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Antroji Makabėjų knyga 

{1:1} brolių, žydų, kurie Jeruzalėje ir be 

Judo žemėje, pageidavimų pas brolius, žydai, kurie 

per visą Egiptas sveikata ir ramybė: 

{1:2} Dievas bus gailestingas pas jus, ir prisiminti jo 

paktas, kad jis padarė su Abraomo, Izaoko ir Jokūbo, jo 

ištikimas paslaugas; 

{1, 3} ir suteikti jums visą širdį jam tarnauti ir vykdyti jo 

bus geras drąsą ir nori protas; 

{1/4} ir atverkite savo širdis jo įstatymą ir 

Dievo įsakymų, ir atsiųsti jums ramybę, 

{1, 5} girdi jūsų maldas ir būti vienas su savimi, ir 

niekada nepaliks jūsų laiko problemų. 

{1:6} ir dabar mes čia bus girdi apie tave. 

{1:7} kas kartą kaip Demetrijaus karaliavo, iš šimto 

šešiasdešimt ir 9 metus mes žydai rašė pas tave, 



galūnių bėdų, kad atėjo su mumis per tuos metus, 

laiko, kad Jason ir jo kompanija sukilo iš Šventojo 

žemės ir Britanija, 

{1:8} ir sudeginti veranda, ir nekalto kraujo praliejimo: 

tada mes meldėsi į Viešpatį, ir buvo išgirsti; Mes pasiūlėme 

taip pat aukos ir smulkių miltų, apšviesta žibintų bei nustatyti 

atgal kepalų. 

{1:9} ir dabar matyti, kad jūs laikytumėte Tabernakulių šventėje 
– 

mėnesio Casleu. 

{1:10}, kad šimtai ma˛daug ir aštuntųjų metų, kad 

žmonės, kurie buvo Jeruzalės ir Judo, ir Taryba, 

ir Judas, atsiuntė sveikinimą ir sveikatos pas Aristobulus, 
karalius 

Ptolemeus' meistras, kuris buvo Mesijo ištekliams 

kunigai, ir žydams, kurie buvo Egipte: 

{1:11} tiek kaip Dievas davė mums pristatyti iš Didžiosios 

pavojus, mes padėkoti jam labai, kaip buvo kova su 

karalius. 

{1:12}, jis juos išvaryti, kovojo per Šventojo 

miestas. 



{1:13}, kada lyderis atėjęs į Persiją, o 

kariuomenė su juo, kuris atrodė nenugalimas, jie buvo nu˛udyti, 

šventykla, Nanea Nanea's kunigai apgaule. 

{1:14}, Antioch, tartum jis būtų žmona, 

atvyko į vietą, ir jo draugai, kurie buvo su juo, 

gauti pinigų pavadinimas kraičiu. 

{1:15}, kai kunigai Nanea buvo nustatyta, 

ir jis buvo susitaręs su maža įmonė kompasas 

šventyklos, jie uždaryti į šventyklą greičiau Antioch 

buvo būna: 

{1:16} ir atverti slaptas duris stogo, jie retai 

akmenų kaip thunderbolts, ir panaikino kapitonas, 

hewed juos į gabalus, pagelbos ir mestas nukirsti savo galvą ir 
įmes juos 

tiems, kurie buvo be. 

{1:17} palaimintas yra mūsų Dievas, viską, kas davė 

pristatytas Neticīgs. 

{1:18} Taigi kadangi mes dabar ketinti pasilikti 

valymo šventyklos ant penkių-XX 

dieną mėnesio, Casleu, mes manome, kad būtina patvirtinti, 



jums jų, kad jūs taip pat gali laikyti jį, kaip į šventę, 

palapinių, ir ugnies, kuri buvo suteikta mums, kai 

Neemias pasiūlė paaukoti, po to, kad jis buvo statė į 

šventykla ir Aukuras. 

{1:19}, kai mūsų protėviai buvo verčiami į Persiją, į 

kunigai, kurie tada buvo pamaldus buvo aukuro ugnis 

slaptai, ir Paslėpiau jį tuščiaviduriai vietoje duobę be vandens, 

tais atvejais, kai jie laikė jį tikrai, taip, kad ta vieta buvo 
nežinoma visiems 

vyrai. 

{1:20} dabar po daugelio metų, kai jis džiaugiasi, Dievas, 

Neemias, nebūtų siunčiami iš Persijos, karalius ar siųsti į 

palikuonių tų kunigų, kurie turėjo jį Paslėpiau malkų: bet kada 

jie mums pasakė, jie rado ne ugnies, bet storio vandens; 

{1:21}, tada jis įsakė jiems jį parengti, ir 

jį; ir kai aukos buvo nustatyta, Neemias 

liepė pabarstyti medžio ir ką kunigai 

nustatyta po to su vandeniu. 

{1:22} kada tai buvo padaryta, ir atėjo laikas, kad į 

saulė švietė, kuris pirmiau buvo pasislėpė debesyje, ten buvo a 



Puikus ugnies užsidegti, taip, kad kiekvienas žmogus, nustebino. 

{1:23} ir kunigai malda o auka 

eikvojo, sakau, ir kunigai, ir visi kiti, 

Jonathan pradžioje ir likusi atsakyti į thereunto, kaip 

Neemias nebuvo. 

{1, 24} ir malda buvo po šiuo būdu; O Viešpatie, 

Viešpats Dievas, kūrėjas ir viskas, kas menas, bijantis ir stiprus, 

ir teisieji, ir gailestinga, ir tik ir maloningas karalius, 

{1:25} tik davėjas ir viskas, tik tik, 

visagalis, ir tai, koks tu, deliverest Izraelis iš visų 

problemų, ir didst pasirinkti tėvų, ir pašventino jų: 

{1:26} gauti auką už tavo visos tautos Izraelio, 

Išsaugoti tavo paties dalis ir švęsk. 

{1:27} rinkti tų Privilegijuotųjų, kurie yra išmėtyti pas mus, 

pristatyti juos, kad tarnauti tarp pagonių, žiūrėti į juos 

kad niekinamos ir znienawidzonym, ir tegul pagoniško žinoti 

kad tu esi mūsų Dievas. 

{1:28} bausti už juos, kad mūsų engti ir su pasididžiavimu ar 
mums 

negerai. 



{1:29} augalų tavo tautos vėl tavo šventa vieta, kaip Mozė 

kalbėjo. 

{1:30} ir kunigai dainuojama Psalmių Padėkos. 

{1:31} dabar Kada aukos valgydavo, Neemias 

liepė vandenį, kuris buvo paliktas pilamas ant didžiojo 

akmenys. 

{1:32} kai tai buvo padaryta, užsidegė liepsna: 

bet jis buvo vartojamas iš šviesos, kad spindi nuo altoriaus. 

{1:33}, kai šiuo klausimu buvo žinoma, ji buvo pasakyta, kad 

karalius iš Persijos, kad toje vietoje, kur į kunigus, buvo 

vadovauja toli buvo neslėpė gaisro atsirado vandens, ir kad 
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Neemias buvo išgrynintas aukas su jais. 

{1:34} tada karalius, inclosing vietą, tapo šventa, 

po to, kai jis bandė šį klausimą. 

{1:35} ir karalių paėmė daug dovanų ir padovanoja 

ant tų, kuriuos jis galėtų džiuginti. 

{1:36} ir Neemias vadinama tai, ką Naphthar, kuris yra 

kuo daugiau kaip sako, valymas: bet daugelis vyrų vadinti Nefio. 

{2:1} taip pat nustatyta apskaitos dokumentuose, kad Jeremy, 



pranašas liepė juos atliko kelio imtis 

kas buvo reiškė ugnį, kaip jis: 

{2:2} ir kaip kad pranašas, suteikus jiems su 

įstatymas, mokėti juos nepamiršti įsakymų, 

Viešpats, ir kad jie turėtų klaidos jų protus, kai jie 

Peržiūrėkite vaizdus iš sidabro ir aukso, su savo ornamentais. 

{2:3} ir su kitais tokios kalbos ragino jis, 

kad įstatymas turėtų negali nukrypti nuo savo širdyse. 

{2:4} ji taip pat buvo įtraukta į patį raštu, kad dėl 

pranašas, Dievo, įspėti liepė skinai 

ir eiti su juo, kaip jis išėjo į skrynią ir 

kalno, kur Mozė pakilti aukštyn, ir pamačiau paveldas 

Dievas. 

{2:5} ir kai Jeremy atvykau ten, jis rado yra tuščiaviduriai 

urvas, kuriame jis nustatyta Skinai ir skrynia, o 

altoriaus smilkalų, ir todėl sustojo prie durų. 

{2:6} ir kai kurie iš tų, kurie paskui jį atėjo pažymėti 

taip, bet jie negali rasti ji. 

{2:7} kuri, kai Jeremy suvokiamas, jis apkaltino juos, 

sako, kaip tą vietą, jis turi būti nežinomas iki 



kad Dievas rinkti savo žmonių vėl kartu, ir juos gauti 

pas gailestingumo. 

{2:8} ir tuomet Viešpats parodysiu juos šių dalykų, ir 

turi būti Viešpaties šlovės, ir debesis taip pat, kaip buvo 

shewed, Mozė, ir kaip kada Saliamono norim kad, 

vieta gali būti garbingai pašventino. 

{2, 9} ji buvo taip pat pareiškė, kad jis yra išmintingas siūloma į 

aukos, pasišventimo, ir šventyklos apdailos. 

{2:10} ir kai Mozė girdi Viešpačiui, ugnis 

nužengusi iš dangaus, ir vartojamos aukos: net 

taip pat meldėsi Saliamono, ir ugnis, nužengusi iš 

dangų, bei metinį suvartojimą, całopaleń. 

{2:11} ir Mozė sakė, nes nuodėmės aukos nebuvo 

valgoma, jį valgydavo. 

{2:12} todėl Saliamono nuolat tas aštuonias dienas. 

{2:13} tą patį, ką taip pat buvo užregistruoti raštai 

ir komentarų apie Neemias; ir kaip jis įkūrimo, 

bibliotekoje susirinko aktų karalių, ir 

pranašai, ir Dovydo ir karalių laiškai 

dėl Šventosios dovanos. 



{2, 14} panašiai taip pat Judas susirinko visi 

tuos dalykus, kurie buvo prarasti dėl karo, mes turėjome, ir 

jie lieka su mumis, 

{2:15} Taigi jei jūs turite poreikį, siųsti kai kurių 

atnešti jas pas jus. 

{2:16} kadangi tada esame pasiruošę švęsti, 

valymo, mes jau parašyta pas jus, ir jūs tai gerai, 

Jei jūs nuolat tomis pačiomis mėnesio dienomis. 

{2:17} mes tikimės, kad Dievo, kad pristatyti visą savo 

žmonių, ir davė jiems visas europietiškas paveldas ir Karalystę, 
ir 

kunigystės ir draustinis, 

{2:18} nes jis pažadėjo įstatyme, netrukus turi malonės 

į mus, ir mūsų surenka iš kiekvieno žemės 

dangaus į šventa vieta: pristatomos jis davė mums iš 

labai nemalonus, o kas išvalyta vieta. 

{2:19} dabar kaip Judas Maccabeus, ir jo 

broliai ir Didžiosios šventyklos, valymo ir 

pasišventimo aukuro, 

{2:20} ir karai prieš Antioch Epifanas, ir 



Eupator jo sūnus, 

{2:21} ir krovinio deklaraciją pasirašo kad atėjo iš dangaus 

pas tuos, kurie elgiasi patys manfully į garbės 

už judaizmą: kad, yra tik keletas, jie įveikė ir 

visoje šalyje, ir persekiojo Barbarisks minios, 

{2:22} ir vėl atsigavo šventyklos žinomi visi į 

pasaulio, išlaisvinti miestą ir patvirtino teisės aktus, 

eidavo, Viešpats yra maloningas pas juos su 

visų naudai: 

{2:23} visus šiuos dalykus, aš sakau, Jason, paskelbė 

Cyrene penkias knygas, mes bus bandymo sutrumpinti viena 

Tomas. 

{2:24} už begalinį skaičių, atsižvelgiant ir į 

sunkumų, todėl jie randa kad noras pažvelgti į į 

pasakojimai apie istoriją, įvairių medžiagų, 

{2:25} mes buvo atsargūs, kad jie bus perskaityti, kad gali 

yra malonumas, ir kad jie, kurios pageidauja įsipareigoti 

atmintis gali būti lengviau, ir kad visus į kurių rankas 

ateina gali turėti pelno. 

{2:26} todėl mums, kad turite atsižvelgti į mus 



skausmingas darbo abridging, nebuvo lengva, bet klausimas 

prakaitas ir žiūrėti; 

{2:27} kaip tai nėra lengva, pas jį, prepareth, 

Banketas, ir seeketh kitų labui: dar į 

pleasuring daugelio mes atliks mielai Šis didelis skausmas; 

{2:28} paliekant autorius tiksliai tvarkyti kiekvieną 

ypač ir labouring laikytis taisyklių, 

sutrumpinti. 

{2:29}, kaip meistras statybininkas naują namą turi rūpintis 

už visas pastatas; Tačiau tas, kuris undertaketh į jį, 

ir dažyti, turi ieškoti tinka viskas ir puošia 

jų: vis tiek manau, kad jis yra su mumis. 

{2:30} stovėti ant kiekvieno taško, ir eiti per dalykų 

didelis, ir įdomu, rekvizitai, belongeth į pirmąjį 

istorijos Autorius: 

{2:31}, bet Norėdami naudoti glaustumo, ir išvengti daug 
darbuotojas 

darbą, turi būti suteikiama jam, kad yra 
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abridgment. 



{2:32} čia tada prasidės istorija: tik pridėjimas 

Taigi daug į tai, kas buvo pasakyta, kad tai yra kvaila 

dalykas, kad ilgai prologas ir trumpas pasakojimas 

pati. 

{3:1,} dabar šventas miestas gyveno su visais 

taikos ir įstatymai buvo laikomi labai gerai, dėl to, kad 

Onias vyriausiasis kunigas, ir jo neapykanta pobożnością 

blogio, 

{3:2} it buvo perduoti, kad net patys karaliai padarė 

garbės vietą, ir dar labiau paaštrins šventyklos su savo 
geriausius 

dovanos; 

{3:3} Insomuch kad Seleucus Azijos savo pajamų 

pagimdė priklausančių aukas įteikimo išlaidas. 

{3:4} bet vienas Simon Benjamin, kuris buvo genties 

padaryta gubernatoriaus šventyklos, susipyko su high priest 

apie sutrikimas mieste. 

{3:5} ir kada jis negali įveikti Onias, jis gat jam 

– Apollonius Thraseas sūnų, kurie tada buvo gubernatorius 

Celosyria ir Phenice, 



{3:6} ir jam pasakė, kad iždo Jeruzalėje buvo pilnas 

begalybės pinigų, sumų, kad daugybė jų 

turtas, kuris nebuvo nėra susiję su aukos sąskaita, 

buvo be galo daug, ir kad ji buvo galima pareikšti visus į 

Karaliaus ranka. 

{3:7} dabar kai Apollonius karalius, ir buvo 

shewed jam pinigų, patvirtindami jam buvo pasakyta, kad 
karalius 

pasirinko iš Heliodorus jo iždininkas, ir išsiuntė jį su tam 

įsakymų jam atnešti foresaid pinigus. 

{3:8} Taigi nedelsiant Heliodorus paėmė savo kelionę; pagal a 

spalva Lankymūsi Celosyria ir Phenice, bet 

iš tiesų, vykdyti karaliaus tikslas. 

{3:9} ir kai jis atvyko į Jeruzalę, ir buvo 

mandagiai gavo vyriausiojo kunigo miesto, sakė 

jam kokia žvalgybos buvo suteikta pinigų, ir pareiškė 

Kodėl jis atėjo ir paklausė, jei šie dalykai buvo padaryti iš tiesų. 

{3:10} tada vyriausiasis kunigas jam pasakė, kad nėra tokių 

nustatyta lengvata našlėms ir mūsų už pinigus 

Vaikai: 



{3:11} ir kad kai ji priklausė Hircanus sūnus 

Tobias, vyras orūs, o ne kaip kad blogis 

Simonas buvo suklaidinta: suma patvirtindami iš viso buvo 
keturi 

šimtai talentų sidabro ir du šimtus aukso: 

{3:12} ir kad jis buvo iš viso neįmanoma, kad tokios 

nuoskaudas reikėtų daryti jiems, kad padarė jį: 

šventumo vietos, ir į didybę ir neliečiama 

šventumas šventykla, pagerbiami per visą pasaulį. 

{3:13} bet Heliodorus, nes karaliaus 

įsakymų jam pasakė, kad bet koks išmintingas jis turi būti 

atnešė į karaliaus iždą. 

{3:14}, tą dieną, kurią jis paskirtas įstojo į į 

užsisakyti šį klausimą: kodėl nebuvo jokių mažų agonija 

per visą miestą. 

{3:15} bet kunigai, prostrating save iki to 

jų kunigai investicijos, vadinamas pas dangaus ant altoriaus 

jo, kad pateiktas įstatymo, dėl ko jis skiriamas laikoma, kad 

jie saugiai tyrimams turėtų būti išsaugomi tokie kaip padarė 

juos laikyti. 



{3:16} tada whoso atrodė vyriausiasis kunigas į veidą, 

jis sužeistas jo širdis: už jo veidas ir 

jo spalva keičiasi deklaruotos laikinojo įvežimo agoniją jo 

protas. 

{3:17} nes vyras buvo toks kainavo su baime ir 

kūno siaubo, kad tai buvo akivaizdi jiems tai atrodė 

jam, ką dabar jis turėjo savo širdies liūdesį. 

{3, 18} kiti bėgo iš savo namų į flocking į 

bendra malda, nes vieta buvo kaip atvykti 

į panieka. 

{3:19} ir moterys, girt su wór pagal jų 

krūtys, gausu gatvėse, ir mergaitės, kurie buvo 

nuolat mieste vyko, kai prie vartų, ir kai kurių sieneles, ir 

kiti Pažvelgiau pro langus. 

{3:20} ir visi, laikydami savo rankas į dangų, 

malda. 

{3:21} tada jis būtų pitied žmogų pamatyti, kurių 

iš visų rūšių įvairovė ir didelės baimės 

kunigas buvo toks agonijos. 

{3:22} jie tada pakvietė visagalis Viešpats išlaikyti 



tai, ką padarė pasitikėjimo saugiai ir tikrai tiems 

padarė juos. 

{3:23} vis dėlto Heliodorus įvykdyta tai, kas buvo 

pasisuko. 

{3:24} dabar kaip jis ten buvo pristatyti save su savo 

saugoti apie iždo, dvasių valdovas ir kunigaikštis 

Visos galios, sukėlė didelį vaiduoklis, taip, kad visa tai 

daroma prielaida, kad ateis su juo nustebino galia 

Dievo, ir viltį praradau, o buvo gerklės bijo. 

{3:25} nes pas juos atsirado žirgą su a 

baisi raitelis ant jo, ir puošia labai sąžiningai 

danga, ir jis vyko įnirtingai, ir paauti kartą Heliodorus su 

savo letena, o ji, atrodo, kad tas, kuris sėdi ant arklio 

buvo visiškai pakinktai aukso. 

{3, 26} be to, du kiti jauni žmonės atsirado prieš 

jo, pastebimas jėgą, grožį, puikus ir mielas 

drabužiai, kurie stovėjo jo pusėje. ir nuplakti jam 

nuolat, ir davė jam daug gerklės juostelės. 

{3:27} ir Heliodorus staiga nukrito į žemę, ir 

buvo kainavo su didelis tamsos:, bet tie, kurie buvo su 



jį paėmė jį ir įdėti jį į vada. 

{3:28} Taigi jam, kad pastaruoju metu atvyko su didelį traukinį ir 

visi jo apsauga į minėtų iždo, jie atliekami, 

negalės padėti sau savo ginklus: ir 

akivaizdžiai jie pripažino Dievo galia. 

{3:29} jis iš Dievo ranka buvo išmestas, o nustatyti 

visas viltis gyvenimo be žado. 

{3:30}, bet jie gyrė jus, kad buvo stebuklingai 

laikomasi savo vietoje: už šventyklos; kurios mažai pirmiau 
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buvo pilnas baimės ir problemų, kai visagalis Viešpats 

pasirodė, buvo pripildyta džiaugsmo ir džiaugsmas. 

{3:31} tada straightways tam tikrų Heliodorus' draugų 

girdi Onias, kad jis būtų paskambinti į auk į 

suteikti jam savo gyvenimą, kurie nustatyti pasirengę mesti 
vaiduoklis. 

{3:32}, vyriausiasis kunigas, įtarti, kad karalius turi 

misconceive, kad kai išdavystę buvo nuveikta, siekiant 

Heliodorus žydai, siūlomas auka už sveikatą 

vyras. 



{3:33} dabar kaip vyriausiasis kunigas buvo padaryti, karantinas, 

pačios jaunų vyrų pačios drabužių atsirado ir 

stovėjo šalia Heliodorus, sakydamas: suteikti Onias vyriausiasis 
kunigas 

Labai ačiū, insomuch dėl jo labui Viešpats Dievas suteiktas 

tau gyvenime: 

{3:34} ir matydamas, kad tu padarei nuplakti nuo 

dangaus, deklaruoti pas visus vyrus galinga Dievo jėga. Ir 

kai kalbėjo šiuos žodžius, jie pasirodė ne daugiau. 

{3:35} taip Heliodorus, po to, kai jis buvo pasiūlytas paaukoti 
pas 

Viešpats ir padarė labai įžadus jam, kad buvo Išsaugota jo 

gyvenimą, ir pasveikino Onias, grįžo su šeimininko karaliui. 

{3:36} tada jis paliudijo visi vyrai puikus darbai 

Dievas, kuris tave jis matė savo akimis. 

{3:37} ir kada karalius Heliodorus, kurie gali būti tinkami 

žmogus turi būti siunčiami dar kartą į Jeruzalę, jis sakė, 

{3:38} Jei tu išdavikas, ar priešas išsiųsti jį ten, 

ir tu būsi gauti jam gerai nuplakti, jei jis pabėgti su 

jo gyvenimas: už toje vietoje, be abejo; Šiuo metu yra ypatingos 

Dievo jėga. 



{3:39} nes tas, kuris gyvena danguje kas jo akis, 

vieta, ir defendeth; ir jis beateth ir destroyeth juos 

atgimti skauda. 

{3:40} ir dėl Heliodorus, ką ir 

Laikydami iždo, iškrito ant tokio pobūdžio. 

{4:1} Ši Simon dabar, iš kurių mes kalbėjo pirmiau, 
atsižvelgdama 

buvo išdavikas, pinigus ir savo šalį, šmeižiami 

Onias, tarsi jis ha išsigandusi Heliodorus, o darbuotojas 

šių blogybių. 

{4:2} Taigi buvo jis drąsiai skambinti jam išdavikas, kuris buvo 

nusipelnė ir miesto, ir išduoti savo tautos ir 

buvo taip zealous įstatymų. 

{4:3} bet kada savo neapykantą nuėjo taip toli, kad viena iš 

Simono frakcija žmogžudystės padarymo, 

{4:4} Onias pamatyti šį tvirtinimą, ir kad pavojus 

Apollonius, kaip Celosyria ir Phenice, gubernatoriaus 

ar pyktis, ir padidinti Simono blogio, 

{4:5} jis atiteko karaliui, kad yra jo kaltintojas 

tautiečiai, tačiau ieškau ir publick gera ir 



privati: 

{4:6}, nes jis pamatė, kad buvo neįmanoma, valstybės 

ir toliau tyliai ir Simon palikti jo Szaleństwo, išskyrus atvejus, kai 
dėl 

karalius atrodo thereunto. 

{4:7} bet po mirties, Seleucus, kai Antioch, 

vadinamas Epifanas, paėmė Karalystė, Jason brolis 

Onias, pasunkėjęs underhand būti vyriausiasis kunigas, 

{4:8} Promising pas karalių iš trijų užtarimo 

šimtai ir šešiasdešimt talentų sidabro, ir kitos 

pajamų aštuoniasdešimt talentą: 

{4:9} šalia tai, jis pažadėjo paskirti šimtą ir 

penkiasdešimt daugiau, jei jis gali turėti licenciją nustatyti jo iki 
vieta 

vykdyti, ir mokymo iki jaunimo mados 

pagonių, ir rašyti juos Jeruzalės pavadinimas 

Antiochians. 

{4:10} kuri, kai karalius buvo suteikta, ir jis turėjo 

Dotarłeś į ranką taisyklė, jis nedelsiant atvedė savo pačių 

tautos Greekish mados. 

{4:11} ir Karališkosios privilegijos suteikta speciali naudai 



John Eupolemus, tėvas priemonėmis žydams 

kurie nuėjo ambasadorius į Romą draugyst÷s ir pagalbos, jis 
paėmė 

kelio; ir numarinimas vyriausybių, kurios buvo 

pagal įstatymą, jis išvedė naują muitinės nuo to 

teisės: 

{4:12} nes jis pastatė mielai pagal vietą, 

pats bokštas, ir atnešė vyriausiasis jaunų vyrų, pagal savo 

pajungimas, ir juos nešioti skrybėlę. 

{4:13} dabar toks buvo graikų madas, Aukštis ir 

padidinti heathenish būdais, per bet kurių 

profaneness, Jason, kad bezbożnych vargšelis, ir jokių aukštųjų 

kunigas; 

{4:14}, kad kunigai turėjo drąsos tarnauti daugiau 

altoriaus, bet nežiūrint į šventyklą, ir paniekos ir 

aukos, suskubo būti dalyviais dėl neteisėto 

pašalpa vietoj mankštos, po Discus žaidimas 

pakvietė juos atgal; 

{4:15} nekurti iš savo Tėvo garbės, bet 

mylėti ir Grecians šlovės geriausias iš visų. 



{4:16} patvirtindami gerklės nelaimės atėjo į jų priežastis: 

jie turėjo juos savo priešų ir Keršytojas, kurių 

užsakymą jie po taip nuoširdžiai ir pas kurį jie 

norim būti panašūs visame kame. 

{4:17} nėra lengvas dalykas, nedorybes nuo to 

Dievo įstatymus: bet laikas po deklaruoja šių 

dalykų. 

{4:18} dabar kai žaidimas, kuris buvo naudojamas kiekvienas 
tikėjimo metus 

buvo laikomi Tyrus, nedalyvaujant, karalius 

{4:19} šis nemalonus Jason siunčiami specialius poslanców 

iš Jeruzalės, kurie buvo Antiochians, atlikti trys 

šimtai drachms sidabro Hercules, aukos 

kurie net pareiškėjams jų tilptų ne dovanoti 

Kai auka, nes jis nebuvo patogus, bet turi būti 

skirta kitų mokesčių. 

{4:20} šiuos pinigus tada, į siuntėjo, buvo 

paskirtas Hercules' aukos; bet dėl jo turėtojo 

straipsnį, ji buvo įdarbinta priimant gallies. 

{4:21} dabar kai Apollonius sūnus Menestheus buvo 



siunčiami į Egipto karaliaus Ptolemeus karūnavimo 

Philometor, Antioch, jam negali būti gerai suprasti 

įtakos į savo reikalus, jeigu dėl savo saugumo: 
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tada jis atėjo į Jafy, ir iš ten į Jeruzalę: 

{4:22} tais atvejais, kai jis gavo garbingai Jason, ir 

miesto, ir buvo įvežti fakelas įjungta, ir su 

Puikus shoutings: ir taip po to nuvyko su savo šeimininko pas 

Phenice. 

{4:23} trejus metus, po to Jasonas siunčiami Menelajas, į 

minėtas Simono brolis, padengia pinigus pas karalių, 

ir įdėti jį į tam tikrų būtinų dalykų. 

{4:24}, bet jis prieš karaliaus, buvimas 

Kada jis buvo padidintos jam šlovingą atsiradimo 

jo galia, gavo kunigystės save, siūlanti daugiau nei 

Jason iš trijų šimtų talentų sidabro. 

{4:25}, jis atėjo su karaliaus mandato, pareikšti 

nieko vertas didelio kunigystės, bet turintys wściekłość a 

žiaurus tironas, o pyktis ir laukinis gyvūnas. 

{4:26} tada Jason, kurie silpnino savo brolio, 



yra slopinamas kitos, buvo priverstas bėgti į 

į Ammonites šalis. 

{4:27} kad Menelajas gavo Kunigaikštystė:, bet kaip ir su 

pinigų, kad jis pažadėjo pas karalių, jis paėmė nieko gero 

užsisakyti jį, nors ir Sostratis pilies valdovas privalo jį: 

{4:28} nes pas jį appertained rinkimo į 

muitinės. Kodėl jie abu vadinami prieš karalių. 

{4:29} dabar Menelajas paliko brolį Lysimachus į jo 

vietoj kunigystės; ir Sostratus kairėje dėžėse, kuris buvo 

gubernatorius, kad Cyprians. 

{4:30} o tie dalykai buvo tai darydamos, jos čiurna 

ir Mallos sukilimą, nes jie buvo suteikta 

Karaliaus partnerio, vadinamas Antioch. 

{4:31} tada atėjo karalius visi skuba nuraminti klausimais, 

palikti Andronicus, institucija, vyras už jo pavaduotojas. 

{4:32} dabar Menelajas, darant prielaidą, kad jis buvo įgytas per 

patogiu laiku, pavogė tam tikruose laivuose iš aukso, 

šventykloje, ir davė kai kurie iš jų Andronicus, o kai jis 

parduodamos į Tyrus ir aplinkui miestai. 

{4:33}, kai Onias žinojo apie laidavimo, jis reproved 



jo, ir pats pasitraukė į šventyklą, ne Daphne, kad 

Lieth iš Antiochia. 

{4:34} kodėl Menelajas, atsižvelgiant Andronicus vienas nuo 
kito, 

girdi, jam gauti Onias į savo rankas; Kas yra 

įsitikinęs, thereunto, ir dar Onias apgaulės būdu, davė 

jam dešinę ranką su priesaikas; ir nors jis buvo įtariamas 

jo, tačiau jis įtikino jį eiti pirmyn į 

šventovė: kuriam tuoj jis užsičiaupk neatsižvelgiant į, 

Teisingumo. 

{4:35}, ir kuris gali sukelti ne tik žydų, bet daug 

taip pat ir kitų tautų, paėmė didelį pasipiktinimą, ir buvo daug 

gėlė nepagrįsto vyro nužudymo. 

{4:36} ir kai karalius buvo atvyksta iš naujo, 

vietos apie Cilicia, žydai, kurie buvo mieste, ir 

kai kurie graikai, kurie znienawidzonym į tai taip pat skundėsi 

nes Onias buvo nužudyti be priežasties. 

{4:37} todėl Antioch buvo nuoširdžiai gaila, ir 

persikėlė į gaila, ir verkti, nes blaivus ir kuklus 

elgesys jam buvo miręs. 



{4:38} ir yra užsidegti pykčiu, nedelsdama paima 

Andronicus jo raudonos, ir nuoma nuo savo drabužių, ir 

veda jį per visą miestą, pas tos pat vietos, 

tais atvejais, kai jis padarytas bedieviškumas prieš Onias, 
nužudė 

tas prakeiktas žudikas. Taigi Viešpats atlyginta jam jo 

bausmė, nes jis turėjo nusipelnė. 

{4:39} dabar Kada daug sacrileges padarytas 

Lysimachus miesto Menelajas, sutikimą ir 

jų vaisiai buvo paskirstyta užsienyje, minios susirinko 

patys kartu su Lysimachus, daug laivų 

Auksas yra jau nunešė. 

{4:40} o paprasti žmonės auga, ir yra 

alsuoja pyktis, Lysimachus ginkluotas apie tris tūkstančius 

vyrai, ir pirmą kartą pradėjo siūlyti smurtą; vienas iš Auranus 
yra 

lyderis, žmogus toli dingti per metus ir ne mažiau Vietovė 
kvailumas. 

{4:41} jie tada kai matau Lysimachus, bandymas 

juos sugauti akmenys, kai kurie klubai, kiti atsižvelgiant saujas 

dulkių, kuris buvo šalia po ranka, mesti juos visus kartu nuo 



Lysimachus, ir tiems, kurie nustatyti jiems. 

{4:42} taip daugelis iš jų jie buvo sužeisti, o kai jie 

smūgio į žemę, ir visi jie jie priversti bėgti: bet 

kaip ir pats churchrobber, jam buvo išžudyta šalia, 

iždo. 

{4:43} šiuose reikaluose todėl ten buvo kaltinimo 

nustatyta prieš Menelajas. 

{4:44} dabar kai karalius atėjo į Tyrus, trijų vyrų, 

buvo išsiųsti iš Senato pasisakė prieš jį priežastis: 

{4:45} bet Menelajas, dabar nuteistas, pažadėjo 

Ptolemee Dorymenes duoti jam daug pinigų, jei sūnus 

jis turėtų nuraminti karalius link jo. 

{4:46} atsižvelgiant žemę į karaliaus whereupon Ptolemee, 

tam tikrų galerija, nes jis buvo atlikti oro, davė jam turi būti 

dar vienas proto: 

{4:47} tiek, kad jis išleistas Menelajas nuo to 

kaltinimai, kurie nepaisant buvo priežastis, dėl 

Nelaimė: ir tas Vargšas vyrai, kurie, jei jie pasakė savo 

priežastis, taip, prieš skitai, turėtų buvo vertinami 

nekalti, jiems jis mirties bausme. 



{4:48} Taigi jie, kad po šiuo klausimu miestas, ir 

žmonių, ir šventa laivai, buvo greičiau patiria 

neteisingos bausmės. 

{4:49} kodėl net jie Tyrus, su neapykanta 

kad blogis aktą, sukelia jiems garbingai palaidotas. 

{4:50} ir taip per jų gobšumas, 

buvo galios Menelajas liko dar institucija 

blogio didėja, ir yra puikus išdavikas piliečiams. 

{5:1} maždaug tuo pačiu metu Antioch paruošti jo antrasis 

Kelionė į Egiptą: 

{5:2} ir tada tai atsitiko, kad per visą miestą, už 

vietos beveik apie keturiasdešimt dienų, buvo vertinamas 
raitelių 

veikia ore, audiniu aukso ir ginkluotas ietys, 

kaip kareiviai, juostos 
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{5:3} ir karių, raitelių masyvas, susiduria su ir 

veikia viena prieš kitą, maišant skydus, ir 

daug lydekų, ir piešimo kardai ir liejinių gamyba 

smiginis, ir blizgantis, aukso papuošalai ir pakinktai iš visų 



rūšių. 

{5:4} Kodėl kiekvienas žmogus girdi, kad vaiduoklis 

gali kreiptis į gera. 

{5, 5} dabar kai buvo dingo atgal neteisingus gandus, kaip 

Nors Antioch buvo miręs, Jason paėmė ne mažiau kaip per 

tūkstančių vyrų, ir staiga pateiktos puolimą po miestą; 

ir tie, kurie buvo ant sienos buvo atidėti, ir 

miesto ilgis paimti, Menelajas pabėgo į pilį: 

{5:6} bet Jason nužudė savo piliečiams be malonės, ne 

atsižvelgiant į tai, kad gauti juos savo tautos diena 

bus nepatenkintas diena jam; bet galvoju jie 

buvo jo priešai, ir ne savo tautiečių, kuriems jis 

atėmė. 

{5:7} bet kai už visa tai jis gavo ne kunigaikštystė, 

bet paskutinio gauto gėda už dovaną už jo išdavyste, 

ir vėl į šalį ir Ammonites pabėgo. 

{5:8}, galų gale, todėl jis buvo nepatenkintas grįžimą, 

apkaltintas prieš Aretas arabai, karalius 

bėga nuo miesto iki miesto, siekti visų žmonių, nekenčiamas 
kaip tam 



forsaker įstatymų, ir rūšinių bjaurastis kaip yra 

Atidarykite priešą savo šalies ir tautiečių, jis buvo išmestas 

į Egiptą. 

{5:9} Taigi tas, kuris turėjo važiuoti, daugelis iš jų šalies 

žuvo strange land, grįždami į Lacedemonians, 

ir galvoju ten rasti prisidedama dėl jo kilmę: 

{5:10} ir jis išvarė iš daugelio nepalaidotas neturėjo nė vienas 

apraudoti už jį, nei bet kuris iškilmingas laidotuves, nei 

laidojimo rūsys su savo tėvo. 

{5:11} dabar, kai tai buvo padaryta atėjo į karaliaus 

automobilį, jis manė, kad judėjai jau sukilo: o 

pašalinti iš Egipto įsiutę galvoje, jis paėmė iš miesto 

jėga ginklų, 

{5:12} ir liepė savo vyrų karo nereikia tokių atsarginių 

kaip jie susitiko, ir nužudyti kaip antai išvyko į namus. 

{5:13} taip ten buvo žuvo jaunų ir senų, priėmimo 

vyrų, moterų ir vaikų, į sandėlį žudyti, Mergelių ir 

kūdikiams. 

{5:14} ir ten buvo sunaikinta per tris 



visą dieną fourscore tūkstančio, patvirtindami keturiasdešimt 
tūkstančių 

buvo nu˛udyti konfliktą; ir ne mažiau pardavė ne nužudyti. 

{5:15} dar buvo jis nėra turinį su šiuo, tačiau daroma prielaida, 
kad 

eiti į labiausiai šventyklą iš viso pasaulio; Menelajas, 

kad išdavikas įstatymams, ir į savo šalį, yra jo 

vadovas: 

{5:16} ir šventa laivai su užterštas rankas, 

ir su bezcześcił rankomis traukdami žemyn dalykų, kurie buvo 

skirta iš kitų karalių papildymui ir šlovės ir 

garbės vietos, jis davė jiems toli. 

{5:17} ir toks išdidus buvo Antioch į tai, kad jis 

nėra laikoma, kad Viešpats supyko, o dėl to 

iš jų nuodėmes, kurios gyveno mieste, ir todėl jo akis buvo 

ne po vieta. 

{5:18}, turėjo jie buvo anksčiau nesupakuoti į daugelį 

nuodėmes, šis žmogus, kaip tik jis atėjo, buvo nedelsiant 

nuplakti ir įdėti atgal iš jo prielaida, kaip Heliodorus 

buvo, kuriam siunčiamas Rodyti iždo karalius Seleucus. 

{5:19} vis dėlto Dievas negali pasirinkti žmonės 



tos vietos labui, bet vieta kur kas liaudies labui. 

{5:20}, todėl vietoje, pati, kuri buvo dalyvis 

su jais bėdų, kad atsitiko tautai, ar 

po to apie gautų naudos iš Viešpaties: 

ir kaip jis buvo paliktas Wrath of visagalis, Taigi 

Vėlgi, labai Viešpats, būdamas susitaikė, jis buvo įsteigtas su 
visais 

šlovės. 

{5:21} Taigi kai Antioch perkėlė iš šventyklos, 

tūkstantis ir aštuoni šimtai talentą, jis išvyko visi skuba 

pas Antiochia, weening jo pasididžiavimas, kad žemė 

laivybai, ir neblogas pėsčiomis jūros: tokia buvo, 

Puikybė, jo protas. 

{5:22} ir jis paliko valdytojai Zdenerwować tautos: ne 

Jeruzalės, Pilypas, už savo šalį per frigų, ir 

manieros daugiau Barbarisks nei jis, kad jo 

{5:23} ir Garizim, Andronicus; ir be to, 

Menelajas, kas blogiau, nei visi kiti pagimdė sunkiųjų ranką 

per piliečiai, turintys kenkėjiškų proto nuo jo 

Žydų tautiečių. 



{5:24} pasiuntė taip pat kad bjaurus vadeiva Apollonius 

su dviem ir dvidešimt tūkstančių armija, vadas jam 

žudyti visus tuos, kurie buvo jų geriausias amžius, ir parduoti, 

moterims ir jaunesniems rūšiuoti: 

{5:25} kas ateina į Jeruzalę, ir apsimetinėti, taikos, 

ar neklausys iki Šabas, šventa diena, kai, atsižvelgiant į 

Žydai laikyti šventa diena, jis liepė savo vyrų rankos 

patys. 

{5:26} ir todėl jis nužudė visus juos, kad buvo skirtos pagal 

švenčiant šabą, ir važiavimas per miestą su 

ginklų nužudė Didžiosios tautos. 

{5:27} bet Judas Maccabeus su devynių žmonių, arba 

beturčiai, pats pasitraukė į dykumą, ir gyveno 

kalnuose po žvėrys, su savo 

įmonės, kurie šeriami žolės nuolat, kad jie turėtų būti 

dalyviais taršos. 

{6:1}, netrukus po to karalius pasiuntė vyras 

Atėnų priversti nukrypti nuo įstatymų žydus savo 

tėvai, o ne gyventi po Dievo įstatymus: 

{6:2} ir taip pat teršia šventyklą Jeruzalėje, ir į 



ją vadina Jupiter Olympius šventykla; ir kad Garizim, 

Jupiterio gynėja, nepažįstamais žmonėmis, kaip jie padarė nori, 

gyveno toje vietoje. 

{6:3} ateinant į ši Bėda buvo skausminga ir 

sunkus žmonėms: 

{6:4} šventykla buvo alsuoja riaušės ir revelling iš 

Pagonys, kurie dallied su nierządnicami, ir turėjo su 

moterys per šventųjų vietų, ir be to grandinė 

kad išvedė į dalykus, kurie nebuvo teisėta. 
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{6:5} altorius taip pat alsuoja nešvankių dalykų, kurių 

įstatymo forbiddeth. 

{6:6} nei buvo ją teisėtai žmogui išlaikyti Sabato 

dienų arba senovės fasts, ar išpažinti save visai esąs žydas. 

{6:7} ir kas mėnesį Karaliaus gimimo dieną, jie 

kartaus apribojimo buvo parengti valgyti aukas; ir 

laikant greitai Bacchus, žydai buvo 

priverstas eiti procesija į Bacchus, vežančių gebenės. 

{6:8} Be to ten išėjo į dekretą kaimynas 

miestų pagonis, pasiūlymų, Ptolemee, prieš 



žydus, kad jie laikosi pačios madas, ir jiems 

dalyviais ir jų aukos: 

{6:9} ir whoso būtų neatitinka patys prie to 

manieros pagonių turėtų būti nubaustas mirtimi. Tada gali 

vyras matė šį vargą. 

{6:10} ten buvo dvi moterys atnešė, kurie turėjo 

apipjaustyti savo vaikus; Kam kada jie atvirai lėmė 

apvali apie miestą, babes, atiduodami ne savo krūtis, jie 

mesti juos stačia galva nuo sienos. 

{6:11} ir kitiems, kad būtų paleisti kartu į urvas netoli 

Autorius, išlaikyti Sabato dieną slaptai, atrado 

Philip, viskas sudegė kartu, nes jie yra 

sąžinė padėti sau garbę labiausiai 

šventa diena. 

{6:12} dabar prašau tų, kurie skaityti šią knygą, kad jie 

būti ne nerekomenduojame šios stichinės nelaimės, bet kad jie 
teisėjas 

šių bausmių nereikia griauti, bet ir per 

chastening mūsų tautos. 

{6:13} tai simbolinis jo didelis gerumas, kai 



bloga daro ne nukentėjo bet ilgą laiką, tačiau nedelsiant 

nubaustas. 

{6:14}, ne kaip su kitomis tautomis, kuriam Viešpats 

kantriai forbeareth bausti, kol jie reikia ateiti į į 

sotumas už savo nuodėmes, taip dealeth jis pas mus, 

{6:15} kad ne, kad ateiti į nuodėmę, Aukštis 

po to jis turėtų imtis keršto iš mūsų. 

{6:16} ir todėl jis niekada withdraweth jo gailestingumas 

pas mus: ir nors jis bausti su bėdų, tačiau Dievas jis 

niekada nepaliks savo tautą. 

{6:17}, bet tegul tai kad mes kartą kalbėjo skirti įspėjimą: 

mums. Ir dabar mes ateis į klausimą paskelbti 

keletas žodžių. 

{6:18} Eleazar, vienas iš pagrindinių raštininkų, amžiaus vyras, 

ir, gerai išsivysčiusių užjaučiantis, buvo priverstas 

atidaryti savo burna, ir valgyti kiaulių kūnas. 

{6:19} bet jis renkasi gana puikiai, nei mirti 

gyventi tamsintas su tokia bjaurastis, nerijos jį atgal, ir 

atėjo savo noru kančių, 

{6:20} kaip jis behoved jiems ateiti, kad būtų ryžtingai 



nuo tokių dalykų, nes nėra teisėtas dėl meilės 

gyvenimas turi būti skonis. 

{6:21} bet jie atsako kad bloga šventę, 

už seną pažįstamą jie su vyru, atsižvelgiant jį 

žemę, prašė jį, kad kūnas savo nuostatą, 

pavyzdžiui, buvo teisėtai jam naudoti, ir padaryti taip, tarsi jis 
valgė 

kūnu paimta iš aukos, liepė karalius; 

{6:22} kad tokiu būdu jis gali buti išganytais nuo mirties, 

ir už seną draugystę su jais rasti naudai. 

{6:23}, bet jis pradėjo svarstyti nepastebimai, ir kaip tapo 

savo amžiaus ir didybė, jo senovės metų, ir 

garbę jo pilka galva, kai buvo atėjęs, ir jo dauguma 

sąžiningas vaikas, o gana įstatymą padarė švietimo 

ir davė Dievas: todėl jis atsakė atitinkamai, ir 

valios juos straightways ir siųsti jį į kapą. 

{6:24}, tai becometh ne mūsų amžiaus, sakė jis, bet protinga 

veidmainiauti, kai daugelis jaunų žmonių gali manyti, kad 

Eleazar Novum City Center, yra ma˛daug metų senumo ir 
dešimties, buvo dabar dingo 

keista religiją; 



{6:25} ir taip jie per mano veidmainiai ir noras 

gyvena šiek tiek laiko ir ilgiau, šiuo metu turėtų būti apgauti 

pagal mane, ir aš gauti dėmė mano senatvės, ir padaryti jį 

bjaurus. 

{6:26}, nors šiuo metu man turėtų būti 

iš vyrų bausmė: dar turėčiau ne 

pabėgti iš Visagalio, nei gyvas, nei miręs ranka. 

{6:27} kodėl dabar manfully keisdami šiame gyvenime, bus 

parodysiu pats toks yra vienas kaip mano amžiaus requireth, 

{6:28} ir palikti pastebimas pavyzdžiui, kad pvz., jaunas 

mirti noriai ir drąsiai į gerbiamą ir 

šventa įstatymų. Ir kai jis sako šiuos žodžius, iš karto 

jis nuėjo į kančių: 

{6:29} jie, kad leido jam pakeisti jos pagimdė geros valios 

jį, šiek tiek anksčiau į neapykantą, nes foresaid kalbos 

pradėjo, kaip jie manė, iš beviltiška protas. 

{6:30}, bet kai jis buvo pasiruošęs mirti su juostelėmis, jis 

groaned ir sakė, tai atiduosiu Viešpatie, kas su 

šventas žinias, kad kadangi aš galbūt buvo pristatyti 

iš mirties, aš dabar ištverti gerklės skausmai organizme yra 



sumuštas: bet siela esu gerai turinio patirti šiuos dalykus, 

nes aš bijau jį. 

{6:31}, Taigi šis žmogus mirė, paliekant savo mirties, 

kilnus drąsos ir dorybė, atminimo pavyzdys nėra 

tik pas jaunus vyrus, bet pas visus savo tautos. 

{7:1} buvo perduoti taip pat, kad septyni broliai su savo 

motina buvo imtasi, ir priversti prieš karaliaus, 

teisė į skonio kiaulių 's kūnas ir buvo kankinamas 

nulemiančių ir Rimbai, botagai. 

{7:2} tik vienas iš jų kalbanti sakoma, Taigi, kas 

galėsi tu paklausti arba sužinoti apie mus? Mes esame 
pasiruošę mirti, o 

nei į peržengtų narių mūsų protėviai. 

{7:3} tada karalius, būdamas pyktis, liepė keptuvės 

ir caldrons turi būti atliktas Karšta: 

{7:4} kurioje nedelsiant šildomas, jis įsakė 

Iškirpkite apie jį kalba kalbanti pirmą kartą, ir sustabdyti, 

itin dalių savo kūno, jo broliai ir jo poilsio 

gimtosios looking. 

{7:5} dabar kai jis buvo taip ułomnym visus savo narius, 
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jis liepė jam dar gyvam malkų, turi būti 

ir kepti keptuvėje: ir kaip visos garų buvo 

dėl geros vietos, išsklaidyti, jie ragino vienas kitą su 

motina miršta manfully, sakydamas: Taigi, 

{7:6} the Viešpats Dievas žiūri į mus, ir tiesą sakant kas 

komforto mums, kaip Mozė savo dainą, kurios liudininku 

jų veidus, deklaruotos, sako, ir jis bus paguosti, 

jo tarnai. 

{7:7}, kai pirmasis buvo mirę po šio numerio, jie 

pareikštas antroji, kad jam tyčiojasi atsargų: ir kada 

jie jau iškedentas išjungti su plaukais, galvos oda jie 

paklausiau jo, nejaugi tu valgyti, kol tu būti nubaustas 

per kiekvieną tavo kūno narys? 

{7:8}, bet jis atsakė į savo gimtąja kalba, ir pasakė: ne. 

Kodėl jis taip pat gavo kitą kančia, kad, kaip ir 

buvęs padarė. 

{7:9} ir kai jis buvo ne paskutinę minutę, jis sakė: tu kaip 

fury takest mus iš šio dabartinio gyvenimo, tačiau karalius, 

pasaulyje turi pakelti mus iki, kurie žuvo už jo įstatymus, pas 



amžinąjį gyvenimą. 

{7:10} po jo trečias buvo tyčiojasi vertybinių popierių: 

ir kai jis buvo reikalingas, jis įdėti savo liežuvį, ir 

teisė greitai, susikibę atgal savo rankomis manfully. 

{7:11} ir sako drąsiai, tai aš iš dangaus; 

ir jo įstatymus aš niekina juos; ir nuo jo tikiuosi 

gauti juos iš naujo. 

{7:12} tiek, kad karalius, ir tie, kurie buvo su 

jo, nustebino ne jauno vyro drąsos, kad jis 

nieko laikyti skausmai. 

{7:13} dabar kai šis žmogus buvo miręs taip pat, jie vargina 

ir mangled ketvirta panašiu būdu. 

{7:14} ir kai jis buvo pasiruošęs mirti jis pasakė tokiu būdu, tai 

Geras, vyrai, ieškoti viltis nuo Dievo buvo nubaustas mirties 

pakelta aukštyn, vėl jo: kaip ir tau, tu neturi Nr 

prisikėlimas į gyvenimą. 

{7:15} vėliau jie atnešė penkta taip pat, ir mangled 

jam. 

{7:16} tada atrodė jis pas karalių, ir pasakė: tu 

galia vyrams, tu esi paperkamas, tu darai ką tu 



Nejaugi; dar ne manau, kad mūsų tauta paliko Dievo; 

{7:17} bet laikytis kartu, ir Štai jo didžiulės galios, 

kaip jis bus kančia tave ir tavo sėkla. 

{7:18} po juo taip pat Zaprowadzili šeštojo, kurie yra 

pasiruošęs mirti sakė, nebūtų apgautos be priežasties: mes 

kenčia visa tai sau, turintys nusidėjo prieš mūsų 

Dievas: todėl nuostabu kas yra daroma pas mus. 

{7:19}, bet kad ne tu, kad takest kartu siekti 

prieš Dievą, kad tu būsi išvengti bausmės. 

{7:20}, bet mama buvo nuostabu, ir 

vertas gerbiamą atminties:, kai ji pamatė savo septyni 

sūnų nužudyti per vieną dieną, ji pagimdė jį su tam 

Geras drąsos, nes tikintis, kad ji turėjo Viešpačiu. 

{7:21} taip, ji ragino kiekvieną iš jų, savo 

kalba, pripildytas drąsus spiritinių gėrimų; ir maišant iki jos 

moteriškas, vyriškas pilvo mintimis, ji tarė: 

juos, 

{7:22} aš negaliu pasakyti, kaip jūs atėjo į mano įsčiose: i 

nei davė jums kvėpavimas, nei gyvenimo, nei ji buvo man, kurie 
sudarė 



nariai kiekvieną iš jūsų; 

{7:23} bet be abejo kūrėjas pasaulyje, kuris 

suformuota žmonių karta, ir sužinojau, kad pradžioje 

visų dalykų, taip pat savo gailestingumo duos jums kvėpavimas 
ir 

gyvenimas vėl, kaip jūs dabar į ne savo sielos, savo 

įstatymų labui. 

{7:24} dabar Antioch, galvoju pats panieka, ir 

įtarti, kad ji būtų reproachful kalboje, o jauniausias 

buvo dar gyvas, ar ne tik maldauti jį žodžiais, bet ir 

jį užtikrino su priesaikas, kad jis galėtų atlikti jam tiek daug 

ir laimingas žmogus, jei jis rinksis iš jo įstatymų 

tėvai; ir kad taip pat jis būtų priimti jį už jo draugas, ir 

pasitikėti juo reikalus. 

{7:25} bet kada jaunas žmogus būtų jokiu būdu Paklausyk 

jam: karalius pakvietė jo motina, ir ragino ją, kad 

ji būtų Patarimas jaunam žmogui išgelbėti jo gyvybę. 

{7:26} ir kai jis buvo kreiptasi jai su daug žodžių, 

ji jam pažadėjo, kad ji būtų Patarimas jos sūnus. 

{7:27}, bet ji linkę save link jo, juoko, 



žiaurus tironas su panieka, kalbėjo savo šalies kalba apie tai 

būdu; O mano sūnus, buvo gaila ant manęs, kad pagimdė tave 
devyni 

mėnesius savo įsčiose, ir davė tau tokį trejus metus, ir 

maitino tave, ir išvedė tave pas šitoj, ir 

išgyveno švietimo problemų. 

{7:28} aš maldauju tave, Mano sūnau, žiūrėk į dangų ir 

žemę, ir visa tai yra jame, ir mano, kad Dievas padarė 

apie dalykus, kurie nebuvo; ir taip buvo žmonijos 

lygiai taip pat. 

{7:29} baimė ne šis kunigas, tačiau, yra vertas tavo 

broliai, imtis tavo mirties, kad aš tave dar kartą, gauti 

malonės su tavo broliai. 

{7:30} perteikti ji buvo dar Kalbėdamas šiuos žodžius, kad 

jaunuolis sako, kam laukti jūs už? Aš ne paklusti ir 

Karaliaus įsakymas: bet aš paklusti įsakymas – 

teisę, kuri buvo duota mūsų protėviai iš Mozė. 

{7:31} ir tu, kad tu visų blogybių autorius 

prieš hebrajai, būsi ne pabėgti Dievo rankose. 

{7:32} nes mes kenčiame dėl mūsų nuodėmių. 



{7:33} ir nors gyvenimo Viešpats pykti su mumis per 

šiek tiek apie mūsų chastening ir korekcija, dar jis yra 

ne vienas dar kartą su savo tarnus. 

{7:34} bet tu, O bedievis vyras, ir visose kitose dauguma 

Wicked, ne be priežasties pakelti, nei su atžariai 

neaiški viltis, pakelti tavo ranką prieš tarnų 

Dievas: 

{7:35} nes tu tu dar atkreipiau sprendimo 

Visagalis Dievas, kuris tave mato viską. 

{7:36}, mūsų sielos broliai, kurie dabar yra nukentėję trumpas 

skausmas, yra mirę po amžinąjį gyvenimą Dievo sandorą: bet 
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tu, per Dievo, teismas būsi gauti tik 

bausmė už tavo pasididžiavimą. 

{7:37} bet aš, kaip mano sielos broliai, pasiūlyti savo kūno ir 
gyvenimo 

dėl mūsų Tėvo, beseeching Dievo, kad jis būtų įstatymų 

greitai būti gailestingas pas mūsų tautos; ir kad tu iš 

kankina ir opa galima pripažinti, kad jis vienintelis yra Dievas; 

{7:38} ir kad mane ir mano broliai rūstybė, 



Visagalis, kuris pelnytai atnešė į mūsų tautos, gali 

nutraukti. 

{7:39} nei karalius "yra pyktis, įteikė jam blogiau 

nei visų kitų, ir paėmė jį žiauriai, kad jis buvo tyčiojosi. 

{7:40}, šis žmogus mirė nieskalane ir įdėti visą savo pasitikėjimą 

Viešpačiu. 

{7:41} paskutinis iš visų po sūnų motina mirė. 

{7:42} tegul tai bus pakankamai dabar kalbėjo apie 

dievino s ventės ir ekstremalių kankinimus. 

{8:1} tada Judas Maccabeus, ir tie, kurie buvo su 

jo, slaptai išvyko į miestus ir pavadino savo kinsfolks 

kartu, ir buvo pas juos viskas, toliau į 

Žydų religija, ir surinkti apie šeši tūkstančiai vyrų. 

{8:2} ir jie pakvietė Viešpaties, kad jis atrodytų 

nuo žmonių, kurie buvo Zdeptany žemyn ir taip pat gaila 

šventyklos garbinti bezbożnych vyrų; 

{8:3} ir kad jis būtų užuojauta po miestą, 

gerklės sugadinta ir pasirengęs atlikti net su žeme; 

ir išgirsti kraujas, kuris garsiai jam: 

{8:4} ir prisiminti blogis skerdimo nekenksmingas 



Kūdikiai ir blasphemies prieš jo vardą; 

ir kad jis būtų parodyti savo neapykanta prieš bloga. 

{8:5} dabar kai Maccabeus turėjo savo įmonę, apie jį, 

jis ne galėtų būti atlaikė ir pagoniško: už rūstybė 

Viešpats buvo paversta malonės. 

{8:6} todėl jis atėjo netikėtai, ir sudegė miestų 

ir miestams, ir pateko į rankas labiausiai erdvus 

vietose, ir įveikė ir į skrydis nėra mažas skaičius 

jo priešai. 

{8:7} bet specialiai pasinaudojo jis naktį 

toks slaptas bandymai, tiek, kad jo Šventenybė vaisių 

išplito po visur. 

{8:8} Taigi kai Pilypas pamatė, kad šis žmogus padidinti mažai 

ir mažai, ir kad ko suklestėjo su juo dar daugiau ir 

daugiau, jis parašė: Ptolemeus, Celosyria gubernatorius 

ir Phenice, duoti daugiau pagalbos karaliaus reikalai. 

{8:9} nedelsiant pasirinkę Samantha sūnus 

Patroclus, vienas iš jo specialių draugų, jis pasiuntė jam ne 

mažiau nei dvidešimt tūkstančių visų tautų jo šaknis 

iš visos kartos žydų; ir su juo jis 



taip pat prisijungė Gorgijo kapitonas, kurie susiję su karo turėjo 

didelę patirtį. 

{8:10}, Samantha įsipareigojo padaryti tiek daug pinigų 

nelaisvėje žydai, kaip reikėtų apmokėti du duoklė 

tūkstančių talentą, kuris karalius turėjo sumokėti Romiečiams. 

{8:11} kodėl nedelsiant jis pasiuntė į miestus nuo 

ant jūros kranto, skelbdamas nelaisvėje žydai, pardavimo ir 

pažadėjo, kad jie ma˛daug ir dešimt įstaigų 

už vieną talentą, nesitiki, kad buvo keršto 

sekti jam iš visagalis Dievas. 

{8:12} dabar kai žodis buvo atvežtas pas Judą, 

Samantha artėja, ir jis turėjo pakaitomis pas tuos, kurie buvo 

su juo, kad kariuomenė buvo po ranka, 

{8:13} jie buvo išsigandę ir nepatikimu Teisingumo 

Dievas, pabėgo, ir perdavė save už. 

{8:14} kiti parduodami visi, kad jie paliko, ir tuo pat metu 

prašė Viešpaties nunešti, parduodami blogis 

Samantha, kol jie susitiko: 

{8:15}, o jei ne savo labui, dar ir 

paktas jis padarė su savo tėvo ir jo Šventoji 



ir šlovingą vardą meilės, kuria jie buvo vadinami. 

{8:16}, Maccabeus vadinamas jo vyrų kartu pas į 

skaičius šeši tūkstančiai, ir jiems negali būti kreiptasi 

ištiktas su priešo, nei baimintis didžiojo teroro 

daugybė įvairių tautų, kurie atvyko neteisėtai su jais; 

Tačiau kovoti su manfully, 

{8:17} ir nustatyti jų akyse žalos, 

nepagrįstai padarė šventa vieta ir žiauriai tvarkymas 

miesto centre, kurio jie padarλ tyθiojamasi, o taip pat į 

imti už jų protėviai Vyriausybė: 

{8:18} jie, sako, kad jis, pasitikėti savo ginklų ir 

drąsa; bet mūsų pasitikėjimas yra visagalis kas kartą per 

Beck gali mesti žemyn ir juos, kad atėjo prieš mus, ir 

taip pat visame pasaulyje. 

{8:19} be to, jis priminė jiems, kas padeda 

jų protėviai buvo rastas, ir kaip jie buvo pristatyti, 

kai pagal Sennacherib šimtą ma˛daug iki penkerių 

tūkstančių žuvo. 

{8:20} ir jis papasakojo jiems apie karą, jie turėjo 

Babilonas Galatams, kaip jie atvyko, tačiau aštuoni 



tūkstančiai visų su veikla, su keturis tūkstančius 

Makedonai, ir kad makedonai suglumino, 

aštuoni tūkstančiai sunaikinta šimtas dvidešimt 

tūkstančio, nes pagalbos, kad jie buvo iš dangaus, ir 

Todėl gavo didelis grobis. 

{8:21} Taigi kada jis padarė juos drąsiai su šiomis 

žodžiai ir pasiruošęs mirti už teisę ir valstybę, jis 

jo kariuomenė padalinti į keturias dalis; 

{8:22} ir sujungtos su savimi savo brolių, vadovai 

iš kiekvienos grupės, sumanūs Simonas ir Juozapas ir Jonathan, 

suteikiant kiekvienoje iš penkiolikos šimtų žmonių. 

{8, 23} taip pat jis paskirtas Eleazar skaityti Šventosios knygos: 

ir kai jis davė jiems šis lozungas, pagalba 

Dievas; pats vedantis pirmoje juostoje, 

{8:24} ir jie nužudė virš visagalis pagalba 

devynis tūkstančius savo priešų, ir buvo sužeisti ir ułomnym 

didžiausią dalį Samantha 's priimančiosios, ir taip į visus 
skrydžio; 

{8:25} ir paėmė savo pinigus, kad atėjo pas juos, pirkti ir 

siekiama juos toli:, bet trūksta laiko jie sugrįžo: 
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{8:26} ji buvo dieną prieš šeštadienį, ir 

todėl jie jau būtų siekiama juos. 

{8:27} todėl, kai jie buvo surinkę savo šarvai, 

ir sugadina savo priešų, jie patys užima apie 

šeštadienį, duoda daugiau kaip giriasi ir padėką, 

Viešpats, kuris buvo išsaugotas jų tą dieną, kuri buvo su 

pradedant gailestingumo, arba ant jų. 

{8:28} ir po šabo, kai jie buvo suteikta dalis 

sužalota, ir našlių ir našlaičių, iškasos, 

jie suskirstyti tarpusavyje ir jų tarnautojų likučių. 

{8, 29} kada tai buvo padaryta, ir jie padarė su 

bendra malda, jie prašė gailestingas Viešpats 

būti suderinti su savo tarnus ir visam laikui. 

{8:30} be tų, kurie buvo su Timotheus ir 

Bacchides, kurie kovojo prieš juos, jie nužudė virš 

dvidešimt tūkstančių, ir labai lengvai gavo didelis ir stiprus laiko, 

ir suskirstyti tarpusavyje daugelis gadina daugiau, ir padarė 

su sužalota, našlaičiams, našlėms, taip ir amžiaus, be to, lygaus 

– iškasos su savimi. 



{8:31} ir kada jie susirinko jų šarvai 

kartu, jie pasilaikė juos visus atidžiai, patogus 

vietose, ir jie atnešė iškasos liekana 

Jeruzalė. 

{8:32} jie nužudė taip pat Philarches, kad nedorėlis, 

kas buvo su Timotheus, ir buvo Sapīcis žydai, daugelis 

būdais. 

{8:33} Be to tokiu laiku, kokiu jos laikomos už šventė 

į pergalę savo šalyje išdeginti Callisthenes, kad 

padegė ant Šventosios vartus, kurie pabėgo į namelį; 

ir todėl jis gavo atlygį susitikti savo nedorumą. 

{8:34} kaip kad labiausiai nemalonus Samantha, kuris turėjo 

atnešė tūkstančio prekybininkai pirkti žydai, 

{8:35} jis buvo per padėti užgesinti Viešpaties 

iš jų, iš kurių jis padarė bent jau sąskaitą; ir atidėlioti 

jo šlovės drabužiai ir išmesti savo įmonę, jis atėjo 

kaip neorganizuotų tarnautojas per midland pas Antioch 

turintis labai daug dishonour, kad buvo sunaikinta šeimininko. 

{8:36} Taigi jis, kad buvo jam, kad gerai, kad į 

Romėnai savo duoklę naudojant nelaisvę Jeruzalėje, papasakojo 



užsienyje, kad žydai buvo Dievo, kad kova už jas, ir 

todėl jie gali būti sužeistas, nes jie po to 

įstatymai, kad jis davė jiems. 

{9:1} apie tuo metu atėjo Antioch su dishonour 

Persija šalies 

{9:2}, nes jis buvo įrašytas miestas vadinamas Virginija, ir 

išvyko apie apiplėšti šventykloje, ir rengti miesto; 

po to daugybė veikia apsiginti su 

jų ginklų juos skrydžio; ir tai atsitiko taip, kad 

Antioch, yra įdėti į skrydį gyventojų grįžo 

su gėda. 

{9:3} dabar kai jis atėjo į Ecbatane, buvo pareikštas Naujienos 

jam kas nutiko pas Samantha ir Timotheus. 

{9:4} tada patinimas pykčiu. jis manė, kad wymierzał 

kai žydai į nemalonę darė jam tie 

padarė jį bėgti. Todėl jis įsakė savo chariotman į 

vairuoti be paliovos, ir išsiuntimą kelionę, į 

dabar po jo Dievo teismas. Nes jis kalbėjo 

išdidžiai į tokio pobūdžio, kad jis ateis į Jeruzalę ir 

padaryti bendrą užkasama vietą žydų. 



{9:5}, bet the Viešpats visagalis, Dievas Isreal, smote 

jam su nepagydoma ir nematomas Maras: arba kaip jis greičiau 

kalbėjo šie žodžiai, žarnyno skausmas, kuris buvo 

remediless atėjo į jį, ir skausmas kankina vidinių 

dalis; 

{9:6} ir kad labiausiai teisingai: nes jis turėjo kenčia kiti 

vyrų žarnynas su daug ir keista kankina. 

{9:7} bet kai jis nieko visai nutraukė nuo savo Chwalenie, 

bet vis dar alsuoja pasididžiavimas, iškvepiant gaisro jo pyktis 

Žydų, o vadas skubink kelionės: bet 

buvo perduoti, kad jis nukrito nuo savo vežime, vykdoma 

žiauriai; tam, kad turintys gerklės rudenį, visiems jo nariams 

kūnas buvo daug Zasmucony. 

{9:8}, Taigi jis kad šiek tiek pirmiau maniau jis gali 

komanda prie jūros, bangos (taip didžiuojasi jis ne tik buvo, 

nuo žmogaus būklė) ir sverti aukštai kalnuose, 

balansas, dabar buvo mesti ant žemės, ir vežamos į 

horselitter, shewing atgal pas visas akivaizdžios galia 

Dievas. 

{9:9}, kad kirminai wstał iš šio kūno 



blogis žmogus ir perteikti gyveno liūdesys ir skausmas, jo 

kūnas sumažėjo ne, ir brudów jo uoslė buvo noisome 

visiems savo armiją. 

{9:10} ir žmogus, kad mažai minties pirmiau jis galėjo 

pasiekti dangaus žvaigždės, nė vienas žmogus gali ištverti atlikti 

dėl jo nepakenčiamo tvaikas. 

{9:11} čia todėl, kad kentėjo, jis pradėjo palikti 

jo puikus bruožas, ir ateiti į žinių apie save 

iš Dievo, jo skausmas didėja kiekvieną akimirką rykšte. 

{9:12} ir kada jis pats ne galėtų laikytis savo pačių 

kvapas, jis pasakė šiuos žodžius, tai atitinka būti klusni 

Dievas, ir kad žmogus, kuris yra mirtingojo neturėtų išdidžiai 
galvoti 

apie save, jei jis būtų Dievo. 

{9:13} tai nedorėlis, taip pat pažadėjo į Viešpatį, 

kas dabar ne daugiau būtų gailestingumo jam, sakydamas: Taigi 

{9:14} kad Šventąjį miestą (į kurią jis vyksta, 

skubotai nustatyti jį net su žeme, ir kad jis yra 

bendras buryingplace), jis būtų nustatyti laisvai: 

{9:15} ir kaip neliesti žydai, kuriems jis buvo vertinami 



nėra vertas tiek, būti palaidotas, bet būti išvaryti su 

savo vaikus prarijo paukščių ir laukinių žvėrių, 

jis leistų juos visus gaunasi Atėnų piliečiams: 

{9:16} ir šventyklą, kuri kol jis buvo sugedęs, 

jis gražus dovanos karpį, ir atkurti visus Šventojo 

laivai su daug daugiau, ir iš savo pajamų padengti 

mokesčiai, priklausantys aukas: 

{9:17} taip, ir kad taip pat jis taps Judėjas, pats, 

eiti per visą pasaulį, kad gyveno ir paskelbti 

Dievo jėga. 

{9:18}, bet visa tai nėra nustotų jo skausmai: dėl to 

tik Dievo teismas buvo atėjusi į jį: todėl 
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Zdesperowany savo sveikatą, jis parašė pas žydus raidė 

sudarytų filialuose, kuriuose yra malda, kaip po 

Tokiu būdu: 

{9:19} Antioch, karalių ir valdovų, geras žydams 

savo piliečiams wisheth daug džiaugsmo, sveikatos ir gerovės: 

{9:20} jei jūs ir jūsų vaikai gerai, kaina ir jūsų reikalai 

savo pasitenkinimo, aš labai labai dėkoti Dievui, 



atsižvelgdama mano viltis danguje. 

{9:21} Kalbant apie mane, aš buvau silpna, ar dar norėčiau 
turėti 

maloniai prisiminti savo garbę ir gerą valią grįžta 

Persų ir imamasi su liga, sunkus, maniau, kad 

tai reikia priežiūros, bendrus saugos visų: 

{9:22} ne distrusting mano sveikatai, bet turintys didelę viltį 

Norėdami išvengti šios ligos. 

{9:23}, bet atsižvelgiant į tai, kad net mano tėvas, kokiu laiku 

jis vadovavo kariuomenei į didelės šalys. skiriami a 

įpėdinis, 

{9:24} iki galo, jei ką nors iškrito priešingai nei 

lūkesčiai, arba jei bet žinia buvo atnešė, buvo 

sunkus, jie žemę, žinant, prie kurių buvo valstybės 

kairėje, gali būti neramus: 

{9:25} dar kartą, atsižvelgiant į tai, kaip kad kunigaikščių, kurie 

borderers ir kaimynų pas mano Karalystė laukti 

galimybes, ir tikisi, kas turi būti atveju. Aš turiu 

paskirtas mano sūnus Antioch karalius, kurio man dažnai 
padarytas 

ir pagirti pas daugelį iš jūsų, kai aš atvykau į į 



didelis provincijose; Kam aš parašiau kaip neseka: 

{9:26} todėl melstis ir prašyti jums prisiminti, kad 

naudą, kad aš padariau jums: apskritai, ir specifinius, 

ir kad kiekvienas žmogus bus vis dar ištikimas man ir mano 
sūnus. 

{9:27} aš esu įsitikinęs, kad jis suprasti mano protas 

palankios sąlygos ir maloningai duos savo norus. 

{9:28} Taigi žudikas ir blasphemer, kurie patyrė 

labiausiai žiauriai, kaip jis nuoširdžiai ragino kitais vyrais, kad 
mirė jis yra 

varganas mirties keista šalyje kalnuose. 

{9:29} ir Philip, kad užaugo su juo, atlikti 

nuo jo kūno, kuris taip pat bijo Antioch sūnus 

į Egiptą su Ptolemeus Philometor. 

{10:1} dabar Maccabeus ir jo bendrovės, šventė 

pagrindinius jų, atkurti šventyklą ir miestas: 

{10:2} bet altorių, kuris buvo pastatytas į pagoniško ir 

atidaryti gatvėje, ir taip pat koplyčių, jie traukti. 

{10:3} ir turintys nuplautų šventykla jie padarė kitą 

altorius ir ryškus akmenys, jie paėmė gaisro iš jų, ir 

pasiūlė po dviejų metų aukos, ir išdėstytos smilkalų, ir 



lempos, ir shewbread. 

{10:4} kai tai buvo padaryta, jie nukrito butas, ir 

prašė Viešpaties, kad jie gali būti ne daugiau tokių 

rūpesčius; bet jei daugiau jie nusidėjo prieš jį, kad jis 

save bausti juos su malonės, ir kad jie 

gali būti pristatytos pas šventvagiškos ir Barbarisks 

Tautų. 

{10:5} dabar į tą pačią dieną, svetimi 

garbinti šventykloje, tą pačią dieną jis buvo valomos 

Vėlgi, net penki-XX dieną to mėnesio, 

kuris yra Casleu. 

{10:6} ir jie laikomi aštuonias dienas su džiaugsmu, kaip ir 

Tabernakulių šventėje, prisiminti, kad ne ilgai pirmiau 

jie laikė užėmę Tabernakulių šventėje, kai, kaip jie 

klajojo kalnuose ir Filomena kaip žvėrys. 

{10:7} todėl jie plikas šakas ir tikrosios šakos, ir 

taip pat delnų ir dainavo Psalmių pas jį, davė jiems 

geros sėkmės valymo vieta. 

{10:8} jie taip pat įšventintas iš bendro statuto ir 



dekretas, kad kiekvienais metais šiomis dienomis turėtų būti 
vedama dėl 

visa žydų tauta. 

{10:9} ir tai buvo pabaigoje Antioch, vadinamas 

Epifanas. 

{10:10} dabar bus paskelbti aktai Antioch 

Eupator, kuris buvo sūnus, tai blogis žmogus, rinkti 

trumpai katastrofas, karus. 

{10:11}, kai jis atvyko į karūną, jis nustatytas vienas 

Lysias per jo Karalystė, reikalų ir paskyrė jį savo 

vyriausiasis gubernatorius, Celosyria ir Phenice. 

{10:12}, Ptolemeus, kuris buvo vadinamas brūkšneliu viršuje, 
pasirinkus 

o daryti teisingumo pas žydus negerai, kad turėjo 

atliktas jiems stengėsi tęsti taikos su: 

juos. 

{10:13} o apkaltintas king's draugai 

prieš Eupator, ir išdavikas sušauktas kiekvieną žodį, nes jis 

paliko Kipras, kad Philometor padarė jam: 

ir išvyko į Antioch Epifanas, ir pamatysite, kad jis 

buvo ne garbingoje vietoje, jis buvo taip nenori, kad jis 



užnuodytas save ir mirė. 

{10:14}, bet kai Gorgijo buvo gubernatorius triumų, jis 

samdyti kareiviai ir šeria karo nuolat su žydais: 

{10:15} ir therewithall Idumeans, turintys įgytas 

į jų rankas labiausiai erdvus triumų, laikomi žydų 

okupuoti ir gauna tie, kurie buvo išvytas iš 

Jeruzalė, jie nuėjo apie puoselėti karo. 

{10:16} tada jie, kad buvo su Maccabeus 

malda ir prašė Dievo, kad jis būtų savo 

pagalbininkas; ir taip jie vyko su smurto nuo to twierdze 

d. Idumeans, 

{10:17} ir puola juos tvirtai, jie laimėjo dėl 

turi, ir laikomi visi, kad kovojo ant sienos ir nužudė 

visa tai pateko į jų rankas, ir žuvo ne mažiau kaip dvidešimt 

tūkst. 

{10:18} ir todėl, kad tam, kuris buvo ne mažiau kaip devynios 

tūkstančių, buvo pabėgo kartu į du labai stiprios pilys, 

turintys visokiausių patogu palaikyti blokada, 

{10:19} Maccabeus paliko Simonas ir Juozapas, ir Zaccheus 

Be to, ir kad buvo su juo, kurie buvo pakankamai 



gimimo dienos juos, ir paliko save pas tuos vietose 

daugiau reikia jo pagalbos. 

{10:20} dabar, jie su Simon, kurie vadovavo su 

gobšumas, buvo įtikino pinigų per tam tikrą 
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tie, kurie buvo pilis, ir buvo septyniasdešimt tūkstančių 

drachms, ir tegul kai kurie iš jų pabėgti. 

{10:21}, bet kai tai buvo pasakyta, kas padaryta, Maccabeus, 

jis vadinamas žmonių valdytojai kartu, ir apkaltino 

tiems vyrams, kad jie pardavė savo brolių už pinigus, ir 

Nustatykite savo priešus, gali kovoti su jais. 

{10:22}, jis nužudė tuos, kurie buvo išdavikas, ir 

iš karto buvo dvi pilys. 

{10:23} ir turintys geras sėkmės su savo ginklų visus 

ko jis paėmė į ranką, jis nužudė du triume laikomos daugiau nei 

dvidešimt tūkstančių. 

{10:24} dabar Timotheus, kam žydai turėjo įveikti 

anksčiau, kai jis susirinko minia užsienio 

jėgų ir arklių iš Azijos ne keli, atėjo kaip nors jis 

būtų žydija ginklų jėga. 



{10:25}, bet kai jis priartėjo, kad jie su 

Maccabeus kreipėsi patys melstis Dievui, ir 

apibarstyti žemę ant savo galvos, ir girded jų nugarinė su 

wór, 

{10:26} ir nukrito žemyn prie aukuro, ir 

prašė jį būti gailestingas jiems, ir priešo 

jų priešų ir priešininkų su savo priešininkus, kaip į 

teisės declareth. 

{10:27}, po maldos jie paėmė ginklus, ir 

toliau nuo miesto buvo: ir kada jie patraukė į netoliese 

savo priešų, jie laikomi patys. 

{10:28} dabar naujai prikėlė saulę, jie sujungti abu 

kartu; viena dalis, kartu su savo dorybių turintys savo 

prieglobsčio, taip pat į Viešpatį už pasižadėjimą jų sėkmės ir 

pergalė: iš kitos pusės, todėl jų pyktis lyderis savo mūšis 

{10:29}, bet kai mūšio vašku stiprus, atsirado 

pas priešų iš dangaus penkių mielas vyrų ant 

arkliai, pavalkai aukso, o du iš jų buvo žydai, 

{10:30} paėmė Maccabeus tarpe jų ir kuriems 

jį kiekvienas pusėje ginklų, ir nuolat jį saugiai, bet kulka 



rodykles ir žaibus prieš priešus: taip, kad būtų 

glumina su daltonizmo, ir pilnas problemų, jie buvo 

žuvo. 

{10:31} ir ten buvo nu˛udyti, virėjus dvidešimt tūkstančių 

ir penkis šimtus, o šeši šimtai raitelių. 

{10:32} kaip Timotheus pats, jis pabėgo į a labai 

stipriai palaikykite, vadinama Gawra, kai Chereas buvo 
gubernatorius. 

{10:33}, bet tie, kurie buvo su Maccabeus apgulė 

nuo tvirtovės drąsiai keturias dienas. 

{10:34} ir kad jie viduje, pasitikėti stiprumo 

vietos, piktžodžiauja nepaprastai, ir ištarė wicked 

žodžiai. 

{10:35} vis nuo ankstyvo dvidešimt penktą dieną 

Jauni vyrai Maccabeus' bendrovės, uždegimas su pyktis 

dėl blasphemies, Užpultas vyriškas, sienos ir 

su aštri drąsos nužudyti visus, kad jie susitiko jais. 

{10:36} kiti po jų, taip pat didėjimo whiles jie 

buvo busied su jais, kad buvo per, sudegė bokštai, 

ir įsidegimas gaisrą sudegė blasphemers gyvas; ir kt. 



sugedo atidaryti vartus, ir, gavusi poilsio ir 

armija, užėmė miestą, 

{10:37} ir žuvo Timotheus, kad buvo paslėpti tam tikrą 

duobę, o jo brolis, Chereas su Apollophanes. 

{10:38} kai tai buvo padaryta, jie šlovino Viešpatį 

Psalmėse ir padėkos, kurie padarė tiek daug dalykų 

Izraelis, ir davė jiems pergalę. 

{11:1}, netrukus po to, Lysias karaliaus raštas ir 

pusbrolis, kuris taip pat tvarko reikalus, buvo gerklės 
nepasitenkinimas 

už tai, kad buvo padaryta. 

{11:2} ir kada jis buvo surinkta apie fourscore 

tūkstančiai su visų raitelių, jis atėjo prieš žydus, 

galvoju, kad mieste gyventi gentium, 

{11:3} ir padaryti pelno šventyklos, nuo kitų 

koplyčių pagonis, ir nustatyti aukšto kunigystės pardavimas 

kiekvienais metais: 

{11:4} visai ne atsižvelgiant į Dievo galios bet pūsto 

su savo dešimt tūkstančių virėjus ir jo tūkstančiai 

raitelių ir jo ma˛daug drambliai. 



{11:5} kad jis atėjo į Judėjos ir patraukė prie Bethsura, 

kuris buvo stiprus Miestas, bet toli nuo Jeruzalės apie 

penkių stadijų, ir jis apgulė gerklės pas jį. 

{11:6} dabar kai jie kad buvo su Maccabeus girdėjau 

kad jis apgulė triumuose, jie ir visi žmonės, turintys 

raudos ir ašaromis prašė Viešpaties, kad jis galėtų siųsti 

Geras angelas pristatyti Izraelis. 

{11:7}, tada Maccabeus, save visų pirma paėmė ginklus, 

upominając kita kad jie būtų jeopard pačių 

kartu su juo padėti jų broliai: taip jie išėjo 

kartu nori protas. 

{11:8} ir kaip jie buvo Jeruzalėje, atsirado 

prieš juos ant arklio, balta apranga, jo drebulys 

šarvai aukso. 

{11:9}, tada jie gyrė litosciwy Dievas visus kartu, 

ir paėmė širdies, tiek, kad jie buvo pasirengę ne tik iki 

kovoti su vyrais, bet su žiauriausias žvėris ir Pierce 

Kiaurai sienas geležies. 

{11:10}, Taigi jie žygiavo pirmyn savo šarvai, 

atsižvelgdama į padėjėjas iš dangaus: Viešpats buvo gailestingas 



pas juos 

{11:11} ir mokestį nuo savo priešų, pavyzdžiui, 

liūtai, jie nužudė vienuolika tūkstančių virėjus ir šešiolika 

šimtai raitelių, ir visos kitos skrydžio. 

{11:12} daugelis iš jų taip pat yra sužeistas pabėgo 

Nuoga; ir Lysias, pats pabėgo gėdingai, ir taip 

pabėgo. 

{11:13}, nes jis buvo žmogus, supratimo, liejimas 

su savimi, ką jis turėjo nuostolių, ir atsižvelgiant į tai, kad į 

Žydai negali būti įveikti, nes visagalis Dievas 

padėjo, jis siunčia pas juos, 

{11:14} ir įtikinti juos sutikti visų reikalingų 

reikalavimų, ir pažadėjo, kad jis būtų įtikinti karalius 
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kad jis turi poreikius būti draugas pas juos. 

{11:15} tada Maccabeus sutinka, kad visa tai Lysias 

pageidaujama, atsargiai bendrojo gėrio; ir kokia 

Maccabeus parašė pas Lysias dėl žydų, karalius 

suteiktas ir. 

{11:16} ten buvo raidėmis parašytas pas žydų 



Lysias šiuo klausimu: Lysias pas žydų tautos 

siunčia sveikinimą: 

{11:17} Jonas ir Absolom, kurie buvo išsiųsti iš tavęs, 

išgelbėjo mane peticiją pasirašė ir pateikė prašymą 

atlikti jų turinys. 

{11:18} Todėl kas ką bet kokia forma buvo patenkinti būtų 

pranešta, kad karalius, aš pareiškė, kad jiems, ir jis davė 

skiriama tiek, kiek galėtų būti. 

{11:19} ir jei tada jūs nuolat sau ištikimi, 

valstybės, toliau taip pat aš stengsis būti savo 

geras. 

{11:20} bet man suteikta informacija užsisakyti tiek 

šiuos ir kitus, kad atėjo iš manęs, bendrauti su 

jums. 

{11:21} bilieto kainos, jūs gerai. Šimto ir aštuonių ir fortieth 

metų, keturių-XX dieną mėnesio Dioscorinthius. 

{11:22} dabar karaliaus laiškas yra šių žodžių: 

Karalius Antiochus pas brolį Lysias siunčia sveikinimą: 

{11:23} nes mūsų tėvas yra išverstas dievų, pas mūsų 



bus, kad tie, kurie yra mūsų Karalystė gyventi ramiai, kad 
kiekvienas 

vienas gali dalyvauti nuo savo reikalų. 

{11:24} mes taip pat suprantame, kad žydai nebūtų 

sutinkate, kad mūsų tėvas bus pradėtas pas paprotys 

Pagonių, bet turėjo, o išlaikyti savo būdo 

gyvena:, kuris gali sukelti, jie reikalauja iš mūsų, kad mes 

neturėtų nukentėti jiems gyventi po nacionalinius įstatymus. 

{11:25} kodėl mūsų protas yra, kad ši tauta turi būti 

poilsis ir mes nustatė jų atkurti savo šventyklos, 

kad jie gali gyventi pagal papročius, jų 

protėviai. 

{11:26} tu būsi padaryti gerai todėl, kad siųsti jiems: 

ir suteikti jiems taikos, kuri kai jie yra sertifikuoti mūsų 

tai, jie gali būti geras komfortas, ir kada nors eiti linksmai 

apie savo reikalus. 

{11:27} ir karalius pas tautos laišką į 

Žydai buvo po šiuo būdu: karalius Antiochus siunčia 

sveikinimo pas Tarybos ir kitų žydų: 

{11:28} jei jūs kainos gerai, mes turime mūsų troškimas; Mes 
taip pat yra 



geros sveikatos. 

{11:29} Menelajas deklaruotas pas mus, kad jūsų noras buvo 

grįžti namo, ir sekti savo verslą: 

{11:30} kodėl jie išvyks turi būti saugūs 

elgesio iki trisdešimtą dieną Xanthicus su saugumu. 

{11:31} ir žydai naudoja savo rūšies mėsa 

ir kitų teisės aktų, kaip ir anksčiau; ir nė vienas iš jų jokiu būdu 
būdų 

turi būti tvirkinami nieświadomością atlikti. 

{11:32} man atsiuntė taip pat Menelajas, kad jis gali komforto 

jums. 

{11:33} bilieto kainos, jūs gerai. – Į šimtus keturiasdešimt ir 
Aštuntosios 

metais, ir penkioliktą dieną mėnesio Xanthicus. 

{11:34} the romėnai taip pat nusiuntė pas juos 

kuriuose yra šie žodžiai: Kvinta Memmius ir Titas 

Manlius, ambasadorių romėnai, siųsti sveikinimą: 

Žydų tauta. 

{11:35} kokia Lysias karaliaus pusbrolis davė 

Natūralu, su juo taip pat džiaugiamės gerai. 

{11:36} bet liečia tokius dalykus kaip teisėjavo turi būti 



nurodytas karalius, po to, kai jūs informavo jo, siųsti vieną 

nedelsiant, kad mes gali paskelbti, kad jis yra jums patogiu 
laiku: 

nes dabar mes į Antiochiją. 

{11:37} todėl siųsti kai greitis, kad mes galime 

žinoti, kas yra jūsų galvoje. 

{11:38} atsisveikinimas. Šis šimtas ir aštuonių ir fortieth 

metais, penkioliktą dieną mėnesio Xanthicus. 

{12:1} kai šių sutarčių buvo, Lysias išvyko 

pas karalių, ir žydai buvo apie jų auginimą. 

{12:2} bet keliose vietose, governours 

Timotheus ir Apollonius Genneus, sūnus taip pat 

Jeronimas, o Demofoną, ir šalia jų Samantha, 

gubernatorius, Kipras, nepatirs galėtų būti ramus ir 

gyventi taikiai. 

{12:3} Jafy vyrų taip pat nebuvo toks bezbożnych veika: 

jie meldėsi žydų, kurie gyveno tarp jų eiti su savo 

žmonos ir vaikai į valtis, kurioje jie buvo pagaminti, 

taip, lyg jie buvo skirtas jiems jokios sužeistas. 

{12:4} kurie priėmė jo pertvarkymas 



dekreto miesto, kaip nori gyventi taikiai, ir 

įtarti nieko: bet kada jie buvo išvažiavo atgal į į 

giliai, jie nuskendo ne mažiau kaip du šimtai iš jų. 

{12:5} kai Judas išgirdo šį žiaurumo padarei savo 

tautiečiai, jis liepė tie, kurie buvo su juo 

jas paruošti. 

{12:6} ir kviečia nuo Dievo, teisingasis teisėjas, jis 

atėjo nuo tų brolių žudikų ir sudegino į 

prieglauda naktį, ir nustatyti valtys ant ugnies, ir tie, kurie 
pabėgo 

ten jis nužudė. 

{12:7} kai miestas buvo užsičiaupk, nuvyko 

atgal, tarsi jis grįžta į išrauti visus juos, kad 

Jopės. 

{12:8}, bet kada jis išgirdo, kad buvo pažiūrų į Jamnites 

tai panašiai pas žydų, kurie gyveno tarp jų, 

{12:9} jis atvyko į Jamnites taip pat naktį, ir nustatyti 

ugnį į prieglauda ir karinio jūrų laivyno, taip, kad šviesa, ugnis 

buvo pastebėtas Jeruzalėje du šimtai keturiasdešimt stadijų 
išjungti. 

{12:10} dabar, kada jie buvo nebe ten devyni 



stadijų savo kelionę link Timotheus, ne mažiau kaip 

penkis tūkstančius vyrų, pėsčiomis ir penki šimtai raitelių, kad 

Arabai nustatyti jam. 
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{12:11} po to buvo labai skauda kova; bet 

Judas' pusėje iš Dievo pagalba gavo pergalė; taip, kad į 

Nomades Arabia, įveikti, prašė Judas 

taikos, perspektyvi ir duoti jam galvijų, ir su malonumu 

jį kitaip. 

{12:12} tada Judas, iš tiesų galvoja, kad jie būtų 

pelninga daugelio dalykų, suteikė ramybę: o 

jie drebėti rankos, ir todėl jie išvyko į savo palapines. 

{12:13} išvyko taip pat ruošiasi atlikti tam tikrą tiltą 

stiprus Miestas, kuris buvo aptvertas apie sienas, ir 

gyvena ˛monės i narai šalyse; ir jo vardas 

buvo Caspis. 

{12:14}, bet jie buvo per jį įgyvendinti tokio pasitikėjimo, 

sienos ir teikimas valgis, stiprumą, kad jie 

patys elgėsi šiurkščiai link jų, kurie buvo su 

Judas, turėklai ir blaspheming ir pasakymas tokie žodžiai, kaip 



turėjo būti kalbama. 

{12.15} kodėl Judas ir jo kompanija, raginimai 

Puikus valdovas pasaulyje, kurie be avinai arba variklių 

karas buvo nublokštas Jericho Joshua laiku, davė tam 

aštri puolimą prieš sienos, 

{12:16} ir paėmė miestą iš Dievo valią, ir padarė 

neapsakomas skerdimų, tiek, kad ežero dviejų stadijų 

Platus – greta thereunto, kuris užpildytas visas, buvo pastebėtas 

veikia su krauju. 

{12:17} tada jie išvyko iš ten septynis šimtus 

ir penkiasdešimt stadijų, ir atėjo į Characa pas žydus, 

vadinami Tubieni. 

{12:18}, bet kaip Timotheus, jie rado jį ne dėl 

vieta: už prieš jis buvo siunčiami bet dalykas, jis išvyko 

iš ten, turintys paliko labai stiprų garnizono tam tikra 

laikykite. 

{12:19} čiausiasis Dositheus ir Sosipater, kurie buvo 

Maccabeus' kapitonų, išėjo ir nužudė tuos, kurie 

Timotheus paliko tvirtovę, virš dešimt tūkstančių vyrų. 

{12:20} ir Maccabeus buvo jo armijos juostomis, ir 



šiuos parametrus per grupės, ir atėjo su Timotheus, kurie 

turėjo apie jį hundred ir twenty thousand vyrų pėdos, 

ir du tūkstančiai penki šimtai raitelių. 

{12:21} dabar kai Timotheus turėjo žinių apie Judo 

netrukus, jis pasiuntė moterys bei vaikai ir kita 

bagažo pas vadinama Carnion tvirtovė: miestas buvo 

sunku gimimo dienos ir neramus ateiti pas, dėl to 

straitness į visas vietas. 

{12:22}, bet kai Judas savo pirmàjà grupæ atėjo akyse, ir 

priešų, kad sumušė su baime ir teroras per į 

pasirodo, kuris mato viską, pabėgo išeivijoje, vienas 

veikia į būdu, kitu būdu, taip kaip jie buvo 

dažnai skauda savo vyrų, ir sužeisti taškai 

savo kalaviją. 

{12:23} Judas taip pat buvo labai nuoširdžiai, siekiant 

nužudyti tuos, blogis wretches, iš kurių jis nužudė apie 
trisdešimt 

tūkstančių vyrų. 

{12:24} Be to Timotheus, pats pateko į rankas 

Dositheus ir Sosipater, kuriam jis prašė su daug 



amatų, leiskite jam eiti su savo gyvenimu, nes jis turėjo 
nemažai, 

Žydų tėvai ir broliai, kai kurie iš jų, kurie, jei 

jie pateikti jį iki mirties, neturėtų būti suprantama. 

{12:25} todėl, kai jis buvo patikino juos su daug žodžių 

kad jis būtų vėl juos be skauda, pasak to 

susitarimą, jie tegul eina taupydamas savo sielos broliams. 

{12:26} tada Maccabeus žygiavo pirmyn į Carnion, ir 

į Atargatis šventykla, ir ten jis nužudė penkių iki dvidešimt 

tūkstančių asmenų. 

{12:27} ir po to, kai jis įdėti į skrydį ir sunaikinti 

juos, Judas pašalintas priimančiosios link Ephron, stiprus 
Miestas, 

kuriame Lysias absoliutus, ir minia narai 

Tautų ir stiprių jaunų vyrų, nuolat sienos, ir 

ginti juos galingai: kuriame taip pat buvo puikus nuostata 

varikliai ir smiginį. 

{12:28} bet kada turėjo pakvietė Judas ir jo kompanija 

Visagalis Dievas, kuris savo galia sulaužo stiprumas 

jo priešai, jie laimėjo miesto ir nužudė dvidešimt ir penkios 

tūkstančiai iš jų, kurie buvo viduje, 



{12:29} iš ten jie išvyko į Scythopolis, kurios 

Lieth šeši šimtai stadijų iš Jeruzalės, 

{12.30} bet kada turėjo paliudijo žydų, kurie gyveno ten 

su Scythopolitans meile nagrinėjamos su jais, ir 

nuoširdžiai ragino juos maloniai laiką savo nelaimės; 

{12:31} jie davė jiems ačiū, norėdamos, kad jie būtų 

draugiškas dar pas juos: ir taip jie atėjo į Jeruzalę, į 

šventė artėja per artimiausias savaites. 

{12:32} ir po šventė, vadinama Sekminės, jie nuėjo 

pirmyn prieš Gorgijo gubernatorius, Idumea, 

{12:33} kurie išėjo trys tūkstančiai vyrų pėdos 

ir keturi šimtai raitelių. 

{12:34} ir tai atsitiko, kad jų kovos kartu su 

mažai žydų buvo nužudyti. 

{12:35} ne kurį laiką Dositheus, vienas iš Bacenor's 

įmonė, kuris buvo ant arklio, ir stiprus žmogus, buvo 

dar ant Gorgijo, ir stengiantis išlaikyti savo kailio atkreipė jam iš 

jėga; ir kada jis būtų imamasi, prakeiktas žmogus gyvas, 

raitelis, Trakiją, dar jam smote ne jo 

peties, kad Gorgijo pabėgo pas Marisa. 



{12:36} dabar kai jie kurie buvo su Gorgijo turėjo 

kovojo ilgai, ir buvo pavargęs, Judas vadinamas Viešpačiui, 

kad jis būtų parodyti, pats būti pagalbininkas ir lyderis 

mūšis. 

{12:37} ir kad jis pradėjo savo gimtąja kalba, ir 

dainuojamoji Psalmių su garsiai ir netikėtai skuba į 

Gorgijo vyrų, jis įdėti juos į skrydžio. 

{12:38}, Judas susirinkę šeimininko, ir atėjo į miestą 

ir Odollam, ir kai atėjo Septintoji diena, jie išgrynintas 

patys, kaip paprotys buvo ir nuolat Sabato į 

pačioje vietoje. 

{12:39} ir po dienos taip, kaip buvo naudoti, 

Judas ir jo kompanija atėjo į įstaigas iš jų 

kad buvo nužudyti ir palaidoti juos su jų susijungė į jų 

tėvo kapo. 
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{12:40} dabar pagal paltai, kiekvienas, kuris buvo nužudyti 

rado ko pašventinta stabus, Jamnites, 

kuri yra draudžiama žydų įstatymu. Tada kiekvienas žmogus 

pamačiau, kad tai buvo priežastis, kodėl jie buvo nužudyti. 



{12:41} visų žmonių, todėl giriasi ponai, teisus 

Teisėjas, kuris buvo atidarytas dalykų, kurie buvo paslėpti, 

{12:42} Betook patys pas malda, ir prašė 

jam, kad nuodėmė padaryta visiškai galėtų būti išleistos iš 

atminimas. Be to, kad kilnus Judas kreiptasi žmonėms 

išlaikyti save nuo nuodėmės, forsomuch, kaip jie pamatė prieš 

savo akimis tai, kas buvo perduoti už nuodėmes tų 

kurie buvo nužudyti. 

{12:43} ir kada jis padarė visą rinkimas 

du tūkstančiai drachms sidabro, suma bendrovei 

jis pasiuntė jį į Jeruzalę pasiūlyti nuodėmė siūlo, daro jose 

labai gerai ir sąžiningai, kad jis buvo atsižvelgiant į 

prisikėlimas: 

{12:44}, jei jis nėra tikėjosi, kad tie, kurie buvo nužudyti 

turėtų pakilo vėl, jis buvo nereikalingas ir veltui, 

melstis už mirusiuosius. 

{12:45} ir taip pat, nes jis suvokė, kad ten buvo didelis 

naudai, nustatyta ne tiems, kurie mirė religinis, jis buvo su 
Šventosios ir 

gera mintis. Po to jis padarė suderinimą, 



mirusiųjų, kad jie gali būti išvaduotas iš nuodėmės. 

{13:1}, kad šimtai keturiasdešimt devintaisiais metais, tai buvo 
pasakyta ir 

Judas, kad Antioch Eupator atėjo su labai 

galią į Judo, 

{13:2} ir su juo Lysias jo gynėjas, ir jo valdovas 

reikalų, kurių bet kuris iš jų yra Grecian galios virėjus, 

Šimtas ir dešimt tūkstančių, ir penkių tūkstančių raitelių armija 

ir tris šimtus, o drambliai dviem ir dvidešimt, ir trys 

šimtai vežimų ginkluotųjų su kabliukais. 

{13:3} Menelajas taip pat prisijungė save su jais, o su 

Puikus dissimulation skatinamas Antioch, ne į 

apsaugoti šalį, bet todėl, kad jis manė, kad 

buvo padaryta gubernatoriaus. 

{13:4}, bet karalius karalių persikėlė Antioch proto 

prieš tai blogis vargšelis, ir Lysias informavo karalius 

kad šis žmogus buvo visų blogybių priežastimi, kad karalius 

liepė jam atnešti pas Berea, ir įdėti jį 

mirtis, nes yra toje vietoje. 

{13:5} dabar ten buvo toje vietoje bokšto, kurį sudaro 
penkiasdešimt uolektys 



didelis, pilnas pelenų, ir ji turėjo turas teisine priemone, kuri dėl 

visų pusių pakabinti žemyn į pelenų. 

{13:6} ir kiekvienam asmeniui, kuris buvo pasmerktas, 
šventvagystė, arba 

padarė kitas sunkus nusikaltimas, ten buvo visi vyrai 

traukos jam iki mirties. 

{13:7} tokios mirties tai atsitiko bloga žmogui mirti, 

neturi tiek daug, kaip užkasant į žemę; ir kad dauguma 

teisingai: 

{13:8}, nes jis padarė daugelio nuodėmes 

Aukuras, kurių ugnies ir pelenų buvo šventa, jis gavo 

jo mirties pelenais. 

{13:9} dabar karalius atėjo į barbariškus ir išdidus 

tai daryti daug blogesni žydus, nei padarė savo 

tėvo laiko. 

{13:10} kai Judas suvokiamas, ką jis 

liepė pakviesti Viešpaties naktį daugybė ir 

per dieną, kad jei kada nors bet kuriuo kitu metu, jis būtų dabar 
taip pat gali padėti 

jų yra taške turi būti pradėta iš savo praktikos, iš jų 

šalyje, ir nuo šventyklą: 



{13:11} ir kad jis būtų ne kenčia žmonės, kurie turėjo 

net ir dabar buvo bet, šiek tiek pailsėję, nepriklausomi 

šventvagiškos Tautų. 

{13:12} todėl, kai jie visi padarė tai, ir 

prašė gailestingas Viešpats verkti ir nevalgius, ir 

guli ant žemės trijų dienų ilgai, Judas, turintys 

kreiptasi jas, liepė, jie turi būti pasirengę. 

{13:13} ir Judas, yra atskirai su vyresnieji 

nustatyti, prieš karaliaus priimančiosios turėtų sudaryti 
Judėjoje, 

ir gauti miestą, kad eiti ir pabandyti kovą iš klausimą, 

padėti Viešpaties. 

{13:14} todėl, kai jis padarytas visi į kūrėjas 

pasaulyje, ir ragino savo karių kovoti su manfully, net 

mirčiai, įstatymai, šventykla, miesto, šalies, 

ir Sandraugos, jis camped iš Modin: 

{13:15} ir suteikus imsime joms, 

buvo apie jį, pergalė yra iš Dievo. su labiausiai narsus 

ir pasirinkimas jaunų žmonių išvyko į karaliaus palapinę iš 

naktį ir pobił stovykla apie keturis tūkstančius vyrų, ir 



drambliai, su visais, kad buvo jam chiefest. 

{13:16} ir pagaliau jie alsuoja stovykla su baime ir 

triukšmas, ir paliko su geros sėkmės. 

{13:17} tai buvo padaryta pertrauka nuo tos dienos, nes 

apsaugos Viešpats padarė jam padėti. 

{13:18} dabar Kada karalius ėmėsi skonį, 

vyriškumas žydų išvyko apie imtis iš triumų 

politikos, 

{13:19} ir žygiavo link Bethsura, kuris buvo a 

stipriai laikykite žydų: bet paguldė į skrydžio, nepavyko, ir 

prarado savo vyrų: 

{13:20}, Judas perdavė jiems, kad tai buvo 

tokių dalykų, kaip reikėjo. 

{13:21}, bet Rhodocus, kuris buvo žydų priimančiosios, 

atskleista paslaptis priešų; Todėl jis buvo 

ieškojo, ir kai jie įsigijo jį, jie įdėti jį į 

kalėjime. 

{13:22} karalius elgiamasi su jais Bethsum, 

antrą kartą davė savo ranką, paėmė savo 's, išvyko, kovojo 

Judas, buvo įveikti; 



{13:23} Heardo tai Filipas, kurie buvo likę reikalų, 

Antioch, buvo beviltiškai išlenktas, apstulbintas, intreated, 

Žydai, pateikti save, ir pažadėjo, kad visi vienodos sąlygos, 

su jomis, ir pasiūlė paaukoti, pagerbiami ir 

šventykloje, ir maloniai nagrinėjami vietos, 

{13:24} ir pripažintų gerai, Maccabeus, padarė jam 

pagrindinis reguliatorius nuo Ptolemais iki Gerrhenians; 

{13:25} atėjo į Ptolemais: žmonės ten buvo grieved 
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už paktas; nes jie šturmavo, nes jie būtų 

kad jų paktas negalioja: 

{13:26} Lysias pakilti į sprendimo sėdynės, sakė, kaip 

daug, nes gali būti priežastis, ginant įsitikinęs, 

Spacyfikowany, pagamintas jiems gerai veikiama, sugrįžo į 
Antiochiją. 

Taigi jis nuėjo neliesti karaliaus atėjimo ir išvykstantiems. 

{14:1} po trejų metų buvo Judo informavo, kad 

Demetrijaus sūnus, Seleucus, įvežtos į prieglauda 

nuo Tripolis su didelės galios ir karinio jūrų laivyno, 

{14:2} ėmėsi šalies, ir nužudyti Antioch, ir 



Lysias jo gynėjas. 

{14:3} dabar vienas Alcimus, kuris buvo vyriausiasis kunigas, ir 

turėjo suteršė save sąmoningai laikais jų susimaišymo 

su pagonių, matyti, kad jokiu būdu jis gali išgelbėti 

pats, nei turėti bet didesnę prieigą prie Švento altoriaus, 

{14:4} atėjo į karaliaus Demetrijaus į šimtą ir vieną 

ir penkiasdešimt metų, pateikti jam aukso karūną ir 

Palm, ir taip pat šakos, kurios buvo naudojamos iškilmingai, 

šventyklos: ir taip tą pačią dieną Jis tylėjo. 

{14:5} bet kai turintys Dotarłeś galimybę dar labiau jo 

kvailas enterprize ir vadintis į gynėjui iš 

Demetrijaus, ir paklausė, kaip žydai stovėjo poveikį, ir 

ką jie skirti, jis atsakė į thereunto: 

{14:6} tų žydų, kad jis vadinamas Assideans, kurių 

kapitonas yra Judas Maccabeus, maitina karo ir yra maištinga, 

ir bus ne leiskite pailsėti, būti taikos. 

{14:7} todėl aš netenka mano protėviai ' 

garbę, aš tai aukštos kunigystės, dabar atėjau čia: 

{14:8} pirmosios, iš tiesų nuoširdus rūpintis turiu ką 

susijusius su karaliumi; ir antra, net, kad aš ketina 



mano gera savo tautiečius: mūsų tauta yra į 

nėra mažų kančių per mažmeniniams bendraujant iš jų 

aforersaid. 

{14:9} Taigi, karaliau, matau žinai visus šiuos 

ko, būkite atsargūs, šalies ir mūsų tautos, kuri yra 

kad tu kiekvienoje pusėje, atsižvelgiant į malonės presuoti 

lengvai shewest pas visus. 

{14:10} tol Judas nemirs per amžius, neįmanoma, 

valstybė turėtų būti ramus. 

{14:11} tai ne anksčiau buvo kalbama apie jį, o kiti, 

king's draugai, piktybiškai nustatinėti prieš Judą, padarė 

daugiau smilkalų Demetrijaus. 

{14:12} ir nedelsiant skambinti Samantha, kuris buvo 

drambliai ir padaryti jį valdovų meistras 

Judo, jis pasiuntė jį, 

{14:13} vadas jam žudyti Judas ir sklaida 

jiems, kad buvo su juo, ir kad Alcimus vyriausiasis kunigas 

puiki šventykla. 

{14:14} tada pagonių, kad pabėgo iš Judo nuo 

Judas, atėjo Samantha iš pulkų, galvoju žalos ir 



stichinės nelaimės ot žydai turi būti jų gerovei. 

{14:15} dabar Kada žydai išgirsti Samantha 's ateinant, 

ir kad į pogańskie buvo prieš juos, jie mesti žemės 

ant galvos, ir padarė jį kandžių, turėjo 

nustatyti savo tautą per amžius, ir kurie visada helpeth savo 

dalis su jo buvimo apraiška. 

{14:16} taip kapitono įsakymas jie 

pašalinti straightways iš ten ir atėjo pas 

juos Dessau miesto. 

{14:17} dabar Simono, Judo brolis, tapo mūšis 

su Samantha, bet buvo šiek tiek discomfited per į 

staiga tylą savo priešų. 

{14:18} vis dėlto Samantha, apklausa, vyriškumas 

iš jų, kad buvo su Judas, ir į courageousness, 

jie turėjo kovoti už savo šalį, durst nemėgina šiuo klausimu 

nuo kalavijo. 

{14:19} kodėl jis pasiuntė Posidonius ir Theodotus, 

ir Mattathias, sudaryti taiką. 

{14:20} todėl, kai jos priėmė ilgai diskusijoje 

tuoj po to, ir kapitonas padarė daug 



susipažinti su juo ir paaiškėjo, kad jie visi 

viena proto, jie sutinka, kad paktas, 

{14:21} ir paskyrė dieną susitikti su drauge iš 

patys: ir kai atėjo tą dieną, ir išmatos buvo nustatyti 

vieną iš jų, 

{14:22} Ludas dedamas ginkluotų vyrų paruošta patogi 

vietų, kad kai kurie išdavystę turėtų būti staiga maudosi 

priešų: taip, jie padaryti taikiais konferenciją. 

{14:23} dabar Samantha gyventi Jeruzalėje, ir nebuvo jokių 

skauda, bet išsiųstas toli žmonių, kurie atėjo flocking pas jį. 

{14:24} ir jis noriai neturėtų Judas iš savo 

akyse: nes jis myli žmogų iš savo širdies 

{14:25} jis girdi jo taip pat imtųsi žmona, ir gimsta 

Vaikai: taip jis vedė, buvo tylus ir dalyvavo šiame gyvenime. 

{14:26}, bet Alcimus, suvokti meilės, kuri buvo 

tarpe jų vartojimą bei su TXA paktas, buvo 

padarė, atvyko į Demetrijaus ir jam pasakė, kad Samantha buvo 

ne gerai paveikė link valstybės nuosavybėn; už tai jis buvo 
įšventintas 

Judas, išdavikas į savo sferą, kad karaliaus įpėdinis. 



{14:27} tada karalius yra pyktis ir išprovokavo su 

kaltinimai dėl piktojo žmogus parašė Samantha, 

kuris nurodo, kad jis buvo daug nepatenkintas paktas, 

ir vadovavimo jam, kad jis turėtų siųsti Maccabeus 

visi skuba pas Antiochijos kalinys. 

{14:28} nagrinėdamas tai Samantha paaiškėjo, jis buvo 

daug apstulbintas savyje, ir jį paėmė žiauriai jis 

turėtų būti negaliojantis straipsnių, kuriuose buvo susitarta, kad 

vyras yra be kaltės. 

{14:29}, bet todėl, kad nebuvo jokios kovos prieš į 

karalius, jis stebėjo savo laiko atlikti tai, ką iš politikos. 

{14:30} nepaisant to, kada Maccabeus pamatė, kad 

Samantha pradėjo būti nelydus pas jį, ir kad jis nuoširdžiai 
ragino 

juo labiau grubiai, nei jis buvo įpratęs, suvokti, kad tokie 

rūgštus elgesio atvyko ne iš gero, jis subūrė ne per 

kelias iš jo vyrus, ir pats pasitraukė iš Samantha. 

{14:31} bet kita vertus, žinant, kad jis buvo ypač 
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išvengti Judas' politika, atėjo į Didysis ir Šventasis 



šventykloje, ir liepė kunigai, kurie buvo pasiūlyti jų 

įprasta aukas, teikti jam vyras. 

{14:32} ir kada jie pažadėjo, kad jie negalėjo pasakyti, 

tais atvejais, kai vyras buvo kam jis siekė, 

{14:33} ištiesė dešinę ranką link to 

šventykloje, ir padarė priesaiką, tokiu būdu: jei jūs taip ne 

gelbėk mane Judas kaip kalinys, bus nustatyti šio Dievo 
šventykla 

net su žeme, ir aš sugriauti prie altoriaus, ir 

stačias pastebimas šventyklos pas Bacchus. 

{14:34} po šiais žodžiais jis išvyko. Tada kunigai 

pakėlė rankas į dangų, ir prašė jį, kad 

Kada nors buvo gynėjas savo tautos, suprantama, tokiu būdu; 

{14:35} tu, Viešpatie, visų dalykų, kuriems tu reikia 

nieko, buvai su malonumu pastebi kad tavo būstą šventykla 

turėtų būti tarp mūsų: 

{14:36} todėl dabar, Viešpatie Šventoji visus šventumo, laikyti 

Šie namai kada nors nesuteptas maldingumas, kuris pastaruoju 
metu buvo valomos, ir 

sustabdyti kiekvieną nepelnytas burną. 



{14:37} dabar ten buvo apkaltintas pas Samantha vienas Sole e 
Mare, 

vienas iš Jeruzalės, mylėtojas, savo tautiečius, vyresnieji 

ir vyras labai gerą pranešimą, kuris už jo malonės buvo 

vadinamas žydų tėvas. 

{14:38}, ankstesniais laikais, kai jie negali išmaišyti 

patys su pagonių, jis jau buvo kaltinami 

Judaizmas, ir padarė drąsiai jeopard savo kūną ir gyvenimą su 
visais 

vehemency žydų religijai. 

{14:39} Taigi Samantha, pasirengę pripažinti neapykantos jis 

tik pas žydus, Išsiųsta virš penkių šimtų vyrų karo 

priimti jį: 

{14:40} nes jis manė, atsižvelgiant jį padaryti žydai 

daug skauda. 

{14:41} dabar Kada daugybė būtų imtasi, 

bokštas, ir smarkiai neveikia į išorinių durų ir Marius 

kad ugnis turetu buti sudeginti jį, jis buvo pasiruošęs būti 

dėl kas pusę sumažėjo po kardu; 

{14:42} renkasi o mirti manfully, kaip kad būna 

į rankas, blogis, kad bus piktnaudžiaujama kitaip nei 



beseemed jo tauriųjų gimimo: 

{14:43}, bet trūksta jo insulto per skubėjimą, į 

daugybė taip pat skuba per duris, jis vyko drąsiai iki 

sienos, ir mesti save manfully tarp į 

storiausias iš jų. 

{14:44} bet jie greitai duoti atgal, ir vietos yra 

padarė, jis nukrenta žemyn, į tuščia vieta tarp. 

{14:45} vis dėlto, nors ir nebuvo dar kvėpavimas per 

jo, yra uždegimas su pykčio, jis prisikėlė ir nors jo 

kaip antgaliai vandens apsipylė krauju, o jo žaizdomis buvo 

sunkus, tačiau jis tęsėsi per viduryje, būriuotis; ir 

stovint ant stačios uolos, 

{14:46} kai kaip jo kraujas buvo dabar visai dingo, jis 

nupeštos, jo viduriai, ir į juos abu jo rankose, 

jis mesti juos į būriuotis ir skambinimo Viešpačiui 

gyvenimo ir dvasios atkurti jam tie vėl, jis taip mirė. 

{15:1} bet Samantha, Pasisakymai, kad Judas ir jo kompanija 

buvo stiprus vietose apie Samaroje, išspręsta be 

bet koks pavojus nustatyti jiems šabo dieną. 

{15:2} vis žydų, kurie buvo priversti eiti 



su juo pasakė, O sunaikinti ne taip žiauriai ir barbarously, bet 

suteikti garbės, kad dieną, jis, kad mato viską, 

garbė šventyklos visų kitų dienų. 

{15:3} tada labiausiai nemalonus vargšelis reikalavo, jei 

ten buvo galingas vieną danguje, kad liepė, 

šabo dieną, turi būti nuolat. 

{15:4} ir kai jie pasakė, kad yra danguje gyvenimo 

Viešpatie, ir galinga, kurie įsakė septintąją dieną bus 

laikoma, kad: 

{15:5} tada sako kita, ir aš taip pat esu galinga ant 

žemėje, ir aš komanda imtis ginklų ir daryti karaliaus 

verslo. Dar jis gavo neturėtų jo bloga valia. 

{15:6} Taigi Samantha viršijimą išdidumas ir puikybė 

nustatyta, kad nustatyti jo pergalė per publick paminklas 

Judas ir tais, kurie buvo su juo. 

{15:7}, bet Maccabeus buvo kada nors tikrai pasitikėjimą, kad 

Viešpats jam padėtų: 

{15:8} kodėl jis ragino savo tautą ne bijoti, 

ateina pagonis prieš juos, bet prisiminti, kad 

padėti, seniau jie gavo iš dangaus, 



ir dabar galima tikėtis pergalės ir pagalba, kuri turėtų ateiti 

pas juos nuo Visagalio. 

{15:9} ir taip patogiau juos iš įstatymo ir 

pranašai, ir jais sutaisymą proto kovų, 

jie laimėjo pirmiau Jis sutvėrė linksmas. 

{15:10} ir kai jis buvo maišomas nesiryžo, atidavė 

juos nemokamai, shewing juos therewithall melas 

prie pagoniško ir priesaikas pažeidimu. 

{15:11}, Taigi jis ne tiek ginkluoti kiekvieną iš jų, 

su gynyba, skydai ir spears, kaip patogiai ir 

gerus žodžius: ir be to, jis pasakė jiems vertas svajonė 

nuomone, tartum ji buvo iš tikrųjų, Taigi, nebuvo tam 

šiek tiek džiaugtis jais. 

{15:12} ir tai buvo jo vizija: kad Onias, kuris turėjo 

buvo vyriausiasis kunigas, yra Doras ir geras žmogus, Šventasis 

pokalbis, švelnus būklė, gerai kalba taip pat, ir 

darė iš vaiko visais punktais dorybės, ūkį iki jo 

rankas meldėsi už visas kūnas, žydai. 

{15:13} tai padaryti, kitaip kaip būdu ten atsirado žmogus 

pilkos plaukai, ir didesnė kaip šlovingą, kurie buvo yra 



Nuostabus ir puikus didybę. 

{15:14} tada Onias atsakė, sakydamas: tai yra meilužis 

broliai, kurie prayeth daug žmonių, ir dėl to 

Šventasis miestas, su naminiu, Jeremias Dievo pranašas. 

{15:15} whereupon Jeremias laikydami pirmyn Dešine ranka 

davė Judas aukso, ir suteikiant jam kalbėjo taip, kardas 

{15:16} imtis šis Šventasis kardas, dovana iš Dievo, kad 

kuris tu būsi žaizdos priešai. 

{15:17} Taigi yra gerai nuraminti žodžiais, kuriais 
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Judas, kuris buvo labai geras, ir galima maišyti juos iki 

Apdovanotas Narsos, ir skatinti jaunų žmonių širdyse jie 

nustatomas ne pikis stovykla, bet drąsiai kiršinti 

juos, ir manfully pabandyti šį klausimą iš konflikto, nes, 

miesto ir šventyklą ir šventyklos buvo pavojuje. 

{15:18}, pasirūpinti, kad jie paėmė už savo žmonos ir 

jų vaikai, broliai, ir žmonės, buvo bent jau sąskaitoje 

su jais: bet buvo didžiausia ir pagrindinė baimė dėl 

šventyklą. 

{15:19} taip pat tie, kurie buvo mieste buvo ne mažiau kaip 



priežiūra, kad nerimauja dėl konflikto užsienyje. 

{15:20} ir dabar, nes visi pamačiau koks turėtų būti į 

bylos nagrinėjimą ir priešų buvo jau eiti šalia, ir kariuomenė 

buvo nustatyti masyvo, ir žvėrys, patogioje vietoje, ir 

raitelių nustatyti sparnus, 

{15:21} Maccabeus, matydamas ateinant žmonių minia, 

ir narų pasirengimą, šarvai, ir nurimo 

žvėrys, ištiesė savo rankas link dangaus, ir 

pakvietė Viešpaties, kad veikia stebuklai, žinant, kad 

pergalė ateis ne ginklais, bet net jei jis seemeth gera 

jo, jis duoda ją pvz., yra vertas: 

{15:22} todėl jo malda, jis sakė po tokiu būdu; 

Viešpatie, tu didst siųsti tavo angelas Ezekias laiku 

Judėjos karalius ir didst nužudė Sennacherib kompiuterio, 

šimtai ma˛daug ir penkių tūkstančių: 

{15:23} Taigi dabar, Viešpatie, dangaus, siųsti į 

Geras angelas prieš mus baimės ir baimės jiems; 

{15:24} ir per tavo rankos gali tegul tie būti 

ištiktas su teroro, kurie ateina su tavo šventa tauta 

piktžodžiauti. Ir jis baigėsi tokiu būdu. 



{15:25} tada Samantha ir tie, kurie buvo su juo atėjo 

pirmyn su vamzdžiais ir dainas. 

{15:26} bet Judas ir jo bendrovė susidūrė su 

priešų pritaikymo ir malda. 

{15:27}, kad kovos su savo rankas, ir girdi, 

Dievui savo širdį, jie nužudė ne mažiau kaip trisdešimt ir 

penki tūkstančiai vyrų: už per Dievo išvaizdos jie 

buvo labai plojo. 

{15:28} dabar kai mūšis buvo padaryta, grįžta vėl 

su džiaugsmu, jie žinojo, kad Samantha guli negyvas jo laikymo 
diržai. 

{15:29} tada jie padarė didelę šaukti ir triukšmo, 

giriasi visagalis savo gimtąja kalba. 

{15:30} ir Judas, kuris kada nors buvo vyriausiasis gynėjas, 

piliečiams, tiek kūno ir proto, ir toliau jo 

meilės link savo tautiečių visą savo gyvenimą, liepė 

nukirsti Samantha 's vadovas ir jo ranka, su pečių, 

ir parveža į Jeruzalę. 

{15:31}, kai jis buvo ten, ir ragino juos savo 

tautos kartu, ir nustatyti kunigai iki altoriaus, jis siunčiamas 



jiems tai buvo bokštas, 

{15:32} ir shewed juos šlykštus Samantha galvos, ir 

ranką, kad blasphemer, kurią su pasididžiavimu brags jis 

ištiesė prieš šventyklą Visagalio. 

{15:33} ir kada jis turėjo sumažinti liežuvį, 

bezbożnych Samantha, jis įsakė, kad jie turėtų suteikti jai iš 

gabaliukų vištos ir gaidžiai, ir pakabinti jo atlygis 

beprotybė prieš šventyklą. 

{15:34}, kiekvienas vyras gyrė link dangaus, 

šlovės Viešpaties, sakoma, palaimintas būti tas, kas turi saugoti 
savo 

vieta nieskalane. 

{15:35}, jis taip pat pakartas Samantha 's galvos ant bokšto, 

yra akivaizdus ir akivaizdus ženklas pas visų pagalbos, ponai. 

{15:36} ir jie įšventintas su bendrojo dekreto, 

jokiu būdu negali leisti tą dieną praeiti be iškilmingai, bet ir 

švęsti trisdešimtą dieną dvylikto mėnesio, kuris į 

Sirijos kalba vadinama Adar, dieną prieš Mardocheus' 

dieną. 

{15:37} ji su Samantha buvo: ir nuo to laiko 



atgal Hebrajai buvo miesto jų galioje. Ir čia bus 

Aš padaryti galą. 

{15:38} ir jei aš padariau gerai, ir kaip dera, 

istorija, tai yra tai, ką aš norim: bet jei slenderly ir meanly, 

tai yra tai, ką aš galėčiau pasiekti pas. 

{15:39}, nes ji yra, skaudus gėrimas vynas ar vanduo atskirai; 

ir kaip vyną sumaišyti su vandeniu yra malonus, ir patinka 

skonis: vis tiek kalbėjimo smulkiai įrėminti patinka ausys 

juos skaityti istoriją. Ir čia turi būti nutraukti 
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