarıda adı geçen koşmak Gazera ve John için 
söyledi 

babası ve kardeşleri olduğunu öldürülen ve dedi o, 

Ptolemee seni de öldürmek gönderilen. 

{16:22} o duyunca hükümleri, sözleşme konusu o acıyor 
şaşırdım: böylece 

Onu yok etmek için gelen onlara el koydu ve 

Onları öldürdü; Onlar onu kapanması aranan biliyordu için. 

{16:23} John ve onun eylemleri geri kalanı ile ilgili olarak 

savaşlar ve layık işler yaptığını ve yapı 

o yapılmış duvarlar ve onun davranış, 

{16:24} hani, bunlar onun chronicles yazılır 

rahiplik, o yüksek rahip onun sonra bu hale geldi andan itibaren 

Baba. 

 


