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Kitab Makabe 

{1:1} saudara-saudaranya, orang Yahudi di Yerusalem dan di 

Tanah Yudea, berharap kepada saudara-saudaranya, orang-
orang Yahudi yang 

seluruh Mesir kesehatan dan perdamaian: 

{1:2} Allah menjadi murah hati kepada Anda, dan ingat nya 

Perjanjian bahwa ia dibuat dengan Abraham, Ishak dan Yakub, 
nya 

hamba-hamba yang setia; 

{1:3} dan memberikan Anda semua hati untuk melayani Dia, 
dan untuk melakukan nya 

akan, dengan keberanian baik dan pikiran yang bersedia; 

{1:4} dan membuka hati Anda dalam hukum-Nya dan 

perintah, dan mengirim Anda damai, 

{1:5} dan mendengar doa-doa Anda, dan menjadi satu dengan 
Anda, dan 

pernah meninggalkanmu dalam masa sulit. 

{1:6} dan sekarang kita di sini akan berdoa untuk Anda. 



{1:7} apa waktu karena Demetrius memerintah, di seratus 

enam puluh dan sembilan tahun, kami orang Yahudi menulis 
kepadamu di 

ekstremitas masalah yang datang kepada kita di tahun-tahun, 
dari 

waktu yang Jason dan perusahaannya memberontak dari Kudus 

tanah dan kerajaan, 

{1:8} dan dibakar Beranda, dan mencurahkan darah orang: 

kemudian kita berdoa kepada Tuhan, dan terdengar; Kami 
menawarkan 

juga korban dan halus tepung, dan menyalakan lampu, dan 
mengatur 

sebagainya roti. 

{1:9} dan sekarang melihat bahwa kamu merayakan hari Raya 
Pondok Daun dalam 

bulan Casleu. 

{1:10} dalam ratus delapan puluh delapan tahun, dan 

orang-orang yang berada di Yerusalem dan di Yudea, dan 
Dewan, 

dan Yudas, mengirim salam dan kesehatan kepada Aristobulus, 
raja 

Ptolemeus' master, yang saham dari yang diurapi 



Para imam dan orang-orang Yahudi yang di Mesir: 

{1:11} rintihan sebagai Allah telah melepaskan kita dari besar 

bahaya, kita bersyukur kepadanya tinggi, sebagai dalam 
pertempuran melawan 

seorang raja. 

{1:12} untuk ia mengusir mereka yang berjuang dalam Kudus 

kota. 

{1:13} untuk ketika pemimpin datang ke Persia, dan 

tentara dengan dia yang tampaknya tak terkalahkan, mereka 
dibunuh di 

Candi Nanea dengan penipuan Nanea's imam. 

{1:14} untuk Antiochus, seolah-olah ia akan menikahinya, 

datang ke tempat yang, dan teman-temannya yang bersama-
sama dengan dia, untuk 

menerima uang dalam nama mas kawin. 

{1:15} yang ketika imam-imam Nanea telah ditetapkan, 

dan ia masuk dengan perusahaan kecil ke dalam Kompas 

Bait Suci, mereka menutup Bait segera Antiochus 

ini datang dalam: 

{1:16} dan membuka pintu jamban atap, mereka melemparkan 

batu seperti petir, dan memukul Kapten, 



potongnya potongan, memukul off kepala mereka dan 
membuang mereka 

untuk mereka yang tanpa. 

{1:17} diberkati menjadi Jahweh kita dalam segala hal, yang 
telah 

menyerahkan orang durhaka. 

{1:18} karena itu sedangkan kami sekarang bertujuan untuk 
menjaga 

penyucian Bait Suci pada lima dan dua puluh 

hari bulan Casleu, kami pikir itu diperlukan untuk sertifikasi 

Anda daripadanya, bahwa kamu juga mungkin merayakannya, 
sebagai perayaan 

Pondok Daun, dan api, yang memberikan kita ketika 

Neemias mempersembahkan korban, setelah bahwa ia punya 
bersambung 

Bait dan mezbah. 

{1:19} untuk ketika nenek moyang kita dituntun ke Persia, 

imam-imam yang kemudian saleh mengambil api mezbah 

privily, dan menyembunyikannya di tempat yang berongga 
jurang tanpa air, 

mana mereka memelihara yakin, sehingga tempat itu tidak 
diketahui untuk semua 



Laki-laki. 

{1:20} sekarang setelah bertahun-tahun, ketika itu senang 
Tuhan, 

Neemias, yang dikirim dari raja Persia, menurut kirim 

keturunan imam-imam yang telah menyembunyikan itu ke 
dalam api: tetapi ketika 

mereka mengatakan mereka menemukan tidak ada api, tapi 
tebal air; 

{1:21} kemudian ia memerintahkan mereka untuk 
menggambar, dan 

Bawa; dan ketika korban diletakkan di, Neemias 

memerintahkan para imam untuk memercikkan kayu dan hal-
hal 

meletakkan setelah itu dengan air. 

{1:22} ketika hal ini dilakukan, dan waktu datang yang 

matahari bersinar, yang apa yang telah bersembunyi di awan, 
ada 

kebakaran besar bangkitlah, sehingga setiap orang 
berpendidikan. 

{1:23} dan para imam membuat doa sementara korban 

adalah mengkonsumsi, saya mengatakan, para imam, dan 
semua yang lain, 

Jonathan awal, dan sisanya menjawab thereunto, sebagai 



Melakukan Neemias. 

{1:24} dan doa setelah cara ini; Ya Tuhan, 

Tuhan Allah, Pencipta segala sesuatu, yang seni takut dan kuat, 

dan benar, dan belas kasihan, dan raja hanya dan anggun, 

{1:25} pemberi hanya segala sesuatu, hanya satu-satunya, 

yang Mahakuasa dan kekal, engkau yang deliverest Israel dari 
semua 

masalah, dan telah memilih para Bapa, dan menguduskan 
mereka: 

{1:26} menerima korban bagi umat-Mu yang seluruh Israel, 

dan melestarikan sebagian Mu, dan kuduskanlah. 

{1:27} mengumpulkan mereka bersama-sama yang tersebar 
dari kami, 

menyelamatkan mereka yang melayani antara bangsa-bangsa, 
memandang mereka 

yang yang hina dan dibenci, dan membiarkan tahu kafir 

bahwa Engkaulah Allah kita. 

{1:28} menghukum mereka yang memeras kita, dan dengan 
bangga melakukan kami 

salah. 

{1:29} tanaman bangsamu lagi di tempat kudus Mu, sebagai 
Musa 



telah berfirman. 

{1:30} dan para imam menyanyikan mazmur Thanksgiving. 

{1:31} sekarang ketika korban dikonsumsi, Neemias 

memerintahkan air yang tersisa dicurahkan pada besar 

batu. 

{1:32} saat ini dilakukan, adalah menyalakan api: 

Tapi itu dikonsumsi oleh cahaya yang bersinar dari mezbah. 

{1:33} sehingga ketika hal ini dikenal, dikisahkan 

raja Persia, yang di tempat, dimana imam-imam itu 

dibawa pergi telah menyembunyikan api, tampaklah air, dan 
bahwa 
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Neemias telah dimurnikan korban dengannya. 

{1:34} kemudian raja, inclosing tempat, dijadikan Suci, 

setelah dia mencoba hal. 

{1:35} raja mengambil banyak hadiah dan diberikan 

daripadanya pada orang-orang yang ia akan memuaskan. 

{1:36} dan Neemias disebut Naphthar, yang merupakan hal ini 

banyak untuk mengatakan, pembersihan: tetapi banyak orang 
menyebutnya Nephi. 

{2:1} ini juga ditemukan dalam catatan, Jeremy itu 



Nabi memerintahkan mereka yang dibawa pergi untuk 
mengambil dari 

api, karena telah menandakan: 

{2:2} dan bagaimana bahwa nabi, setelah memberi mereka 

hukum, mereka bukan untuk melupakan perintah 

Tuhan, dan bahwa mereka tidak harus berbuat salah dalam 
pikiran mereka, ketika mereka 

melihat gambar dari perak dan emas, dengan hiasan mereka. 

{2:3} dan lain seperti pidato menasihati dia mereka, 

bahwa hukum tidak harus berangkat dari hati mereka. 

{2:4} itu juga terkandung dalam sama menulis, yang 

nabi, memperingatkan Tuhan, memerintahkan Kemah Suci 

dan Tabut itu untuk pergi dengan dia, karena ia pergi ke 

Gunung, mana Musa mendaki, dan melihat warisan 

Allah. 

{2:5} dan ketika Jeremy datang ke sana, ia menemukan 
berongga 

gua, dimana ia meletakkan Kemah Suci, dan Tabut itu, dan 

Mezbah pembakaran ukupan, dan jadi berhenti pintu. 

{2:6} dan beberapa dari mereka yang mengikutinya untuk 
menandai 



cara, tetapi mereka tidak bisa menemukan itu. 

{2:7} yang ketika Jeremy dirasakan, ia menyalahkan mereka, 

mengatakan, untuk tempat itu, itu akan belum diketahui 
sampai saat 

Allah mengumpulkan orang-orang lagi bersama-sama, dan 
menerima mereka 

kepada belas kasihan. 

{2:8} akan Tuhan memberitahukan mereka hal-hal ini, dan 

kemuliaan Tuhan akan muncul, dan awan juga, seperti itu 

menunjukkan di bawah Musa, dan sebagai ketika Salomo 
diinginkan yang 

tempat mungkin agar dikuduskan. 

{2:9} itu juga menyatakan, bahwa ia menjadi bijaksana 
ditawarkan 

korban dedikasi, dan finishing Bait Suci. 

{2:10} dan sebagai ketika Musa berdoa kepada Tuhan, api 

telah turun dari sorga, dan dikonsumsi korban: bahkan 

Jadi berdoa Salomo juga, dan api itu turun dari 

sorga dan membakar korban bakaran. 

{2:11} Musa berkata, karena korban penghapus dosa tidak 

untuk dimakan, itu dikonsumsi. 



{2:12} jadi Salomo terus-delapan hari. 

{2:13} hal yang sama juga dilaporkan dalam tulisan-tulisan 

dan komentar-komentar dari Neemias; dan bagaimana ia 
mendirikan 

Perpustakaan berkumpul bersama-sama tindakan raja-raja, dan 

nabi-nabi, dan Daud, dan surat-surat dari raja-raja 

tentang hadiah Suci. 

{2:14} juga Yudas mengumpulkan semua 

hal-hal yang hilang karena perang kita telah, dan 

mereka tetap bersama kami, 

{2:15}: jika kamu perlu daripadanya, mengirim beberapa 

mengambil mereka kepadamu. 

{2:16} sedangkan kita maka akan merayakan 

pemurnian, kami telah menulis kepadamu, dan kamu akan 
melakukannya dengan baik, 

Jika kamu memelihara hari-hari yang sama. 

{2:17} Semoga juga, bahwa Allah, yang melepaskan semua nya 

orang-orang, dan memberi mereka semua warisan, dan 
kerajaan, dan 

keimamatan, dan tempat kudus, 



{2:18} seperti yang dijanjikan di dalam hukum, akan segera 
menunjukkan belas kasihan 

kepada kita, dan mengumpulkan kami dari setiap tanah di 
bawah 

surga ke dalam tempat kudus: karena ia telah membebaskan 
kita dari 

besar masalah, dan telah disucikan tempat. 

{2:19} sekarang sebagai tentang Yudas Maccabeus dan nya 

saudara-saudara, dan pemurnian candi besar, dan 

dedikasi mezbah, 

{2:20} dan perang melawan Antiochus Epiphanes, dan 

Eupator anaknya, 

{2:21} dan tanda-tanda yang nyata, yang datang dari surga 

kepada mereka yang berperilaku diri manfully untuk 
menghormati mereka 

untuk Yudaisme: sehingga, menjadi beberapa, mereka 
mengatasi 

seluruh negeri, dan banyak sekali biadab dikejar, 

{2:22} dan pulih lagi Bait Suci terkenal semua 

dunia berakhir, dan dibebaskan kota, dan ditegakkan hukum 
yang 

akan turun, Tuhan mengasihani mereka dengan 



Semua mendukung: 

{2:23} semua hal ini, saya katakan, yang dinyatakan oleh Jason 

Kirene dalam lima buku, kami akan assay untuk abridge di salah 
satu 

volume. 

{2:24} untuk mempertimbangkan jumlah tak terbatas, dan 

kesulitan yang mereka menemukan keinginan untuk melihat ke 
dalam 

narasi cerita, untuk berbagai masalah, 

{2:25} kami telah hati-hati, bahwa mereka yang akan membaca 
mungkin 

memiliki menyenangkan, dan bahwa mereka yang berkeinginan 
untuk melakukan 

memori mungkin memiliki kemudahan, dan bahwa semua ke 
dalam yang tangan itu 

datang mungkin memiliki keuntungan. 

{2:26} Sebab itu kita, yang telah mengambil kepada kita ini 

buruh menyakitkan dari abridging, itu tidak mudah, tetapi Soal 

keringat dan menonton; 

{2:27} bahkan saat itu ada kemudahan kepadanya yang 
prepareth 

Perjamuan, dan menuntut keuntungan yang lain: namun untuk 



kenikmatan dari banyak kita akan melakukan dengan senang 
hati ini berusaha keras; 

{2:28} meninggalkan penulis penanganan yang tepat dari setiap 

khususnya, dan pekerja untuk mengikuti aturan 

Ringkasan. 

{2:29} untuk sebagai master pembangun rumah baru harus 
peduli 

untuk seluruh bangunan; Namun dia yang undertaketh untuk 
keluar, 

dan cat, harus mencari hal-hal yang cocok untuk menghiasi 

daripadanya: bahkan jadi saya pikir kita. 

{2:30} untuk berdiri di atas setiap titik, dan pergi ke hal-hal di 

besar, dan menjadi penasaran dalam khusus, belongeth 
pertama 

penulis cerita: 

{2:31} tetapi untuk menggunakan Singkatnya, dan menghindari 
banyak pekerja dari 

pekerjaan, adalah diberikan kepadanya yang akan membuat 
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abridgment. 

{2:32} di sini maka kami akan mulai cerita: hanya 
menambahkan 



Jadi banyak yang telah difirmankan, bahwa itu adalah bodoh 

hal untuk membuat sebuah prolog panjang, dan menjadi 
pendek dalam cerita 

itu sendiri. 

{3:1} sekarang ketika kota suci dihuni dengan semua 

perdamaian, dan hukum telah dipelihara dengan baik, karena 
dari 

kesalehan Onias imam besar, dan kebenciannya terhadap 

kejahatan, 

{3:2} itu datang untuk lulus bahwa bahkan raja sendiri 
melakukan 

menghormati tempat, dan memperbesar Bait Suci dengan yang 
terbaik 

hadiah; 

{3:3} sedemikian rupa bahwa Seleucus Asia pendapatan sendiri 

telanjang semua biaya milik Layanan korban. 

{3:4} tetapi satu Simon dari suku Benyamin, yang 

membuat Gubernur candi, jatuh dengan imam 

tentang gangguan di kota. 

{3:5} dan ketika ia tidak bisa mengatasi Onias, gat dia dia 

untuk Apollonios anak Thraseas, yang kemudian menjadi 
Gubernur 



Celosyria dan Phenice, 

{3:6} dan mengatakan kepadanya bahwa perbendaharaan di 
Yerusalem itu penuh 

jumlah-jumlah tak terbatas uang, sehingga banyak mereka 

kekayaan, yang memang tidak berkaitan dengan account 
korban, 

tak terhitung banyaknya, dan itu adalah mungkin untuk 
membawa semua ke dalam 

tangan raja. 

{3:7} sekarang ketika Apollonios datang kepada raja, dan telah 

menunjukkan kepadanya uang yang dia diberitahu, raja 

memilih keluar Heliodoros Bendahara nya, dan mengirimnya 
dengan 

perintah untuk membawa uang didengar kesaksiannya. 

{3:8} jadi segera Heliodoros mengambil perjalanannya; di 
bawah 

warna mengunjungi kota Celosyria dan Phenice, tetapi 

memang untuk memenuhi tujuan raja. 

{3:9} dan ketika dia datang ke Yerusalem, dan telah 

sopan menerima imam besar kota, ia mengatakan 

Dia intelijen apa diberi uang, dan menyatakan 



oleh karena itu ia datang dan bertanya apakah hal-hal ini begitu 
memang. 

{3:10} kemudian imam mengatakan kepadanya bahwa ada 
seperti 

uang yang diletakkan untuk menghilangkan janda dan yatim 

anak-anak: 

{3:11} dan beberapa di antaranya milik anak Hircanus 

Tobias, seorang pria besar yang bermartabat, dan bukan 
sebagai yang jahat 

Simon telah salah informasi: jumlah orang dalam semua adalah 
empat 

seratus talenta perak dan dua ratus emas: 

{3:12} dan bahwa itu sama sekali tidak mungkin bahwa 

kesalahan yang dilakukan kepada mereka yang telah 
berkomitmen untuk: 

kekudusan tempat, dan keagungan dan diganggu gugat 

kesucian Bait Suci dihormati seluruh dunia. 

{3:13} Heliodoros tapi, karena raja 

perintah yang diberikan kepadanya, mengatakan, bahwa di 
bijaksana setiap hal itu harus 

dibawa ke dalam perbendaharaan raja. 



{3:14} sehingga pada hari yang dia telah melantik dia masuk ke 
dalam 

memesan hal ini: sebab itu ada penderitaan ada kecil 

sepanjang seluruh kota. 

{3:15} tetapi para imam, bersujud diri sebelum 

mezbah di pakaian-pakaian imam-imam mereka, memanggil 
langit di atas 

Dia yang membuat undang-undang mengenai hal-hal yang 
diberikan kepada Dia menyimpan, bahwa 

mereka harus aman dipertahankan tersebut karena telah 
melakukan 

mereka harus dipelihara. 

{3:16} kemudian siapa telah melihat imam di wajah, 

itu akan telah melukai hati-Nya: untuk wajah-nya dan 

perubahan warna nya menyatakan penderitaan batin nya 

pikiran. 

{3:17} untuk pria jadi dikepung dengan rasa takut dan 

horor tubuh, bahwa itu adalah nyata kepada mereka yang 
tampak 

nya kesedihan apa ia sekarang di dalam hatinya. 

{3:18} lain berlari berbondong-bondong keluar dari rumah 
mereka, 



Umum doa, karena tempat itu untuk datang 

merendahkan. 

{3:19} dan perempuan, girt kain kabung di bawah mereka 

payudara, di jalan-jalan, dan perawan-perawan yang 

disimpan dalam berlari, beberapa ke gerbang, dan beberapa ke 
dinding, dan 

orang lain memandang ke luar jendela. 

{3:20} dan semua, memegang tangan mereka ke langit, 
membuat 

doa. 

{3:21} maka itu akan dikasihani manusia untuk melihat jatuh 

down dari kumpulan segala macam, dan ketakutan tinggi 

Imam berada dalam kesakitan seperti. 

{3:22} mereka kemudian dipanggil Tuhan yang Mahakuasa 
untuk menjaga 

hal-hal yang dilakukan kepercayaan aman dan yakin bagi 
mereka yang 

telah melakukan mereka. 

{3:23} namun Heliodoros dijalankan yang 

menitahkan. 

{3:24} sekarang karena ia tidak menampilkan dirinya dengan 



menjaga tentang keuangan, Tuhan atas Roh, dan Pangeran 

Semua kekuasaan, disebabkan penampakan besar, sehingga 
semua yang 

diduga untuk datang dengan dia takjub pada kekuatan 

Allah, dan pingsan, dan sangat ketakutan. 

{3:25} untuk tampaklah kepada mereka kuda dengan 

mengerikan pengendara kepadanya, dan dihiasi dengan sangat 
adil 

penutup, dan ia berlari sengit, dan memukul di Heliodoros 
dengan 

kaki Nya, dan tampaknya bahwa ia yang menungganginya kuda 

punya baju zirah lengkap emas. 

{3:26} juga dua pemuda muncul sebelum 

Dia, penting dalam kekuatan, baik dalam keindahan, dan cantik 
di 

pakaian, yang berdiri bersama dengan dia di kedua sisi; dan 
menyesah Dia. 

terus-menerus, dan memberinya banyak garis-garis sakit. 

{3:27} dan Heliodoros tiba-tiba jatuh kepada tanah, dan 

dikepung dengan gelap gulita: tetapi mereka yang telah 

Dia mengambil dia, dan menaruh dia ke dalam sampah. 



{3:28} sehingga dia, yang akhir-akhir ini datang dengan kereta 
api besar dan 

dengan semua penjaga dalam perbendaharaan kata, mereka 
membawa keluar, 

mampu untuk membantu dirinya dengan senjata: dan 

jelas mereka mengakui kuasa Tuhan. 

{3:29} untuk dia oleh tangan Tuhan telah dibuang, dan 
berbaring 

terdiam tanpa semua harapan hidup. 

{3:30} tetapi mereka memuji Tuhan, yang telah secara ajaib 

dihormati tempatnya sendiri: untuk Bait Suci; yang sedikit 
Kabar 
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penuh ketakutan dan kesulitan, ketika Tuhan yang Mahakuasa 

muncul, dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. 

{3:31} kemudian straightways tertentu dari teman-teman 
Heliodoros 

berdoa Onias, yang ia akan memanggil yang Mahatinggi untuk 

memberinya hidupnya, yang berbaring siap untuk menyerah 
hantu. 

{3:32} sehingga imam, mencurigai supaya raja harus 



misconceive bahwa beberapa pengkhianatan telah dilakukan 
untuk 

Heliodoros oleh orang Yahudi, mempersembahkan korban 
untuk kesehatan 

Laki-laki. 

{3:33} sekarang sebagai imam besar membuat Pendamaian, 

Laki-laki muda yang sama dalam pakaian sama muncul dan 

berdiri di samping Heliodoros, mengatakan, Onias memberikan 
imam 

besar terima kasih, bahkan untuk deminya Tuhan telah 
diberikan 

engkau hidup: 

{3:34} dan melihat bahwa engkau hast sengsara dari 

surga, memberitakan kepada semua orang Perkasa kuasa 
Tuhan. Dan 

ketika mereka telah berbicara kata-kata ini, mereka akan 
muncul lagi. 

{3:35} sehingga Heliodoros, setelah ia mempersembahkan 
korban kepada 

Tuhan, dan membuat janji besar kepadanya yang telah 
menyelamatkan Nya 

hidup, dan memberi hormat Onias, kembali dengan tuan rumah 
raja. 



{3:36} kemudian menyaksikan dia laki-laki semua karya-karya 
besar 

Allah, yang ia telah melihat dengan mata. 

{3:37} dan ketika raja Heliodoros, yang mungkin cocok 

Laki-laki akan dikirim Namun sekali lagi ke Yerusalem, ia 
berkata, 

{3:38} jika engkau musuh atau pengkhianat, apa pun 
menyekolahkannya ke sana, 

dan engkau akan menerima-nya baik sengsara, jika ia melarikan 
diri dengan 

hidupnya: untuk di tempat itu, tidak diragukan lagi; ada utama 

kuasa Tuhan. 

{3:39} untuk yang diam di sorga dimilikinya matanya yang 

Tempatkan, dan defendeth; dan ia menguasainya dan 
destroyeth mereka 

yang datang ke sakit itu. 

{3:40} dan hal-hal mengenai Heliodoros, dan 

menjaga keuangan, jatuh pada semacam ini. 

{4:1} ini Simon sekarang, siapa kami berfirman sungai, memiliki 

telah pengkhianat uang, dan negerinya, difitnah 

Onias, seolah-olah ia ha ketakutan Heliodoros, dan pekerja 

dari kejahatan ini. 



{4:2} maka Dialah berani untuk menyebutnya pengkhianat, 
yang telah 

pantas baik dari kota, dan ditenderkan bangsa sendiri, dan 

itu begitu giat undang-undang. 

{4:3} tetapi ketika kebencian mereka pergi sejauh ini, yang oleh 
salah satu 

Simon's faksi pembunuhan tersebut terjadi, 

{4:4} Onias melihat bahaya ini, dan bahwa 

Apollonios, sebagai Gubernur Celosyria dan Phenice, 

kemarahan dan meningkatkan Simon keburukan, 

{4:5} dia pergi kepada raja untuk tidak penuduh nya 

senegara, tapi mencari yang baik dari semua orang, publick dan 

pribadi: 

{4:6} untuk dia melihat bahwa adalah mungkin bahwa negara 

harus tetap tenang, dan Simon meninggalkan Nya kebodohan, 
kecuali 

Raja melihat thereunto. 

{4:7} tetapi setelah kematian Seleucus, ketika Antiokhos, 

disebut Epiphanes, mengambil kerajaan, Jason saudara 

Diusahakan underhand untuk menjadi imam besar Onias 

{4:8} menjanjikan kepada raja oleh syafaat tiga 



ratus dan enam puluh talenta perak, dan lain 

bakat pendapatan delapan: 

{4:9} di samping ini, dia berjanji untuk menetapkan seratus dan 

lima puluh lagi, jika ia mungkin memiliki lisensi untuk 
membuatnya sampai tempat untuk 

latihan, dan untuk pelatihan up pemuda dalam mode 

bangsa-bangsa, dan untuk menulis mereka Yerusalem dengan 
nama 

Antiochians. 

{4:10} yang ketika raja telah diberikan, dan ia 

mendapatkan ke dalam tangannya aturan dia segera membawa 
nya sendiri 

bangsa Greekish mode. 

{4:11} dan diberikan hak-hak istimewa kerajaan pertolongan 
khusus 

orang-orang Yahudi dengan John ayah dari Eupolemus, 

yang pergi Duta besar ke Roma untuk amity dan bantuan, ia 
mengambil 

; dan meletakkan pemerintah yang 

Menurut hukum, ia dibesarkan adat-istiadat yang baru 
terhadap 

hukum: 



{4:12} untuk dia dengan senang hati dibangun tempat latihan di 
bawah 

Menara itu sendiri, dan membawa orang muda kepala bawah 

ketaatan, dan membuat mereka memakai topi. 

{4:13} sekarang seperti ketinggian Yunani mode, dan 

meningkatkan tata krama heathenish, melalui melebihi 

profaneness Jason, bajingan yang durhaka, dan tidak tinggi 

Imam; 

{4:14} bahwa para imam telah ada keberanian untuk melayani 
lagi 

di mezbah, tetapi membenci Bait, dan mengabaikan 

korban, bergegas untuk mengambil bagian yang haram 

Penyisihan tempat latihan, setelah permainan cakram 

memanggil mereka kuburan. 

{4:15} tidak menetapkan oleh penghormatan ayah mereka, 
tetapi 

menyukai kemuliaan Grecia terbaik dari semua. 

{4:16} dengan alasan yang sakit bencana datang kepada 
mereka: 

karena mereka telah mereka menjadi musuh dan avengers, 
mereka yang 



kustom mereka mengikuti jadi sungguh-sungguh, dan kepada 
siapa mereka 

diinginkan untuk menjadi seperti dalam segala hal. 

{4:17} untuk itu tidak hal yang ringan untuk melakukan 
kejahatan terhadap 

hukum-hukum Tuhan: tetapi waktu berikut akan menyatakan 
ini 

hal-hal. 

{4:18} sekarang ketika permainan yang digunakan iman setiap 
tahun 

disimpan di Tirus, raja hadir, 

{4:19} Jason sopan ini mengirim utusan-utusan khusus 

dari Yerusalem, yang Antiochians, untuk membawa tiga 

seratus drachms perak untuk korban Hercules, 

yang bahkan pembawa daripadanya dianggap cocok untuk 
tidak melimpahkan 

Berdasarkan korban, karena tidak nyaman, tetapi harus 

disediakan untuk biaya lainnya. 

{4:20} uang ini kemudian, dalam hal pengirim, adalah 

ditunjuk untuk korban Hercules'; tetapi karena pembawa 

daripadanya, ia digunakan untuk pembuatan gallies. 

{4:21} sekarang Kapan Apollonios anak Menestheus adalah 



dikirim ke Mesir untuk penobatan raja Ptolemeus 

Philometor, Antiokhos, pemahaman akan baik 

terpengaruh untuk urusan, disediakan untuk keselamatanNya 
sendiri: 
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dimana dia datang ke Yafo, dan dari situ ke Yerusalem: 

{4:22} mana dia Dewo diterima dari Jason, dan 

kota, dan dibawa dengan obor turun, dan dengan 

besar shoutings: dan begitu kemudian pergi dengan tuan 
rumah kepada 

Phenice. 

{4:23} tiga tahun sesudahnya Jason dikirim Menelaus, 

saudara Simon tersebut di atas, untuk menanggung uang 
kepada raja 

dan untuk menempatkannya dalam pikiran dari hal-hal tertentu 
diperlukan. 

{4:24} tetapi ia dibawa ke hadapan raja, 

ketika ia telah memuliakan dia untuk penampilan mulia 

kuasa-Nya, mendapat keimamatan kepada dirinya sendiri, 
menawarkan lebih dari 

Jason oleh tiga ratus talenta perak. 

{4:25} Jadi ia datang dengan raja 's mandat, membawa 



tidak layak sebagai imam, tetapi memiliki kemarahan 

kejam tiran, dan kemarahan binatang buas. 

{4:26} kemudian Jason, yang telah dirusak saudaranya sendiri, 

yang dirusak oleh orang lain, terpaksa melarikan diri ke 

negeri bani Amon. 

{4:27} jadi Menelaus mendapat Kepangeranan: tetapi untuk 

uang yang telah dijanjikan kepada raja, ia mengambil tidak baik 

memesan untuk itu, meskipun Sostratis penguasa Kastil 
diperlukan: 

{4:28} untuk kepadanya baru pengumpulan 

Bea Cukai. Oleh karena itu mereka yang kedua dipanggil 
menghadap raja. 

{4:29} sekarang Menelaus meninggalkan kakak sulungnya 
Lysimachus dalam 

manfaat di dalam keimamatan; dan Sostratus kiri peti, yang 

Gubernur Cyprians. 

{4:30} sementara hal-hal yang di lakukan, mereka dari Tarsus 

dan Mallos membuat pemberontakan, karena mereka 
diberikan untuk 

Raja gundik, disebut Antiochus. 

{4:31} kemudian datang raja dengan tergesa-gesa semua untuk 
menenangkan hal-hal, 



berangkat Andronikus, seorang pria di otoritas, wakilnya. 

{4:32} sekarang Menelaus, seandainya bahwa ia telah 
mendapat 

waktu nyaman, mencuri tertentu pembuluh emas dari 

Candi, dan memberikan beberapa dari mereka Andronikus, dan 
beberapa ia 

dijual ke Tirus dan sekeliling kota. 

{4:33} yang ketika Onias tahu Sungguhkah, ia ditegur 

Dia, dan ia mundur ke dalam tempat kudus di Daphne, yang 

Lieth oleh Antiochia. 

{4:34} mengapa Menelaus, mengambil Andronikus terpisah, 

berdoa, dia untuk mendapatkan Onias ke dalam 
tangannya; yang menjadi 

membujuk thereunto, dan datang ke Onias pada penipuan, 
memberikan 

Dia tangan kanan-Nya dengan sumpah; dan meskipun ia diduga 

olehnya, namun membujuk dia untuk keluar dari 

Sanctuary: siapa segera ia tutup mulut tanpa mengindahkan 

keadilan. 

{4:35} untuk yang menyebabkan tidak hanya orang Yahudi, 
tetapi banyak 



juga bangsa-bangsa lain, mengambil kemarahan besar, dan ada 
banyak 

sedih atas pembunuhan yang tidak adil manusia. 

{4:36} dan ketika raja datang lagi dari 

tempat tentang Cilicia, orang-orang Yahudi yang di kota, dan 

tertentu orang-orang Yunani yang dibenci fakta juga, mengeluh 

karena Onias dibunuh tanpa sebab. 

{4:37} Antiochus karena itu adalah sungguh-sungguh menyesal, 
dan 

pindah ke kasihan, dan menangis, karena mabuk dan sederhana 

perilaku orang yang sudah mati. 

{4:38} dan menyalakan dengan kemarahan, segera ia 
mengambil 

Andronikus ungu nya, dan menyewa pakaiannya, dan 

membawanya melalui seluruh kota tempat sangat, 

dimana dia telah melakukan ketidaktaatan terhadap Onias, 
tidak membunuh 

Dia mengutuk pembunuh. Dengan demikian Tuhan 
memperlakukan dia nya 

hukuman, seperti yang telah dia pantas. 

{4:39} sekarang ketika banyak sacrileges telah berkomitmen 
dalam 



kota oleh Lysimachus dengan persetujuan Menelaus, dan 

buah daripadanya tersebar di luar negeri, banyak berkumpul 

sendiri bersama-sama melawan Lysimachus, banyak pembuluh 

emas telah dibawa pergi. 

{4:40} dan orang biasa meningkat, dan menjadi 

penuh dengan kemarahan, Lysimachus bersenjata sekitar tiga 
ribu 

Laki-laki, dan mulai pertama menawarkan kekerasan; salah satu 
Auranus yang 

pemimpin, seorang pria yang jauh pergi dalam tahun, dan tidak 
kurang di kebodohan. 

{4:41} mereka kemudian melihat upaya Lysimachus, beberapa 

mereka dengan batu-batu yang tertangkap, beberapa klub, 
orang lain mengambil segenggam 

debu, yang berikutnya di tangan, membuang mereka semua 
bersama-sama atas 

Lysimachus, dan mereka yang ditetapkan di atas mereka. 

{4:42} sehingga banyak dari mereka mereka terluka, dan 
beberapa mereka 

memukul ke tanah, dan mereka semua mereka terpaksa 
melarikan diri: tetapi 

Adapun churchrobber dirinya, dia membunuh samping 



Treasury. 

{4:43} hal ini karena ada tuduhan 

meletakkan terhadap Menelaus. 

{4:44} sekarang apabila raja itu datang ke Tirus, tiga orang yang 

dikirim dari Senat memohon penyebab sebelum dia: 

{4:45} Menelaus tapi, sekarang dinyatakan bersalah, berjanji 

Ptolemee bin Dorymenes untuk memberinya banyak uang, jika 

Dia akan menenangkan raja kepadanya. 

{4:46} whereupon Ptolemee mengambil raja ke samping 

Galeri tertentu, seolah-olah untuk mengambil udara, 
membawanya menjadi 

pikiran lain: 

{4:47} sehingga ia diberhentikan Menelaus dari 

tuduhan, yang meskipun adalah penyebab dari semua 

kerusakan: dan orang-orang miskin, yang, jika mereka akan 
mengatakan mereka 

Sebab, ya, sebelum Scythians, harus sudah dihakimi 

Innosensius, mereka ia dihukum mati. 

{4:48} sehingga mereka yang mengikuti masalah untuk kota, 
dan 

untuk orang-orang, dan barang kudus, segera menderita 



hukuman yang tidak adil. 

{4:49} mengapa bahkan mereka dari Tirus, bergerak dengan 
kebencian 

itu perbuatan jahat, menyebabkan mereka agar dimakamkan. 

{4:50} dan begitu melalui ketamakan mereka yang 

adalah kekuatan Menelaus tetap masih memegang kekuasaan, 

meningkat di kedengkian, dan menjadi besar pengkhianat 
kepada warga. 

{5:1} sekitar waktu yang sama Antiochus disiapkan kedua 

Voyage ke Mesir: 

{5:2} dan kemudian itu terjadi, yang melalui semua kota, untuk 

Ruang hampir empat puluh hari, terdapat penunggang kuda 
dilihat 

berjalan di udara, kain emas, dan bersenjata dengan tombak, 

seperti sebuah band dari tentara, 
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{5:3} dan pasukan penunggang kuda dalam array, menghadapi 
dan 

menjalankan satu terhadap yang lain, dengan gemetar perisai, 
dan 

banyak tombak, dan menggambar pedang, dan pengecoran 



Permainan Anak Panah, dan berkilauan perhiasan emas, dan 
memanfaatkan semua 

mengurutkan. 

{5:4} sebab itu setiap orang berdoa bahwa penampakan 

mungkin berubah dengan baik. 

{5:5} sekarang ketika ada pergi bolak-balik desas-desus palsu, 
sebagai 

Meskipun Antiochus telah mati, Jason mengambil sekurang 

Laki-laki ribu, dan tiba-tiba membuat serangan kepada kota; 

dan mereka yang ada di atas tembok-tembok yang dimasukkan 
kembali, dan 

Kota panjang lebar diambil, Menelaus melarikan diri ke 
benteng: 

{5:6} tetapi Jason membunuh warganya sendiri tanpa belas 
kasihan, tidak 

mempertimbangkan bahwa untuk mendapatkan hari mereka 
akan bangsanya sendiri 

akan menjadi hari yang paling bahagia untuknya; Tapi berpikir 
mereka 

telah musuhnya, dan tidak bangsanya, siapa dia 

menaklukkan. 

{5:7} tetapi untuk semua ini ia memperoleh tidak 
Kepangeranan, 



tetapi pada rasa malu diterima terakhir untuk mahkota dari 
pengkhianatan nya, 

dan melarikan diri lagi ke negeri bani Amon. 

{5:8} di akhir karena ia tidak bahagia kembali, 

dituduh sebelum Aretas raja Arab, 

melarikan diri dari kota ke kota, mengejar semua manusia, 
membenci sebagai 

forsaker hukum dan ketentuan dibenci sebagai 

membuka musuh negara dan senegara, ia telah dilemparkan 

ke Mesir. 

{5:9} sehingga dia yang telah mendorong banyak dari negara 
mereka 

tewas di tanah Asing, pensiun untuk Lacedemonia, 

dan berpikir ada untuk menemukan kelegaan karena kerabat 
nya: 

{5:10} dan dia yang telah mengusir banyak yang tidak 
dikuburkan tidak 

untuk berkabung bagi dia, maupun pemakaman khidmat 
apapun sama sekali, atau 

kubur dengan nenek moyangnya. 

{5:11} sekarang ketika ini yang dilakukan datang untuk raja 

Mobil, ia berpikir bahwa Judea telah memberontak: dimana 



menghapus dari Mesir dalam pikiran marah, ia mengambil kota 
dengan 

kekuatan senjata, 

{5:12} dan memerintahkan orangnya perang tidak untuk 
cadangan seperti 

ketika mereka bertemu, dan untuk membunuh seperti naik atas 
rumah-rumah. 

{5:13} sehingga tidak membunuh pembuatan tua dan muda, 

menjauh dari pria, wanita, dan anak-anak, pembunuhan 
perawan dan 

bayi. 

{5:14} dan tidak dihancurkan dalam ruang tiga 

seluruh hari puluh ribu, yang empat puluh ribu 

dibunuh dalam konflik; dan tidak kurang dijual daripada 
dibunuh. 

{5:15} namun dia tidak puas dengan ini, tetapi diduga 

pergi ke Bait yang paling suci dari seluruh dunia; Menelaus, 

yang pengkhianat kepada hukum-hukum, dan untuk negerinya 
sendiri, menjadi nya 

Panduan: 

{5:16} dan mengambil barang kudus dengan tangan tercemar, 



dan dengan tangan yang menarik ke bawah hal-hal yang 
mencemarkan 

didedikasikan oleh raja-raja lain untuk augmentasi dan 
kemuliaan dan 

Kehormatan tempat, ia memberi mereka pergi. 

{5:17} dan begitu sombong Antiochus dalam pikiran, bahwa ia 

tidak dianggap bahawa Tuhan adalah marah untuk sementara 
untuk 

adalah dosa-dosa mereka yang diam di kota, dan karena itu 
mata 

bukan pada tempat. 

{5:18} untuk memiliki mereka tidak telah sebelumnya 
dibungkus dalam banyak 

dosa, pria ini, segera setelah dia datang, segera telah 

sengsara, dan meletakkan kembali dari anggapan nya, sebagai 
Heliodoros 

adalah, siapa Seleucus raja untuk melihat keuangan. 

{5:19} Namun Tuhan tidak memilih orang-orang 

tempat 's sake, tapi tempat jauh people's sake. 

{5:20} dan karena itu tempat itu sendiri, yang adalah pengikut 

dengan mereka yang kesulitan yang terjadi dalam bangsa, 
Apakah 



Sesudah itu berkomunikasi manfaat yang dikirim dari Tuhan: 

dan seperti itu meninggalkan di murka yang Mahakuasa, jadi 

sekali lagi, Tuhan besar yang mendamaikan ini didirikan dengan 
semua 

kemuliaan. 

{5:21} jadi ketika Antiokhos telah dibawa keluar dari Kuil 

seribu dan delapan ratus talenta, ia berangkat dengan tergesa-
gesa semua 

kepada: Antiochia, weening di kesombongannya untuk 
membuat tanah 

navigasi, dan laut lumayan dengan berjalan kaki: Demikianlah 

kesombongan pikirannya. 

{5:22} dan ia meninggalkan Gubernur untuk menyusahkan 
bangsa: di 

Yerusalem, Filipus, untuk negaranya a Frigia, dan untuk 

sopan-santun lebih biadab daripada dia yang mengatur dirinya 

{5:23} dan Garizim, Andronikus; dan Selain itu, 

Menelaus, yang lebih buruk daripada seluruh telanjang tangan 
berat 

atas warga, memiliki pikiran jahat terhadap Nya 

senegara orang Yahudi. 

{5:24} diutusNya juga pemimpin itu menjijikkan Apollonios 



tentara dua dan dua puluh ribu, memerintah dia 

untuk membunuh semua orang yang berada di usia terbaik 
mereka, dan untuk menjual 

perempuan dan lebih muda seperti: 

{5:25} yang datang ke Yerusalem, dan berpura-pura 
perdamaian, 

Apakah menahan diri sampai hari Kudus Sabat, ketika 
mengambil 

Orang Yahudi memelihara hari Suci, ia memerintahkan anak 
buahnya untuk mempersenjatai 

diri mereka sendiri. 

{5:26} dan sehingga dia membunuh semua mereka yang telah 
pergi ke 

merayakan hari Sabat, dan berjalan melalui kota dengan 

senjata membunuh banyak besar. 

{5:27} tetapi Yudas Makabe dengan sembilan orang lain, atau 

kira-kira, ia mundur ke padang gurun, dan hidup 

di pegunungan secara binatang-binatang, dengan 

perusahaan, yang diberi bumbu terus-menerus supaya mereka 
harus 

mengambil bagian dari polusi. 

{6:1} tidak lama sesudah itu raja menyuruh seorang tua dari 



Athena untuk memaksa orang-orang Yahudi untuk berangkat 
dari undang-undang mereka 

Bapa, dan tidak hidup setelah hukum-hukum Tuhan: 

{6:2} dan untuk mencemari juga Bait di Yerusalem, dan untuk 

menyebutnya Kuil Jupiter Olympius; dan bahwa dalam Garizim, 

Jupiter pembela orang asing, seperti yang mereka lakukan 
inginkan yang 

tinggal di tempat. 

{6:3} kedatangan pada kejahatan ini adalah sakit dan 

pedih kepada orang-orang: 

{6:4} untuk Bait adalah penuh dengan kerusuhan dan revelling 
oleh 

bangsa-bangsa lain, yang berlengah dengan wanita-wanita 
pelacur, dan harus dilakukan dengan 

Perempuan dalam sirkuit tempat suci, dan selain 

yang membawa dalam hal-hal yang tidak sah. 
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{6:5} mezbah juga dipenuhi dengan hal-hal yang profan, yang 

hukum forbiddeth. 

{6:6} baik itu legal bagi seorang pria untuk memelihara Sabat 

hari atau puasa kuno, atau untuk menyatakan dirinya sendiri 
untuk menjadi seorang Yahudi. 



{6:7} dan di hari kelahiran raja setiap bulan mereka 

dibawa oleh pahit kendala memakan korban; dan 

Ketika puasa Bacchus dipelihara, orang Yahudi yang 

dipaksa untuk pergi dalam prosesi ke Bacchus, membawa ivy. 

{6:8} Selain itu tidak keluar keputusan untuk tetangga 

Kota-kota bangsa-bangsa, oleh saran dari Ptolemee, melawan 

orang Yahudi, bahwa mereka harus mengamati mode sama, 
dan akan 

mengambil bagian dari korban mereka: 

{6:9} dan siapa tidak akan sesuai sendiri untuk 

sopan-santun bangsa-bangsa harus dihukum mati. Kemudian 
mungkin 

seorang pria telah melihat penderitaan hadir. 

{6:10} karena ada dua wanita dibawa, yang memiliki 

menyunatkan anak-anak mereka; Siapa ketika mereka secara 
terbuka telah membawa 

berkeliling kota, babes menyerahkan pada payudara mereka, 
mereka 

melemparkan mereka tebing dari dinding. 

{6:11} dan lain-lain yang telah berjalan bersama-sama ke caves 
dekat 

untuk menjaga hari Sabat diam-diam, ditemukan oleh 



Philip, Semua dibakar bersama-sama, karena mereka membuat 

hati nurani untuk membantu diri mereka sendiri untuk 
kehormatan yang paling 

hari Suci. 

{6:12} sekarang sembuhkanlah orang-orang yang membaca 
buku ini, bahwa mereka 

menjadi tidak dianjurkan untuk bencana ini, tetapi bahwa 
mereka menilai 

orang-orang hukuman untuk tidak untuk kehancuran, tetapi 
untuk 

hajaran bangsa kita. 

{6:13} untuk itu adalah tanda kebaikan-Nya yang besar, ketika 

pelaku yang jahat yang tidak menderita setiap waktu lama, 
tetapi segera 

dihukum. 

{6:14} untuk tidak seperti dengan bangsa lain, siapa Tuhan 

sabar forbeareth untuk menghukum, sampai mereka dapat 
datang ke 

melangkahkan kaki dosa-dosa mereka, jadi dealeth dia dengan 
kami, 

{6:15} supaya itu, yang datang dengan tinggi dosa, 

Setelah itu ia harus mengambil dendam kita. 



{6:16} dan karena itu ia tidak pernah withdraweth rahmat-Nya 

dari kami: meskipun dia menghukum dengan kesulitan, namun 
Maha dia 

pernah meninggalkan umat-Nya. 

{6:17} tapi biarkan ini bahwa kita di diucapkan untuk peringatan 
kepada 

kami. Dan sekarang kami akan datang untuk menyatakan 
materi 

beberapa kata. 

{6:18} Eleazar, salah satu ahli-ahli Taurat utama, orang umur, 

dan dari wajah juga disukai, dibatasi ke 

membuka mulutnya, dan untuk makan babi 's daging. 

{6:19} tetapi ia memilih untuk mati berangin, daripada untuk 

hidup diwarnai dengan kejijikan sebegitu, meludah keluar, dan 

datang atas kemauannya sendiri untuk penyiksaan, 

{6:20} seperti itu behoved mereka untuk datang, tegas untuk 

menonjol terhadap hal-hal, seperti tidak sah untuk cinta 

hidup untuk mencicipinya. 

{6:21} tetapi mereka yang memiliki muatan perayaan itu jahat, 

untuk kenalan lama mereka telah dengan pria, membawanya 



samping, memohon untuk membawa daging pemeliharaan-nya 
sendiri, 

seperti adalah halal baginya untuk menggunakan, dan 
membuat seolah-olah ia makan 

daging yang diambil dari korban yang diperintahkan oleh raja; 

{6:22} bahwa dengan demikian ia mungkin dibebaskan dari 
kematian, 

dan untuk persahabatan tua dengan mereka menemukan 
nikmat. 

{6:23} tetapi ia mulai mempertimbangkan diam-diam, dan 
seperti menjadi 

usia, dan keberhargaan nya tahun kuno, dan 

menghormati kepala abu-abu, dimana adalah datang, dan 
paling 

jujur pendidikan dari seorang anak, atau agak hukum kudus 
yang dibuat 

dan diberikan oleh Tuhan: oleh karena itu dia menjawab sesuai, 
dan 

menghendaki mereka straightways untuk mengirimnya ke 
kuburan. 

{6:24} untuk sesawi tidak zaman kita, kata dia, hati 

menyembunyikan, dimana banyak orang muda mungkin 
berpikir bahwa 



Eleazar, delapan puluh tahun lama dan sepuluh, yang sekarang 
sudah 

sebuah agama yang aneh; 

{6:25} dan begitu mereka melalui kemunafikan tambang, dan 
keinginan untuk 

hidup sedikit waktu dan waktu lagi, harus tertipu 

oleh saya, dan saya mendapatkan noda untuk tambang usia 
tua, dan membuatnya 

orang-orangan. 

{6:26} untuk olah untuk waktu sekarang saya harus 

dibebaskan dari hukuman pria: namun harus saya tidak 

melarikan diri tangan yang Mahakuasa, tidak hidup, atau mati. 

{6:27} mengapa sekarang, manfully mengubah kehidupan ini, 
akan 

mempergelarkan sendiri yang seperti salah satu usia tambang 
requireth, 

{6:28} dan meninggalkan sebuah contoh penting seperti 
menjadi muda 

mati rela dan berani untuk terhormat dan 

undang-undang yang Kudus. Dan ketika ia mengatakan kata-
kata ini, segera 

ia pergi ke siksaan: 



{6:29} yang dipimpin dia mengubah akan baik mereka telanjang 

Dia sedikit sebelum menjadi kebencian, karena pidato didengar 
kesaksiannya 

melanjutkan, karena mereka berpikir, dari pikiran yang putus 
asa. 

{6:30} tetapi ketika ia sudah siap untuk mati dengan garis-garis, 
ia 

mengerang, dan berkata, adalah nyata bagi Tuhan, yang telah 

pengetahuan Suci, bahwa sementara aku mungkin telah 
disampaikan 

dari kematian, saya sekarang bertahan sakit nyeri di tubuh 
dengan menjadi 

dipukuli: tetapi dalam jiwa senang menderita hal-hal ini, 

karena takut akan dia. 

{6:31} dan dengan demikian orang meninggal, meninggalkan 
kematiannya untuk 

contoh keberanian mulia, dan peringatan kebajikan, tidak 

hanya kepada orang-orang muda, tetapi kepada semua bangsa. 

{7:1} itu datang untuk lulus juga, sehingga saudara-saudara 
tujuh dengan mereka 

Ibu diambil, dan dipaksa oleh Raja terhadap 

hukum secukupnya 's daging babi, dan telah disiksa dengan 



momok dan cambuk. 

{7:2} tapi salah satu dari mereka itu yang berbicara pertama 
berkata demikian, apa 

niscaya engkau bertanya atau belajar kita? kami siap untuk 
mati, agak 

daripada untuk melanggar hukum nenek moyang kita. 

{7:3} kemudian raja, menjadi marah, memerintahkan panci 

dan belanga dijadikan panas: 

{7:4} yang segera menjadi dipanaskan, ia diperintahkan untuk 

memotong lidah Dia berfirman yang pertama, dan untuk 
memotong 

paling bagian dari tubuhnya, sisa saudara-saudara dan nya 

Ibu yang melihat. 

{7:5} sekarang ketika ia justru cacat di semua anggota nya, 
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Ia memerintahkan Rasulullah yang belum hidup untuk dibawa 
ke dalam api, 

dan digoreng dalam panci: dan seperti uap panci 

untuk ruang yang baik tersebar, mereka menasihati satu sama 
lain dengan 

Ibu mati manfully, berkata demikian, 

{7:6} Tuhan, Allah menilik kami, dan dalam kebenaran telah 



kenyamanan kita, sebagai Musa dalam lagunya, yang 
menyaksikan untuk 

wajah mereka, menyatakan, mengatakan, dan ia akan dihibur di 

hamba-hambaNya. 

{7:7} jadi ketika yang pertama adalah mati setelah nomor ini, 
mereka 

membawa kedua untuk membuat dia mengejek saham: dan 
ketika 

mereka telah ditarik dari kulit kepalanya dengan rambut, 
mereka 

bertanya, maukah engkau makan, sebelum engkau dihukum 

seluruh setiap anggota tubuh Mu? 

{7:8} tapi ia menjawab dalam bahasanya sendiri, dan berkata, 
betul. 

Oleh karena itu beliau juga menerima siksaan berikutnya dalam 
rangka, sebagai 

mantan melakukan. 

{7:9} dan ketika ia di napas terakhir, dia berkata, engkau seperti 

kemarahan Kaukasihi kita dari kehidupan sekarang ini, tetapi 
raja 

dunia akan membangkitkan kita, yang telah mati untuk 
hukumnya kepada 

kehidupan yang kekal. 



{7:10} setelah dia ketiga dibuat saham mengejek: 

dan ketika ia diperlukan, dia meletakkan lidahnya, dan bahwa 

tepat segera, memegang sebagainya tangannya manfully. 

{7:11} dan berkata dengan gagah berani, ini aku dari surga; 

dan untuk hukumnya aku tidak mengindahkan mereka; dan dari 
dia saya berharap untuk 

menerima mereka lagi. 

{7:12} sehingga raja, dan orang-orang dengan yang 

Dia kagum pada keberanian pemuda, untuk itu ia 

tidak dianggap rasa sakit. 

{7:13} sekarang ketika orang ini mati juga, mereka disiksa 

dan hancur keempat cara. 

{7:14} Jadi ketika ia sudah siap untuk mati dia berkata 
demikian, 

baik, dihukum mati oleh laki-laki, untuk mencari harapan dari 
Allah 

yang akan dibangkitkan lagi oleh kepadanya: engkau, engkau 
beroleh no 

Kebangkitan untuk hidup. 

{7:15} Afterward mereka membawa kelima juga, dan hancur 

Dia. 



{7:16} kemudian melihat dia kepada raja, dan berkata, engkau 

kekuasaan atas laki-laki, engkau fana, engkau melakukan apa 
yang engkau 

Maukah; Namun tidak berpikir bahwa bangsa kita 
meninggalkan Tuhan; 

{7:17} tapi tinggal sementara, dan sesungguhnya kuasaNya 
yang besar, 

bagaimana ia akan menyiksa engkau serta keturunanmu. 

{7:18} setelah dia juga mereka membawa keenam, yang sedang 

siap untuk mati berkata, tidak tertipu tanpa alasan: untuk kami 

menderita hal-hal ini untuk diri kita sendiri, memiliki berdosa 
terhadap kami 

Allah: karena itu hal yang mengagumkan yang dilakukan kepada 
kita. 

{7:19} tetapi berpikir tidak engkau, yang Kaukasihi di tangan 
untuk berjuang 

melawan Jahweh, engkau yang akan terluput tersentuh hukum. 

{7:20} tetapi ibu itu mengagumkan di atas semua, dan 

layak terhormat memori: untuk ketika ia melihat dirinya tujuh 

anak-anak dibunuh dalam ruang dari satu hari, ia telanjang 
dengan 

baik keberanian, karena dengan harapan bahwa dia dalam 
Tuhan. 



{7:21} ya, ia menasihati setiap satu dari mereka di rumahnya 
sendiri 

bahasa, dipenuhi dengan Roh-roh yang berani; dan mengaduk 
dia 

womanish pikiran dengan perut manly, katanya kepada 

mereka, 

{7:22} saya tidak bisa mengatakan bagaimana kamu datang ke 
rahim saya: untuk saya 

tidak memberikan Anda nafas maupun kehidupan, baik itu saya 
yang terbentuk 

anggota masing-masing dari Anda; 

{7:23} tapi pasti pencipta dunia, yang 

membentuk generasi manusia, dan menemukan awal 

dari semua hal, juga akan rahmat-Nya sendiri memberikan 
Anda nafas dan 

hidup sekali lagi, sebagai kamu sekarang menganggap tidak diri 
Anda sendiri untuk 

undang-undang sake. 

{7:24} sekarang dibenci Antiokhos, berpikir dirinya, dan 

mencurigai menjadi pidato reproachful, sementara termuda 

hidup, Apakah tidak hanya menasihati dia oleh kata-kata, tetapi 
juga 



meyakinkannya dengan sumpah, bahwa dia akan membuat dia 
kedua yang kaya 

dan seorang pria bahagia, jika dia akan mengubah dari undang-
undang nya 

Bapa; dan bahwa juga ia akan mengambil dia untuk temannya, 
dan 

percaya padanya dengan urusan. 

{7:25} tapi ketika orang muda akan tidak mendengarkan 

kepadanya raja memanggil ibunya, dan menasihati bahwa 

Dia akan nasihat orang muda untuk menyelamatkan hidupnya. 

{7:26} dan ketika ia telah menasihatinya dengan banyak kata, 

Dia berjanji bahwa ia akan nasihat anaknya. 

{7:27} tetapi dia membungkuk dirinya ke arahnya, tertawa 

kejam tiran untuk cemoohan, berbicara dalam bahasa negara 
nya ini 

cara; Hai anakku, merasa kasihan padaku kubangunkan engkau 
sembilan 

bulan di rahim saya, dan memberi engkau seperti tiga tahun, 
dan 

dipelihara engkau, dan membawa engkau kepada zaman ini, 
dan 

mengalami masalah-masalah pendidikan. 



{7:28} beritahukanlah kiranya anakku, lihat atas langit dan 

bumi dan segala yang ada di dalamnya, dan menganggap 
bahwa Allah membuat 

mereka tentang hal-hal yang tidak; dan jadi dibuat manusia 

demikian juga. 

{7:29} takut tidak penyiksa ini, namun, yang layak untuk Mu 

saudara-saudara, mengambil Mu kematian yang saya dapat 
menerima engkau lagi di 

rahmat dengan saudaramu. 

{7:30} sesekali ia belum berbicara kata-kata ini, 

Pemuda berkata, siapa menunggu kamu untuk? Tidak akan 
mematuhi 

perintah raja: tetapi aku akan menuruti perintah 

hukum yang diberikan kepada nenek moyang kita oleh Musa. 

{7:31} dan engkau, bahwa engkau telah penulis semua 
kejahatan 

terhadap orang-orang Ibrani, engkau tidak lepas tangan Tuhan. 

{7:32} untuk kita menderita karena dosa-dosa kami. 

{7:33} dan walaupun Tuhan hidup menjadi marah dengan kami 

sedikit sementara untuk menghajar dan koreksi, namun ia akan 

satu lagi dengan hamba-hambaNya. 



{7:34} tetapi engkau, Hai kafir manusia, dan sebagian lainnya 

jahat, tidak mengangkat tanpa sebab, dan tidak sombong 
dengan 

harapan tidak pasti, mengangkat tangan-Mu terhadap hamba-
hamba 

Allah: 

{7:35} untuk engkau tidak engkau belum lolos penghakiman 

Tuhan yang Mahakuasa, yang melihat segala sesuatu. 

{7:36} untuk saudara-saudara kita, yang sekarang telah 
menderita singkat 

nyeri, mati di bawah Perjanjian Allah hidup kekal: tetapi 
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engkau melalui penghakiman Allah, engkau menerima hanya 

hukuman untuk kebanggaan Mu. 

{7:37} tapi aku, sebagai saudara-saudara mempersembahkan 
tubuh dan kehidupan 

untuk undang-undang nenek-moyang kita, pendekataan 
Jahweh bahwa ia akan 

cepat kasihanilah bangsa kita; dan engkau oleh 

siksaan dan tulah boleh mengakui, bahwa ia sendiri adalah 
Allah; 

{7:38} dan bahwa saya dan saudara-saudara murka 



Yang Mahakuasa, yang adil dibawa atas bangsa kita, mungkin 

berhenti. 

{7:39} daripada raja ' dalam kemarahan, menyerahkan lebih 
buruk 

daripada semua yang lain, dan mengambilnya puting beliung--
bahwa dia telah diejek. 

{7:40} sehingga orang ini meninggal bersih, dan menaruh 
kepercayaan seluruh 

di dalam Tuhan. 

{7:41} terakhir dari semua setelah anak-anak ibu meninggal. 

{7:42} biarkan ini cukup untuk sekarang telah berbicara tentang 

Perayaan berhala, dan siksaan ekstrim. 

{8:1} Kemudian Yudas Makabe, dan orang-orang dengan yang 

Dia pergi privily ke kota, dan disebut kinsfolks mereka 

bersama-sama, dan membawa kepada mereka semua seperti 
terus 

Agama Yahudi, dan dirakit sekitar enam ribu orang. 

{8:2} dan mereka berseru kepada Tuhan, sehingga ia akan 
tampak 

Berdasarkan orang-orang yang telah turun dari semua; dan juga 
sayang 

Bait yang dinajiskan dari orang-orang durhaka; 



{8:3} dan bahwa ia memiliki kasih sayang berdasarkan kota, 

sakit rusak, dan siap untuk dilakukan bahkan dengan tanah; 

dan mendengar darah yang berseru kepadanya, 

{8:4} dan ingat pembantaian orang jahat tidak berbahaya 

bayi, dan kotor serta menghujat yang dilakukan terhadap 
nama-Nya. 

dan bahwa ia akan menunjukkan kebenciannya terhadap orang 
fasik. 

{8:5} sekarang ketika Maccabeus telah perusahaannya tentang 
dia, 

Dia tidak akan bertahan oleh bangsa-bangsa: Sebab murka 

Tuhan berubah menjadi belas kasihan. 

{8:6} karena itu ia datang di tanpa disadari, dan terbakar kota 

dan kota, dan masuk ke tangannya pemesanan kamar 

tempat, dan mengatasi dan meletakkan penerbangan angka 
yang tidak kecil dari 

musuhnya. 

{8:7} tapi khusus mengambil dia keuntungan dari malam 

usaha-usaha seperti jamban, sehingga buah kekudusan-Nya 

tersebar setiap tempat. 

{8:8} jadi ketika Philip melihat bahwa orang ini meningkat 
sedikit 



dan kecil, dan bahwa hal-hal makmur dengan dia masih lebih 
dan 

lagi, ia menulis kepada Ptolemeus, Gubernur Celosyria 

dan Phenice, untuk menghasilkan lebih banyak bantuan untuk 
urusan raja. 

{8:9} kemudian segera memilih Nicanor anak 

Patroklos, salah satu teman-temannya yang khusus, ia 
menyuruh dia dengan tidak 

kurang dari dua puluh ribu semua bangsa di bawah dia, untuk 
root 

seluruh generasi orang Yahudi; dan dengan dia dia 

bergabung juga sekitar zaman pertengahan Kapten, yang dalam 
hal perang 

pengalaman hebat. 

{8:10} sehingga Nicanor berusaha untuk membuat begitu 
banyak uang dari 

orang Yahudi tawanan, seperti harus membiayai upeti dari dua 

ribu talenta, iaitu raja untuk membayar ke Roma. 

{8:11} Sebab itu segera ia dikirim ke kota berdasarkan 

pantai laut, menyatakan penjualan orang Yahudi tawanan, dan 

menjanjikan bahwa mereka harus memiliki badan 
delapanpuluh dan sepuluh 



untuk satu bakat, tidak mengharapkan pembalasan yang 

Ikuti kepadanya dari Allah yang Maha kuasa. 

{8:12} sekarang ketika kata membawa kepada Yudas dari 

Nicanor kedatangan, dan ia telah disampaikan kepada orang-
orang yang 

dengan dia bahwa tentara adalah di tangan, 

{8:13} mereka yang mengerikan, dan tidak mempercayai 
keadilan 

Allah, melarikan diri, dan menyampaikan sendiri pergi. 

{8:14} lainnya dijual semua yang mereka telah meninggalkan, 
dan lagi pula 

berseru Tuhan untuk memberikan mereka, dijual oleh orang 
jahat 

Nicanor sebelum mereka bertemu bersama-sama: 

{8:15} dan jika tidak untuk sakes mereka sendiri, namun untuk 

perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya dengan nenek 
moyang mereka, dan untuk Kudus 

dan demi nama mulia, dengan mana mereka dipanggil. 

{8:16} sehingga Maccabeus disebut orangnya bersama kepada 

jumlah enam ribu, dan mendesak mereka untuk tidak 

terserang teror musuh, atau takut yang Agung 

banyak bangsa-bangsa yang berasal salah terhadap mereka; 



Tapi untuk melawan manfully, 

{8:17} dan untuk menetapkan sebelum mata mereka cedera 
yang mereka 

tidak adil dilakukan untuk tempat kudus, dan penanganan 
kejam 

kota, yang mereka membuat ejekan, dan juga 

mengambil pemerintah leluhur mereka: 

{8:18} untuk mereka, katanya, percaya pada senjata mereka 
dan 

keberanian; tetapi kepercayaan kita kepada yang Mahakuasa 
yang pada 

Beck dapat melemparkan kedua mereka yang menyerang kita, 
dan 

juga seluruh dunia. 

{8:19} Selain itu, ia menceritakan kepada mereka apa yang 
membantu 

leluhur mereka telah ditemukan, dan bagaimana mereka 
dikirim, 

Ketika di bawah Sanherib seratus delapan puluh dan lima 

ribuan tewas. 

{8:20} dan memberitahu mereka tentang pertempuran yang 
mereka telah di 



Babel dengan jemaat Galatia, bagaimana mereka datang tapi 
delapan 

ribu dalam semua untuk bisnis, dengan empat ribu 

Makedonia, dan bahwa orang Makedonia menjadi bingung, 

delapan ribu hancur seratus dua puluh 

ribu karena bantuan yang mereka miliki dari sorga dan 

begitu menerima rampasan besar. 

{8:21} sehingga ketika ia telah membuat mereka berani dengan 
ini 

kata-kata, dan siap untuk mati bagi hukum dan negara, dia 

pasukannya dibagi menjadi empat bagian; 

{8:22} dan bergabung dengan dirinya sendiri saudara-saudara, 
pemimpin 

setiap band, Joseph kecerdasan Simon, dan Jonathan, 

memberikan setiap satu lima belas ratus orang. 

{8:23} juga ia ditunjuk Eleazar membaca Kitab Suci: 

dan ketika ia mengucap mereka semboyan ini, bantuan 

Allah; memimpin band pertama, 

{8:24} dan dengan bantuan dari yang Maha kuasa yang mereka 
membunuh di atas 

sembilan ribu musuh mereka, terluka dan Cacat 



sebagian besar dari Nicanor's host, dan begitu menaruh semua 
penerbangan; 

{8:25} dan mengambil uang mereka yang datang untuk 
membeli mereka, dan 

mengejar mereka jauh: tapi kurang waktu mereka kembali: 
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{8:26} karena itu hari sebelum hari Sabat, dan 

oleh karena itu mereka tidak lagi akan mengejar mereka. 

{8:27} jadi ketika mereka telah mengumpulkan senjata mereka 
bersama-sama, 

dan manja musuh-musuh mereka, mereka menduduki sendiri 
tentang 

Sabat, menghasilkan melebihi pujian dan terima kasih kepada 

Tuhan, yang telah diawetkan mereka sampai hari itu, yang 

awal rahmat penyulingan atas mereka. 

{8:28} dan setelah hari Sabat, ketika mereka telah diberikan 
bagian dari 

rampasan lumpuh, janda dan anak yatim, 

residu mereka dibagi di antara mereka sendiri dan hamba-
hamba mereka. 

{8:29} ketika hal ini dilakukan, dan mereka telah membuat 

Umum doa, mereka berseru belas kasihan Tuhan 



dapat didamaikan dengan hamba-hambanya untuk selama-
lamanya. 

{8:30} juga dari orang-orang yang dengan Timotheus dan 

Bacchides, yang berperang melawan mereka, mereka 
membunuh di atas 

dua puluh ribu, dan sangat mudah mendapat tinggi dan kuat 
berpendapat, 

dan dibagi antara mereka sendiri banyak rampasan lebih, dan 
membuat 

lumpuh, anak yatim, janda, ya, dan orang tua juga, sama 

di rampasan dengan diri mereka sendiri. 

{8:31} dan ketika mereka telah mengumpulkan senjata mereka 

bersama-sama, mereka diletakkan mereka semua hati-hati di 
nyaman 

tempat, dan sisa-sisa rampasan mereka dibawa ke 

Jerusalem. 

{8:32} juga mereka membunuh Philarches, orang fasik itu, 

yang dengan Timotheus, dan telah mengganggu orang Yahudi 
banyak 

cara. 

{8:33} selanjutnya at saat mereka memelihara perayaan untuk 



kemenangan di negara mereka mereka dibakar Kallisthenes, 
yang memiliki 

membakar atas gerbang Suci, yang telah melarikan diri ke 
sebuah rumah kecil; 

dan sehingga ia menerima pahala bertemu untuk kejahatannya. 

{8:34} untuk Nicanor yang paling sopan, yang memiliki 

membawa ribuan pedagang untuk membeli orang Yahudi, 

{8:35} dia adalah melalui bantuan Tuhan membawa turun 

oleh mereka, dari siapa yang dia membuat setidaknya 
akun; dan menunda-nunda 

nya pakaian yang mulia, dan pemakaian perusahaannya, ia 
datang 

seperti seorang hamba buronan melalui midland kepada 
Antiokhia 

memiliki sangat besar meracuni, untuk itu tuan rumah hancur. 

{8:36} sehingga dia, yang emban untuk membuat baik untuk 

Roma penghormatan mereka dengan tawanan di Yerusalem, 
mengatakan 

luar negeri, bahwa orang Yahudi telah Allah untuk berjuang 
untuk mereka, dan 

oleh karena itu mereka tidak bisa terluka, karena mereka 
mengikuti 

undang-undang yang diberikannya kepada mereka. 



{9:1} tentang waktu itu datang Antiochus dengan meracuni 
keluar 

negara Persia 

{9:2} untuk ia telah memasuki kota yang disebut Persepolis, dan 

pergi sekitar untuk merampok Bait, dan terus kota; 

dan menjalankan banyak untuk membela diri dengan 

senjata-senjata mereka menempatkan mereka untuk 
terbang; dan begitu hal itu terjadi, yang 

Antiochus sedang dimanfaatkan untuk penerbangan penduduk 
kembali 

dengan malu. 

{9:3} sekarang ketika ia datang ke Ecbatane, Berita dibawa 

Dia apa yang telah terjadi kepada Nicanor dan Timotheus. 

{9:4} kemudian bengkak dengan kemarahan. Dia berpikir untuk 
membalas 

kepada orang Yahudi aib dilakukan kepadanya oleh mereka 
yang 

membuat dia melarikan diri. Oleh karena itu ia memerintahkan 
nya chariotman untuk 

drive tanpa henti, dan untuk mengirimkan perjalanan, 

penghukuman Jahweh sekarang mengikuti dia. Sebab Ia 
berfirman 



bangga di semacam ini, bahwa ia akan datang ke Yerusalem dan 

membuat tempat burying umum orang Yahudi. 

{9:5} tetapi yang Tuhan Maha Esa, Allah Isreal, smote 

Dia dengan wabah tak tersembuhkan dan tak terlihat: atau 
segera setelah dia 

telah berbicara kata-kata ini, rasa sakit perut yang 

remediless menimpa dia, dan sakit siksaan batin 

Bagian-bagian; 

{9:6} dan yang paling adil: karena ia telah disiksa lain 

Laki-laki perut dengan siksaan yang banyak dan aneh. 

{9:7} tetapi dia tidak ada sama sekali berhenti dari membual 
nya, 

tapi masih penuh dengan kebanggaan, napas keluar api dalam 
kemarahannya 

terhadap orang Yahudi, dan memerintah untuk tergesa-gesa 
perjalanan: tetapi 

terjadilah bahwa ia terjatuh dari kudanya, membawa 

keras; sehingga memiliki jatuh sakit, Semua anggota nya 

tubuh yang lebih sedih. 

{9:8} dan dengan demikian ia bahwa sedikit Kabar berpikir, ia 
mungkin 

perintah gelombang laut, (begitu bangga Dialah yang luar 



kondisi manusia) dan beratnya pegunungan tinggi 

keseimbangan, sekarang dilemparkan di tanah, dan dibawa 
dalam 

horselitter, shewing sebagainya kepada semua kekuatan nyata 

Allah. 

{9:9} sehingga cacing bangun meninggalkan tubuh ini 

orang jahat, dan sesekali ia tinggal di kesedihan dan rasa sakit, 
nya 

daging terjatuh, dan kekotoran dari bau nya adalah membawa 
maut 

untuk semua pasukannya. 

{9:10} dan orang yang berpikir sedikit apa yang telah dia bisa 

mencapai bintang di langit, tidak seorangpun bisa bertahan 
untuk membawa 

untuk bau nya tak tertahankan. 

{9:11} di sini karena itu, menjadi terganggu, ia mulai 
meninggalkan 

Ia sangat bangga, dan untuk datang ke pengetahuan tentang 
dirinya 

oleh azab Allah, rasa sakit meningkat setiap saat. 

{9:12} dan ketika ia tidak bisa tinggal nya sendiri 



bau, dia mengatakan kata-kata ini, itu adalah bertemu menjadi 
takluk kepada 

Allah, dan bahwa orang yang fana harus tidak bangga berpikir 

dirinya Allah. 

{9:13} orang jahat ini juga bersumpah kepada Tuhan, 

yang sekarang tidak ada lagi akan memberi rahmat kepada dia, 
berkata demikian, 

{9:14} bahwa kota suci (yang ia akan di 

tergesa-gesa untuk meletakkannya bahkan dengan tanah, dan 
untuk membuatnya 

Umum buryingplace,) ia akan menempatkan di liberty: 

{9:15} dan menyentuh orang Yahudi, siapa ia telah dihakimi 

tidak layak begitu banyak untuk dimakamkan, tetapi harus 
mengusir dengan 

anak-anak mereka untuk dimakan unggas dan binatang-
binatang liar, 

ia akan membuat mereka semua sama kepada warga Athena: 

{9:16} dan Bait Suci, yang sebelum dia telah dimanjakan, 

Dia akan Hiasi dengan hadiah lumayan dan memulihkan semua 
yang Kudus 

perjalanan kapal dengan lebih banyak, dan dari pendapatan 
sendiri 



biaya milik korban: 

{9:17} ya, dan bahwa juga ia akan menjadi seorang Yahudi 
sendiri, 

dan pergi melalui seluruh dunia yang dihuni, dan menyatakan 

kuasa Tuhan. 

{9:18} tetapi untuk semua ini sakit dia tidak mau berhenti: 
untuk 

hanya penghakiman Allah datang kepada-Nya: karena itu 
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putus asa kesehatannya, ia menulis kepada orang Yahudi huruf 

ditanggung, yang mengandung bentuk doa, setelah 

dengan cara ini: 

{9:19} Antiokhos, raja dan Gubernur, kepada orang Yahudi yang 
baik 

warganya wisheth banyak sukacita, kesehatan dan 
kesejahteraan: 

{9:20} jika kamu dan anakmu ongkos baik, dan urusan Anda 

untuk kepuasan Anda, saya memberikan sangat besar kepada 
Tuhan, 

memiliki harapan saya di surga. 

{9:21} sebagai bagi saya, saya masih lemah, atau yang lain saya 
akan memiliki 



Mohon diingat kehormatan Anda dan akan kembali keluar 

Persia, dan dibawa dengan pedih penyakit, saya pikir 

itu diperlukan untuk perawatan untuk keselamatan umum 
semua: 

{9:22} tidak ketidakpercayaan tambang Kesehatan, tetapi 
memiliki harapan besar 

untuk menghindari penyakit ini. 

{9:23} tetapi mengingat bahwa bahkan ayah saya, pada apa 
waktu 

ia memimpin pasukan ke negara-negara yang tinggi. ditunjuk 

penerus, 

{9:24} sampai akhir itu, jika hal jatuh bertentangan 

harapan, atau jika ada kabar dibawa yang 

pedih, mereka tanah, mengetahui untuk siapa negara 

kiri, tidak mungkin bermasalah: 

{9:25} lagi, mengingat bagaimana bahwa Pangeran yang 

borderers dan tetangga kepada Kerajaan menunggu 

peluang, dan berharap akan apa acara. Aku punya 

ditunjuk anakku Antiochus raja, yang saya sering lakukan 

dan pujian kepada Anda, ketika saya pergi ke 



Provinsi tinggi; kepada siapa saya telah menulis seperti erat-
erat: 

{9:26} karena itu saya berdoa dan meminta Anda untuk 
mengingat 

manfaat yang telah kuperbuat kepadamu umumnya, dan di 
khusus, 

dan bahwa setiap orang akan masih tetap setia kepada saya 
dan anak saya. 

{9:27} karena aku diyakinkan bahwa ia memahami pikiran saya 

akan menguntungkan dan anggun menyerah pada keinginan 
Anda. 

{9:28} dengan demikian pembunuh dan penghujat menderita 

paling parah, seperti mengingini orang lain, jadi mati dia 

meninggal di sebuah negara yang aneh di pegunungan. 

{9:29} dan Filipus, yang dibesarkan dengan dia, dilakukan 

dari tubuhnya, yang juga takut anak Antiochus pergi 

ke Mesir untuk Ptolemeus Philometor. 

{10:1} sekarang Maccabeus dan perusahaannya, Tuhan 

membimbing mereka, pulih Bait dan kota: 

{10:2} tetapi mezbah-mezbah yang bangsa-bangsa telah 
dibangun di 

Buka jalan, dan juga Kapel, mereka ditarik ke bawah. 



{10:3} dan memiliki membersihkan Kaabah mereka membuat 
lain 

mezbah dan batu-batu yang mencolok mereka mengambil api 
dari mereka, dan 

mempersembahkan korban setelah dua tahun, dan ditetapkan 
kemenyan, dan 

lampu, dan roti sajian. 

{10:4} ketika itu dilakukan, mereka jatuh datar, dan 

berseru Tuhan bahwa mereka mungkin akan datang lagi ke 
seperti 

masalah; tetapi jika mereka melakukan dosa lagi melawan dia, 
bahwa ia 

sendiri akan menghajar mereka dengan kemurahan hati, dan 
bahwa mereka 

mungkin tidak akan dikirimkan kepada menghujat dan biadab 

bangsa-bangsa. 

{10:5} sekarang pada hari yang sama bahwa orang-orang asing 

melanggar kekudusan Bait Suci, pada hari yang sama itu 
ditahirkan 

sekali lagi, bahkan lima dan dua puluh hari dari bulan yang 
sama, 

Itulah Casleu. 



{10:6} dan mereka memelihara lapan hari dengan kegembiraan, 
sebagai 

Perayaan Pondok Daun, mengingat bahwa tidak lama Sungai 

mereka telah mengadakan perayaan Pondok Daun, ketika 
sebagai mereka 

mengembara di pegunungan dan sarang seperti binatang. 

{10:7} sebab mereka telanjang cabang, dan adil dahan, dan 

Palms juga, dan menyanyikan mazmur kepadanya yang telah 
diberikan kepada mereka 

sukses baik dalam pembersihan tempatnya. 

{10:8} mereka ditetapkan juga suatu ketetapan Umum dan 

keputusan, bahwa setiap tahun masa itu harus disimpan dari 

seluruh bangsa Yahudi. 

{10:9} dan ini adalah akhir Antiokhos, disebut 

Epiphanes. 

{10:10} sekarang kami akan menyatakan tindakan Antiochus 

Eupator, yang merupakan anak dari orang jahat ini, 
mengumpulkan 

singkat bencana perang. 

{10:11} sehingga ketika ia datang untuk mahkota, ia 
menetapkan satu 

Lysias atas urusan kekuasaannya, dan mengangkatnya nya 



Gubernur Celosyria dan Phenice. 

{10:12} untuk Ptolemeus, yang disebut sebagai ō, memilih 

melainkan untuk melakukan keadilan kepada orang Yahudi 
untuk yang salah yang telah 

telah dilakukan kepada mereka berusaha untuk terus damai 
dengan: 

mereka. 

{10:13} dan dituduh raja teman 

sebelum Eupator, dan disebut pengkhianat di setiap kata 
karena ia 

meninggalkan Siprus, yang Philometor telah dilakukan 
kepadanya 

dan sesudah Antiochus Epiphanes, dan melihat bahwa ia 

tidak ada tempat yang mulia, ia adalah sangat bersemangat, 
bahwa ia 

meracuni dirinya dan meninggal. 

{10:14} tetapi ketika sekitar zaman pertengahan adalah 
Gubernur berpendapat, ia 

prajurit upahan, dan dipelihara perang terus-menerus dengan 
orang Yahudi: 

{10:15} dan therewithall orang Idumea, setelah mendapatkan 

ke tangan mereka paling kamar memegang, memelihara orang 
Yahudi 



sibuk, dan menerima mereka yang dihalau dari 

Yerusalem, mereka pergi untuk memelihara perang. 

{10:16} maka mereka yang dengan Maccabeus dibuat 

permohonan, dan Tuhan berseru bahwa ia akan mereka 

tangga; dan begitu mereka berlari dengan kekerasan atas 
memegang kuat 

dari orang Idumea, 

{10:17} dan menyerang mereka kuat, mereka memenangkan 

memegang, dan terus turun semua yang berjuang atas tembok, 
dan membunuh 

Semua itu jatuh ke tangan mereka, dan membunuh tidak 
kurang dari dua puluh 

seribu. 

{10:18} dan karena tertentu, yang tidak kurang dari sembilan 

ribu, sudah melarikan diri bersama-sama ke dalam dua istana 
yang sangat kuat, 

memiliki segala macam hal-hal yang nyaman untuk 
mempertahankan pengepungan 

{10:19} Maccabeus meninggalkan Simon dan Yusuf dan Zakheus 

juga, dan mereka yang mengikutinya, yang sudah cukup untuk 

mengepung mereka, dan pergi kepada mereka tempat yang 

lebih membutuhkan bantuannya. 



{10:20} sekarang mereka itu dengan Simon, yang memimpin 
dengan 

ketamakan, dibujuk untuk uang melalui tertentu 
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mereka yang berada di istana, dan mengambil tujuh puluh ribu 

drachms, dan membiarkan beberapa dari mereka melarikan 
diri. 

{10:21} tetapi ketika diberitahu Maccabeus apa dilakukan, 

Ia memanggil para gubernur dari orang-orang bersama-sama, 
dan menuduh 

orang-orang yang mereka telah menjual saudara-saudara 
mereka untuk uang, dan 

mengatur musuh-musuh mereka bebas untuk memerangi 
mereka. 

{10:22} sehingga ia membunuh mereka yang ditemukan 
pengkhianat, dan 

segera mengambil dua istana. 

{10:23} dan memiliki sukses baik dengan senjata di semua 

hal-hal yang ia mengambil di tangan, dia membunuh di 
memegang dua lebih 

dua puluh ribu. 

{10:24} sekarang Timotheus, siapa orang Yahudi telah 
mengatasi 



sebelumnya, ketika dia telah mengumpulkan sejumlah besar 
dari luar negeri 

pasukan, dan kuda dari Asia tidak sedikit, datang sebagai 
meskipun ia 

akan Jewry dengan kekuatan senjata. 

{10:25} tetapi ketika dia mendekat, mereka yang dengan 

Maccabeus mengubah diri mereka untuk berdoa kepada Allah, 
dan 

menaburkan bumi atas kepala mereka dan diikat pinggang 
mereka dengan 

kain kabung, 

{10:26} dan jatuh ke bawah di kaki mezbah, dan 

memohon belas kasihan kepada mereka, dan menjadi musuh 

musuh-musuh mereka, dan melawan lawanmu musuh mereka, 
sebagai 

hukum declareth. 

{10:27} sehingga setelah shalat mereka mengambil senjata 
mereka, dan 

pergi lebih jauh dari kota: dan ketika mereka datang dekat 
dengan 

musuh-musuh mereka, mereka terus sendiri. 

{10:28} sekarang matahari meningkat menjadi baru, mereka 
bergabung kedua 



bersama-sama; satu bagian memiliki dengan kebajikan mereka 
mereka 

perlindungan juga kepada Tuhan untuk janji dari kesuksesan 
mereka dan 

kemenangan: sisi lain yang membuat pemimpin mereka marah 
pertempuran mereka 

{10:29} tetapi ketika pertempuran Wax kuat, tampaklah 

kepada musuh-musuh dari surga lima orang-orang cantik 
berdasarkan 

kuda, dengan kekang emas, dan dua dari mereka memimpin 
orang Yahudi, 

{10:30} dan mengambil Maccabeus jarak mereka, dan tertutup 

Dia pada setiap sisi senjata, dan membiarkannya tetap aman, 
tetapi ditembak 

panah dan kilat melawan musuh-musuh: sehingga menjadi 

dikelirukan dengan kebutaan, dan penuh dengan masalah, 
mereka adalah 

membunuh. 

{10:31} dan tidak dibunuh orang pasukan berjalan kaki dua 
puluh ribu 

dan lima ratus dan enam ratus pasukan berkuda. 

{10:32} untuk Timotheus dirinya, ia melarikan diri ke sangat 



kuat menahan, disebut Gawra, yang mana Chereas adalah 
Gubernur. 

{10:33} tetapi orang-orang dengan Maccabeus yang 
mengepung 

melawan benteng berani empat hari. 

{10:34} dan mereka yang dalam, percaya pada kekuatan 

tempat, menghujat sangat, dan mengucapkan jahat 

kata-kata. 

{10:35} demikian pada hari kelima dua puluh awal 

Laki-laki muda Maccabeus' perusahaan, meradang dengan 
kemarahan 

karena kotor serta menghujat, diserang dinding manly, dan 

dengan keberanian sengit yang membunuh semua yang mereka 
bertemu buahnya. 

{10:36} orang lain juga naik setelah mereka, Bisakan mereka 

yang menyibukkan dengan mereka, yang dalam, dibakar 
menara, 

dan menyalakan api membakar penghujat hidup; dan lain-lain 

pecah buka pintu-pintu gerbang, dan, setelah menerima sisa 

Angkatan Darat, merebut kota, 

{10:37} dan membunuh Timotheus, yang bersembunyi di 
tertentu 



lubang, dan saudaranya, Chereas dengan Apollophanes. 

{10:38} saat ini dilakukan, mereka memuji Tuhan dengan 

Mazmur dan thanksgiving, yang telah melakukan hal-hal yang 
begitu besar 

Israel, dan memberi mereka kemenangan. 

{11:1} tidak lama setelah Lysias, raja pelindung dan 

sepupu, yang juga dikelola urusan, mengambil ketidaksenangan 
sakit 

untuk hal-hal yang dilakukan. 

{11:2} dan ketika dia telah mengumpulkan sekitar sepuaknya 

seribu dengan semua penunggang kuda, dia datang orang 
Yahudi, 

berpikir untuk membuat kota tempat bernaung bangsa-bangsa 

{11:3} dan membuat badan candi, pada yang lain 

Kapel bangsa-bangsa lain, dan mengatur imam untuk dijual 

setiap tahun: 

{11:4} tidak sama sekali mempertimbangkan kuasa Allah namun 
puffed 

dengan nya sepuluh ribu orang pasukan berjalan kaki, dan 
ribuan nya 

penunggang kuda, dan Gajah delapanpuluh nya. 

{11:5} sehingga ia datang ke Yudea, dan mendekati Bethsura, 



yang adalah sebuah kota yang kuat, tetapi jauh dari Yerusalem 
tentang 

furlong lima, dan ia mengepung sakit kepada itu. 

{11:6} sekarang ketika mereka itu dengan Maccabeus 
mendengar 

bahwa ia mengepung berpendapat, mereka dan semua orang 
dengan 

Ratapan dan air mata Tuhan bahwa ia akan mengirim berseru. 

seorang malaikat yang baik untuk membebaskan bangsa Israel. 

{11:7} kemudian Maccabeus dirinya pertama-tama mengambil 
senjata, 

menasihati lain bahwa mereka akan jeopard diri 

bersama-sama dengan dia untuk membantu saudara-saudara 
mereka: Jadi mereka pergi bolak-balik 

dengan pikiran yang bersedia. 

{11:8} dan karena mereka di Yerusalem, tampaklah 

sebelum mereka di atas kuda dalam pakaian putih, gemetar nya 

zirah emas. 

{11:9} maka mereka memuji Jahweh yang Mahakasih semua 
bersama-sama, 

dan mengambil jantung, sehingga mereka bersedia tidak hanya 
untuk 



berjuang dengan laki-laki, tetapi dengan binatang-binatang 
yang paling kejam, dan untuk menembus 

melalui dinding besi. 

{11:10} sehingga mereka berbaris maju di zirah mereka, 

memiliki penolong dari surga: untuk Tuhan adalah penyayang 

kepada mereka: 

{11:11} dan memberikan charge atas musuh-musuh mereka 
seperti 

singa, mereka membunuh sebelas ribu orang pasukan berjalan 
kaki, dan enam belas 

ratus penunggang kuda, dan meletakkan semua yang lain untuk 
terbang. 

{11:12} banyak dari mereka juga terluka melarikan diri 

telanjang; dan Lysias sendiri hilang lenyap memalukan, dan 
begitu 

melarikan diri. 

{11:13} yang, seperti dia seorang laki-laki pemahaman, casting 

dengan dirinya kehilangan apa yang ia punya, dan mengingat 
bahwa 

Ibrani bisa tidak diatasi, karena Jahweh yang Mahakuasa 

membantu mereka, dia mengirim kepada mereka: 



{11:14} dan membujuk mereka untuk menyetujui semua masuk 
akal 

kondisi, dan berjanji bahwa ia akan membujuk raja 
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bahwa ia harus kebutuhan menjadi teman kepada mereka. 

{11:15} kemudian Maccabeus setuju untuk semua yang Lysias 

diinginkan, berhati-hati yang baik Umum; dan apapun 

Maccabeus menulis kepada Lysias mengenai orang Yahudi, raja 

diberikan itu. 

{11:16} karena ada surat-surat yang ditulis kepada orang Yahudi 
dari 

Lysias untuk efek ini: Lysias kepada orang-orang Yahudi 

sendeth Sapaan: 

{11:17} Yohanes dan Absolom, yang dikirim dari Anda, 

disampaikan petisi berlangganan, dan membuat permintaan 
saya 

kinerja isinya. 

{11:18} karena hal-hal apa Ingatlah itu bertemu menjadi 

melaporkan kepada raja, saya telah menyatakan mereka, dan 
dia telah 

diberikan sedapat mungkin. 



{11:19} dan jika kemudian kamu akan membuat dirimu setia 

negara, selanjutnya juga saya akan berusaha untuk menjadi 
sarana Anda 

Bagus. 

{11:20} tapi khusus telah kuberikan memesan baik untuk 

ini dan yang lain yang datang dari saya, untuk berkomunikasi 
dengan 

Anda. 

{11:21} ongkos kamu baik. Seratus dan delapan dan keempat 
puluh 

tahun, empat dan dua puluh hari bulan Dioscorinthius. 

{11:22} sekarang raja Surat berisi kata-kata ini: 

Raja Antiochus saudaranya Lysias sendeth Sapaan: 

{11:23} karena Bapa diterjemahkan kepada para dewa, kami 

akan adalah, bahwa mereka yang berada di wilayah kami 
tinggal diam-diam, bahwa setiap 

Satu dapat hadir pada negeri sendiri. 

{11:24} kami juga memahami bahwa orang Yahudi tidak akan 

Persetujuan kepada Bapa kita, untuk dibawa kepada adat 

bangsa-bangsa lain, tapi suka telah menjaga cara mereka 
sendiri 



hidup: untuk yang menyebabkan mereka memerlukan kita, 
bahwa kita 

harus menderita mereka untuk hidup setelah undang-undang 
mereka sendiri. 

{11:25} Sebab itu pikiran kita adalah, bahwa bangsa ini akan di 

istirahat, dan kami telah bertekad untuk memulihkan mereka 
Bait mereka, 

bahwa mereka dapat hidup menurut adat mereka 

nenek moyang. 

{11:26} engkau melakukan baik karena itu untuk mengirim 
kepada mereka: 

dan memberi mereka perdamaian, yang ketika mereka 
bersertifikat dari kami 

pikiran, mereka menjadi baik kenyamanan, dan pernah pergi 
riang 

tentang urusan mereka sendiri. 

{11:27} dan Surat raja kepada bangsa 

Orang Yahudi adalah cara ini: Raja Antiochus sendeth 

salam kepada Dewan, dan sisa orang Yahudi: 

{11:28} jika kamu ongkos baik, kita memiliki keinginan 
kami; Kami juga adalah di 

kesehatan yang baik. 



{11:29} Menelaus menyatakan kepada kita, bahwa keinginan 
Anda adalah 

untuk kembali ke rumah, dan untuk mengikuti bisnis Anda 
sendiri: 

{11.30} sebab itu mereka yang akan berangkat harus aman 

melakukan sampai hari ketiga puluh Xanthicus dengan 
keamanan. 

{11:31} dan orang Yahudi harus menggunakan jenis daging 
mereka sendiri 

dan undang-undang, seperti sebelumnya; dan tidak ada cara 
apapun cara 

akan dianiaya untuk hal-hal yang bodoh dilakukan. 

{11:32} aku telah mengutus juga Menelaus, bahwa ia mungkin 

Anda. 

{11:33} ongkos kamu baik. Dalam seratus empat puluh dan 
kedelapan 

tahun, dan hari kelima belas bulan Xanthicus. 

{11:34} the Roma juga mengirimkan kepada mereka Surat 

yang mengandung kata-kata ini: Quintus Memmius dan Titus 

Manlius, Duta Romawi, mengirim salam kepada 

orang-orang Yahudi. 

{11:35} apapun Lysias sepupu raja telah 



Memang, dengan juga kami berkenan. 

{11:36} tetapi menyentuh hal-hal seperti ia dinilai tidak 

disebut raja, setelah kamu menyarankan daripadanya, 
mengirim satu 

segera, bahwa kita dapat menyatakan sebagai itu mudah bagi 
Anda: 

karena kita sekarang akan ke Antiokhia. 

{11:37} karena itu mengirim beberapa dengan kecepatan, 
bahwa kita dapat 

tahu apa pikiran Anda. 

{11.38} perpisahan. Seratus ini dan delapan dan keempat puluh 

tahun, hari kelima belas bulan Xanthicus. 

{12:1} ketika perjanjian yang dibuat, Lysias pergi 

menghadap raja, dan orang Yahudi tentang peternakan 
mereka. 

{12:2} tetapi dari governours dari beberapa tempat, 

Timotheus, dan Apollonios bin Genneus, juga 

Hieronymus, dan Demofon, dan di samping mereka Nicanor 

Gubernur Siprus, tidak akan menderita mereka untuk menjadi 
tenang dan 

hidup dalam damai. 

{12:3} orang Joppa juga melakukan semacam durhaka: 



mereka berdoa orang-orang Yahudi yang diam antara mereka 
untuk pergi dengan mereka 

istri dan anak-anak ke dalam perahu yang sudah disiapkan, 

seolah-olah mereka telah berarti mereka tidak terluka. 

{12:4} yang diterima itu menurut Umum 

keputusan kota, sebagai berkeinginan untuk hidup dalam 
damai, dan 

mencurigai apa-apa: tapi Kapan mereka telah pergi bolak-balik 
ke 

mendalam, mereka tenggelam tidak kurang dari dua ratus 
orang. 

Yudas {12:5} ketika mendengar ini kekejaman yang dilakukan 
kepada Nya 

senegara, ia memerintahkan orang-orang yang dengannya 
untuk 

membuat mereka siap. 

{12:6} dan panggilan pada Tuhan merupakan hakim yang adil, ia 

datang melawan mereka pembunuh saudaranya, dan dibakar 

Haven malam, dan mengatur perahu di api, dan mereka yang 
melarikan diri 

sana ia membunuh. 

{12:7} dan ketika kota tertutup, ia pergi 



mundur, seolah-olah ia akan kembali untuk membasmi semua 
mereka 

Kota Joppa. 

{12:8} tetapi ketika ia mendengar bahwa Jamnites yang 
berpikiran 

untuk melakukan perkara yang sama kepada orang Yahudi yang 
tinggal di antara mereka, 

{12:9} ia tiba di Jamnites juga malam, dan mengatur 

kebakaran di surga dan angkatan laut, sehingga cahaya api 

terlihat di Yerusalem dua ratus dan empat furlong off. 

{12:10} sekarang ketika mereka sedang pergi dari situ sembilan 

furlong dalam perjalanan mereka menuju Timotheus, tidak 
kurang dari 

lima ribu orang di kaki dan lima ratus pasukan berkuda dari 

Arab menetapkan kepadanya. 
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{12:11} dimana ada pertempuran yang sangat sakit; Tapi 

Yudas sisi oleh bantuan Tuhan mendapat 
kemenangan; sehingga 

Nomades of Arabia, mengatasi, berseru Yudas untuk 

perdamaian, menjanjikan untuk memberinya ternak, dan untuk 
kesenangan 



Dia sebaliknya. 

{12:12} Kemudian Yudas, memang berpikir bahwa mereka akan 

menguntungkan dalam banyak hal, diberikan perdamaian: 
dimana 

Mereka berjabat tangan, dan maka pergilah mereka ke Kemah 
mereka. 

{12:13} Ia juga membuat jembatan tertentu 

kota yang kuat, yang tentang dipagari dengan dinding, dan 

dihuni oleh orang-orang dari negara-negara penyelam; dan 
nama itu 

adalah Caspis. 

{12:14} tetapi orang-orang di dalamnya yang menempatkan 
kepercayaan dalam 

kekuatan dari dinding dan penyediaan tuntutan, bahwa mereka 

berperilaku diri kasar terhadap mereka yang telah 

Yudas, pagar dan menghujat, dan mengucapkan kata seperti 

yang tidak dapat diucapkan. 

{12:15} Mengapa Yudas dengan perusahaannya, memanggil 

Tuhan besar dunia, yang tanpa domba jantan atau mesin 

perang itu melemparkan Jericho di masa Yoshua, memberikan 

sengit serangan terhadap dinding, 



{12:16} dan merebut kota oleh kehendak Tuhan, dan membuat 

pembunuhan yang tak terkatakan, sehingga furlong Danau dua 

luas dekat berdampingan thereunto, diisi penuh, dilihat 

menjalankan dengan darah. 

{12:17} kemudian meninggalkan mereka dari situ tujuh ratus 

dan lima puluh furlong, dan datang ke Characa kepada orang 
Yahudi yang 

disebut Tubieni. 

{12:18} tetapi untuk Timotheus, mereka menemukan dia tidak 

tempat: untuk sebelum ia telah dikirim hal, ia berangkat 

dari situ, setelah meninggalkan suatu garison tentera yang 
sangat kuat di suatu 

tahan. 

{12:19} sangka Dositheus dan Sosipater, yang 

Kapten Maccabeus', keluarlah dan membunuh orang-orang 
yang 

Timotheus telah meninggalkan di benteng, di atas sepuluh ribu 
orang. 

{12:20} Maccabeus dan berkisar pasukannya oleh band-band, 
dan 

mengatur mereka atas band, dan pergi melawan Timotheus, 
yang 



telah tentang dia ratus dan dua puluh ribu orang kaki, 

dan dua ribu dan lima ratus pasukan berkuda. 

{12:21} sekarang ketika Timotheus memiliki pengetahuan Yudas 
' 

datang, ia mengutus para wanita dan anak-anak dan yang lain 

Bagasi kepada sebuah benteng yang disebut Carnion: untuk 
kota 

sulit untuk mengepung dan gelisah didapat, alasan 

straitness dari semua tempat. 

{12:22} tetapi ketika Yudas band pertamanya datang dalam 
penglihatan, 

musuh, yang dipukul dengan rasa takut dan teror 

muncul dari dia yang melihat segala sesuatu, melarikan diri 
amain, salah satu 

berlari ke dalam dengan cara ini, lain seperti itu, seperti yang 
mereka masih 

sering sakit laki-laki mereka sendiri, dan terluka dengan titik-
titik 

pedang mereka sendiri. 

{12:23} Yudas juga adalah sangat sungguh-sungguh dalam 
mengejar mereka, 

membunuh orang-orang jahat penjahat, siapa dia membunuh 
sekitar tiga puluh 



seribu orang. 

{12:24} apalagi Timotheus dirinya jatuh ke tangan 

Dositheus dan Sosipater, siapa dia berseru dengan banyak 

kerajinan membiarkannya pergi dengan hidupnya, karena ia 
memiliki banyak 

Orang-tua orang Yahudi, dan saudara-saudara dari beberapa 
dari mereka, yang, jika 

mereka membunuhnya, tidak harus dianggap. 

{12:25} Jadi ketika ia telah meyakinkan mereka dengan banyak 
kata-kata 

bahwa ia akan mengembalikan mereka tanpa menyakiti, 
menurut 

Perjanjian, mereka membiarkan dia pergi untuk 
menyelamatkan saudara-saudara mereka. 

{12:26} kemudian Maccabeus berbaris maju ke Carnion, dan 

bagi Bait Atargatis, dan ada dia membunuh lima dan dua puluh 

seribu orang. 

{12:27} dan setelah ia dihukum penerbangan dan hancur 

mereka, Yudas dihapus Angkatan menuju Efron, sebuah kota 
yang kuat, 

dimana Lysias tinggal, dan sangat banyak penyelam 



bangsa-bangsa, dan orang-orang muda yang kuat terus dinding, 
dan 

membela mereka keras: dimana juga adalah penyediaan besar 

Mesin dan Permainan Anak Panah. 

{12:28} tetapi ketika Yudas dan perusahaannya telah dipanggil 

Tuhan yang Mahakuasa, yang dengan kuasa-Nya meremukkan 
kekuatan 

musuhnya, mereka memenangkan kota, dan membunuh dua 
puluh dan lima 

ribuan mereka, yang dalam, 

{12:29} dari situ mereka berangkat ke Scythopolis, yang 

Lieth enam ratus stadia dari Yerusalem, 

{12:30} tetapi ketika orang-orang Yahudi yang diam di sana 
telah menyaksikan 

yang Scythopolitans berurusan dengan penuh cinta dengan 
mereka, dan 

memohon mereka ramah pada masa kesulitan mereka; 

{12:31} mereka memberi mereka terima kasih, menginginkan 
mereka untuk menjadi 

masih ramah kepada mereka: dan sehingga mereka datang ke 
Yerusalem, 

Perayaan Minggu mendekati. 



{12:32} dan setelah pesta, yang disebut Pentakosta, mereka 
pergi 

maju melawan sekitar zaman pertengahan Gubernur Idumea, 

{12:33} yang keluar dengan tiga ribu orang dari kaki 

dan empat ratus orang pasukan berkuda. 

{12:34} dan hal itu terjadi bahwa dalam memerangi mereka 
bersama-sama 

beberapa orang Yahudi telah dibunuh. 

{12:35} di mana waktu Dositheus, salah satu Bacenor's 

perusahaan, yang Berkuda, dan seorang yang kuat, 

masih pada sekitar zaman pertengahan, dan memegang nya 
mantel menariknya oleh 

berlaku; dan ketika ia akan mengambil yang mengutuk manusia 
hidup, 

seorang penunggang kuda Thracia yang datang kepadanya 
smote nya 

bahu, sehingga sekitar zaman pertengahan lari kepada Marisa. 

{12:36} sekarang ketika mereka yang dengan sekitar zaman 
pertengahan telah 

berjuang lama, dan sudah lelah, Yudas memanggil Tuhan, 

bahwa ia akan menunjukkan dirinya untuk menjadi penolong 
dan pemimpin mereka 



pertempuran. 

{12:37} dan dengan itu ia mulai dalam bahasa sendiri, dan 

Mazmur-mazmur dinyanyikan dengan suara nyaring, dan 
bergegas tanpa disadari berdasarkan 

Laki-laki sekitar zaman pertengahan, ia menempatkan mereka 
untuk terbang. 

{12:38} jadi Yudas berkumpul tuan rumah, dan datang ke kota 

dari Odollam, dan ketika hari ketujuh, mereka dimurnikan 

sendiri, seperti kebiasaan, dan memelihara Sabat 

tempat yang sama. 

{12:39} dan pada hari berikut, karena penggunaan, 

Yudas dan perusahaannya datang untuk mengambil tubuh 
mereka 

yang telah disembelih dan menguburkan mereka dengan sanak 
saudara mereka di mereka 

kuburan Bapa. 
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{12:40} sekarang di bawah mantel dari setiap orang yang 
dibunuh 

mereka menemukan hal-hal yang ditahbiskan kepada berhala-
berhala Jamnites, 

yang dilarang Yahudi oleh hukum. Kemudian setiap orang 



melihat bahwa ini adalah penyebab sebab itu mereka dibunuh. 

{12:41} semua orang, karena itu memuji Tuhan, orang-orang 
benar 

Hakim, yang telah membuka hal-hal yang sedang bersembunyi, 

{12:42} Betook diri kepada doa, dan berseru 

Dia yang melakukan dosa mungkin sepenuhnya dimasukkan 
dari 

peringatan. Selain itu, Yudas yang mulia mengimbau rakyat 

untuk menjaga diri dari dosa, orang inipun seperti yang mereka 
lihat sebelum 

mata mereka hal-hal yang datang untuk lulus untuk dosa-dosa 
mereka 

yang telah disembelih. 

{12:43} dan ketika ia telah membuat pertemuan seluruh 

perusahaan untuk jumlah dari dua ribu drachms perak, 

ia dikirim ke Yerusalem untuk menawarkan dosa menawarkan, 
melakukan di dalamnya 

Sangat baik dan jujur, dalam bahwa ia adalah sadar 

Kebangkitan: 

{12:44} jika ia tidak berharap bahwa mereka yang telah dibunuh 

harus telah meningkat lagi, sudah berlebihan dan sia-sia untuk 

berdoa untuk orang mati. 



{12:45} juga dalam ia melihat bahwa itu tidak besar 

mendukung diletakkan untuk mereka yang meninggal Saleh, itu 
adalah kudus dan 

baik berpikir. Dimana ia membuat pendamaian 

orang mati, bahwa mereka mungkin bisa dibebaskan dari dosa. 

{13:1} dalam seratus empat puluh dan sembilan tahun 
dikisahkan 

Yudas, yang Eupator Antiokhos datang dengan besar 

daya ke Yudea, 

{13:2} dan dengan dia Lysias pelindung nya, dan penguasa nya 

urusan, memiliki salah satu dari mereka Grecian kuasa orang 
pasukan berjalan kaki, 

seratus sepuluh ribu, dan penunggang kuda lima ribu 

dan tiga ratus, dan Gajah dua dan dua puluh, dan tiga 

ratus kereta bersenjata dengan kait. 

Menelaus {13:3} juga bergabung dirinya dengan mereka, dan 
dengan 

kepura-puraan yang besar mendorong Antiokhos, bukan untuk 

melindungi negara, tetapi karena ia berpikir untuk memiliki 

telah dilakukan Gubernur. 

{13:4} tetapi raja raja pindah Antiochus' pikiran 



terhadap ini jahat bajingan, dan Lysias memberitahu raja 

bahwa orang ini adalah penyebab dari semua kejahatan, 
sehingga raja 

memerintahkan untuk membawanya kepada Berea, dan untuk 
mengirimnya ke 

kematian, seperti cara adalah di tempat itu. 

{13:5} sekarang ada di tempat itu sebuah menara lima puluh 
hasta 

tinggi, penuh abu, dan itu telah putaran instrumen yang pada 

setiap sisi gantung turun menjadi abu. 

{13:6} dan barangsiapa dihukum pencabulan, atau 

telah melakukan kejahatan apa pun lainnya pedih, tidak 
melakukan semua orang 

dorong nya sampai mati. 

{13:7} kematian seperti itu terjadi bahwa orang jahat untuk 
mati, 

tidak memiliki begitu banyak sebagai penguburan di bumi; dan 
bahwa sebagian 

adil: 

{13:8} untuk sebab ia telah melakukan banyak dosa 

tentang mezbah, yang api dan abu yang Kudus, yang 
diterimanya 



kematiannya pada abu. 

{13:9} raja datanglah dengan biadab dan sombong 

pikiran untuk melakukan jauh lebih buruk kepada orang Yahudi, 
daripada telah dilakukan dalam 

waktu ayah. 

{13:10} hal-hal yang ketika Yudas dirasakan, ia 

memerintahkan kumpulan berseru pada Tuhan malam dan 

hari, bahwa jika pernah pada waktu lain, dia sekarang juga akan 
membantu 

mereka berada di titik untuk dimasukkan dari hukum mereka, 
dari mereka 

negara, dan dari Bait Suci: 

{13:11} dan bahwa ia tidak akan menderita rakyat, yang 
memiliki 

bahkan sekarang telah tetapi sedikit segar, harus ditundukkan 

bangsa-bangsa menghujat. 

{13:12} jadi ketika mereka semua melakukan ini bersama-sama, 
dan 

berseru belas kasihan Tuhan dengan menangis dan berpuasa, 
dan 

berbaring telentang di tanah tiga hari panjang, Yudas, memiliki 



mendesak mereka, memerintahkan mereka harus 
menaklukkannya. 

{13:13} dan Yudas, berpisah dengan para tua-tua, 

ditentukan, sebelum tuan rumah raja harus masuk ke dalam 
Yudea, 

dan mendapatkan kota, untuk pergi dan mencoba hal dalam 
pertarungan oleh 

bantuan Tuhan. 

{13:14} Jadi ketika dia telah melakukan semua kepada pencipta 

dunia, dan menasihati prajuritnya untuk melawan manfully, 
bahkan 

maut, untuk undang-undang, Candi, kota, negara, 

dan Persemakmuran, ia berkemah oleh Modin: 

{13:15} dan memiliki semboyan mereka yang 

tentang dia, kemenangan adalah Tuhan; dengan yang paling 
valiant 

dan orang-orang muda pilihan dia masuk ke dalam Kemah raja 
oleh 

malam, dan membunuh di kamp sekitar empat ribu orang, dan 

bujangnya gajah, dengan semua yang ada padanya. 

{13:16} dan pada akhirnya mereka penuh kamp dengan 
ketakutan dan 



keributan, dan pergi dengan sukses baik. 

{13.17} ini dilakukan pada waktu istirahat hari, karena 

perlindungan Tuhan melakukan membantunya. 

{13:18} sekarang ketika raja telah diambil rasa 

kejantanan orang Yahudi, dia pergi untuk mengambil 
memegang oleh 

kebijakan, 

{13:19} dan berarak ke arah Bethsura, yang 

kuat menahan orang Yahudi: tetapi ia dihukum penerbangan, 
gagal, dan 

hilang orangnya: 

{13:20} untuk Yudas telah disampaikan kepada mereka yang di 
dalamnya 

hal-hal seperti yang diperlukan. 

{13:21} Rhodocus tapi, yang tuan rumah orang-orang Yahudi, 

diungkapkan rahasia untuk musuh; oleh karena itu dia adalah 

mencari, dan ketika mereka berhasil dia, mereka 
menempatkannya di 

penjara. 

{13:22} raja dirawat dengan mereka di Bethsum 

kedua kalinya, memberi tangannya, mengambil mereka yang, 
berangkat, berjuang 



dengan Yudas, diatasi; 

{13:23} Heard Filipus, yang ditinggalkan atas urusan di 

Antiokhia, adalah mati-matian membungkuk, bingung, 
intreated 

Orang Yahudi, menyerahkan dirinya sendiri, dan semua kondisi 
yang sama, lalu bersumpahlah 

setuju dengan mereka, dan mempersembahkan korban, 
dihormati 

Candi, dan ramah dengan tempat itu, 

{13:24} dan diterima baik dari Maccabeus, membuatnya 

Gubernur Kepala dari Ptolemais kepada Gerrhenians; 

{13:25} datang ke Ptolemais: orang di sana sangat sedih 
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untuk Perjanjian; untuk mereka menyerbu, karena mereka akan 

membatalkan perjanjian mereka: 

{13:26} Lysias naik ke takhta pengadilan, mengatakan sebagai 

banyak yang bisa mempertahankan penyebabnya, membujuk, 

ditenangkan, membuat mereka dengan baik terkena, kembali 
ke Antiokhia. 

Dengan demikian itu pergi menyentuh kedatangan raja dan 
berangkat. 

{14:1} setelah tiga tahun Yudas diberitahu, bahwa 



Demetrius anak Seleucus, setelah memasuki oleh haven 

dari Tripolis dengan kekuatan besar dan angkatan laut, 

{14:2} telah diambil negara, dan membunuh Antiokhos, dan 

Lysias pelindung nya. 

Alcimus sekarang satu {14:3}, yang menjadi imam, dan 

telah mencemarkan dirinya sengaja pada zaman mereka 
berbaur 

dengan bangsa-bangsa lain, melihat bahwa tidak berarti ia bisa 
menyelamatkan 

sendiri, dan tidak memiliki apapun lebih banyak akses ke altar 
Suci, 

{14:4} datang ke raja Demetrius dalam ratus dan satu 

dan tahun kelima puluh, menyajikan kepadanya mahkota emas, 
dan 

Palm, dan juga dahan yang digunakan sungguh-sungguh dalam 

Bait Suci: dan sehingga hari itu ia memegang damai sejahtera-
Nya. 

{14:5} tetapi memiliki mendapat kesempatan untuk lebih lanjut 
nya 

enterprize bodoh, dan dipanggil ke dalam nasihat oleh 

Demetrius, dan bertanya bagaimana orang Yahudi berdiri 
terkena, dan 



apa yang mereka inginkan, dia menjawab thereunto: 

{14:6} orang-orang Yahudi bahwa ia disebut Assideans, yang 

Kapten Yudas Makabe, memelihara perang dan menghasut, 

dan tidak akan membiarkan sisanya akan dalam damai. 

{14:7} Sebab aku, yang dicabut dari tambang leluhur 

kehormatan, maksudku imam besar sekarang datang kemari: 

Pertama {14:8}, sesungguhnya untuk perawatan padamu tulus 
ikhlas,, saya memiliki hal-hal 

berkaitan dengan raja. dan kedua, bahkan untuk yang aku 
berniat 

baik saya sendiri senegara: untuk semua bangsa kita adalah 
dalam 

penderitaan tidak kecil melalui berurusan unadvised dari 
mereka 

aforersaid. 

{14:9} oleh karena itu, tuanku raja, melihat tahu semua ini 

hal-hal, berhati-hati untuk negara, dan bangsa kita, yang 

menekan pada setiap sisi, menurut pengampunan supaya 
engkau 

mudah shewest kepada semua. 

{14:10} selama Yudas hidup, bukan tidak mungkin bahwa 

negara harus tenang. 



{14:11} ini tidak lama diucapkan dia, tetapi orang lain 

teman-teman raja, yang jahat ditetapkan terhadap Yudas, 
Apakah 

lebih dupa Demetrius. 

{14:12} dan segera memanggil Nicanor, yang telah 

Master gajah, dan membuatnya Gubernur 

Yudea, ia menyuruh dia keluar, 

{14:13} memerintahkan dia untuk membunuh Yudas, dan untuk 
menyebarkan 

mereka, yang dengannya, dan untuk membuat Alcimus imam 

Bait yang besar. 

{14:14} kemudian bangsa-bangsa, yang telah melarikan diri dari 
Judea dari 

Yudas, datang untuk Nicanor oleh kawanan, berpikir kerugian 
dan 

bencana PL orang Yahudi akan kesejahteraan mereka. 

{14:15} sekarang ketika orang Yahudi mendengar kedatangan 
Nicanor's, 

dan bahwa bangsa melawan mereka, mereka melemparkan 
bumi 

atas kepala mereka, dan membuat permohonan kepada dia 
yang telah 



didirikan umatNya selama-lamanya, dan yang selalu helpeth 
nya 

Bagian dengan manifestasi hadirat-Nya. 

{14:16} jadi pada perintah kapten mereka 

dihapus straightways dari situ, dan datang dekat kepada 

mereka di kota Dessau. 

{14:17} sekarang Simon, Yudas saudara, telah bergabung 
dengan pertempuran 

dengan Nicanor, tetapi itu agak malu melalui 

tiba-tiba keheningan musuh. 

{14:18} namun Nicanor, mendengar kejantanan 

mereka yang dengan Yudas, dan keberanian yang 

mereka harus berjuang untuk negara mereka, durst tidak 
mencoba hal 

oleh pedang. 

{14:19} Sebab itu Dia mengutus Posidonius, dan Theodotus, 

dan Mattathias, untuk membuat perdamaian. 

{14:20} begitu ketika mereka mengambil panjang bimbingan 

Setelah itu, dan Kapten telah membuat kumpulan 

berkenalan dengan, dan tampaknya bahwa mereka adalah 
semua 



salah satu pikiran, mereka setuju untuk perjanjian-perjanjian, 

{14:21} dan menetapkan suatu hari untuk bertemu di bersama-
sama oleh 

diri: dan ketika hari tiba, dan bangku yang ditetapkan untuk 

salah satu dari mereka, 

{14:22} Ludas ditempatkan pria bersenjata siap dalam nyaman 

tempat, supaya pengkhianatan beberapa harus tiba-tiba 
dipraktikkan oleh 

musuh: sehingga mereka membuat sebuah konferensi 
pendamai. 

{14:23} sekarang Nicanor tinggal di Yerusalem, dan tidak ada 

menyakiti, tetapi mengirimkan kaki orang-orang yang datang 
berbondong-bondong kepadanya. 

{14:24} dan ia tidak rela akan Yudas dari nya 

pandangan: karena dia mencintai pria dari hatinya 

{14:25} dia berdoa dia juga mengambil seorang isteri, dan 
untuk menurunkan 

anak-anak: sehingga ia menikah, tenang, dan mengambil bagian 
dalam hidup ini. 

{14:26} Alcimus tapi, memahami cinta yang 

jarak mereka, dan mempertimbangkan perjanjian itu 



membuat, datang ke Demetrius, dan mengatakan kepadanya 
bahwa Nicanor adalah 

tidak baik terpengaruh menuju negara; untuk itu ia telah 
ditahbiskan 

Yudas, sebagai pengkhianat kekuasaannya, menjadi raja 
penerus. 

{14:27} kemudian Raja menjadi marah dan diprovokasi dengan 

tuduhan orang yang paling jahat, menulis untuk Nicanor, 

menandakan bahwa ia adalah lebih senang dengan perjanjian, 

dan kepadanya bahwa ia harus mengirim Maccabeus 

tahanan di tergesa-gesa semua kepada Antiokhia. 

{14:28} ketika ini datang untuk Nicanor sidang, ia adalah 

banyak dikalahkan dalam dirinya sendiri, dan mengambil puting 
beliung--bahwa ia 

harus membatalkan artikel yang telah disepakati, 

manusia yang kesalahannya. 

{14:29} tetapi karena tidak ada berurusan terhadap 

Raja, ia menyaksikan waktunya untuk mencapai hal ini dengan 
kebijakan. 

{14:30} meskipun, ketika Maccabeus melihat bahwa 

Nicanor mulai menjadi kasar kepadanya, dan bahwa ia 
memohon 



Dia lebih kasar daripada wont, memahami bahwa 

asam perilaku datang tidak baik, ia mengumpulkan tidak 

beberapa anak buahnya, dan mundur dari Nicanor. 

{14:31} tapi yang lain, mengetahui bahwa ia terutama 
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dicegah dengan Yudas kebijakan, datang ke yang Agung dan 
kudus 

Candi, dan memerintahkan para imam, yang menawarkan 
mereka 

korban biasa, untuk memberikan dia laki-laki. 

{14:32} dan ketika mereka bersumpahlah yang mereka tidak 
tahu 

mana orang itu yang ingin dibunuhnya, 

{14:33} dia mengulurkan tangan kanannya ke arah 

Candi, dan membuat sumpah dalam cara ini: jika kamu tidak 
akan 

memberikan saya Yudas sebagai tawanan, aku akan meletakkan 
ini Bait Allah 

bahkan dengan tanah, dan aku akan meruntuhkan mezbah, dan 

mendirikan sebuah kuil terkenal kepada Bacchus. 

{14:34} setelah kata-kata ini ia berangkat. Kemudian imam-
imam 



mengangkat tangan mereka ke langit, dan memohon yang 

Apakah pernah pembela bangsa mereka sendiri, mengatakan 
cara ini; 

{14:35} engkau, ya Tuhan segala sesuatu, yang engkau perlukan 

apa-apa, wast senang bahwa Bait kediaman Mu 

harus antara kita: 

{14:36} karena itu sekarang, ya Tuhan Kudus semua kekudusan, 
menjaga 

rumah ini pernah tak bercela, yang akhir-akhir ini telah 
dibersihkan, dan 

berhenti setiap mulut yang lalim. 

{14:37} sekarang ada dituduh kepada Nicanor satu Razis, 

salah satu tetua Yerusalem, pecinta bangsanya, 

dan seorang pria baik laporan, yang untuk kebaikan 

disebut Bapa bani Yahudi. 

{14:38} untuk yang dahulu, ketika mereka bercampur tidak 

diri dengan bangsa-bangsa lain, yang dia telah dituduh 

Yudaisme, dan tidak berani jeopard tubuh dan hidup dengan 
semua 

vehemency untuk agama Yahudi. 

{14.39} jadi Nicanor, bersedia untuk menyatakan benci bahwa 
ia 



telanjang kepada orang Yahudi, dikirim di atas lima ratus orang 
perang 

Bawa dia: 

{14:40} pikirnya membawanya untuk melakukan orang Yahudi 

banyak terluka. 

{14:41} sekarang banyak ketika akan telah diambil 

Menara, dan keras rusak ke luar pintu, dan bade 

api harus dibawa untuk membakar itu, dia menjadi siap untuk 
menjadi 

diambil pada setiap sisi jatuh atas pedangnya; 

{14.42} memilih melainkan untuk mati manfully, daripada untuk 
datang 

ke tangan orang jahat, harus disalahgunakan sebaliknya dari 

beseemed kelahirannya mulia: 

{14:43} tetapi hilang stroke melalui tergesa-gesa, 

banyak juga bergegas dalam pintu, ia berlari dengan berani 
hingga 

dinding, dan melemparkan dirinya manfully antara 

tebal dari mereka. 

{14:44} tetapi mereka dengan cepat memberikan kembali, dan 
menjadi ruang 

dibuat, dia jatuh ke tengah-tengah tempat kosong. 



{14:45} Namun demikian, sementara ada namun napas dalam 

Dia, menjadi meradang dengan kemarahan, ia bangkit; dan 
meskipun nya 

darah bercucuran seperti spouts air, dan luka-luka yang 

pedih, namun ia berlari melalui tengah-tengah kerumunan 
orang; dan 

berdiri di atas batu curam, 

{14.46} ketika seperti darahnya sekarang cukup pergi, ia 

mencabut ususnya, dan membawa mereka di kedua tangannya 
sendiri, 

ia melemparkan mereka atas kerumunan orang dan panggilan 
berdasarkan firman Tuhan 

kehidupan dan semangat untuk memulihkan mereka lagi, ia 
justru meninggal. 

{15:1} tetapi Nicanor, mendengar bahwa Yudas dan perusahaan 

berada di tempat yang kuat tentang Samaria, diselesaikan 
tanpa 

bahaya ditetapkan kepada mereka pada hari Sabat. 

{15:2} Namun demikian orang-orang Yahudi yang dipaksa untuk 
pergi 

dengan dia berkata, O menghancurkan tidak begitu kejam dan 
barbarously, tetapi 



memberi penghormatan kepada hari itu, yang dia, yang melihat 
segala sesuatu, telah 

dihormati dengan kekudusan di atas semua hari-hari lain. 

{15:3} kemudian celaka paling sopan meminta, jika 

ada Perkasa di sorga, yang diperintahkan 

hari Sabat harus dipelihara. 

{15:4} dan ketika mereka berkata, ada di surga hidup 

Tuhan, dan perkasa, yang memerintahkan hari yang ketujuh 
harus 

terus: 

{15:5} kemudian berkata yang lain, dan saya juga Perkasa atas 

bumi, dan perintah untuk mengambil senjata, dan untuk 
melakukan raja 

bisnis. Namun ia memperoleh untuk tidak memiliki 
kehendakNya jahat yang dilakukan. 

{15:6} Jadi Nicanor di melebihi kebanggan dan kesombongan 

bertekad untuk mendirikan monumen publick kemenangannya 
atas 

Yudas dan mereka yang mengikutinya. 

{15:7} tetapi Maccabeus telah pernah yakin kepercayaan yang 

Tuhan akan membantunya: 

{15:8} Sebab itu ia mendesak umat-Nya untuk tidak takut 



kedatangan bangsa-bangsa yang menentang mereka, tapi 
untuk mengingat 

membantu yang dahulu mereka telah menerima dari surga, 

dan sekarang diharapkan kemenangan dan bantuan, yang akan 
datang 

kepada mereka yang Maha kuasa. 

{15:9} dan begitu menghibur mereka dari hukum dan 

nabi-nabi, dan buahnya menempatkan mereka dalam pikiran 
dari pertempuran yang 

mereka memenangkan sungai, ia membuat mereka lebih ceria. 

{15:10} dan ketika ia telah diaduk pikiran mereka, ia memberi 

mereka biaya mereka, shewing mereka therewithall kepalsuan 

bangsa-bangsa, dan pelanggaran terhadap sumpah. 

{15:11} dengan demikian ia bersenjata setiap satu dari mereka, 
tidak begitu banyak 

dengan pertahanan perisai dan tombak, seperti dengan 
nyaman dan 

kata-kata baik: dan di samping itu, ia menceritakan mimpi layak 

dapat dipercaya, seolah-olah itu sudah jadi memang, yang tidak 

sedikit bersukacita mereka. 

{15:12} dan ini adalah visi: bahwa Onias, yang memiliki 

imam, berbudi luhur dan orang baik, pendeta di 



percakapan, lembut dalam kondisi, juga diucapkan juga, dan 

dilaksanakan dari seorang anak di semua poin kebajikan, 
memegang nya 

tangan berdoa untuk seluruh tubuh orang-orang Yahudi. 

{15:13} ini dilakukan, dalam seperti cara tidak muncul seorang 
lelaki 

dengan rambut abu-abu, dan melebihi mulia, yang adalah 

keagungan yang indah dan sangat baik. 

{15:14} kemudian Onias menjawab, mengatakan, ini adalah 
seorang pencinta 

saudara-saudara, yang prayeth banyak untuk orang-orang, dan 
untuk 

Kota Kudus, yakni, Jeremias nabi Allah. 

{15:15} Jeremias whereupon memegang sebagainya tangan 
kanan 

memberikan kepada Yudas pedang emas, dan dalam 
memberikan itu berkata demikian, 

{15:16} mengambil pedang ini Kudus, karunia dari Allah, dengan 

yang engkau engkau luka lawan. 

{15:17} Demikianlah juga sedang dihibur oleh kata-kata 
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Yudas, yang sangat baik, dan mampu membangkitkan mereka 
hingga 

keberanian, dan untuk mendorong hati anak muda, mereka 

ditentukan tidak untuk pitch kamp, tetapi berani untuk 
menetapkan atas 

mereka, dan manfully untuk mencoba hal oleh konflik, karena 

kota dan tempat kudus dan kuil yang berada dalam bahaya. 

{15.18} untuk perawatan yang mereka ambil untuk istri-istri 
mereka, dan 

anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan orang-orang, 
pada setidaknya account 

dengan mereka: tapi ketakutan terbesar dan kepala sekolah 
untuk 

Bait Suci. 

{15:19} juga orang-orang di kota yang tidak mengambil sedikit 

perawatan, sedang bermasalah untuk konflik di luar negeri. 

{15:20} dan sekarang, ketika semua melihat apa yang harus 

percobaan, dan musuh-musuh yang sudah datang dekat, dan 
tentara 

ditetapkan dalam array, dan binatang-binatang yang strategis di 
pusat kota, dan 

penunggang kuda terletak di sayap, 



{15:21} Maccabeus melihat kedatangan banyak, 

dan persiapan penyelam zirah, dan kegeraman 

binatang-binatang, mengacungkan tangannya ke langit, dan 

memanggil Tuhan yang bekerja keajaiban, mengetahui bahwa 

kemenangan datang bukan oleh tangan, tetapi bahkan saat itu 
yang kaupandang baik 

Dia, dia memberikannya kepada yang layak: 

{15:22} karena itu dalam doanya katanya setelah cara ini; 

Ya Tuhan, engkau telah mengutus malaikat-Mu di waktu 
Ezekias 

Raja Yudea, dan telah membunuh di sejumlah Sanherib 

ratus delapan puluh dan lima ribu: 

{15:23} sebab itu sekarang juga, ya Tuhan dari surga, mengirim 

baik angel sebelum kita untuk ketakutan dan ketakutan kepada 
mereka; 

{15:24} dan melalui kekuatan lengan Mu membiarkan mereka 
menjadi 

terserang teror, yang datang melawan orang-orang Kudus Mu 
untuk 

menghujat. Dan ia berakhir dengan demikian. 

{15:25} kemudian Nicanor dan mereka yang sedang 
bersamanya datang 



maju dengan sangkakala dan lagu. 

{15:26} tetapi Yudas dan perusahaan mengalami 

musuh dengan doa dan doa. 

{15:27} sehingga berkelahi dengan tangan mereka, dan berdoa 

kepada Tuhan dengan hati mereka, mereka membunuh tidak 
kurang dari tiga puluh dan 

lima ribu orang: untuk melalui penampakan Allah mereka 

itu sangat bersorak. 

{15:28} sekarang ketika pertempuran sudah selesai, kembali 
lagi 

dengan sukacita, mereka tahu bahwa Nicanor berbaring mati di 
memanfaatkan nya. 

{15:29} kemudian mereka membuat nyaring dan suara, 

memuji yang Mahakuasa dalam bahasa mereka sendiri. 

{15.30} dan Yudas, yang pernah pembela utama dari 

warga baik dalam tubuh dan pikiran, dan terus menerus nya 

kecintaan bangsanya sepanjang hidupnya, diperintahkan untuk 

menyerang Nicanor di kepala dan tangan-Nya dengan bahu-
nya, 

dan membawa mereka ke Yerusalem. 

{15:31} jadi ketika ia ada di sana, dan memanggil mereka nya 



Bangsa bersama-sama, dan menetapkan imam-imam sebelum 
mezbah, ia mengirim 

bagi mereka yang Tower, 

{15:32} dan menunjukkan mereka kepala Nicanor keji, dan 

tangan itu penghujat, yang dengan bangga brags ia 

mengulurkan terhadap Bait Suci yang Mahakuasa. 

{15:33} dan ketika ia telah memotong lidah yang 

Nicanor durhaka, ia memerintahkan bahwa mereka harus 
memberikan oleh 

potongan-potongan kepada unggas, dan menutup pahala nya 

kegilaan sebelum Bait Suci. 

{15:34} sehingga setiap orang memuji menuju langit 

Tuhan yang mulia, diberkatilah akan dia yang telah membuat 
sendiri 

tempat bersih. 

{15:35} juga dia menggantung kepala Nicanor di atas menara, 

tanda yang jelas dan nyata kepada semua bantuan Tuhan. 

{15:36} dan mereka ditahbiskan semua dengan keputusan 
umum dalam 

kasus untuk membiarkan hari itu berlalu tanpa khidmat, tetapi 
untuk 



merayakan hari ketiga puluh bulan yang kedua belas, yang 
dalam 

Suriah lidah disebut Adar, sehari sebelum Mardocheus' 

hari. 

{15:37} jadi pergi dengan Nicanor: dan dari waktu itu 

sebagainya Ibrani telah kota dalam kekuasaan mereka. Dan di 
sini akan 

Aku membuat berakhir. 

{15:38} dan jika saya telah melakukan dengan baik, dan sebagai 
pas 

cerita, itu adalah apa yang saya inginkan: tetapi jika slenderly 
dan meanly, 

ini adalah apa yang saya bisa mencapai kepada. 

{15:39} untuk seperti menyakitkan untuk minum anggur atau 
air saja; 

dan seperti anggur bercampur dengan air menyenangkan, dan 
Bro. 

rasa: Meskipun demikian pidato halus dibingkai Bro. telinga 

mereka yang membaca cerita. Dan di sini akan berakhir 
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