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1 Maccabees 

Maccabees pirmā grāmata 

{1:1} un tas notika pēc tam, kad šī Aleksandrs Filipa dēls, 

Maķedoniešu, kas nāca no zemes Chettiim, bija 

smitten Darius karalis persieši un Medes, ka viņš 

valdīja viņa vietā pirmo pāri Grieķijai, 

{1:2} padarīja daudz karu un ieguva daudz spēcīgu tilpnēs, 

un pagrieziet no zemes ķēniņi 

{1:3} pārdzīvoja no zemes galiem un paņēma 

grunts daudzu tautu, insomuch ka zeme bija kluss 

priekšā; un tad viņš bija cildens un viņa sirds 

pacēla uz augšu. 

{1:4} viņš savāca vareno spēcīga uzņēmēja un lēma, 

valstīm un tautām un karaļi, kas kļuva 

pietekas sacīja viņam. 

{1:5} un pēc šīm lietām viņš samazinājās slims un uztver 

ka viņam jāmirst. 



{1:6} wherefore nosauca par saviem kalpiem, piemēram, bija 

godājams, un bija paņēmis līdzi no savas 

Jaunatne, un pavērās viņa valstībā, starp tām, kamēr viņš bija 

vēl dzīvs. 

{1:7} tik Aleksandrs valdīja twelves gados, un pēc tam nomira. 

{1:8} un saviem kalpiem kailas noteikums katram savā vietā. 

{1:9} un pēc viņa nāves, tie visi pēc vainagi 

sevi; tā darīja viņu dēliem pēc tās daudzus gadus: un 

zemes tika reizināta ļaunumu. 

{1:10} un tur nāca no viņiem ļaunuma sakne 

Antiochus Epiphanes, Antiochus karaļa dēls surnamed 

kurš bija gūstā pie Romas un viņš reigned 

simti un trīsdesmit un septīto Karalistes gadu 

Grieķi. 

{1:11} šajās dienās tur izgāja no Izraēlas nelabs vīriešu 

kas pārliecināja, ka daudzi, sakot, ļaujiet mums iet un veikt 

derību ar pagānu, kas ir ap mums:, jo 

mēs devāmies ceļā no tām mums ir bijis daudz skumjas. 

{1:12}, tāpēc šo ierīci ar prieku viņiem labi. 

{1:13}, tad šeit, dažiem cilvēkiem bija tik uz priekšu 



ka viņi devās uz king, kas viņiem deva atļauju to darīt 

pēc pagānu rīkojumus: 

{1:14} un tad uzcēla vieta vingrinājumā apskatīto 

Jeruzālemes pagānu muitas: 

{1:15} un darīja sevi uncircumcised, atstāja 

svēts pakts un pievienojās paši pagāns, 

un pārdeva to darīt nedarbus. 

{1:16} tagad, kad Karaliste tika izveidota pirms 

Antiochus, viņaprāt, valdīt pār Ēģipti, ka viņš varētu 

ir divām realms valdīšana. 

{1:17} wherefore viņš stājās Ēģipte ar lielu 

daudziem, ar kaujas ratus, un ziloņiem un jātniekus, un 

lielas flotes, 

{1:18} un karu pret Ptolemee karalis Ēģiptes lika: 

taču Ptolemee bija bail par viņu un aizbēga; un daudzi bija 

līdz nāvei ievainots. 

{1:19} tādējādi viņi ieguva spēcīgu pilsētām zemes Ēģipte 

un viņš ņēma grunts, to. 

{1:20} un pēc tam, kad šī Antiochus bija smitten Ēģipte, viņš 



atkal atgriezās savā simt četrdesmit trešajā dzīves gadā, un 
devās 

augšup pret Izraēlu un Jeruzalemi ar lielu daudziem, 

{1:21} lepni stājās patvērumu un paņēma 

prom zelta altāra un svečturis gaismas, un viss 

pantu, kuģiem 

{1:22} un satura shewbread un liet 

kuģiem, un mēģenes. un zelta un plīvuru, kvēpekļus 

un vainagu un zelta rotājumiem, kas bija pirms 

templī, viss, ko viņš novilka. 

{1:23} viņš ņēma arī sudraba un zelta, un 

dārgakmeņi kuģiem: ņēma slēpto dārgumiem, kas viņam 

atrasts. 

{1:24} un ja plakangalvis būtu paņēmis visu prom, viņš devās uz 
savu 

paša zemi, kam veikts liels slaktiņu un runā ļoti 

lepni. 

{1:25} tāpēc tur bija liels sēras, Izraēlā, 

katrā vietā, kur tie; 

{1:26} lai sēroja prinči un vecajiem, Jaunavas 

un jauni vīrieši veica bezspēcīgs, un sievietes skaistumu 



tika mainīts. 

{1:27} katru līgavainis paņēma vaimanas, un viņa 

kas sēdēja savā kāzu istabā bija smagumu, 

{1:28} zeme tika pārvietota arī iedzīvotāju 

pantu, un Jēkaba mājas bija nokrauts ar 

apjukums. 

{1:29} un pēc divu gadu termiņa beigām pilnībā nosūtīts karalis, 
viņa 

cieņu, unto Juda, pilsētas galvenais savācējs, kurš nāca 

Jerusalem, ar lielu daudziem, unto 

{1:30} un zobins miermīlīgi vārdus sacīja, bet visi bija 

viltu:, kad viņi bija devusi viņu ticība, viņš nokrita 

pēkšņi pie pilsētas, un cirta ļoti sāpīga, un 

iznīcināts daudz cilvēki Izraēlā. 

{1:31} un tad, kad viņš ir sācis ar laupījumu no pilsētas, viņš 

to uz uguns un nojauca māju un tās sienām 

katrā pusē. 

{1:32}, bet sievietes un bērnus paņēma tie nebrīvē, un 

piederēja lopus. 

{1:33} tad builded tie David pilsēta ar lielisku 



un stipra sienu un ar vareno torņiem un padarīja to 

spēcīgu turēt uz tiem. 

{1:34} un ielika tajā grēcīgs tauta, ļaundariem, 

un paši tajos bagātināti. 

{1:35} tie saglabāti arī ar bruņas un victuals, un 

kad viņi bija sapulcējušies kopā ar laupījumu no Jeruzalemes, 

viņi nolika tos tur augšā, un tātad tie kļuva iekaisušas lamatas: 
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{1:36} jo tā bija vieta, kur gaidīt slēpnī pret 

patvērumu, un ļauno pretinieks uz Izraēlu. 

{1:37} tādējādi viņi novietni nevainīgu asiņu katrā pusē 

patvērumu, un tas aptraipīts: 

{1:38} Insomuch, ka Jeruzalemes iedzīvotāji bēga 

jo no tiem: un tad pilsēta tika veikts 

svešiniekiem, apdzīvošanai un kļuva par dīvaini, tiem, kas 

piedzima, viņai; un viņas pašas bērni atstājuši. 

{1:39} viņas svētnīca bija noteikts atkritumu tuksnesī, kā viņas 

svētkos bija pārvērtusies sēras, viņas sabbaths stājas 

pārmest par necienīgu izturēšanos pret viņas gods. 

{1:40} kā tas bija viņas slava, tā bija viņas dishonour 



palielinājās, un viņas Ekselence bija pārvērtusies sēras. 

{1:41} Turklāt karalim Antiochus rakstīja visa viņa 

Karaliste, ka visiem jābūt viena tauta, 

{1:42} un katram vajadzētu atstāt viņa likumiem: Tātad visu 

pagāns vienojās saskaņā ar karaļa bauslis. 

{1:43} Jā, daudzi arī no Israelites piekritis viņa 

reliģija, upurēt sacīja elkiem un apgānīts sabatu. 

{1:44} jo karalis bija nosūtījis vēstules ar kurjeriem, unto 

Jeruzalemi un pilsētām, Juda, kas tie būtu jāievēro 

dīvaina zeme, likumi 

{1:45} un aizliegt sadegušo piedāvājumus un upuri, un 

dzērienu piedāvājumu, templī; un ka tie būtu pasaulīgā 

sabbaths un festivāla dienās: 

{1:46} un piesārņo patvērumu un svēti cilvēki: 

{1:47} iestatīt altāri, un biržu un elkiem, kapelām un 

upurēt cūku ir miesa un netīro zvēri: 

{1:48}, ka viņi arī atstāt savus bērnus 

uncircumcised, un padarīt viņu dvēseles pretīgs ar visām 

uncleanness un zaimošana veidu: 

{1:49} līdz galam tie varētu aizmirst likumu un mainīt 



visus rīkojumus. 

{1:50} un kurš varētu darīt saskaņā 

karalis bauslis viņš teica, viņam jāmirst. 

{1:51} izveides veidā viņš atrakstīja visa viņa 

Karalistē un iecēla pārraugi pār visiem cilvēkiem 

komandējošs Juda upurēt, pilsētas, pilsētas pilsētās. 

{1:52} tad sacīja viņiem, daudzi cilvēki bija sapulcējušies 

lai asprātība ikkatrs, kas atstāja likumu; un tāpēc viņi 

apņēmusies ļaunumu zemei; 

{1:53} un Israēla iebrauca slepenas vietas, pat 

neaizskarami tie varētu bēgt nosalušas. 

{1:54} tagad Casleu mēneša piecpadsmitajā dienā, 

simt četrdesmit un piekto gadu, tās izveidojušas riebīgu 

bēdas uz altāra un builded elku altārus visā 

Juda pilsētās katrā pusē; 

{1:55} un sadegušo vīraks pie savas mājas durvīm un 

uz ielas. 

{1:56} un kad viņi bija iznomāt gabalos grāmatas 

likums, kuru viņi atrada, viņi tos sadedzina ar uguni. 

{1:57} un kurš tika atrasts ar kādu grāmatu 



derība, vai, ja tādi ir apņēmusies ar likumu, karalis 

bauslis bija, ka tām jāievieš viņu līdz nāvei. 

{1:58} tādējādi viņi savas iestādes, unto Israēla 

katru mēnesi, lai tik daudz, kā tika konstatēts pilsētās. 

{1:59} pieci un divdesmitā diena mēnesī tie 

did upurēt pret elks altāri, kas bija uzlikts uz altāra 

Dievs. 

{1:60} kuru laikā, saskaņā ar bauslis 

viņi iegulda līdz nāvei dažām sievietēm, kas bija izraisījis to 

bērni ir apgraizīts. 

{1:61} un tie bija pakārti bērniem par viņu kakliem un 

rifled savas mājas un pagrieziet tos, kas bija apgraizīti 

tos. 

{1:62} Howbeit, daudzi Izraēla tika pilnībā atrisinātas un 

apstiprināta paši ēst jebkurš netīra lieta. 

{1:63} Wherefore drīzāk mirt, ka viņi varētu nebūt 

aptraipīts ar gaļu, un ka viņi varētu ne pasaulīgā Svētā 

pakts: tad viņi nomira. 

{1:64} un tur bija ļoti liels sašutums pret Izraēlu. 

{2:1} tolaik radās Mattathias, Jāņa dēls 



Simeon, Joarib, dēli priesteris dēlu no 

Jeruzalemi un dzīvoja, Modins. 

{2:2} un viņam bija pieci dēli, Joannan, Caddis sauc: 

Simon {% 2: % 3}; sauc par Thassi: 

{2:4} Jūdas, kurš sauca Makabejs: 

Elesars {2:5}, sauc par Avaran: un Jonathan, kuru 

uzvārds bija Apphus. 

{2:6} un ieraudzījis zaimu, kas bija 

Juda un Jeruzalemes, izdarīts 

{2:7} viņš teica: bēdas ir man! kālab bija dzimis redzēt 

šo postu, mana tauta, un svētās pilsētas, un vērsusi uzmanību 

tur, kad tas taisīts ienaidnieks, plaukstā un 

svētnīcas plaukstā svešiniekiem? 

{2:8} viņas templis ir kļuvusi kā cilvēks bez krāšņumā. 

{2:9} viņas brīnišķīgo kuģi prom ienesa nebrīvē, 

viņas bērniem ir krituši pa ielām un viņas jaunekļi ar 

zobenu no ienaidnieka. 

{2:10} kāda tauta nav darījis bijusi daļu savu valstību 

un dabūt viņu laupījumu? 

{2:11} viņas rotājumi ir anulēta; bezmaksas 



sieviete, viņa ir kļuvusi par bondslave. 

{2:12} un, Lūk, mūsu patvērumu, pat mūsu skaistuma un 

mūsu slavas, ir noteikta atkritumu un pagāniem ir profaned to. 

{2:13} kādā sakarā tāpēc mēs dzīvosim ilgāk? 
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{2:14} tad Mattathias un viņa dēli iznomāt savas drēbes, 

un uzvilka sackcloth sēroja ļoti smagi. 

{2:15} nozīmē vienlaikus karaļa amatpersonas, piemēram, 

piespiest cilvēkus uz sacelšanos, nāca uz pilsētu Modins, 

padarītu tos ziedot. 

{2:16} un tad, kad daudzi Izraēla nāca unto tos, 

Mattathias arī un viņa dēli nāca kopā. 

{2:17} tad karaļa amatpersonas atbildēja un sacīja 

Mattathias par šo gudrs tu esi valdnieks un cienījama 

un liels cilvēks šajā pilsētā, un stiprināt ar dēliem un 

brāļi: 

{2:18} tagad tāpēc tu brauc, tas pirmais, un atbilst 

karaļa bauslis, tāpat kā visas pagānu darījis, 

Jā, un Juda vīriešiem, un piemēram, palikt 

Jeruzaleme: Tātad būsi tu un tavs nams tiks skaits 



karaļa draugiem, un tu un tavs bērniem ir 

pagodināts ar sudraba un zelta, un daudz atlīdzības. 

{2:19} tad Mattathias atbildēja un runāja ar skaļu 

balss, gan visām tautām, kas pieder pie karaļa 

valdīšana paklausa viņam, un kritumu prom katru vienu no 

viņu tēvi un dot piekrišanu viņa reliģija 

baušļi: 

{2:20} vēl būs man un maniem dēliem un staigāt mani brāļi 

mūsu tēvu mēru. 

{2:21}, Dievs pasarg, ka mums vajadzētu pamest likuma un 

rīkojumus. 

{2:22} mums būs nevis klausīties ķēniņa vārdiem, lai dotos 

no mūsu reliģiju, labajā vai kreisajā pusē. 

{2:23} tagad, kad viņš bija pametis, runājot šos vārdus, tur 

nāca viens no ebrejiem ir visu aktuāli upurēt par 

altāra, kas bija pie Modins, saskaņā ar karaļa 

bauslis. 

{2:24} kuru lieta, kad redzēju Mattathias, viņš bija 

iekaisusi, ar dedzību, un viņa groži trīsēja, nedz viņš drīkstēja 

atvairīt shew dusmas saskaņā ar spriedumu: mērķi 



viņš vadīja, un pagrieziet viņam pret altāri. 

{2:25} arī karaļa komisārs, kurš spiests 

vīri upurēt, viņš nogalināja tajā laikā un altāra pusi, viņš 

nojauca. 

{2:26} tādējādi risina viņš zealously Dievu tāpat kā tiesību 

Phinees unto Zambri darīja Salom dēls. 

{2:27} Mattathias un raudāja visā pilsētā ar 

skaļā balsī, sacīdams: kurš ir cītīgs likumu, un 

maintaineth pilsētas mēru, ļaut viņam sekot man. 

{2:28} lai viņš un viņa dēliem viņš bēga uz kalniem, un pa kreisi 

viss, kas kādreiz tie bija pilsētā. 

{2:29} tad daudz kas pieprasīti tieslietu un spriedumu 

iegāja tuksnesī, pakavēties tur: 

{2:30} gan viņi, un viņu bērniem un viņu sievas; un 

savus lopus; jo kaitēm palielinājās pušums pēc tiem. 

{2:31} tagad, kad tas bija teicis karaļa ierēdņi, un 

uzņēmēja, kas atradās Jeruzālemes pilsētas David, ka dažu 

vīri, kas bija salauzusi karaļa bauslis, bija aizgājuši 

lejup pa slepenās vietiņas tuksnesī, 

{2:32} tās veicis pēc tām lielu skaitu, un 



ņemot tos pārņemti, viņi apmetušies pret viņiem, un 

sabata dienā, kas karā pret viņiem. 

{2:33} un viņi sacīja viņiem: dariet, ko jūs esat 

līdz šim pietiekama; nākam un darīt saskaņā 

bauslis karalis, un tu dzīvosi. 

{2:34}, bet viņi teica, mēs nenonāks atpakaļ, ne 

mēs karaļa bauslis, lai pasaulīgā sabata diena. 

{2:35} tad tie deva viņiem cīņā ar visiem ātrumu. 

{2:36} howbeit, viņi atbildēja, ka viņiem nav, nedz nodot tās 

vietās, kur tie atradās slēpa akmens pie viņiem, kā arī tika 
apturēta; 

{2:37} bet teica: Ļaujiet mums iet bojā visi mūsu innocency: 
debesīs 

un zemes būs liecināt par mums, ka ye laiž mūs uz nāvi 

nepamatoti. 

{2:38} tāpēc tās palielinājās līdz pret viņiem cīņā par 

Sabats, un viņi nogalēja, ar viņu sievas un bērni 

un lopus, tūkstošiem cilvēku skaitu. 

{2:39} tagad, kad Mattathias un viņa draugiem, kas saprot 

Šajā sakarā, tie sēroja par tiem labi pušums. 

{2:40} un viens no tiem teica, ja mēs visi kā 



mūsu brāļi ir darījuši un nav cīņa par mūsu dzīvi un likumi 

pagāns, pret viņiem tiks tagad ātri saknes mūs no 

zeme. 

{2:41} tolaik tādēļ viņi izsludinājusi, sakot: 

Kurš ir ieradies, lai padarītu kaujas ar mums par sabatu 

diena, mēs cīņa pret viņu; ne mums mirs, kā mūsu 

brāļi, kas tika nogalināts im slepenās vietiņas. 

{2:42} tad tur nāca unto viņam uzņēmums 

Assideans, kurš bija vareno vīrieši Izraēla, pat visi, piemēram 

bija brīvprātīgi veltīts unto likumu. 

{2:43} arī visi tie, kuri bēga vajāšanas pievienojās 

sev sacīja viņiem, un sacīja viņiem palikt. 

{2:44} lai viņi apvienojuši savus spēkus un cirta grēcīgs vīriešiem 

savas dusmas un ļaundariem savas dusmas: bet pārējie 

aizbēga uz pagānu nosalušas. 

{2:45} tad Mattathias un viņa draugiem tur iet apkārt, 

un velk uz leju altāru: 

{2:46} un ko bērni soever tie rasts 

krastu Izraēla uncircumcised, tiem tie apgraizīts 

varonīgi. 



{2:47} viņi turpināja arī pēc lepoties vīriešiem un 

darba uzplauka to rokā. 

{2:48} tā piedzītas no rokas likums 

Pagāniem, un no karaļiem rokas ne tie cieta 

grēciniekam triumfs. 

{2:49} tagad, kad laiks tuvojās, Mattathias 

būtu jāmirst, viņš sacīja saviem dēliem tagad darījis lepnums un 

pārmetums gotten stiprumu un iznīcināšanas laiku un 

dusmas un sašutumu: 
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{2:50} tagad tādēļ, maniem dēliem, būs ye cītīgs likumu, 

un dot savu dzīvi par savu tēvu mēru. 

{2:51} zvanu piemiņas kādu tiesību aktu, mūsu tēvi 

savu laiku; Tātad tu saņem liels gods un 

mūžīgu vārdu. 

{2:52} tika konstatēts visuzticīgākie kārdinājumu, ne Abraham 

un tas bija aprēķinātās unto viņam taisnības? 

{2:53} Joseph viņa ciešanas laikā tur 

bauslis veica lord no Ēģiptes. 

{2:54} Phinees mūsu tēvs ir bijis centīgs un dedzīgs 



iegūst mūžīgu priesterības pilsētas mēru. 

{2:55} Jēzus vārds izpildei tika veikts tiesnesis 

Izraēla. 

{2:56} Caleb, lieciniece pirms draudze 

saņemto zemes mantojumu. 

{2:57} David ir žēlsirdīgs piederēja troņa 

mūžīgo Karalistē. 

{2:58} Elias ir cītīgs un ugunīgo likumu tika 

atbalstīts debesīs. 

{2:59} Ananias, Azarias un Misael, ko domāt, bija 

izglāba no liesmu. 

{2:60} Daniel par viņa innocency tika piegādāts no 

lauvas mutes. 

{2:61} un tādējādi uzskata, ka ye visā visu vecumu cilvēkiem, kas 

neviens, kas pakļauj viņu uzticību viņam ir jāpārvar. 

{2:62} bailes nav, tad grēcīgs cilvēks vārdus: viņa 

slava ir mēslu un tārpiem. 

{2:63} pa dienu viņš atceļ uz augšu un uz rītdienu viņš dara 

nevar atrast, jo viņš atgriezās viņa putekļus, un viņa 

doma ir pienācis nekas. 



{2:64} Wherefore jūs mani dēli būtu drošsirdīgs un shew 

sev vīru vārdā likuma; ko tas nozīmē ye 

iegūt slavu. 

{2:65} un redzi, es zinu, ka jūsu brālis Simon 

padomu dot auss sacīja viņam vienmēr cilvēks: viņš ir 

tēvs sacīja jums. 

{2:66} kā Judas Maccabeus, viņš darījis bijis varens un 

stiprs, pat no jaunības līdz: ļaut viņam būt kapteinis, un 

cīņa cīņa par cilvēkiem. 

{2:67} veikt arī sacīja jums visiem tiem, kas ievēro likumu, 

un atriebt jūs nepareizi jūsu cilvēki. 

{2:68} atlīdzība pilnībā pagāns un veikt uzmanību, lai 

likums baušļus. 

{2:69}, tāpēc viņ svētīja viņus un bija sapulcējušies, lai viņa 

tēvi. 

{2:70} un viņš nomira savā simt četrdesmit sestajā gadā, 

un viņa dēli apglabāja savu tēvu pie sepulchres 

Modins, un visas Izraēlas padarīja lielas vaimanas par viņu. 

{3:1} tad sauc savu dēlu Jūdas Maccabeus, pieauga 

viņa vietā. 



{3:2} un viņa brāļi palīdzēja viņam, tāpat _ kā visi tie 

kas notika ar viņa tēvs un viņi cīnījās ar mundrums 

cīņa par Izraēlu. 

{3:3} tik viņš gat cilvēku liels gods un uzlika uz 

breastplate kā milzis, un viņa kareivisks iejūgs girt par 

un viņš lika cīņām, aizsargājot uzņēmējas ar zobenu. 

{3:4} viņa darbojas, viņš bija kā lauva, un tāpat kā lauvas whelp 

rūkšana pakaļ savam upurim. 

{3:5} jo viņš veicis ļauno, un lūdza tos, 

un deg tiem, kas aizkaitināts, savai tautai. 

{3:6} wherefore nelabs joprojām baidās no viņa, un 

visas netaisnību darbiniekiem bija satraukta, jo pestīšanas 

uzplauka rokā. 

{3:7} viņam bija sāpīgi redzēt arī daudzi karaļi un lika Džeikobs 
priecīgi 

ar savām darbībām un viņa piemiņas ir laimīgs uz visiem 
laikiem. 

{3:8}. Turklāt viņš gāja cauri pilsētām, Juda, 

iznīcinot neticīgs ārpus tām un sašutums novērsdamās 

no Izraēlas: 

{3:9} tāpēc, ka viņš ir slavens, unto vislielāko daļu 



zemes, un viņš saņēma unto viņam tādas, kas bija gatavi iet 
bojā. 

{3:10} tad Apollonius pulcējās pagāniem, 

un liels uzņēmējas no Samaria, lai cīnītos pret Izraēlu. 

{3:11} kuru lieta, kad Jūda uztverts, viņš devās tālāk 

viņam pretī, un tāpēc viņš cirta viņam un pagrieziet viņam: 
daudzi arī 

krita lejup nogalināto, bet pārējie aizbēguši. 

{3:12} wherefore Jūdas ņēma viņu laupījumu un Apollonius' 

zobens ar tiem, un arī viņš cīnījās visu garo mūžu. 

{3:13} tagad, Seron, Sīrija, armijas kņazi 

dzirdējis teikt ka Jūdas pulcējās unto viņam daudziem un 

uzņēmums uzticīgs iziet ar viņu karš; 

{3:14} viņš teica, es iegūt man vārdu un godu 

Karaliste; būs iet, cīnīties ar Jūdas, un tos, kas ir 

kopā ar viņu, kas nicināt karaļa bauslis. 

{3:15} tāpēc viņš lika viņam doties, un tur gāja 

ar viņu vareno uzņēmēja neticīgs viņam palīdzēt, kā _ arī 

būt atriebās par Israēla bērniem. 

{3:16} un, kad viņš nonāca tuvu iet uz augšu, 

Bethhoron, Jūdas aizgāja tālāk satikties ar nelielu 



uzņēmums: 

{3:17} kas ieraudzījuši uzņēmējas, kas nāk, lai apmierinātu 

tiem, teica unto Jūdas, kā mums jābūt iespējām, ir tik maz, 

lai cīnītos pret daudziem tik liels un tik spēcīga, redzot mums 

ir gatavs ar vāju badošanās šajā dienā? 

{3:18} unto kam Jūdas atbildēja: tas ir grūti neatkarīgi no tā, 

daudziem, lai aizbāztu muti rokās dažas; un ar 

Debesu Dievs ir visiem viens, nogādāt ar lielu daudziem, 

vai mazu uzņēmumu: 

{3:19} jo cīņā uzvaru standeth neatrodas 

daudziem uzņēmēju; bet spēks nāk no debesīm. 
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{3:20} tie nonāk pret mums daudz lepnums un netaisnību 

iznīcināt mums, un mūsu sievas un bērnus, un mums sabojāt: 

{3:21}, bet mēs cīnāmies par mūsu dzīvi un mūsu likumi. 

{3:22} wherefore kungs pats būs gāzt tos 

pirms mūsu sejas: un kā jums, jūs nav bail no viņiem. 

{3:23} tagad, tiklīdz viņš bija atstājis off runājot, viņš metās 

pēkšņi pār viņiem, un tāpēc, Seron namatēvam bija 

gāzts priekšā. 



{3:24} un viņi tiecas pēc viņiem no došanās lejup no 

Bethhoron, unto skaidrs, kur ir krituši par astoņiem 

simts vīriem no tiem; un atliekas, viņš bēga uz zemes 

Philistines. 

{3:25} tad sāka bailes no Jūdas un viņa brāļu, un 

pārsniedz lielas šausmas, samazināties pēc kārtas Nāciju 

par tiem: 

{3:26} Insomuch, kā viņa slava nāca unto karalis, un visi 

Nāciju organizācijas runāja Jūdas cīņas. 

{3:27} tagad, kad karalis Antiochus dzirdējis šīs lietas, viņš 

bija pilna ar sašutumu: kāpēc viņš sūtīja un pulcējās 

kopā visiem spēkiem viņa valstībā, pat ļoti spēcīga armija. 

{3:28} viņš atvēra arī savu dārgumu un deva savu karavīru 

jāmaksā par gadu, komandē, viņiem jābūt gataviem 
whensoever 

viņš būtu nepieciešami. 

{3:29} tomēr, kad viņš redzēja, ka viņa naudu 

dārgumiem, kas neizdevās un pārstāvji, valstī tika 

nelielas domstarpības un mēris, kas viņam bija 

zeme, atņemot tiem tiesību aktiem, kuri bija sanesuši 



ir veco laiku; 

{3:30} viņš baidījās, ka viņš nevar segt 

izmaksas vairs, ne ir šādas dāvanas dot tik 

liberāli, kā viņš to darīja pirms:, jo viņš bija abounded virs 

karaļi, kas bija viņam priekšā. 

{3:31} wherefore, ir stipri samulsināja viņa prātā, viņš 

apņēmusies ieiet Persijā, tur veikt ar pārstāvjiem no 

valstīm, un savākt daudz naudas. 

{3:32} lai viņš atstāja Lysias, augstmanim un viens no 

asinīs karaļa pārraudzīt lietu karalis no upes 

Eifratas unto Ēģiptes robežām: 

{3:33} un audzināt savu dēlu Antiochus, kamēr viņš nokļūs 

vēlreiz. 

{3:34} Turklāt viņš sniedza unto viņam viņa pusē 

spēkiem un ziloņiem, un deva viņam atbild par visām lietām 

ka viņš būtu darījis, kā arī attiecībā uz tiem, kas dzīvoja 

Juda un Jerusalem: 

{3:35}, lai asprātība, ka viņš jāsūta armijas pret viņiem, 

iznīcināt un izskaust Izraēla, stiprumu un 

palieka no Jeruzalemes un ņemt prom no viņu piemiņas 



šajā vietā; 

{3:36} un ka viņš būtu vieta svešiniekiem visus savus 

ceturtdaļas un dalīt savas zemes daudz. 

{3:37} lai karalis ņēma spēku pusē, kas 

palika un gāja no Antiohijas, viņa Karaliskā pilsētas 

simt četrdesmit un septītajā gadā; un kam nodots upe 

Eifratas, viņš pārdzīvoja lielu valstu. 

{3:38} tad Lysias izvēlējās Ptolemee dēls 

Dorymenes, Nicanor un Gorgijs, vareno vīrieši 

karaļa draugi: 

{3:39} un kopā ar viņiem, viņš nosūtīja četrdesmit tūkstoši 
sulaiņi, 

un septiņi tūkstoši jātnieku iedziļināties zemes Juda, 

un iznīciniet to, kā karalis pavēlēja. 

{3:40} lai viņi devās tālāk ar visiem to spēkos, un nāca 

un toņu ar Emmaus vienkāršā valstī. 

{3:41} un tirgotāji valstī, dzirdes 

slava, saņēma sudraba un zelta ļoti daudz, ar 

ierēdņi un stājās nometnē nopirkt bērniem 

Izraēla vergi: jauda arī Sīrija un zemes 



Mietpilsoņu pievienojās paši sacīja viņiem. 

{3:42} tagad kad Jūda un viņa brāļi ieraudzīja, ka 

ciešanām tika reizināts un spēkiem, kas darīja encamp 

paši savas robežas: jo viņi zināja, kā karalis bija 

dots bauslis, lai iznīcinātu cilvēkus, un pilnīgi 

atceļ tos; 

{3:43} viņi teica viens uz otru, ļaujiet mums atjaunot 

satrunējusi mūsu cilvēkiem laimi un ļaujiet mums cīnīties par 
mūsu 

cilvēki un patvērumu. 

{3:44} tad bija draudze pulcējās kopā, kas 

tie varētu būt gatavs kaujas, un ka viņi var lūgties, un 

lūgt žēlastību un līdzjūtību. 

{3:45} tagad Jeruzāleme atradās par spēkā neesošu kā tuksnesī, 
bija 

neviens no viņas bērniem, kas gāja vai attālinātu: patvērumu arī 

bija uzkāpis uz leju un ārvalstnieku tur spēcīgu turēt; uz 

pagāns bija viņu dzīvesvietu šajā vietā; un prieks tika pieņemts 

no Džeikoba un cauruli ar arfa pārtraukuši. 

{3:46} wherefore Israelites samontēti sevi 

kopā, un nonāca pie Maspha saistībā ar Jeruzalemes; par 



Maspha bija vieta, kur viņi lūdza aforetime 

Izraēla. 

{3:47}, tad viņi šajā dienā tukšā dūšā, un uzlika sackcloth, 

un uzmeta pelnus uz galvas un iznomāt savas drēbes, 

{3:48} apguldīju atvērtu grāmatu likumu, kur 

pagāns bija centušies gleznot līdzību ar savu attēlu. 

{3:49} viņi atveda arī priesteru apģērba un 

firstfruits un desmito tiesu: un Nazarites, tie paceļas, 

kurš bija izdarījis savas dienas. 

{3:50} tad viņi kliedza ar skaļu balsi pret debesīm, 

sakot, ko mēs darīsim ar tiem, un uz kurieni mums ir 

nones tos prom? 

{3:51} tavs patvērums ir uzkāpts uz leju un apgānīts, 

un tavs priesteri ir smagumu un celta zems. 

{3:52} un raugi, pagānu tiek salikts kopā pret 

mūs iznīcināt mūs: kādas lietas tās iedomāties pret mums, tu 

knowest. 

{3:53} kā mums jāspēj nostāties pret viņiem, izņemot 

tu, Ak, Dievs, ka mūsu palīdzēt? 
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{3:54} tad tie skanēja ar trompetes un izsaucās 

skaļā balsī. 

{3:55} un pēc tam, kad šis Jūdas ordinēti kapteiņu pār 

cilvēki, pat kapteiņu pār tūkstošiem un vairāk nekā simtu, 

un vairāk nekā piecdesmit gadu, un pāri desmitiem. 

{3:56}, bet kā tādas, kas bija veidot mājas, vai_ar ī 

saderinātā sievas, stādīja vīna dārzu vai tika 

baismīgs, tie, kurus viņš pavēlējis, ka viņi brauc atpakaļ, ik 

cilvēks pats savā namā, saskaņā ar likumu. 

{3:57} lai nometnē izņem un uzcēla uz dienvidiem 

Emmaus malā. 

{3:58} un Jūda sacīja, rokas sev un būt drosmīgs 

vīriešiem, un redzēt, ka tu būsi gatava pret rītu, 

ka tu var cīnīties ar šīm valstīm, kuras ir samontētas 

kopā pret mums iznīcināt mūs un mūsu patvērumu: 

{3:59} jo labāk mums iet bojā kaujās, nekā lai redzi 

katastrofas, mūsu cilvēkiem un mūsu patvērumu. 

{3:60} tomēr kā Dieva gribu Tātad ir debesīs, 

Ļaujiet viņam darīt. 

{4:1} tad ņēma Gorgijs piectūkstoš sulaiņi, un 



tūkstoši vislabāko jātnieku un noņemts no 

nometnē līdz vakaram; 

{4:2} līdz galam viņš varētu skriet uz nometni, 

Ebreji, un tās pēkšņi Šmite. Un vīri no cietokšņa 

bija viņa norādījumus. 

{4:3} tagad kad Jūda dzirdēju to viņš pats noņemta, 

un varonīgs vīriešiem ar viņu, ka viņš varētu Šmite karaļa 

armija, kas bija pie Emmaus, 

{4:4} kaut kā vēl spēki tika izkliedētas no 

nometne. 

{4:5} vidējo sezonas ieradās Gorgijs pa nakti uz 

nometnes Jūdas: un tad, kad viņš uzzināja, ka tur neviens 
cilvēks, viņš meklēja 

tos pa kalniem:, viņš teica, nelieši bēgt no 

mums 

{4:6} bet, tiklīdz tas bija dienā, Jūda shewed sevi, 

ar trim tūkstošiem cilvēku, kuri tomēr bija vienkārša 

bruņas, nedz zobeniem, lai viņu prātus. 

{4:7} un viņi redzēja pagānu, kas bija nometnē 

spēcīgu un labi pajūgu un compassed kārtā par ar 



jātnieki; un tie bija kara eksperts. 

{4:8} tad teica Jūdas vīriešiem, kas bija kopā ar viņu, bailes 

tu to daudziem, ne būtu jūs baidās par savu uzbrukumu. 

{4:9} atcerēties, kā mūsu tēvi ir piegādātas, 

Sarkanā jūra, kad faraons tiecas pēc viņiem ar armiju. 

{4:10} tagad tāpēc ļaujiet mums raudāt sacīja debesīm, ja 

peradventure kungs ir žēlsirdība pār mums, un 

atceros mūsu tēvi pilsētas mēru un iznīcināt šo uzņēmēju 

pirms mūsu sejas šajā dienā: 

{4:11} Tātad visām pagānu var zināt, ka tur ir viens 

kas delivereth un saveth Izraēlā. 

{4:12} tad svešinieki pacēla acis un ieraudzīja 

tās nāk saistībā ar tiem. 

{4:13} wherefore viņi devās ārā no nometnes cīņā; bet 

tie, kas bija ar Jūdas izklausījās to trompetēm. 

{4:14} lai viņi pievienojās kaujas, un pagānu 

discomfited viņš bēga uz līdzenumu. 

{4:15} Howbeit, visi hindmost no tiem tika nonāvēts ar 

zobens: lai viņi tiecas pēc viņiem sacīja Gazera un sacīja 

līdzenumu Idumea, Azotus un Jamnia, tāpēc ka tur 



no tiem pēc trīstūkstoš vīru tika nonāvēts. 

{4:16} tas izdarīts, Jūdas atkal atgriezās ar namatēvu no 

īstenojot tos, 

{4:17} un uzrunāja cilvēkus, nedrīkst būt mantkārīgs grunts 

ciktāl ir kaujas pirms mums, 

{4:18} un Gorgijs un saimniekam ir šeit ar mums 

kalnu: bet tagad stāvēt ye pret mūsu ienaidniekiem, un 

tos pārvarēt, un pēc tam jūs drosmīgi var veikt grunts. 

{4:19} kā Jūda bija vēl tur runājot šos vārdus 

šķiet, daļa no viņiem paskatījās uz kalnu: 

{4:20} kurš kad viņi uztver ebreji bija likts 

namatēvam izgaist un dega teltis; par dūmiem 

kas bija redzams deklarēto, kas tika darīts: 

{4:21}, tāpēc viņi uztver šīs lietas, viņi 

bija iekaisis baidās un arī redzēt Judas, uzņēmēja 

vienkārša, gatava cīnīties, 

{4:22} viņi bēga zemē ik viens no svešiniekiem. 

{4:23} tad Judas atgriezās sabojāt teltis, kur viņi 

got daudz zelta, un sudraba un zils, zīda un violeta, 

jūra un lielu bagātību. 



{4:24} pēc viņi devās mājās un dziedāja dziesmu, 

Pateicības dienai, un slavē Kungu debesīs: tāpēc, ka tas ir 

labi, jo viņa žēlsirdību pacieš uz visiem laikiem. 

{4:25} tādējādi Izraēla bija liels izsniegšanas dienā. 

{4:26} tagad visiem svešiniekiem, kas bija paslīdējušas garām 
nāca un 

izstāstīja notikušo Lysias: 

{4:27} kas, kad viņš dzirdēja to, bija apmulsis un 

drosmi, jo neviens tādas lietas, kā viņš bija 

darīts, sacīja Izraēlas, kā arī tādas lietas kā karalis pavēlēja 

viņam bija pienācis garām. 

Pulcējās {4:28} nākamgad, tādēļ, pēc Lysias 

kopā threescore tūkstošus izvēle vīriešiem pēdas un piecu 

tūkstoši jātnieku, ka viņš varētu notriekt tos. 

{4:29} lai viņi stājās Idumea un uzcēla savas teltis 

pie Bethsura, un Jūdas sastapušies ar desmit tūkstoši cilvēku. 

{4:30} un ieraudzījis, ka varena armija, viņš lūdza Dievu un 

teica: Slavēts art tu, O Izraēla Pestītāju, kurš didst apspiest 

varens vīrs pie rokas savu kalpu ģimenē 

David un svešiniekiem rokās uzņēmējā gavest, 



Jonathan dēls Saul un viņa armourbearer; 

{4:31} apklusti šī armija tavs cilvēki Izraēlā, rokā 

un ļaut viņiem ir ar savu spēku un jātnieku apmulsis: 
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{4:32} padarīt tos nav drosmes, un izraisīt 

drosmi, spēku atlaižas, un ļaut viņiem trīcēt pie 

to iznīcināšanu: 

{4:33} izsviests tos ar zobenu no tiem, kas mīlestība 

tevi, un ļaujiet tiem, kas nezinu tavu vārdu slavēt tev ar 

Pateicības. 

{4:34} lai viņi pievienojās cīņa; un tur ir krituši 

Lysias uzņēmēja apmēram pieci tūkstoši vīriešu, vēl pirms tās 

viņi ir krituši. 

{4:35} tagad redzot Lysias armijas nodot lidojuma laikā, un 

Jūdas karavīru, un kā viņi negatavojas vīrišķība 

vai nu dzīvot vai mirt varonīgi, viņš devās uz Antiochia, un 

pulcējās kopā svešiniekiem un veikusi sabiedrība 

viņa armija ir lielāks, nekā tas bija, viņš mērķtiecīga nākt atkal 

Jūdeja. 

{4:36} tad teica Jūdas un viņa brāļi, Lūk, mūsu 



ienaidnieki ir discomfited: Ļaujiet mums iet uz augšu, lai attīrītu 
un 

veltīt svētnīca. 

{4:37} uz šī uzņēmēja savākt sevi 

kopā, un aizbrauca uz mount Sion. 

{4:38} un ieraudzījušas svētnīca pamests, un 

altāra apgānīts, un vārti satracināti un krūmi aug 

tiesās kā mežs vai kādā no kalniem, jā, 

un priesteri kamerās, velk uz leju; 

{4:39} viņi iznomāt savas drēbes, un par lielu 

vaimanas un lietie pelnus uz galvas, 

{4:40} un nokrita plakaniski uz zemes pēc sejām, 

un pūta signalizācija ar trompetes un kliedza pretī 

debesīs. 

{4:41} tad Judas iecelts pāris vīriešiem, lai cīnītos pret 

tiem, kas bija cietoksnis, līdz brīdim, kad viņš bija iztīrīts 

svētnīcā. 

{4:42} tāpēc viņš izvēlējās nevainojami sarunu, priesteriem 

piemēram, likumā bija prieks: 

{4:43} kas jātīra patvērumu un kailās out 



aptraipīts netīro vietu akmeņus. 

{4:44} un kā viņi apspriedās ko iesākt ar 

altāra sadegušo piedāvājumus, kas bija profaned; 

{4:45} viņiem likās, ka gudrākais ir nojaukt, nedrīkstam to 
vajadzētu 

būt pārmetums, jo pagāns bija aptraipīts, tas: 

kālab viņi velk to uz leju, 

{4:46} un nolika uz augšu kalnu akmeņi 

templis, ērtā vietā, līdz brīdim, kad ir jānāk 

pravietis shew, kas jādara ar tiem. 

{4:47} tad viņi paņēma visu akmeņus, saskaņā ar likumu 

un uzcēla jauno altāri saskaņā ar bijušo; 

{4:48} un veido patvērumu, un lietas, kas 

atradās templi un svētīta tiesām. 

{4:49} izsauca arī Svētā jauniem kuģiem, un 

templis, viņi atveda svečturi un sadedzināti uz altāra 

piedāvājumu, un vīraks un tabulas. 

{4:50} un pret altāri, viņi nodedzinātas vīraks, un 

lampas, kas uzbruka svečturis, viņi aizdedzināja, ka viņi 

Varbūt dodiet gaismu templī. 



{4:51} bez tās noteikt klaipi pa galdu un 

izklāja plīvuri un gatavo darbu ko tās 

sācis veikt. 

{4:52} tagad uz pieciem un divdesmitā diena devīto 

mēnesī, ko sauc par simt mēneša Casleu, 

četrdesmit un astotais gads, tie pacēlās rīta betimes, 

{4:53} un piedāvāt upurēt saskaņā ar likumu pēc 

sadegušo piedāvājumus, ko tie bija izgatavojuši jaunu altāri. 

{4:54} skaties, cikos un kāda diena pagāns bija 

apgānīts, pat, ka tā bija veltīta ar dziesmām, un 

citherns, un arfu izgatavošana un šķīvji. 

{4:55}, tad visi cilvēki krita uz viņu sejas, 

pielūdzot un godinot Dievu debesīs, kurš bija devis 

tos labi panākumi. 

{4:56} un tāpēc viņi tur altāri astoņu centību 

dienas un piedāvāja sadegušo piedāvājumus, kas ar prieks, un 

ziedoja upurēt padošanās un slavēt. 

{4:57} viņi arī izgreznotas ar temple priekšgalā 

vainagi zelta un ar vairogiem; un pa vārtiem un 

kamerās, viņi atjauno un pakārts durvis viņiem virsū. 



{4:58} tādējādi tur bija ļoti liels prieks vidū 

cilvēki, kas bija izvietotas pagānu pārmetums. 

{4:59} Turklāt Jūdas un viņa brāļi, ar visu 

Izraēla draudzes ordinēts, ka dienas 

veltījums no altāra jāglabā to sezonu no 

gadu pēc astoņām dienām no pieciem telpu un 

divdesmitajā dienā mēneša Casleu, līksme un prieks. 

{4:60} tolaik arī viņi builded augšu mount Sion 

ar augstām sienām un spēcīgu torņi apaļas, nedrīkstam 

Vajadzētu nākt un protektora tā nosaka, kā tie bija darījis 
pagāniem 

pirms. 

{4:61}, un tās tur garnizonu to paturēt, un 

stiprināta Bethsura, lai saglabātu to; cilvēki varēja 

aizsardzības pret Idumea. 

{5:1} tagad, kad tautas kārtu par dzirdējusi, ka 

tika uzcelta altāra un atjaunot svētnīcā, kā pirms, tā 

viņiem ļoti neapmierināts. 

{5:2} wherefore viņi domāja iznīcināt ģenerēšanu 

Džeikobs, kas bija starp viņiem, un tad viņi sāka 



jānokauj un jāiznīcina cilvēki. 

{5:3} tad Judas cīnījās pret bērniem, Esau 

Idumea pie Arabattine, jo tie besieged Gael: un viņš 

deva viņiem liels gāzt un mazinājušies savu drosmi un 

paņēma savu laupījumu. 

{5:4} atminējās bērniem traumas 

Bean, kas bija lamatas un noziedzīgu nodarījumu, unto cilvēki, 

ka viņi gulēja slēpnī gaida tos veidos. 

{5:5} viņš apklusti tos tādēļ torņi, un 

pret viņiem encamped un iznīcina viņus pilnīgi, un 

ierakstīt šo vietu ar uguns torņi un visu, kas bija 
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tajā. 

{5:6} Afterward viņš pasniedza bērnu 

Ammon, kur viņš atrada par varenu spēku un daudz cilvēku, 

ar savu kapteini Timotheus. 

{5:7} tāpēc viņš cīnījās ar viņiem daudz cīņas, līdz beidzot 

viņi bija discomfited priekšā; un viņš cirta tos. 

{5:8} un kad viņš ir sācis Jazar, pilsētas 

piederošie, viņš atgriezās savā Jūdeja. 



{5:9} tad pagānu, kas bija sapulcējušies Galaad 

sevi kopā pret izraēliešiem, kas bija viņu 

ceturkšņiem, lai tos var noārdīt; bet viņi bēga no cietokšņa 

Dathema. 

{5:10} un nosūtīja vēstules, unto Jūdas un viņa brāļu, 

pagāns, kas ir ap mums ir samontētas kopā 

pret mums iznīcināt mūs: 

{5:11} un viņi gatavojas nākt un ņemt 

cietokšņa labāki mums ir aizbēguši, Timotheus ir kapteinis 

namatēvam. 

Tāpēc tagad nāk {5:12} un atpestī mūs no viņu 

rokas, jo daudzi no mums ir krituši: 

{5:13} Jā, mūsu brāļi, kas bija vietās 

Tobie nobendēt: viņu sievas un bērnus arī 

tie ir aiznesusi gūstekņiem un aiznesa viņu stuff; 

un viņi tur ir iznīcinājuši par tūkstoš vīru. 

{5:14} kamēr vēl lasījām šīs vēstules, Lūk, tur 

nāca citas messengers no Galilejas ar savu apģērbu noma, 

kurš ziņo par šo gudrs 

{5:15} un teica: viņi Ptolemais un Tyrus, un 



Sidon, un visiem pagāniem, Galilejas tiek apvienoti 

kopā pret mums mēs patērēt. 

{5:16} tagad kad Jūda un cilvēki dzirdējuši šos 

vārdiņi ir salikta kopā, lai liela draudze 

apspriesties, kas viņiem būtu jādara, lai viņu radi, kas bija 

nepatikšanas, un no tām uzbrukumā. 

{5:17} tad teica Jūda sacīja Saimons viņa brālis, izvēlieties 

tevi ārā vīri, un iet un piegādāt tavs brāļu, kas atrodas 

Galilejas, es un mans brālis būs jābankrotē Jonathan 

valsts Galaad. 

{5:18} tā aizbrauca Joseph Zacharias, dēls un 

Azarias, tautas kapteiņu 

no Jūdejas to paturēt. 

{5:19} unto kam viņš deva bauslis, sakot, ņem 

jūs šo cilvēku, un redzēt, ka jūs padarīt maksu ne kara 

pret līdz reize, kad mēs nonākam atkal pagāns. 

{5:20} tagad sacīja Saimons tika dotas trīs tūkstoši cilvēku 

iet uz Galileju un Jūdas astoņus tūkstošus vīriešu, unto 

Galaad valstī. 

{5:21} tad nonāca Galilejas, kur viņš cīnījās Simon 



daudz cīņas ar pagānu, tāpēc, ka bija pagānu 

discomfited ar viņu. 

{5:22} un viņš tiecas pēc viņiem sacīja Ptolemais; vārti 

un tur ir krituši no pagānu apmēram trīs tūkstoši 

vīrieši, kuru viņš ņēma laupījumu. 

{5:23} un tie, kas bija Galilejas un Arbattis, 

ar viņu sievas un bērnus, un visu, kas viņiem bija, 

paņēma viņš prom kopā ar viņu un atveda viņus Jūdeja, ar 

lielu prieku. 

{5:24} Jūdas Maccabeus arī un viņa brālis, Jonathan 

gāja pāri Jordānija un ceļoja trīs dienas ceļojums 

tuksnesī, 

{5:25} kur viņi tikās ar Nabathites, kurš nāca 

unto tos tādā veidā, kas miermīlīgi, un viņiem teicu, katra lieta 

kas noticis ar savu brāļu zemi Galaad: 

{5:26} un cik, ka daudzi no viņiem bija apklusti 

Bosora, un Bosor un Alema, Casphor, iezīmēja, un 

Carnaim; šajās pilsētās ir spēcīgs un liels: 

{5:27} un ka tie bijām aizvērušas pārējās pilsētās 

rīt valsts Galaad, un ka pret viņiem 



viņam uzticēts namatēvam celt pret fortu, un 

ņemt tos, un var iznīcināt tos visus vienā dienā. 

{5:28} šeit Jūdas un namatēvam pa pēkšņi pagriezās 

veids, kā mežonīgs, unto Bosora; un, kad viņš bija 

viņš uzvarēja pilsētu, pagrieziet visi vīrieši ar malu 

zobenu, un ņēma viņu laupījumu, nodedzināja pilsētu ar uguni, 

{5:29}, no kurienes viņš noņēmis no nakts un aizgāja līdz 

viņš atnāca uz cietoksni. 

{5:30} un betimes no rīta viņi palūkojās augšup, un 

Lūk, tur bija neskaitāmas cilvēku, ņemot kāpnes 

un pārējie dzinēji kara veikt cietoksnis: viņi 

uzbruka viņiem. 

{5:31} kad Jūda tāpēc saprata, ka kaujas 

sākusies, un ka pilsētas sauciens devās uz debesīm, ar 

trompetes un lielisku skaņu, 

{5:32} viņš teica unto namatēvam, cīnīties pret šo dienu, lai jūsu 

brāļi. 

{5:33}, tāpēc viņš devās tālāk aiz tiem trim uzņēmumiem, 

kas skanēja viņu trompetes un kliedza ar lūgšanu. 

{5:34} tad uzņēmēja Timotheus, zinot, ka tā bija 



Makabejs, aizbēga no viņam: kāpēc viņš cirta tos ar 

liels nokaušanai; tāpēc, ka tur gāja bojā no viņiem šajā dienā 

apmēram astoņi tūkstoši vīru. 

{5:35} tas izdarīts, Jūdas pagriezās sānis, lai Maspha; un jau pēc 

viņš bija uzbrucis tam viņš ņēma un pagrieziet visi vīrieši 

un saņēma tās bojājas un un sadedzina ar uguni. 

{5:36} no no turienes viņš gāja, un ņēma Casphon, Maged, 

Bosor un citas Galaad valsts pilsētās. 

{5:37} pēc šīs lietas savāca Timotheus citā 

viesot un encamped pret Raphon aiz strauts. 

{5:38} tāpēc Jūdas nosūtīja vīriešiem pamanīt ar viesību 
rīkotāju, kurš cēla 

viņu vārdu sakot, visas pagānu, kas ir ap mums ir 

samontēti sacīja viņiem, pat ļoti liels uzņēmējas. 

{5:39}, ko viņš darījis arī iznomāt Arabians, lai palīdzētu viņiem 
un 

tie ir slīpo savas teltis ārpus strauts, gatavs 

Nāciet un cīnīties pret tevi. Pēc šis Jūdas devās, lai apmierinātu 
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tos. 

{5:40} tad Timotheus teica unto namatēvam, kapteiņi 



Jūdas un namatēvu atbraukt pie strauta, ja viņš iet 

virs pirmās sacīja mums, mēs to nevarēsim izturēt par 

viņš vareni dominēs pret mums: 

{5:41}, bet ja viņš ir bail, un nometnes otrpus upei, mēs 

iet unto viņam un viņam uzvarēt. 

{5:42} tagad kad Jūdas atnāca pie strauta, viņš radīja 

mācītāji no cilvēkiem, kas paliek pēc strautiņš: kam sacīja 

viņš deva bauslis, sakot, neviens cilvēks paliek ciest 

nometnē, bet ļaut visiem ierasties kaujas. 

{5:43}, tāpēc viņš devās pirmajā pār sacīja, un visi cilvēki 

viņam nopakaļ: tad visi pagāns, tiek discomfited, pirms 

viņu, izmesti ieročus un bēga, unto templis, kas 

bija Carnaim. 

{5:44}, bet viņi pilsētu ieņēma un nodedzināja templis ar 

viss, kas tur bija. Tādējādi tika Carnaim mērena, ne 

viņi izturēs ilgāk, pirms Jūdas. 

{5:45} tad Jūda, kas apvienojušies Israelites kas 

bija Galaad, valstī no vismazāk sacīja 

lielākais un pat viņu sievas un bērnus un viņu stuff 

ļoti liels uzņēmējas, nolūkā tās varētu nonākt zeme 



Jūdeja. 

{5:46} tagad, kad viņi nāca unto Ephron, (tas bija 

liela pilsēta, tādā veidā, kā viņiem vajadzētu doties, bagātināti 
ļoti labi) 

viņi nepaspēja apgriezties no tā, vai nu pa labi vai 

kreisajā pusē, bet ir nepieciešams iet caur to vidū. 

{5:47}, tad tās pilsētas izslēgt viņus ārā, un tā tika apturēta 

līdz vārtiem ar akmeņiem. 

{5:48} whereupon. Jūdas nosūtījis sacīja tiem miermīlīgas 

veidā, sakot, ļaujiet mums iet caur savu zemi iedziļināties mūsu 

pašu valstī, un neviens jūs dara jebkurš ievainots; mums būs 
tikai 

iziet cauri ar kājām: howbeit tās neatvērs, unto viņam. 

{5:49} wherefore Jūdas komandēja pasludināšana ir 

veiktas visā uzņēmēja, katram cilvēkam būtu piķis, viņa 

telts vieta, kur viņš atrodas. 

{5:50} tā karavīri toni un uzbruka visiem pilsētas 

šo dienu un visu nakti, līdz beidzot pilsēta bija 

piegādā viņa rokās: 

{5:51} kurš tad pagrieziet visi vīrieši ar malu 

zobenu, rased pilsētā, un ņēma laupījumu, un 



cauri pilsētai pār tiem, kas ir krituši. 

{5:52} pēc tam, kad tas nonāca tie pāri Jordānija lielo 

vienkārša, pirms Bethsan. 

{5:53} un Jūdas pulcējās tie, kas nāca 

aiz muguras, un exhorted cilvēkiem visu ceļu cauri, līdz 

viņi stājās Jūdejas zemē. 

{5:54} lai viņi devās uz augšu mount Sion ar prieku un 

prieks, kur viņi piedāvāja sadegušo piedāvājumus, jo nav 

viens no tiem ir krituši, līdz brīdim, kad viņi bija atgriezušies 
miera. 

{5:55} tagad kādu laiku kā Jūda un Jonathan bija 

zemes Galaad un viņa brālis Galilejas Simon pirms 

Ptolemais, 

{5:56} Joseph Zacharias un Azarias, virsnieka dēlu 

no iedzīvotājiem, dzirdējis tik drošsirdīgs darbības un kareivisks 
darbiem 

ko viņi bija darījuši. 

{5:57} wherefore, viņi teica, ļaujiet mums arī iegūt mums vārdu, 

un doties cīņā pret pagānu, kas ir ap mums. 

{5:58} tad, kad viņi bija devuši maksas unto garnizona 

kas bija ar viņiem, viņi devās pretī Jamnia. 



{5:59} tad nāca Gorgijs un viņa vīri, ārpus pilsētas, lai 

cīnīties pret tiem. 

{5:60}, un tā tas bija, ka Jāzeps un Azaras tika uzdoti 

lidojumu un sasniedzamo unto Jūdeja robežām: un tur 

tika nogalināts todien Izraēlas cilvēkiem apmēram divas 

tūkstoši vīru. 

{5:61} tādējādi tur bija liels gāzt vidū 

Izraēla, bērni, jo viņi nav paklausīga, unto 

Jūdas un viņa brāļi, bet domāja darīt daži drosmīgs akts. 

{5:62}. Turklāt šie vīri nāca nevis no sēklām 

ar kuru roku glābiņu tika dota sacīja Izraēlā. 

{5:63} Howbeit Jūdas cilvēks un viņa brāļi bija 

ļoti slavens aktuāli visiem Izraēlu, un visu 

pagāns, neaizskarami bija dzirdējis viņu vārdu; 

{5:64} Insomuch jo cilvēki sapulcējušies sacīja viņiem 

ar prieku acclamations. 

{5:65} vēlāk gāja Jūdas tālāk ar viņa brāļu, un 

cīnījās pret Esau zemi pret bērniem 

dienvidos, kur viņš cirta Hebron, un tās pilsētām, un 

cietoksnī to nojauca un ierakstīt to torņi 



par kārtu. 

{5:66} no no turienes viņš izņēma iedziļināties zemes 

Mietpilsoņu, un laiž caur Samariju. 

{5:67} tajā laikā daži mācītāji, vēloties shew viņu 

varonība, ir krituši kaujā, ka viņi devās cīnīties 

unadvisedly. 

{5:68} tik Jūdas pievērsās Azotus zemes 

Mietpilsoņu, un, kad viņš bija velk uz leju savu altāri un 

ierakstīt savu cirsts attēlus ar uguni un bojāti to 

pilsētās, viņš atgriezās savā Jūdejas zemē. 

{6:1} par laikā karalis ceļo caur Antiochus 

augstu valstu dzirdējis teikt, ka Elymais valsts 

Persia bija ļoti slavens ar bagātībām, sudraba, pilsēta un 

zeltu; 

{6:2} un ka tur bija ļoti bagāta templis, kur 

tika segumi zelta, breastplates un vairogus, kas 

Alexander, Filipa dēls, maķedoniešu karalis, kas valdīja 

vispirms starp Grecians, ir atstājis tur. 

{6:3} wherefore viņš nāca un lūdza veikt pilsētas, un 

sabojāt bet viņš nebija iespējams, jo tās pilsētas, 



kam bija brīdinājums 

{6:4} Rose augšup pret viņu kaujas: lai viņš bēga, un 

aizgāja no turienes ar lielu smagumu un atgriezās 

Babylon. 

{6:5} Turklāt tur nāca viens, kurš atnesa vēstis 
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uz Persiju, ka armijas, kas gāja pret zemi 

Jūdeja, tika likts uz lidojumu: 

{6:6} un ka Lysias, kas gāja tālāk pirmās ar lielu 

jauda bija padzinis no ebrejiem; un ka viņi 

bija stiprs, bruņas, un enerģijas un grunti, veikals 

ko viņi bija gotten no armijas, kuru viņi bija 

iznīcina: 

{6:7} arī kas viņi bija noairējis kauna traips, 

ko viņš bija uzstādījusi pie altāra Jeruzalemē, un ka 

viņi bija compassed par patvērumu ar augstas sienas, kā 

agrāk, un viņa pilsētā Bethsura. 

{6:8} tagad, kad karalis dzirdēja šos vārdus, 

pārsteigts un pušums pārvietots: un tad viņam noteikti 

pie viņa gultas un saslima, bēdas, jo tas nebija 



befallen viņam, kā viņš meklēja. 

{6:9} un tur viņš turpināja daudz dienas: bēdas bija 

arvien vairāk un vairāk, un viņš lika kontu, ka viņš būtu 

iet bojā. 

{6:10} wherefore, viņš sauca par savu draugu, un teica 

unto, miega ir aizgājuši no raktuves acis un mana sirds 

faileth ļoti aprūpi. 

{6:11} un es domāju, ka ar sevi, kāda nelaime 

Es esmu nāk, un cik lielu plūdu postu ir tas, kur 

Tagad es esmu! jo es biju miesās ražena un mīļots manos 
spēkos. 

{6:12}, bet tagad es atceros to ļaunumu, ko es darīju pie 

Jeruzalemi un es iedzēru visi kuģi no zelta un sudraba 

kas tur bija, un nosūtīja iznīcināt iedzīvotāju 

Jūdeja bez iemesla. 

{6:13} es redzu tāpēc, ka tas izraisa šie 

nepatikšanas nāk pie manis, un Lūk, bojā, izmantojot 

lielas bēdas svešā zemē. 

{6:14} tad aicināja viņam Philip, viens no viņa draugiem, kas 

viņš lika valdnieks pār viņa valstība 



{6:15} un deva viņam vainagu, un viņa talāra, un viņa 

Signet, līdz galam viņš vajadzētu audzināt savu dēlu Antiochus, 
un 

barot viņu par Karalisti. 

{6:16} tāpēc Antiochus karalis nomira tur simt četrdesmit 

un devītajā gadā. 

{6:17} tagad, kad Lysias zināja, ka karalis ir miris, viņš 

iestatītu Antiochus dēlam, kuram viņš bija uzaudzis tiek 

jauna, valdīt viņa vietā un viņa vārdu nosauca par Eupator. 

{6:18} par to, kad tie, kas bija apklusti tornī 

Israelites ap par patvērumu un vienmēr meklēja 

sāpēt un pagānu stiprināšanu. 

{6:19} wherefore Jūdas purposing to iznīcināt, 

sauc par visiem kopā, lai viņus ielenca. 

{6:20} lai viņi sanāca kopā un besieged tos 

simti un Romas gadu, un viņš lika stiprinājumi shot 

pret viņiem un citiem dzinējiem. 

{6:21} Howbeit, dažas no tām, kas tika besieged ieguva 

tālāk, pie kam daži neticīgs vīrieši Izraēlas pievienojās 

sevi: 



{6:22} un viņi devās, karalis sacīja, un teica, cik ilgi 

tas būs drīz tu izpildīt spriedumu, un atriebt mūsu 

brāļi? 

{6:23} mēs esam bijuši gatavi kalpot tavs tēvs un darīt 

kā viņš mūs, un paklausīt Viņa baušļus; 

{6:24} kuru iemeslu viņi mūsu tautai ielenca 

torni, un tiek atsvešināti no mums: bez tam, tā kā daudzi no 
mums kā 

viņi nevarētu gaisma viņi nogalēja un bojāti mūsu mantojuma. 

{6:25} ne ir viņi izstiepa rokas pret 

mums tikai, bet arī pret savām robežām. 

{6:26} un, Lūk, šajā dienā tie ir besieging tornis 

Jeruzalemē, lai ņemtu to: patvērumu arī un Bethsura 

tie ir stiprināts. 

{6:27} wherefore, ja tu dost neliedz tos ātri, 

viņi darīs diženākus darbus nekā šie, ne tu būsi 

jābūt iespējai Reglamenta them. 

{6:28} tagad kad karalis dzirdēja, viņš bija dusmīgs, un 

apkopoti visi viņa draugi, un viņa palīgi 

armija, un tiem, kas bija, kas atbild par zirgu. 



{6:29} tur nāca arī unto viņam no citām karaļvalstīm, 

un no salas jūras, nolīgtais karavīru joslām. 

{6:30} tā, ka viņa armija skaits bija simt 

tūkstoši sulaiņi, un divdesmit tūkstoši jātnieku un divi 

un trīsdesmit ziloņi izmantojuši kaujas laukā. 

{6:31} tie pārdzīvoja Idumea, un pret slīpo 

Bethsura, kurā viņi uzbruka daudzas dienas, padarot dzinēji 

kara; bet tie Bethsura iznāca, un tās dedzinājām 

ar uguni, un varonīgi cīnījās. 

{6:32} pēc šis Jūdas izņemta no torņa, un 

Bathzacharias, slīpo saistībā ar karaļa nometnē. 

{6:33} tad pieaug ļoti agri karalis nikni izsoļoja 

ar sagaidītājam uz Bathzacharias, kur viņa armiju, kas 

gatavs kaujas, un skanēja trompetes. 

{6:34} un līdz galam varētu provocēt ziloņi 

cīnīties, tie shewed tiem vīnogas asinis un 

zīdkoka ogas. 

{6:35} Turklāt tās sadalītas starp zvēri 

armiju, un katrs zilonis viņi iecelti tūkstoš 

vīrieši, bruņojušies ar mēteļi no pasta un misiņa ķiveres 



savas galvas; un blakus tam, par katru zvērs tika ordinēts 

piecsimt jātniekus no labākajiem. 

{6:36} tie bija gatavs katru gadījumu: wheresoever 

zvērs bija, un whithersoever, tas nezvērs gāja, viņi devās 

Turklāt ne viņi atkāpās no viņu. 

{6:37} un zvēri pēc tur bija spēcīgs torņi 

koksne, kas aptver ik viens no viņiem, un tika ātri girt 

unto tos ar ierīcēm: tur arī uzbruka ik viens divi 

un trīsdesmit stipri vīri, kas cīnījās pār viņiem, blakus 

Indijas, kas valdīja viņu. 

{6:38} kā palieka no jātnieku, tie jāiestata 

Šis gan šajā pusē pie uzņēmēja, dodot divas daļas 

tos paraksta to, ko darīt, un tiek izmantots visā amidst 

rindās. 
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{6:39} tagad tad, kad spīdēja saule pēc zelta vairogi 

un misiņa, kalni ar tiem glistered un shined kā 

lampas uguns. 

{6:40} tik daļa no karaļa armija izplatību pēc 

augstu kalnos un ielejās, zem tās daļu 



soļoja tālāk, droši un secībā. 

{6:41} wherefore visu to dzirdējis troksni, to 

daudziem, un uzņēmums, soļo un 

grabošs par iejūga piederumi, tika pārvietoti: armija bija ļoti 

liels un varens. 

{6:42} tad Judas namatēvam pienāca klāt un iegāja 

kaujā, un tur ir krituši karaļa armija sešu 

simts vīriem. 

{6:43} Eleazar arī surnamed Savaran, redzēdams, ka 

viens no zvēriem, bruņojušies ar karalisko iejūga piederumi, bija 
augstākas nekā 

visu pārējo, un pieņemot, ka karalis bija pievērsti viņam, 

{6:44} pakļaut sevi briesmām, līdz galam, varbūt viņš 

nodrošināt savai tautai, un saņemt viņu beztermiņa nosaukums: 

{6:45} wherefore viņš skrēja viņam drosmīgi caur 

vidū kaujas, slaying labo roku un 

pa kreisi, tāpēc, ka tie tika sadalīti no viņu abās pusēs. 

{6:46} ko izdarīt, viņš izlīda saskaņā ar ziloni, un 

iegrūda viņu, un pagrieziet viņam: pēc kā zilonis nokrita 

lejup uz viņu, un tur viņš nomira. 



{6:47} Howbeit pārējiem ebrejiem, redzot spēku 

tad karalis un viņa spēku, vardarbību, novērsās no 

tos. 

{6:48} tad karaļa armija nogāju uz Jeruzālemi, lai 

viņiem pretī un karalis uzcēla savas teltis pret Jūdeja, un 

pret mount Sion. 

{6:49}, bet ar tiem, kas bija Bethsura, viņš lika 

mierā: jo tie nāca ārā no pilsētas, jo viņiem nebija nekādu 

victuals ir jāiztur aplenkumu, tas ir gads, atpūtas 

zeme. 

{6:50} lai karalis ieņēma Bethsura un noteikti tur garnizonu 

to saglabāt. 

{6:51} attiecībā uz patvērumu, viņš besieged to dienu skaita: 

un iestatiet tur artilērijas ar dzinējiem un instrumentus, lai 
neizraisītu 

uguns, akmeņi un daļas nodot šautriņas un lingām. 

{6:52} un tad viņi arī lika dzinējus pret viņu 

dzinēji un izturēja kaujas gara sezona. 

{6:53} vēl pēdējā savas kuģus bez victuals, 

(par to tā bija septītais gads, un viņi Jūdeja, kas bija 



piegādāts no pagāniem, apēdis līdz atlieku 

saglabāšana); 

{6:54} tur bija, bet daži pa kreisi svētnīcā, jo 

bads bija tik prevalē pret viņiem, ka viņi promiešanai 

lai izkliedētu paši, katrs cilvēks savā vietā. 

{6:55} tolaik Lysias dzirdējis teikt, ka Filips, kam 

Antiochus karalis, kamēr viņš dzīvoja, bija iecelts, lai atvērtu 

līdzi savu dēlu Antiochus, ka viņš varētu būt karalis, 

{6:56} atgrieza no persiešu un plašsaziņas līdzekļiem, un 

karaļa mītnes arī, kas gāja ar viņu un ka viņš centās 

unto viņam pieņemt lietu nolēmumu. 

{6:57} wherefore viņš iegāja iekšā visi steiga un uzrunāja 

karalis un kapteiņus par uzņēmēju un uzņēmumu, mēs 

katru dienu mazināties, un mūsu victuals ir maza, un vietu, bet 
mēs 

cauruļu ieguldīšanas aplenkumu, unto ir spēcīga un Karalistes 
lietas meli 

pār mums: 

{6:58} tagad tāpēc ļaujiet mums būt draugos ar šiem vīriem, 

un padarīt mieru ar tiem, un ar savu valsti; 

{6:59} un derību ar viņiem, ka viņi dzīvos pēc 



savus likumus, kā viņi to darīja pirms: tie ir tādēļ 

neapmierināts, un ir veikuši visas šīs lietas, jo mēs 

atceļ savus likumus. 

{6:60} lai karalis un prinči bija saturs: 

kālab viņš nosūtījis sacīja viņiem padarīt mieru; un viņi 

to pieņēma. 

{6:61}, arī karalis un princes sniedza zvērestu, unto 

tiem: pēc kā viņi atstāja spēcīgu turēt. 

{6:62} tad karalis stājās mount Sion; bet, kad 

viņš redzēja stiprums vietā, viņš ir lauzis zvērestu, ka viņš 

bija izdarījusi, un deva bauslis nojaukt sienas 

par kārtu. 

{6:63} Afterward viņš aizgāja visi steiga, un atgriezās 

unto Antiochia, kur viņš atrada ir meistars Filips 

Pilsēta: lai viņš cīnījās pret viņu, un ieņēma pilsētu ar spēku. 

{7:1} simts un viens un Romas gadā Demetrius 

Seleucus dēls ir atkāpusies no Romas un nāca klajā ar 

daži vīri sacīja pilsētas jūras piekrastē, un tur valdīja. 

{7:2} un kā viņš stājās viņa senču pils 

tā tas bija, ka viņa spēki bija aizvedis Antiochus un Lysias, lai 



lai tie sacīja viņam. 

{7:3} wherefore, kad viņš zināja, ka tā, viņš sacīja, man nav 

redzēt viņu sejas. 

{7:4} tā namatēvu pagrieziet tos. Tagad, kad Demetrius bija 

iestatīt pēc tronī viņa valstība 

{7:5} tur nāca unto viņam visu nelabs un neticīgs 

vīriešiem, Izraēla, kam Alcimus, kurš bija vēloties augstu 

priesteris to kapteinim: 

{7:6} un apvainoja cilvēkus King, sakot, 

Jūdas viņa brāļi ir nogalinājis visus tavus draugus un virza 

mūs no mūsu pašu zemē. 

{7:7} tagad tāpēc nosūtīt kādu cilvēku, kuru tu trustest, 

un ļaut viņam iet un redzēt to, ko viņš darījis starp havock 

mums, un karaļa zemi, un ļaut viņam sodīs ar visām 

tiem, kas atbalsta tos. 

{7:8} tad karalis izvēlējās Bacchides, karalis, draugs 

kurš lēma pēc plūdiem un bija lielisks cilvēks, 

Karalistē un uzticīgu karalis, 

{7:9} un viņam nosūtīja šo ļaunuma Alcimus, kuriem 

viņš veica augstais priesteris, un pavēlējis, ka viņš būtu 



atriebība par Israēla bērniem. 

{7:10} lai viņi atkāpās, un nāca ar lielu spēku 

1 Maccabees lapu 658 

Jūdejas zemē, kur viņi atsūtīja ziņnešus Jūdas savā 

un viņa brāļi ar miermīlīgi vārdi deceitfully. 

{7:11}, bet viņi deva nekādu uzmanību viņu vārdus; jo viņi 
redzēja 

ka tie bija nāk ar lielu spēku. 

{7:12} tad darīja tur salikt unto Alcimus un 

Bacchides uzņēmuma pārrakstītāju, pieprasīt taisnīgumu. 

{7:13} tagad Assideans bija starp pirmo 

Izraēla, kas meklēja mieru, no tiem bērni: 

{7:14} teica tiem, kas ir sēklu priesteris 

Aaron ir jānāk ar šo armiju, un viņš darīs kaut ko sliktu. 

{7:15} tik viņš spake unto, miermīlīgi, un sware sacīja 

tiem, sakot, mums būs sagādāt kaitējumu ne jūs, ne 

saviem draugiem. 

{7:16} un tad viņi ticēja viņam: howbeit izņēma no 

tos threescore vīrieši, un pagrieziet to vienā dienā, saskaņā ar 

par vārdiem, ko viņš rakstīja, 



{7:17} miesa tavu svēto ir tās nodotas, un to 

asinīs viņi kaisa apaļas par Jeruzalemi, un tur bija 

neviens viņus apglabāt. 

{7:18} wherefore bailes un šausmas no viņiem krita uz visiem 

cilvēkiem, kuri teica, ka ir ne patiesību, nedz 

taisnības tiem; tie ir šķelto pilsētas mēru 

un zvērests, ka tie veikti. 

{7:19} pēc tam noņemts no Jeruzālemes, Bacchides 

un viņa teltis slīpo Bezeth, kur viņš sūtīja un paņēma 

Daudzi vīri, kas bija atstājis viņu, un dažas no 

arī cilvēki, un kad viņš to bija nogalinājis, viņš raidīja tos 

lielas bedres. 

{7:20} tad viņš izdarījis valsts uz Alcimus, un 

pa kreisi ar viņu atbalstu viņu tiesības: lai Bacchides devās uz 

karalis. 

{7:21} par augstā priestera apgalvoja, bet Alcimus. 

{7:22} un sacīja viņam izmantoja visu tādu kā nemiera 

cilvēki, kuri, pēc tam, kad viņi bija gotten Juda zemes vērā to 

jauda, bija daudz cietis Izraēlā. 

{7:23} tagad Jūdas ieraudzījis visiem tiem nedarbiem, Alcimus 



un viņa uzņēmums izdarījis starp izraēliešiem, pat virs 

pagāns, 

{7:24} viņš izgāja visu krastu Jūdeja ap 

par to, un ņēma no tiem, kas bija tāpēc sadumpojās no 
atriebības 

viņam, tāpēc ka viņi durst ne vairāk iet tālāk uz valsti. 

{7:25} otrā pusē, kad redzēju Alcimus, Judas 

un viņa uzņēmums bija gotten virsroku, un zināja, ka 

viņš nebija spējīgs pildīt savu spēku, viņš devās atkal 

karalis un teica visiem sliktākais no tiem, ko viņš nespētu. 

{7:26} tad karalis nosūtīts Nicanor, viens no viņa godājams 

prinči, cilvēks, kas neierīkota nāvīga naida Izraēla, sacīja ar 

bauslis, lai iznīcinātu cilvēkus. 

{7:27} lai Nicanor atnāca uz Jeruzālemi ar lielu spēku; 

un nosūtīts sacīja Jūdas un viņa brāļu, deceitfully ar 

draudzības vārdā, sakot, 

{7:28} ļaut pastāvēt nav cīņa starp mani un tevi; jā, labi 

nāk ar dažiem vīriešiem, ka var redzēt jūs mierā. 

{7:29} tāpēc viņš nāca Jūda, un viņi sveicināja viens 

vēl viens miermīlīgi. Howbeit ienaidniekiem bija gatavi 



vardarbīgi atņemt Jūdas. 

{7:30} kuru lieta pēc tam, kad tā bija zināma Jūdas, asprātība, 

viņš nāca unto viņam ar viltu, viņš bija iekaisis baidās no 

viņu, un varētu redzēt viņa seju, ne vairāk. 

{7:31} Nicanor arī tad, kad viņš redzēja, ka viņa aizstāvis bija 

atklāju, izgāja cīnīties pret Jūdas blakus 

Capharsalama: 

{7:32} ja tur ir krituši Nicanor ir pusi par 

pieci tūkstoši cilvēku, bet pārējie aizbēga uz David pilsētu. 

{7:33} pēc tam, kad tas aizgāja līdz montēšanas Sion, Nicanor un 

tur nāca no svētnīcas dažu priesterus un 

daži no vecajiem cilvēkiem salutēt viņam miermīlīgi, 

un shew viņu sadedzina upuri, kas tika piedāvāts 

karalis. 

{7:34}, bet viņš tos izsmēja un smējās par tiem, un 

ļaunprātīgi viņiem nekrietni, un zobins lepni, 

{7:35} un sware savas dusmas, sakot, ja vien Jūdas un 

namatēvam jāpiegādā tagad manā rokās, ja kādreiz es nāku 

atkal drošībā, es sadegs šajā mājā: un ka viņš 

nodzisa diženas dusmas. 



{7:36} tad priesterus ievadīti un nostājās 

altāra un temple, raudāt un teica: 

{7:37} tu, Ak, kungs, didst izvēlēties šo māju varētu saukt par 

tavs vārds un māja lūgšanu un pretenziju par tavu 

cilvēki: 

{7:38} avenged šis cilvēks un viņa uzņēmēja un ļaut viņiem 

rudenī ar zobenu: atcerēties savu zaimu un cieš 

tos vairs neturpināt. 

{7:39} tāpēc Nicanor izgāja no Jeruzalemes un viņa slīpo 

teltis, Bethhoron, kur viņu satiku uzņēmējas no Sīrijas. 

{7:40} bet Jūda slīpo Adasa ar trim tūkstošiem 

vīrieši, un tur viņš lūdzās, sakot: 

{7:41} O Lord, kad tie, kas tika nosūtīta no karalis 

asīrieši, blasphemed, tavs eņģelis izgāja ārā, un cirta 

simts fourscore un pieci tūkstoši no viņiem. 

{7:42} tu tik pat iznīcināt šo uzņēmēju pirms šīs dienas, mums 

pārējo var zināt, ka viņš runā blasphemously 

pret tavu svētnīcā, un tu esi tiesnesis viņam saskaņā ar viņa 

ļaunprātību. 

{7:43} tik trīspadsmitā mēneša Adar dienai hosts 



pievienojās kaujas: bet Nicanor ir uzņēmēja bija discomfited, un 
viņš 

pats pirmais bija krituši kaujā. 

{7:44} tagad kad Nicanor ir uzņēmēja redzēju, ka viņš tika 
nogalināts, 

tie, kas izmesti ieročus un bēga. 

{7:45}, tad viņi turpināja pēc tās vienas dienas gājiena 

no Adasa, unto Gazera, skan trauksmes signālu pēc tās ar 

viņu trompetēm. 
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{7:46} un tad viņi tālāk nāca no visām pilsētām 

Jūdeja ap par un aizvēra tās; tāpēc, ka viņi pagrieziena 

atpakaļ uz tiem, kas tiecas pēc viņiem, bija visi nonāvēts ar 

zobenu, un nevienam no viņiem palika. 

{7:47} vēlāk viņi ņēma laupījumu un medījums, un 

cirta nost Nicanors galvu un labo roku, ko viņš 

iestiepās tik lepni un atveda viņus prom, un 

pakārts tos pret Jeruzālemi. 

{7:48} šī iemesla dēļ ievērojami cilvēki priecājās, un viņi 

tur šajā dienā dienā, liels prieks. 

{7:49} tās nolemts saglabāt katru gadu šajā dienā, turklāt 



tiek Adar trīspadsmitā. 

{7:50} tādējādi Juda zeme bija par maz, bet pārējo. 

{8:1} tūlīt Jūda bija dzirdējuši par romieši, ka viņi 

bija varena un drosmīgs vīriešiem un piemēram, būtu maigi 

pieņemt visus, kas pievienojās paši sacīja viņiem, un veikt 

līga labā saskaņā ar visiem, kas nāca unto tos; 

{8:2} un ka tie bija vīri no liela varonība. Tā bija teicis 

viņu ar saviem kariem un noble darbojas arī ko viņi bija darījuši 

Galatians, un kā tie bija iekarojusi, vidū 

un atveda viņus ar cieņu; 

{8:3} un ko viņš ir izdalījis valstī Spānijā, 

mīnas, sudraba un zelta, kas ir uzvarēt 

tur; 

{8:4} un to politiku un pacietību apgalvo, ka 

iekaroja visu vietā, it kā tas būtu ļoti tālu no tiem; 

un arī to, ka nāca pret tiem no kings 

augstākajā pakāpē daļu zemes, līdz tie bija discomfited, 

un ņemot vērā tos liels tāpēc, ka pārējie arī nedeva gāzt 

tos katru gadu cieņu: 

{8:5} blakus to, kā viņi bija discomfited kaujā 



King Philip un Perseus, Citims ar citiem, kas 

pacelt sevi pret tiem un tos pārvarēt: 

{8:6} kā arī Antiochus Āzijā, lielais karali, 

atsitās pret viņiem kaujās, kam simt divdesmit 

ziloņi, ar jātnieku, kaujas ratus, un ļoti lielu 

armiju, bija discomfited ar tiem; 

{8:7} un kā viņi ņēma viņu dzīvi, un covenanted, kas 

viņš un tādas, kas valdīja pēc viņu vajadzētu pievērst lielu cieņu, 

un dot ķīlniekus, un to, kas tika panākta vienošanās, 

{8:8} un valsts Indija, un plašsaziņas līdzekļiem un Lidiju un 

goodliest valstis, kurām viņi ņēma viņu, un deva 

lai karalis Eimeneju: 

{8:9}. Turklāt kā Grecians bija nolēmis 

Nāc un tos var noārdīt; 

{8:10} un ka tie, kam to nosūtīja zināšanu 

pret viņiem zināma kapteini un cīnīties ar viņiem pagriešanas 

daudzi no viņiem, un nesa prom gūstekņi viņu sievas un 

savus bērnus un bojāti tos pārņēma īpašumā 

viņu zemes, un velk uz leju savu spēcīgu aizturēšanas, celta 

tos saviem kalpiem, unto Šajā dienā: 



{8:11} to bija teicis viņam bez tam, kā viņi iznīcināja un 

celta saskaņā ar to valdīšana visiem pārējiem karaļvalstij un 
salām 

jebkurā laikā, kas pretojās tiem; 

{8:12}, bet ar saviem draugiem, un tādas, kas paļāvās uz tiem 

tie jātur labā saskaņā: un ka tie bija iekarojusi karaļvalstij 

gan šim, gan nigh, insomuch, par visu, kas dzirdējuši viņu vārdu 

baidījās no tiem: 

{8:13} arī tam, kam viņi palīdzētu karaļvalsti, 

tiem valdīt; un kam viņi atkal, tie izspiest: 

Visbeidzot, ka viņi ļoti pacilāta: 

{8:14} vēl par visu šo neviens no viņiem valkāja kronis, vai_ar ī 

ietērpts violeta, tādējādi palielināt: 

{8:15} Turklāt, kā viņi pauda paši 

Senāta nams, kur simt divdesmit vīri sēdēja 

Padomes dienas, konsultācijas vienmēr cilvēki līdz galam 

viņi var arī pasūtīt: 

{8:16} un viņi izdarījuši savu valdību uz vienu 

cilvēku katru gadu, kurš valdīja pār savu valsti un ka 

visi bija paklausīgs līdz šo vienu, un ka tur nebija ne 



skaudība, nedz emmulation starp tiem. 

{8:17}, ņemot vērā šīs lietas Jūdas izvēlējās 

Eupolemus dēls Jānis, Accos, dēls un Jason 

dēls, Elesar, un nosūta tos uz Romu, lai līga 

labā saskaņā un konfederācija kopā ar viņiem, 

{8:18} un intreat viņus, ka viņi pieņems nēši 

no tiem; jo viņi redzēja, ka Grecians Karaliste 

Izraēla bija apspiest ar servitūtu. 

{8:19} tāpēc viņi devās uz Romu, kas bija ļoti 

liels ceļojums un stājās Senātā, kur viņi runāja 

un teica. 

{8:20} Jūdas Maccabeus ar viņa brāļu, un cilvēki 

par ebrejiem, ir mums atsūtīja šurp pie jums, lai padarītu 
konfederācija 

un miers ar jums, un mēs varētu reģistrēt savu 

confederates un draugiem. 

{8:21} tā šo jautājumu arī ar gandarījumu romieši. 

{8:22} un tas ir vēstījums kopija, kurā Senāts 

aizrakstīju atkal tabulās, misiņa un nosūtīti uz Jeruzalemi, 

kas tur viņiem varētu būt ar viņiem miera piemiņas un 



konfederācija: 

{8:23} labi panākumi ir romieši, un cilvēki 

par ebrejiem, jūras un sauszemes jebkad: zobena arī un 

ienaidnieks ir tālu no viņiem, 

{8:24} ja vispirms nāk jebkurā karā pret romiešiem vai 

nevienu no saviem confederates visā to valdīšana 

{8:25} ebreju cilvēkiem palīdzēsim viņiem, kā laiks 

ieceļ, ar visu savu sirdi: 

{8:26} ne tie sniedz jebkura lieta, sacīja tiem, kas 

karot pret tiem vai tos atbalsta ar victuals ieročiem, 

naudu, vai kuģi, kā to darījis likās labs pret romiešiem; 

bet tie glabā savas derības kāda lieta, neņemot 

Tādēļ. 

{8:27} tādā pašā veidā arī tad, ja kara sākumā pēc 

Ebreju tauta, romieši palīdzēsim viņiem ar visu 

savu sirdi, saskaņā ar laiku ieceļ tos: 

{8:28} ne victuals dodama tiem, kas ņem 

daļa pret viņiem, vai ieroči, vai nauda, vai kuģi, kā to darījis 
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šķita patīkami Romans; bet tie glabā savus 



derības, un ka bez viltu. 

{8:29} saskaņā ar šiem pantiem romieši taisa 

derību ar ebreju tautai. 

{8:30} Howbeit, ja turpmāk vienu pusi vai otru 

pieminēšu tikties, lai pievienotu vai mazināt jebkura lieta, viņi 
var 

to darīt savus priekus un nekādā veidā viņi pievieno vai 

ņemt prom ir ratificējusi. 

{8:31} un kā aizkustinošs ļaunumu, Demetrius doeth, lai 

Ebrejiem, mums ir rakstīts sacīja viņam, sacīdams: kālab tu 

tavs jūgu veikts smags uz mūsu draugiem un confederates 

Ebrejiem? 

{8:32} ja tādēļ viņi vairāk sūdzēties pret tevi, 

mēs darīt to justice, un cīnīties ar tevi pa jūru, un ko 

zeme. 

{9:1} Turklāt, kad Demetrius dzirdējis Nicanor 

un viņa uzņēmēja ir krituši kaujā, viņš sūtīja Bacchides un 

Alcimus zemē Jūdeja otro reizi, un ar 

tos viņa uzņēmēja galvenais spēks: 

{9:2} kurš devās tālāk pa ceļu, kas aizved uz Galgala, 



un uzcēla savas teltis, pirms Masaloth, kas ir Arbela, 

un pēc tam, kad viņi uzvarēja to, viņi nogalēja daudz cilvēku. 

Mēneša {9:3} arī pirmais simts piecdesmit un otro 

gadā viņi encamped pirms Jeruzālemi: 

{9:4}, no kurienes tos noņemt vai devās uz Berea, 

ar divdesmittūkstoš sulaiņi un divi tūkstoši jātnieku. 

{9:5} tagad Jūda bija slīpo savas teltis pie Eleasa un trīs 

tūkstoši izvēlēto vīriešus ar viņu: 

{9:6} kas redzot tik daudziem citiem armija, lai viņš 

liels bija iekaisis bail; pēc kā daudzi izteica 

paši ārā no uzņēmēja, insomuch, kā viņiem uzturēšanās vieta 
nav 

vairāk, bet astoņi simti vīru. 

Tādēļ {9:7} kad Jūda redzēja, ka viņa uzņēmēja slipt prom, 

un cīņa piespieda viņu, viņš bija iekaisis satraukumu 

prātu un daudz grūtībās nonākušu, ka viņš nepaspēja savākt 

tos kopā. 

{9:8} Tomēr sacīja tiem, kas palika, viņš teica, ļaujiet 

mums rodas un iet uz augšu pret mūsu ienaidniekiem, ja 
peradventure mums 

var būt spējīgi cīnīties kopā ar tiem. 



{9:9}, taču dehorted viņu, sakot, nekad mēs būsim 

iespēja: Ļaujiet mums tagad drīzāk saglabāt mūsu dzīvi, un 
turpmāk mums būs 

atgriezīsies ar mūsu biedriem un cīnīties pret tiem: mums ir 

bet maz. 

{9:10} tad Jūda sacīja, Dievs pasarg, ka vajadzētu darīt to 

lieta, un bēgt prom no tiem: ja ir pienācis mūsu laiks, ļaujiet 
mums 

mūsu brāļi gāja bojā vīrišķīgi, un ļaujiet mums nav traipu mūsu 

tas gods. 

{9:11} to Bacchides uzņēmējas izņemt ārā no 

savām teltīm un saistībā ar tām viņu jātnieki apstājās 

tiek sadalīta divos karaspēka un viņu šāvējus un lingotājus 

iedams uzņēmējas, un tie, kas gāja foreward 

bija visu vareno vīrieši. 

{9:12} attiecībā uz Bacchides, viņš bija labā spārna: tik 

uzņēmēja pienāca klāt divās daļās, un skanēja viņu trompetēm. 

{9:13} viņi arī no Jūdas pusē, pat tie skanēja viņu 

trompetes, tāpēc ka zeme nodrebēja pie trokšņa 

armijas un cīņa turpinājās no rīta līdz vakaram. 

{9:14} tagad kad Jūda, kas uztver Bacchides un 



viņa armijas stiprums bija labajā pusē, viņš ņēma ar 

viņu drosmīgs vīriešiem, 

{9:15} discomfited labējām un kurš tiecas pēc viņiem 

unto mount Azotus. 

{9:16} bet kreisā spārna ieraudzījuši, kas tie par 

labā spārna tika discomfited, viņi sekoja pēc Jūdas un 

tie, kas bija kopā ar viņu smagi papēži no aizmugures: 

{9:17} un tad tur bija iekaisis kauja, insomuch, kā 

daudzi ir krituši par abām daļām. 

{9:18} Jūda arī tika nogalināts, liesmu apņemtās palieka. 

{9:19} tad Jonathan un Simon bija Jūdas viņu 

brālis, un viņu apglabājis savu senču pili, kapa 

Modins. 

{9:20} Turklāt tie viņu bewailed, un visi Izraēla lika 

lielas vaimanas par viņu, un sēroja daudzas dienas, teica: 

{9:21} kā ir varonīgs cilvēks samazinājusies, kas piegādāti 
Izraēla! 

{9:22} runājot par citām lietām, kas attiecas uz Jūdas, un viņa 

kari, un cēla tiesību aktu, ko viņš arī izdarīja, un viņa diženumu, 

tie nav ierakstīti: jo tie bija ļoti daudz. 



{9:23} tagad pēc nāves Jūdas nelabs sāka 

nodot tālāk savas galvas visu krastu Izraēla, un tur 

radās, līdz visi piemēram uzrakstīto netaisnību. 

{9:24} šajās dienās arī tur bija ļoti liels bads, 

pēc iemesla, apliecinot valsts tāpēc sadumpojās un devās viņam 
līdzi. 

{9:25} tad Bacchides izvēlējās ļaundariem un lika 

valsts tiem kungiem. 

{9:26} un viņi uzziņu un meklējiet Jūdas 

draugi, un atveda viņus unto Bacchides, kas notika 

atriebība un izmantot tos despitefully. 

Tātad {9:27} nebija lielu nelaimi, Izraēlā, kā 

whereof nebija tā reize, kad pravietis bija redzējis 

starp tām. 

{9:28} šo iemeslu visu Jūdas draugiem sanāca kopā, un 

Jonathan, sacīja 

{9:29} tavs brālis Jūdas nomira, jo mums ir neviens cilvēks, 
piemēram, 

lai ietu tālāk pret mūsu ienaidniekiem, un Bacchides, un 

pret viņiem, mūsu tauta, kas ir pretinieki mums. 

{9:30} tagad, tāpēc mēs esam izvēlējušies tev šajā dienā būt 



mūsu prince un kapteinis viņa vietā, ka tu mayest cīņa 

mūsu cīņas. 

{9:31} pēc šo Jonathan ņēma pārvalde viņam virsū 

Šajā brīdī, un rozes uz augšu nevis viņa brālis Jūdas. 

{9:32}, bet kad Bacchides gat zināšanas, viņš 

meklē, lai viņu nokaušu 
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{9:33} tad Jonathan, un Simon viņa brālis, un visu pārējo 

bija kopā ar viņu, ka, uztverot bēga tuksnesī 

Thecoe, un uzcēla savas teltis pie dīķa ūdens 

Asphar. 

{9:34} ko kad Bacchides saprot, viņš atnāca pie 

Jordānija, ar visiem sagaidītājam uz sabata diena. 

{9:35} tagad Jonathan bija atsūtījis savu brāli John, kapteinis 

cilvēku lūgšanas viņa draugi Nabathites, ka viņi 

varētu atstāt ar viņiem viņu pārvadāšanu, kuriem bija daudz. 

{9:36} bet Jambri bērni nāca no Medaba, 

paņēma John un visiem, ka viņš bija, un devās ceļā ar 

tā. 

{9:37} pēc tam, kad tas nāca viņa Jonathan un Simon vārds 



brāli, ka Jambri bērni, lieliska laulība, 

un nesi līgava no Nadabatha ar lielu 

vilcienu, kā viens liels princes, meita 

Chanaan. 

{9:38} tādēļ viņi atceras viņu brālis Džons un 

pieauga un slēpa sevi saskaņā ar slēptu, 

kalnu: 

{9:39} ja viņiem pacēla acis un paskatījās, un 

Lūk, tur bija daudz sarežģījumiem un lielu kravu: un 

līgavainis atnāca uz priekšu, un viņa draugi un radi, lai 

viņām pretī ar bungām un musick, instrumenti un 

daudz ieroču. 

{9:40} tad Jonathan, un tie, kas bija kopā ar viņu, kas pacēlās 

pret viņiem no tās vietas, kur tie atradās uzbrukumu, un 

lika tos nokaut šādu secībā, jo daudzi krita lejup 

miris un palieka, viņš bēga uz kalnu, un viņi ieņēma 

savām grunti. 

{9:41} tādējādi bija laulība pārvērtusies sēras, un 

savas melodijas vērā vaimanu troksni. 

{9:42} tad, kad viņi bija atriebās par pilnībā asinis viņu 



brāli, viņi pievērsās atkal Jordan purva. 

{9:43} tagad kad Bacchides Reglamenta dzirdēju, viņš nāca 

sabata diena, unto Jordan bankām ar lielu spēku. 

{9:44} tad Jonathan teica viņa uzņēmums, ļaujiet mums iet uz 
augšu 

tagad un cīnīties par mūsu dzīvi, tas standeth nav ar mums, lai 

dienā, tāpat kā pēdējo reizi: 

{9:45}, Lūk, cīņa ir mūsu priekšā un aiz muguras, 

un Jordan ūdens 

tāpat un koksnes, neviena no tām nav tur vieta mums pagriezt 
sānis. 

{9:46} wherefore raudāt ye tagad sacīja debesīm, kas tikpat labi 
jūs varat būt 

piegādāts no rokas jūsu ienaidniekiem. 

{9:47} ar to, ka viņi pievienojās kaujas, un Jonathan 

izstiepa roku, lai Šmite Bacchides, bet tad pagriezās 

atpakaļ no viņa. 

{9:48} tad Jonathan, un tie, kas bija pie viņa pielēca 

uz Jordāniju, un pārpeldēja pāri unto citus bankas: howbeit 

otrs ne pasniedza Jordan sacīja viņiem. 

{9:49} te Bacchides' pusē ir krituši tajā dienā 



aptuveni tūkstoš vīru. 

{9:50} vēlāk atgriezās Jeruzalemē Bacchides un 

salabotas spēcīgs citē Jūdeja; Jericho, fort un 

Emmaus, Bethhoron, Bethel, un un Thamnatha, 

Pharathoni un Taphon, tie nebija viņš nostiprināt ar augstu 

sienām ar vārtiem un bāri. 

{9:51} un tos iestatīt garnizonu, ka viņi varētu 

darba ļaunprātība pret Izraēlu. 

{9:52} viņš pastiprināts arī pilsētas Bethsura un Gazera, 

un tornis un nodot spēkus un sniegšana 

victuals. 

{9:53} Turklāt viņš ņēma priekšnieki dēli 

valsts ķīlnieki, un nodot tos pie torņa 

Jeruzalemi, lai tur. 

{9:54}. Turklāt ar simts piecdesmit un trešajā gadā, 

otrā mēneša Alcimus pavēlēja, ka siena 

iekšējās revīzijas patvērumu vajadzētu velk uz leju; viņš 

arī darbi no praviešiem nojauca 

{9:55} un kā viņš sāka nojaukt, tajā pat laikā 

Alcimus mocīja un kavētas viņa enterprizes: viņa 



mute tika apturēta, un viņš tika pieņemts ar paralīze, lai 

viņš vairs nevarēja runāt jebkura lieta, ne dot rīkojumu 

kas attiecas uz viņa māju. 

{9:56} lai Alcimus nomira tajā laikā ar lielas mokas. 

{9:57} tagad, kad Bacchides ieraudzīja, ka Alcimus ir miris, 

viņš atgriezās pie karaļa: un tad Jūdejas zemē bija 

atlikušo divu gadu laikā. 

{9:58} tad neticīgs vīri noturēja padomi, sakot: 

Lūk, Jonathan un viņa uzņēmums vieglumu, un vērsusi 
uzmanību 

bez aprūpes: tagad tāpēc mums nesīs Bacchides šurp, 

kas tos ņem visas ar vienu nakti. 

{9:59} lai viņi devās un apspriedās ar viņu. 

{9:60} tad viņam izņemta, un nāca ar liels uzņēmējas, un 

nosūtīja vēstules līksmoju uz viņa piekritēju Jūdeja, ka viņi būtu 

Jonathan, un tie, kas bija kopā ar viņu: howbeit tie 

nevarēja, jo sacīja viņiem bija zināma viņu padomnieku. 

{9:61} Wherefore tie bija vīri no valsts, 

kas bija autoriem, ka ļaunums par piecdesmit cilvēku, un 

pagriešanas mehānismu. 



{9:62} vēlāk Jonathan, un Simon, un tie, kas 

bija kopā ar viņu, got tos prom uz Bethbasi, kas atrodas 

tuksnesī, un viņi decays to remontēt, un lika 

tas ir spēcīgs. 

{9:63} kuru lieta, kad Bacchides zināja, viņš savāca 

kopā visi uzņēmēja un nosūtīts vārds tiem, kas bija 

Jūdeja. 

{9:64} tad viņš gāja un nolika aplenkuma pret Bethbasi; un 

viņi cīnījās pret to gara sezona un motoriem 

karš. 

{9:65} bet Jonathan kreisi viņa brālis Simon pilsētā, un 

devās tālāk pats savā valstī, un ar noteiktu 

skaitlis viņš gāja tālāk. 

{9:66} un viņš cirta Odonarkes un viņa brāļu, un 

Phasiron bērniem viņu teltī. 
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{9:67} un, kad viņš sāka tos Šmite un pienāca 

Simon un viņa uzņēmums ar viņa spēkiem izgāja no 

pilsētā, un satracināti kara dzinēji 

{9:68} un cīnījās pret Bacchides, kurš bija 



discomfited ar viņiem, un viņi nomocīts viņam iekaisis: viņa 

padomu un travail bija veltīgi. 

{9:69} Wherefore, viņš bija ļoti sadusmots par ļaundariem 

tas viņam deva padomu stāties valsts, ciktāl 

viņš nogalēja, daudzi no viņiem, un mērķtiecīga, lai atgrieztu 
savu 

valstī. 

{9:70} apliecinot, kad Jonathan bija zināšanas, viņš nosūtīja 

vēstnieki sacīja viņam, lai beigās viņš būtu miera 

kopā ar viņu, un to nogādātu gūstekņus. 

{9:71} kuru lieta, viņš pieņēma, un tas saskaņā ar viņa 

prasības un sware sacīja viņam, ka viņš nekad darīt viņu 

kaitēt visu dienu viņa dzīvi. 

{9:72}, tāpēc viņš bija atjaunot unto viņam 

ieslodzītajiem, kurā jau agrāk mitinājies aforetime ārā no zemes 

Jūdeja, viņš atgriezās un gāja savu ceļu uz savu zemi, 

nedz stājās viņam vairāk savas robežas. 

{9:73} tādējādi zobens vairs no Izraēlas: bet, Jonathan 

dzīvoja pie Machmas un sāka regulēt cilvēku; un viņš 

iznīcina neticīgs vīri no Izraēlas. 



{10:1} simts un sešpadsmitajai gadā Aleksandra dēls 

ar Antiochus Epiphanes surnamed, devās un saņēma 

Ptolemais: cilvēki saņēma viņu, izmantojot 

apliecinot viņam tur valdīja 

{10:2} tagad kad karalis Demetrius dzirdēju, viņš 

pulcējās kopā pārsniedz liels uzņēmējas un devās tālāk 

pret viņu ir jācīnās. 

Nosūtīja vēstules sacīja Džonatans {10:3} turklāt Demetrius 

ar mīlošs vārdi, tā kā viņš palielināja viņu. 

{10:4} viņš teica, ļaujiet mums vispirms padarīt mieru ar viņu, 

pirms viņš pievienoties Aleksandram pret mums: 

{10:5} Else viņš atcerēsies visu to ļaunumu, kas mums ir 

darīts pret viņu un pret viņa brāļi un savai tautai. 

{10:6} wherefore izpildīja iestāde varētu savākt 

kopā par uzņēmēja un ieročus, kas viņam varētu palīdzēt sniegt 

viņu kaujas: arī viņš pavēlējis, ka ķīlnieku, kas 

tika tornī ir jānogādā viņu. 

{10:7} tad Jonathan atnāca uz Jeruzālemi un lasīt 

burti frāzē auditoriju par visiem cilvēkiem, un no tiem, kas 

tornis bija: 



{10:8} kurš bija iekaisis baidās, kad viņi dzirdēja, ka 

karalis bija viņam iedevusi iestāde apkopo uzņēmēju. 

{10:9} un tad tos torņa piegādāt to 

ķīlniekus, unto Jonathan, un viņš piegādā tos unto viņu 

vecāki. 

{10:10} tas izdarīts, Jonathan iekārtojās Jeruzalemē, 

un sāka veidot un labot pilsēta. 

{10:11} un viņš pavēlēja būvēt strādnieki 

sienām un montēšanas Sion un aptuveni ar kvadrātveida 
akmeņiem, 

nocietinājumu; un viņi to darīja. 

{10:12} tad svešiniekiem, kas bija cietokšņos 

kuras Bacchides bija uzbūvēta, bēga prom; 

{10:13} Insomuch, kā katrs cilvēks atstājis savu vietu, un devās 

uz savu valsti. 

{10:14} tikai pie dažiem no tiem, kas bija Bethsura 

pamests likumu un baušļi joprojām palika: par 

tas bija viņu patvēruma vietā. 

{10:15} tagad, kad karalis Aleksandrs bija dzirdējusi, ko 

sola, Demetrius ir nosūtījis sacīja Džonatans: ja arī tas 



bija teicis viņam no cīņas un noble tiesību akti, kurā viņš un viņa 

brāļi bija izdarījusi, un sāpes, ka viņi bija pārcietusi, 

{10:16} viņš teica, mēs atradīsim citu vīrietis? tagad 

Tādēļ mums dos viņam mūsu draugs un sabiedrotais. 

{10:17} pēc tā viņš uzrakstīja vēstuli un nosūta to sacīja viņam, 

saskaņā ar šiem vārdiem sakot, 

{10:18} karalis Alexander brālim Jonathan sendeth 

sveiciens: 

{10:19} mēs esam dzirdējuši par tevi, ka tu esi cilvēks 

lielvalsts, un atbilst mūsu draugs. 

{10:20} wherefore tagad šī diena, mēs tevi var norīkot 

augstais priesteris Tava tauta, un varētu saukt par karaļa 
draugs; 

(un therewithal viņš dēlu aizsūtīja purpurkrāsas mantijā un ar 
kroni galvā 

Zelts:) pieprasa tevi nostāties mūsu pusē, un uzturēt draudzību 

kopā ar mums. 

{10:21} Tātad septītā mēneša simts un 

sešdesmitajā gadā dzīrēs tabernākuli, Jonathan likts uz 

svēts tērpu un apkopojuši spēkus, kā _ arī sniedz 

daudz bruņas. 



{10:22} apliecinot, kad Demetrius dzirdēju, viņš bija ļoti 

Atvainojiet, un teica: 

{10:23} kas ir paveikts, Aleksandrs darījis 

mums neļāva izdarīt labā saskaņā ar ebrejiem, lai stiprinātu 

pats? 

{10:24} es arī rakstīt tos vārdus sacīja 

iedrošinājumu un sola tos dignities un dāvanas, ko es 

iespējams, ir to atbalsta. 

{10:25} viņš nosūtīts sacīja viņiem tādēļ šis efekts: karalis 

Demetrius sacīja ebreju tautas sendeth sveicienu: 

{10:26} tā, kā jūs esat turējis derību ar mums, un 

turpinājās mūsu draudzību, pievienosies sevi ar mūsu 

ienaidnieki, mēs dzirdējām šajā sakarā un priecājamies. 

{10:27} wherefore tagad turpināt, jūs joprojām ir uzticīgs 

sacīja mums, un mēs arī atlīdzība jums par lietām, ko jūs 

darīt mūsu labā 

{10:28} būs jums piešķirt daudz imunitāti un sniegt 

jūs atlīdzības. 

{10:29} un tagad jūs, var atbrīvot un jūsu dēļ man 

pārstāvji un no tradīcijas atbrīvot visus ebrejus, 



sāls, un no kroņa nodokļus, 
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{10:30} un no tā, kas appertaineth pie manis uz 

saņem trešā daļa vai sēklu un augļu pusi 

koku, es atbrīvot to no šīs dienas uz priekšu, tāpēc, ka viņi dara 

nav jāņem no Jūdejas zemē, kā arī trīs 

valdībām, kuras tiek pievienotas thereunto no valsts 

Samariju un Galileju, no šīs dienas atpakaļ uz mūžiem. 

{10:31} Jeruzalemes ļaut arī ir svēts un bez maksas, ar 

robežām, gan no desmitdaļām un pārstāvji. 

{10:32} un torni, kas atrodas Jeruzalemes, kā es 

raža līdz iestāde pār to un sniegt augstais priesteris, ka viņš 

tā var noteikt šādus vīriešus kā viņš izvēlas to paturēt. 

{10:33} Turklāt es varu brīvi noteikt brīvi ik viens no 

Ebreji, kas tika veikta gūstekņi Jūdejas zemē uz 

kādu daļu mana valstība, un es būs mana virsnieku atlaišanu 

pārstāvji, pat no lopus. 

{10:34} Turklāt man būs kas visos svētkos, un 

sabbaths, un new pavadoņi un svinīgu dienas un trīs 

pirms svētku dienām un trīs dienas pēc svētkiem 



ir viss, neaizskaramību un brīvību visiem ebrejiem, mana 
valstība. 

{10:35} arī neviens cilvēks ir tiesības jaukties 

vai lai uzbāzties, kāds no viņiem jebkurā jautājumā. 

{10:36} man vēl, kas tur tiks uzņemti vidū 

karaļa liek aptuveni trīsdesmit tūkstoši vīriešu, ebrejiem, unto 

kuram samaksas piešķir kā belongeth visiem spēkiem karaļa. 

{10:37} tos dažus ievieto karaļa 

spēcīga tvērieniem, no kuriem arī daži nosaka pār lietu 

Karalistē, kas ir uzticības: un es to darīšu to 

pārraugi un vadītāju būt par sevi, un ka viņi dzīvo 

pēc tam, kad savus tiesību aktus, pat kā karalis darījis pavēlēja 

Jūdejas zemē. 

{10:38} un par trim valdībām, kas ir 

pievienot no Samaria valstī Jūdeja, ļaujiet viņiem būt 

apvienota ar Jūdeja, ko viņi var rēķināties, zem 

viens, kā arī saistošs jāpakļaujas cita iestāde, nekā augstais 
priesteris. 

{10:39} Ptolemais un zemes, kas attiecas uz apliecību, 

Es arī tā kā bezmaksas dāvanu uz baznīcu Jeruzalemē, 

vajadzīgs expences svētnīcas. 



{10:40} Turklāt došu ik gadu piecpadsmit tūkstoši 

shekels sudraba no karaļa kontus no vietas 

attiecas, apmaksā. 

{10:41} un pārpalikums, kas payed virsnieki 

nevis kā bijušo laiku no turpmāk tiek dota 

pie Tempļa darbi. 

{10:42} un blakus tas piectūkstoš shekels, 

Silver, kuru viņi ņēma no Tempļa ārā no izmantošanas 

kontus ar katru gadu, pat tās lietas ir 

atbrīvots, jo viņi attiekties uz priesteri, kas ministram. 

{10:43} un kurš tos kas bēgt pie Tempļa 

Jeruzalemē, vai tam jāatrodas brīvību šajā sakarā, tiek 

parādos, sacīja karalis, vai par jebkuru citu jautājumu, ļaujiet 
viņiem būt 

brīvība un visu, kas viņiem ir mana valstība. 

{10:44} ēkai arī un remonta darbi 

svētnīcas expences pievērš King 

kontiem. 

{10:45} Jā un ēkas sienu 

Jeruzalemi un spēcinošās tās garumā par expences 



sniedz no karaļa kontiem, kā arī 

ēkas sienas Jūdeja. 

{10:46} tagad kad Jonathan un cilvēki dzirdējuši šos 

vārdiem, tie nav piedēvē sacīja viņiem, ne saņēma tos, 

tāpēc, ka viņi atceras lielo ļaunumu, ko ir izdarījis 

Izraēlā; jo viņš bija nomocīts tos ļoti sāpīga. 

{10:47} bet Aleksandram viņi priecājas arī, 

jo viņš bija pirmais, kas lūdzu ir patiess miers ar 

un tie vienmēr bija ar viņu sabiedrotais. 

{10:48} tad pulcējās karalis Aleksandrs lielu spēku, un 

apmetāmies saistībā ar Demetrius. 

{10:49} un pēc tam, kad divi karaļi bija apvienojuši cīņā, 

Demetrius' uzņēmēja bēga: bet Aleksandrs sekoja viņam, un 

dominēja pret viņiem. 

{10:50} un viņš turpināja ļoti sāpīga līdz kaujas 

saule gāja uz leju: un šajā dienā tika nonāvēts Demetrius. 

{10:51} vēlāk Aleksandrs nosūtīts vēstnieki 

Ptolemee karalis Ēģiptes ar ziņojumu šajā sakarā: 

{10:52} Forasmuch kā esmu atnācis atkal uz manu valstību, un 

esmu noteikts manu progenitors tronī, un ir gotten 



valdīšana un pieveiktajam Demetrius un atgūt mūsu 

valstī; 

{10:53} jo galu bija pievienojušies cīņā ar viņu, gan viņš un 

namatēvam bija discomfited ar mums, tāpēc, ka mēs sēdēt 
tronī 

no viņa valstībā: 

{10:54} tagad, tāpēc ļaujiet mums padarīt līga labā saskaņā 

kopā, un man tagad tava meita sieva: un es gribu 

tavs dēls likums un tie dos gan tevi, gan viņu kā 

saskaņā ar tavu pašcieņu. 

{10:55} tad Ptolemee karalis deva atbildi, sakot: 

Laimīgs būs diena, kur tu didst atkal savā zemē 

tavu tēvu un satest savas valstības troni. 

{10:56} un tagad es darīšu tevi, jo tu esi rakstījis: 

Gaidiet mani tāpēc Ptolemais, ka mēs varam redzēt vienu 

atšķiras; jo būs precēties manu meitu, lai tevi saskaņā 

Tava vēlēšanās. 

{10:57} tik Ptolemee ar viņa meitu gāja no Ēģiptes 

Kleopatra, un viņi nāca unto Ptolemais simt 

threescore un otro gadu: 



{10:58} ja karalis Aleksandrs sanāksme viņam, viņš deva 

unto viņam viņa meita Cleopatra, un atzīmēja, ka viņai 

Ptolemais laulību ar lielu slavu kā veidu 

ir karaļi. 

{10:59} tagad karalis Aleksandrs bija uzrakstījis, Jonathan, unto 

ka viņš nāk, un viņam pretī. 

{10:60} kurš tad devās honourably Ptolemais, 

kur viņš tikās divi karaļi, un deva viņiem un viņu draugi 

sudraba un zelta, un daudzas dāvanas un atrada labvēlību 

skatieniem. 

{10:61} tajā laikā dažu pestilent Izraēla, līdzcilvēkiem 

vīriešu dzīves ļaunais, samontēti sevi pret viņu, lai 
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apvainot viņu:, bet karalis tos negribēja ne dzirdēt. 

{10:62} Jā vairāk nekā tas, karalis pavēlēja veikt 

pie savām drānām un ietērpt viņam purpura: un viņi to darīja. 

{10:63} un viņš lika viņam pasēdēt vienatnē, un sacīja viņam 

prinči, iedziļināties pilsētu vidū kopā ar viņu un padarīt 

proklamēšana, neviens cilvēks sūdzas, pret viņu kādā 



jautājums un ka neviens vīrietis viņu problēmas attiecībā uz 
jebkāda veida 

izraisīt. 

{10:64} tagad, kad viņa accusers redzēja, ka viņš bija cienījams 

proklamēšana un apģērbti, violeta, viņi 

visi bēga prom. 

{10:65}, lai karalis godina viņu, un viņu vidū rakstīja 

viņa galvenais draugi un lika hercoga un viņa partaker 

valdījums. 

{10:66} Jonathan vēlāk atgriezās Jeruzalemē, ar 

miers un prieks. 

{10:67} Turklāt programmā; simts threescore un piektajā 

gads atnāca Demetrius Demetrius no Krētas vērā dēls 

savu tēvu zemi: 

{10:68} apliecinot, kad karalis Aleksandrs dzirdējis pateikt, viņš 
bija 

tiesības, Atvainojiet, un atgriezās savā Antioch. 

{10:69} tad Demetrius lika Apollonius regulators 

no ģenerāļa, kuri pulcējās liels uzņēmējas, Celosyria 

apmetušies Jamnia un nosūtījis sacīja Džonatans augsto 

priesteris, sakot: 



{10:70} tu viens pats liftest pats sevi uz augšu pret mums, un es 
esmu 

iesmējās nievāt tavs dēļ un pārmetu: un kāpēc dost 

tu esi vaunt tavs spēks pret mums kalnos? 

{10:71} tagad, tādēļ, ja tu trustest tavs, savu 

spēks, kas nāk pie mums uz vienkārša lauku un ļaut tur 

mums izmēģināt šo jautājumu kopā: ar mani ir spēks 

pilsētās. 

{10:72} Ask un uzzināt, kas es esmu un pārējiem, kas ņem mūsu 

daļa, un viņi pavēstīšu tev tavs kāju nav iespējams 

lidojums uz savu zemi. 

{10:73} Wherefore tagad tu būsi nevarēs ievērot 

jātnieki un tātad lielvalsts, kur vienkārša, nav ne 

akmens krama, ne arī vieta, kur aizbēgt sacīja. 

{10:74} tad, kad Jonathan dzirdējusi šos vārdus 

Apollonius, viņš pārcēla savu prātu un izvēloties desmit 

tūkstoši vīru, viņš izgāja no Jeruzalemes, kur Simon viņa 

brālis met viņam, viņam palīdzēt. 

{10:75} un viņš uzcēla savas teltis pret Joppa: bet; viņi 

no Joppa iespundēt viņu ārā no pilsētas, jo Apollonius bija 



tur garnizonu. 

{10:76} tad Jonathan uzlika aplenkuma sacīja tā: un tad viņi 

pilsēta viņam ļauju nākt aiz bailēm: un tāpēc Jonathan uzvarēja 
Joppa. 

{10:77} apliecinot kad Apollonius dzirdēju, viņš paņēma trīs 

tūkstoši jātnieku, ar virkni sulaiņi, un devās 

lai Azotus kā vienu, kas atradās un therewithal pievilka viņu 

tālāk uz klajumu. jo viņš bija liels skaits 

jātnieki, kuru viņš nolika savu uzticību. 

{10:78} tad Jonathan sekoja viņam uz Azotus, 

Ja armijas pievienojās kaujas. 

{10:79} tagad Apollonius atstājis tūkstoši jātnieku 

slazds. 

{10:80} un Jonathan zināja, ka tur ir 

ambushment aiz muguras; jo viņi bija compassed viņa 

uzņēmēja un lietie šautriņas pie cilvēkiem, no rīta līdz vakarā. 

{10:81}, bet cilvēki tikai nekustīgi stāvēja, kā Jonathan bija 

pavēlēja tos: un tāpēc ienaidniekiem zirgi bija noguris. 

{10:82} tad izņēma Simon namatēvam un nolika 

pret sulaiņi, (jo jātnieki tika iztērēti) kurš 



bija discomfited ar viņu un aizbēga. 

{10:83} jātnieki, kas izkaisīti lauku, 

aizbēga uz Azotus un Bethdagon savu elku iegāja 

templis, drošībai. 

{10:84} bet Jonathan pielaist uguni uz Azotus un pilsētas 

kārta par to, un ņēma viņu grunti; un templi 

Dagon, ar tiem, kas bija aizbēguši uz to, viņš dega ugunī. 

{10:85} tādējādi bija nodedzinātas un nonāvēja ar zobenu 

nu gandrīz astoņi tūkstoši vīru. 

{10:86} un no Jonathan noņemt viņa uzņēmēja, no turienes un 

apmetāmies Ascalon, kur nāca vīri no pilsētas pret 

uz priekšu, un met viņam ar lielu pompa. 

{10:87}, pēc tam, kad tas atgriezās Jonathan un namatēvu, unto 

Jerusalem, ar visiem laupījumiem. 

{10:88} tagad, kad karalis Aleksandrs dzirdējis šīs lietas, 

viņš godina Jonathan vēl vairāk. 

{10:89} un aizsūtīja sprādzes zelta, kā izmantot 

piemēram, dota ir karaļa asinīs: viņš deva viņam arī 

Accaron ar robežām to savā īpašumā. 

{11:1} un Ēģiptes karalis apkopojuši lielu 



uzņēmējas, kā smiltis, kas lieth pie jūras krasta, un daudzi 

kuģi un pārdzīvoja viltu iegūt Aleksandra 

Karaliste, un pievienoties uz savu. 

{11:2} un tad viņš ņēma savu ceļojumu uz Spāniju 

miermīlīgi veidā, tā kā tie pilsētās atvēra sacīja viņam, 

un met viņam: par karalis Aleksandrs bija pavēlējis tos tik 

darīt, jo viņš bija viņa brālis likumos. 

{11:3} tagad kā Ptolemee stājies pilsētu, viņš noteikti 

ik viens no viņiem garnizona karavīri to paturēt. 

{11:4} un kad viņš nonāca pie Azotus, tie shewed 

viņu Dagon templis, kas tika sadedzināti, un Azotus un 

nomalēm, to, kas tika iznīcināti un struktūrām, kas 

bija cast ārzemēs un to, ka viņš bija apdedzinājis cīņā; 

viņi bija izgatavoti kaudzes ar viņiem pa ceļu kur viņš 

vajadzētu iet. 

{11:5} arī viņi teica karalis nekādā veidā nebija Jonathan 

darīts, lai viņš varētu vainot viņu nolūks:, bet karalis atradās 
viņa 

mieru. 

{11:6} tad Jonathan sastapās ar lielu pompa pie karaļa 



Joppa, kur viņi viens otru sveicināja un izskatīšanu. 
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{11:7} vēlāk Jonathan, kad viņš bija prom ar 

karali uz upi sauc Eleutherus, atkal atgriezās 

Jeruzalemē. 

{11:8} King Ptolemee tādēļ, ņemot gotten 

valdīšana pilsētu pie jūras, unto Seleucia uz jūras 

piekrastē, iedomāti nelabs padomu pret Aleksandru. 

{11:9}, un tad viņš nosūtīja ambasadors, karalis sacīja 

Demetrius, sacīdams: Nāc, ļaujiet mums padarīt līga betwixt 
mūs, 

un sniegs tev mana meita, kurai Aleksandrs darījis, un 

tu shalt valdīt tavs tēvs Karalistē: 

{11:10} jo man nožēlot, ka man deva mana meita, unto viņam, 

viņš centās mani nogalēt. 

{11:11} tādējādi viņš darīja neslava viņam, jo viņš vēloties 

viņa valstība. 

{11:12} wherefore no viņa, viņš paņēma savu meitu un 

deva viņai Demetrius un atstāja Alexander, tāpēc, ka viņu 

naids, atklāti bija zināms. 



{11:13} tad Ptolemee stājās Antioch, kur viņš 

iestatīt divus vainagi uz galvas, Āzijā, kā arī vainagu 

Ēģipte. 

{11:14} vidējo sezona bija karalis Aleksandrs, 

Cilicia, jo tiem, kas dzīvoja tajās daļās, bija tāpēc sadumpojās 

no viņa. 

{11:15} bet kad Aleksandrs dzirdējuši par šo, viņš nonāca pie 

karš pret viņu: un tad karalis Ptolemee izsvieda 

savu uzņēmēja, met viņam ar varenu spēku un pakļaut viņu 

lidojums. 

{11:16} tāpēc Alexander, viņš bēga uz Arābijas tur būt 

aizstāvēja; bet karalis Ptolemee bija sajūsmināts: 

{11:17} Zabdiel par Arābijas noņēma Aleksandra 

galvu un nosūtīja to sacīja Ptolemee. 

{11:18} King Ptolemee mira arī trešajā dienā pēc tam, un 

kas bija spēcīga tilpnēs viņi nonāvēja viens no otra. 

{11:19} šādā veidā Demetrius valdīja simt 

threescore un septītajā gadā. 

{11:20} vienlaikus pulcējās kopā, Jonathan 

tiem, kas bija Jūdeja veikt tornis, kas bija 



Jerusalem: un viņš lika daudziem dzinējiem karā pret to. 

{11:21} tad nāca neticīgs personām, kas ienīst savu 

cilvēki, gāja karalis sacīja, un pastāstīja, ka Džonatans 

besieged torni, 

{11:22} apliecinot dzirdot, viņš bija dusmīgs, un 

nekavējoties likvidēt, viņš ieradās Ptolemais, un uzrakstīja 

Jonathan, unto, ka viņš nav jāietver aplenkuma torni, bet 

atnāk aprunāties ar viņu pie Ptolemais liela steiga. 

{11:23} tomēr Jonathan, kad viņš dzirdēja, 

pavēlējis to ielenca vēl: un viņš izvēlējās dažas no 

vecajiem, Izraēla, priesteriem un nodot sevi tādām briesmām; 

{11:24} un izņēma sudraba un zelta, un tērps un ūdenslīdēju 

piedāvā papildus, un devās uz Ptolemais sacīja karalis, 

kur viņš atrada par labu redzi. 

{11:25} un gan dažu neticīgs vīrieši, cilvēki 

bija licis sūdzības pret viņu, 

{11:26} vēl karalis lūdzu viņu kā viņa priekšgājēji 

darīts, un jāveicina viņu nemanīja visu viņa 

draugi, 

{11:27} un apstiprināja viņu augstā priestera, kā arī 



Visi apbalvojumi, viņš bija pirms, un deva viņam 

preeminence viņa galvenais draugu vidū. 

{11:28} tad Jonathan vēlamo karalim, ka viņš 

padarīt Jūdeja skartiem cieņu, kā arī trīs valdības, 

ar šo valsti Samaria; un viņš apsolīja viņam trīs 

simts talantus. 

{11:29} lai karalis piekritis un rakstīja vēstules, unto 

Jonathan visas šīs lietas pēc šādā veidā: 

{Plkst. 11.30} King Demetrius sacīja brālim Jonathan, un 

Ebreju tauta, unto sendeth sveicienu: 

{11:31} mēs nosūtīsim jums šeit vēstules kopiju, kuru mēs 

vai rakstīt sacīja mūsu brālēns Lasthenes par tevi, ka tu 

varētu redzēt to. 

{11:32} King Demetrius sacīja viņa tēvs Lasthenes 

sendeth sveiciens: 

{11:33} mēs esam apņēmušies darīt labu cilvēkiem 

Ebreji, kas ir mūsu draugi un saglabātu derību ar mums, 

sakarā ar to labas gribas pret mums. 

{11:34} wherefore mums ir ratificējušas sacīja viņiem apmales 

Jūdeja, ar trīs valdības Apherema un 



Lydda un Ramathem, unto no Jūdejas pievienoto 

valsts Samariju un visas lietas, kurš sacīja 

piemēram, visiem upurēt Jeruzalemē, nevis 

maksājumi, ko karalis saņēma no tiem katru gadu aforetime 

ārā no zemes un koku augļi. 

{11:35} un runājot par citām lietām, kas pieder mums, unto, 

desmito tiesu un muitu attiecas sacīja mums, kā arī saltpits, 

un vainagu nodokļus, kas pienākas sacīja mums, mēs 
izrakstīšanu 

tos no viņiem visiem par to atvieglojumus. 

{11:36} un nekas šajā sakarā atsauc no šī 

laiku atpakaļ uz visiem laikiem. 

Tādēļ {11:37} tagad redzēt, tu veikt eksemplāru 

lietas, un ļaujiet tai jāpiegādā sacīja Džonatans, un nolikts 

svēts mount redzamā vietā. 

{11:38} pēc tam, kad karalis Demetrius redzēja, ka zeme 

bija kluss, viņam priekšā un tika veikts bez pretestības 

pret viņu, viņš nosūtīja prom visu savu spēku, ik vienu, viņa 

pašiem savs dzīvoklis, izņemot dažus svešiniekus, kuru viņš bija 
joslās 

savākta no pagānu salām: kālab visu 



spēkus, savu senču pili viņu ienīda. 

{11:39} Turklāt bija viens Tryphon, kas bija 

Aleksandra daļas iepriekš, kuri, redzot, ka visi resursdatora 

murmināja pret Demetrius, devās uz Simalcue Arabian 

kas audzināti Antiochus dēlu Aleksandru, 

{11:40} gulēja ilgojas pēc viņu nogādāt viņam šis jaunais 

Antiochus, ka viņš varētu valdīt tēva vietā: viņš teica, 

viņu tādēļ ka Demetrius noziedzies, un kā vīri 

karš bija ienaids ar viņu, un tur nu viņš stāvēja 
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gara sezona. 

{11:41} līdz tam laikam Jonathan nosūtījis sacīja karalis 

Demetrius, ka viņš varētu likt tiem tornis 

Jeruzaleme, un tiem arī cietokšņos: lai viņi cīnījās 

pret Izraēlu. 

{11:42} lai Demetrius nosūtījis sacīja Džonatans, sakot, tiks 

ne tikai tas tev un Tava tauta, bet man būs ievērojami 

gods tev un Tava tauta, ja iespēja kalpot. 

{11:43} tagad tāpēc tu būsi labi, ja tu to atsūtiet man 

vīriešiem, lai palīdzētu man; mani spēki ir aizgājuši no manis. 



{11:44} pēc šo Jonathan viņam nosūtīja trīs tūkstoši 

stipri vīri, unto Antioch: un kad viņi ieradās, karalis, 

karalis bija ļoti priecīga par savu ierašanos. 

{11:45} Howbeit tie, kas bija sapulcējušies pilsētas 

paši savā vidū pilsētu skaitu kopā 

simti divdesmit tūkstoši vīriešu un būtu 

nogalināts karalis. 

{11:46} wherefore karalis, viņš bēga uz tiesu, bet viņi 

pilsētas tur fragmenti no pilsētas, un sāka cīnīties. 

{11:47} tad karalis aicināja uz ebreju palīdzību, kas 

sacīja viņam visus uzreiz un kliedēja paši nāca 

cauri pilsētai pagriešanas todien skaits pilsētā 

simti tūkstoši. 

{11:48} arī tās pielaist uguni uz pilsētu un gat daudz laupījuma 

šajā dienā, un piegādāt karalim. 

{11:49} so ieraudzījušas pilsētas ebreji bija 

ieguva pilsētas, kā viņi to darītu, savu drosmi bija pierimusi: 

kālab viņi lūgšanas karalim, un kliedza, 

sakot, 

{11:50} piešķirt mums mieru un ļāva ebrejiem vairs no 



assaulting mums un pilsētu. 

{11:51} ar to, ka tie, kas izmesti ieročus, un 

noslēdzis mieru; un ebreji bija pagodināts redzot 

karalis, un redzot visu, kas bija viņa valstībā; un viņi 

Jerusalem, ar lielu laupījumu atgriezās. 

{11:52} Tātad karalis sēdēja tronī viņa Demetrius 

Karaliste, un zeme bija kluss priekšā. 

{11:53} Tomēr viņš dissembled ar visu, ko jebkad viņš 

zobins, un pats estranged no Jonathan, nedz 

apbalvoti viņš viņam saskaņā ar labumu, ko viņš bija 

saņēmusi no viņa, bet viņam nepatika ļoti sāpīga. 

{11:54} pēc tam, kad tas atgriezās Tryphon, un kopā ar viņu 

mazgadīgs bērns Antiochus, kas valda, un tika kronēts. 

{11:55} tad tur pulcējās unto viņam visi vīrieši no kara, 

kam bija izvietotas Demetrius, un viņi cīnījās pret 

Demetrius, kurš pagriezās un metās bēgt. 

{11:56} Turklāt Tryphon ņēma ziloņi un uzvarēja 

Antioch. 

{11:57} tolaik jaunais Antiochus rakstīja sacīja 

Jonathan, sakot, apliecinu tevi augstā priestera, un 



iecelt tevi valdnieks pār četrām valdībām, un viens 

no karaļa draugiem. 

{11:58} pēc tas lika viņam zelta kuģi jānodod 

un deva viņam atvaļinājumu dzert zeltā un manekeniem 

violetas, un valkāt zelta sprādze. 

{11:59} brālis Simons iesniedza kapteinis no 

vieta, kur sauc Tyrus kāpnes pie Ēģiptes robežām. 

{11:60} tad Jonathan gāja tālāk, un cauri 

ārpus ūdens, un visiem spēkiem Sīrija pulcējās pilsētas 

sev sacīja viņam palīdzēt viņam: un kad viņš nonāca pie 

Tās pilsētas Ascalon, satiku viņu honourably. 

{11:61}, no kurienes viņš devās uz Gazas, bet viņi no Gazas 

slēgvārstu viņam kālab viņš uzlika aplenkuma sacīja tā un dega 

priekšpilsētu pantu ar ugunsdzēsības un bojāti tos. 

{11:62} pēc tam, kad viņi Gazas veiktas lūgšanas 

Jonathan, sacīja viņš salīga mieru ar tiem, un veica dēli 

par viņu priekšnieki par ķīlniekiem, un nosūta tos uz Jeruzalemi, 

un izgāja cauri valsts sacīja Damaskā. 

{11:63} tagad kad Jonathan dzirdējusi, ka Demetrius' 

prinči bija ieradušies CADSES, Galilejas, kas ir ar 



lielvalsts, purposing izņemt viņu no valsts, 

{11:64} viņš izgāja viņām pretī, un atstāja Simon brālis 

valstī. 

{11:65} tad Simon encamped pret Bethsura un 

cīnījās pret to gara sezona un aizbāztu muti: 

{11:66}, bet viņi vēlējās būt mierā ar viņu, kas 

viņš tos piešķirt, un tad viņus no turienes, no un 

ieņēma pilsētu un to, kas garnizonu. 

{11:67} Jonathan un namatēvu, viņi uzcēla pie 

ūdens Gennesar, no kurienes betimes no rīta 

viņi gat tos vienkāršā Nasor. 

{11:68} un, raugi, uzņēmējas no svešiniekiem satiku tos 

līdzenumu, kurš, ņemot paredzēto vīriešiem uzbrukumu viņam, 

kalni, paši nāca saistībā ar viņu. 

{11:69} tad, kad tie, kas atradās šajā slazds piecēlās no savas 

vietas un pievienojās kaujas, viss, kas bija aizbēguši; Jonathan 
pusē 

{11:70} Insomuch, kā tur nebija viens no tiem pa kreisi, 

izņemot Mattathias dēls Absalom un Jūdas dēls, 

Calphi, uzņēmēja kapteiņiem. 



{11:71} tad Jonathan iznomāt savas drēbes un jāmet 

pēc viņa galvu, un lūdzām. 

{11:72} Afterwards atkal pievērsās kaujas, viņš viņus ar 

lidojums, un tāpēc viņi aizbēga. 

{11:73} tagad, kad viņa paša vīriešiem, kas bija aizbēguši 
ieraudzīja, 

tie sacīja viņam atkal pagriezās un ar viņu tiecas pēc viņiem, lai 

CADSES, pat pie savas teltis, un tur viņi apmetušies. 

{11:74}, tāpēc bija krituši par pagānu dienā par 

trīstūkstoš vīru: bet Jonathan atpakaļ uz Jeruzālemi. 

{12:1} tagad kad Jonathan ieraudzīja tolaik kalpoja viņam, viņš 

izvēlējos dažiem vīriešiem, un nosūta tos Romā, lai apstiprinātu 

un atjaunot draudzību, ka viņi bija ar viņiem. 

{12:2} viņš nosūtīja vēstules arī Lacedemonians, un 

citās vietās ar to pašu mērķi. 
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{12:3} lai viņi devās pie Romas un stājās 

Senāts, un teica: Jonathan augstais priesteris un iedzīvotājiem 

Ebrejiem, mums atsūtīja šurp pie jums, līdz galam, jūs vajadzētu 
atjaunot 

draudzība, kas ye bija ar viņiem, un līga, piemēram 



iepriekšējo reizi. 

{12:4} uz šī romieši deva viņiem vēstules, unto 

pilnvarnieku par katru vietu, kur viņiem vajadzētu dot tos 

Jūdejas zemē miermīlīgi. 

{12:5} un šīs vēstules kopija ir kas Jonathan 

Lacedemonians wrote: 

Jonathan {12:6} augstais priesteris un vecajiem 

tauta, un priesteri un otru par ebrejiem, unto 

Lacedemonians viņu brāļu nosūtīt apsveikumu: 

{12:7} tur bija vēstules nosūtītas reizes agrāk, unto Onias 

augstais priesteris no Darius, kas valdīja tad vidū, lai 

apliecina, ka jūs esat mūsu brāļi, kā kopiju šeit 

darbaspēju norādīt. 

{12:8}, kura laikā Onias Lūdzu, vēstnieks, kas 

tika nosūtīts honourably un saņēma vēstules, kur 

deklarācija par līgas un draudzību. 

{12:9} tāpēc mēs arī, kaut arī mums ir nepieciešams, neviena no 
šīm 

lietas, ka mums ir svēts Svētie raksti grāmatas mūsu rokās 

mierināt mūs, 



{12:10} Tomēr mēģināja sūtīt šurp pie jums 

atjauno brālība un draudzības, citādi mēs būtu 

svešiniekiem, sacīja jums kļūt pavisam: tur ir gara 

laiks pagājis, kopš tu nosūtīts sacīja mums. 

{12:11} mēs tādēļ visu laiku nemitīgi, gan 

mūsu svētkos un citās ērti dienās, atcerieties, jums 

upurus, kuru mēs piedāvājam, un mūsu lūgšanām, kā iemesls 

ir, un tas mums domāt par mūsu brāļu becometh: 

{12:12} un labi mēs priecājamies par savu goda. 

{12:13} attiecībā uz sevi, mums ir bijušas lielas nepatikšanas un 

kari katrā pusē, forsomuch kā karaļi, kas ir apaļa 

par mums cīnīties pret mums. 

{12:14} howbeit mums nedrīkst būt traucējošs šurp pie jums, 

ne citiem mūsu confederates un draugiem no šiem kariem: 

{12:15} jo mums palīdzēt no debesīm, kas mums, succoureth 

Tātad mums tiek piegādāti no mūsu ienaidnieki, un mūsu 
ienaidnieki 

tiek celta saskaņā ar kāju. 

{12:16} šī iemesla dēļ mēs izvēlējāmies Numenius dēls 

Antiochus un Antipater viņš dēls Jason, un nosūta tos 



Romieši, jāatjauno labā saskaņā, kas mums bija ar viņiem, sacīja 

un bijušais līga. 

{12:17} mums pavēlēja tos arī doties šurp pie jums, un 

salūts un sniegt jums mūsu vēstulēm attiecībā uz 

atjauno mūsu brālība. 

{12:18} wherefore tagad jūs dara labi, lai dotu mums 

atbildēt uz tiem. 

{12:19} un tas ir vēstules kopiju, kuru Oniares 

nosūtīts. 

{12:20} Areus karaļa Lacedemonians, lai Onias 

augstā priestera sveiciens: 

{12:21} atklājas, rakstiski, ko Lacedemonians un 

Ebreji ir brāļiem un ka tie Abraham sastāva: 

{12:22} tagad tādēļ, jo tas ir pienācis mūsu 

zināšanas, ye dara labi rakstīt sacīja mums no jūsu 

labklājība. 

{12:23} mums rakstīt atpakaļ atkal, ka tavas govis 

un preces mūsu ir, un mūsu ir ir jūsu ir mums komandu 

Tādēļ mūsu vēstnieki, lai jums ziņojumu par šo 

gudrs. 



{12:24} tagad kad Jonathan dzirdējusi, ka Demebius' 

prinči bija jānāk cīnīties pret viņu ar lielāku uzņēmēja 

nekā iepriekš, 

{12:25} viņš izņem no Jeruzālemes, un sastapušies ar 

Amathis zeme: lai viņš deva viņiem nekādu atelpu, lai ievadītu 
savu 

valstī. 

{12:26} nosūtīja spiegi arī pie savas teltis, kas nāca 

vēlreiz, un pateicu, ka viņi ir iecelti, lai nejauši uzduramies 

tās nakts sezona. 

{12:27} wherefore tik drīz saule bija uz leju, 

Jonathan pavēlējis saviem vīriem, skatīties un ir rokās, 

kas visu nakti viņi varētu būt gatavi cīnīties: arī viņam 

sūtīja centinels kārtu par uzņēmēja. 

{12:28} bet kad pretinieki dzirdējusi, ka Džonatans un 

viņa vīri bija gatavi kaujas gatavībā, viņi baidījās un drebēja 

viņu sirdis, un tie tvīka ugunsgrēki viņu nometnē. 

{12:29} howbeit Jonathan un viņa kompānija zināja, ka tā nav 

tikai no rīta: jo tie redzēja gaismu, dedzināšana. 

{12:30} tad Jonathan veicis tiem pakaļ, bet pārspēja 



viņiem nav: tie bija gājusi pāri upei Eleutherus. 

{12:31} wherefore Jonathan pievērsās Arabians, kurš 

dēvēja par Zabadeans, un cirta tos aizveda viņu 

bojājas. 

{12:32} un noņemšanu no turienes, viņš atnāca uz Damasku, un 

tā pagāja pa visu valsti, 

{12:33} Simon arī gāja tālāk, un cauri 

valstī, sacīja Ascalon un tilpnes ir kaimiņos, no 

no kurienes viņš pagriezās sānis Joppa, un uzvarēja to. 

{12:34} jo viņš bija dzirdējis, ka viņi piegādā kravas 

sacīja tiem, kas piedalījās Demetrius'; kālab viņš nolika 

garnizona tur to paturēt. 

{12:35} pēc tam, kad tas nāca Jonathan mājas atkal, un aicinot 

vecie cilvēki kopā, viņš apspriedās ar tām 

par ēkas spēcīgu notur Jūdeja, 

{12:36} un padarot sienām Jeruzalemes augstāk, un 

palielinot lielo mount starp torņa un pilsētu, lai 

atdalīt no pilsētas, ka tā tas varētu būt viens, ka vīriešiem 

varētu pārdot nedz iegādāties to. 

{12:37} uz šī viņi sanāca kopā, lai izveidotu pilsētas, 



tā kā daļa no sienas pretī uz austrumu strauts 

pusē bija samazinājies uz leju un tās labot to, kas bija 

sauc par Caphenatha. 
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{12:38} Simon arī uzstādīt Adida Sephela un padarīja to 

neveiksmes ir spēcīgi saistītas ar vārtiem un bāriem. 

{12:39} tagad Tryphon gāja aptuveni iegūt Karalisti 

Āzijā, un nogalināt karali, ka viņš varētu noteikt Antiochus 

vainagu uz savas sirdsapziņas. 

{12:40} Howbeit, viņš baidījās, ka Džonatans nebūtu 

cieš viņu, un viņš cīnīsies pret viņu; kālab 

viņš meklēja veidu, kā veikt Jonathan, ka viņš var nogalināt 

viņu. Tāpēc viņš izņem un nonāca Bethsan. 

{12:41} tad Jonathan devās satikties ar četrdesmit 

tūkstoši vīriešu izvēlas kaujas, un nonāca pie Bethsan. 

{12:42} tagad redzot Tryphon Jonathan nāca ar tik 

liels spēks, viņam durst stiept roku pret viņu; 

{12:43} taču honourably viņu uzņēma un atzinība 

viņš sacīja saviem draugiem, un deva viņam dāvanas, un 



pavēlējis saviem vīriem kara būtu tikpat paklausīga, unto viņam, 
kā 

pie sevis. 

{12:44} unto Jonathan arī viņš teica, kāpēc esi 

cēla šo cilvēku tik lielas nepatikšanas, redzot, ka neviens 

betwixt mums karš? 

{12:45} tādēļ nosūtīt viņiem tagad mājās vēlreiz, un 

izvēlēties dažus vīrus pagaidīt pie tevis, un tu nāc man līdzi 

lai Ptolemais, uz man dos par tevi un pārējiem stiprākais 

aizturēšanas un spēku un visu, kas ir jebkura maksa: kas 
attiecas uz mani, es 

atgriezīsies un atkāpties: tas ir manas atnākšanas iemeslu. 

{12:46} lai Jonathan, uzskatot, ka viņš darīja tā, kā viņš aicināja 
viņu, 

un pastūma uz priekšu saimniekam, kurš iegāja Jūdejas zemē. 

{12:47} un ar sevi, viņš saglabāja, bet trīs tūkstoši 

vīriešu, no kuriem viņš nosūtīja divus tūkstošus uz Galileju un 
vienu 

tūkstoši devās viņam līdzi. 

{12:48} tagad kā Jonathan stājās Ptolemais, 

viņi Ptolemais vārtus ciet un saņēma, un visus tos 



ko saņēmāt kopā ar viņu tie pagriezienu ar zobenu. 

{12:49} nosūtījis Tryphon sulaiņi uzņēmējas un 

jātnieki Galilejas un lielo līdzenumu, lai iznīcinātu 

Jonathan visu uzņēmumu. 

{12:50}, bet kad viņi zināja, ka Džonatans un tie, kas 

būtu ar viņu bija pieņemts un krituši, tie jāatbalsta viens 

atšķiras; un cieši kopā devās gatava cīnīties. 

{12:51} viņi, tāpēc, kas sekoja pēc tiem, 

redzēdams, ka viņi bija gatavi cīnīties par savu dzīvību, 

atkal pagriezās atpakaļ. 

{12:52} un tad viņi visi stājās Jūdejas zemē 

miermīlīgi, un tur tie bewailed Jonathan, un tos, kas 

bija kopā ar viņu, un viņi bija iekaisis bail; kālab visu 

Izraēla lika lielas vaimanas. 

{12:53} tad pagānu, kas bija kārta par tam 

centās iznīcināt tos: sacīja viņiem, viņi ir bez kapteiņa, 

ne arī, lai palīdzētu viņiem: tagad tāpēc iesim karot pret 

tos, un ņem prom no vīriešiem viņu piemiņas. 

{13:1} tagad kad Simons dzirdēju, ka Tryphon bija 

pulcējās liels uzņēmējas iebrukt Jūdejas zemē, 



un iznīciniet to, 

{13:2} un redzēju, ka cilvēkiem ir liels trīcošajos 

un bailes, viņš devās uz Jeruzālemi un pulcējās cilvēki 

kopā 

{13:3} un deva viņiem pārliecināšanu, sakot: tu sev 

zinu to, kādas lielas lietas, es, un mani brāļi, un mans tēvs 

mājā, ir darīts attiecībā uz normatīvajiem aktiem un patvērumu, 
cīņas 

arī un rūpes, ko mēs esam redzējuši. 

{13:4} apliecinot visiem saviem biedriem ir krituši par iemeslu 

Izraēlas labā, un am, palicis vienatnē. 

{13:5} tagad tāpēc tas būtu tālu no manis, ka man vajadzētu 

rezerves raktuves pašu dzīvi jebkurā laikā problēmas: es esmu 
neviens 

labāks par mani brāļi. 

{13:6} Doubtless būs atriebt mana tauta, un 

patvērumu, un mūsu sievas un mūsu bērniem: visiem 

pagāns ir pulcējās, lai iznīcināt mūs ļoti ļaunprātība. 

{13:7} tūlīt, tiklīdz cilvēki dzirdēja šos vārdus, viņu 

gars, kas atdzīvināja. 

{13:8} un viņi atbildēja ar skaļā balsī, sacīdams: 



Tu būsi ir mūsu līderis, nevis Jūdas un Jonathan tavs 

brālis. 

{13:9} cīnīties tu mūsu cīņas, un nekāda, tu 

commandest mums, ka mēs darīsim. 

{13:10} tad viņš pulcējās kopā, visi vīrieši no kara, 

un veikts steiga, lai pabeigtu sienas Jeruzaleme, un viņš 

stiprināts ap. 

{13:11} viņš nosūtīja arī Jonathan Absolom, dēls un 

līdzi lielu spēku, lai Joppa: kas liešanas ārā tos, kas 

bija tur palika tur to. 

{13:12} tāpēc Tryphon noņemt no Ptolemaus ar 

Jūdejas zemē iebrukt lielvalsts, un Jonathan bija 

ar viņu palātā. 

{13:13} bet Simons uzcēla savas teltis pie Adida, vairāk nekā 

pret līdzenumu. 

{13:14} tagad, kad Tryphon zināja bija augšāmcēlies Simon 

uz augšu, nevis viņa brālis Džonatans un gribēja pievienoties 
kaujas 

kopā ar viņu, viņš sūtīja ziņnešus sacīja viņam, sacīdams: 

{13:15} tā, kā mums ir Jonathan tavs brālis turiet to 



ir par naudu, kas viņam dēļ unto ķēniņa dārgumu 

attiecībā uz uzņēmumu, kas tika izdarīts sacīja viņam. 

{13:16} wherefore tagad nosūtīt simts talantus sudraba, 

un diviem dēliem par ķīlniekiem, ka viņš esot brīvībā 

viņš var sacelties ne no mums, un mums būs ļaut viņam iet. 

{13:17} šeit Simon, kaut arī viņš uzskata, ka viņi 

zobins deceitfully unto viņam vēl nosūtīja viņam naudu un 

bērni, nedrīkstam peradventure viņam vajadzētu sagādāt sev 

liels naids pret cilvēkiem: 

{13:18} kurš būtu varējis teikt, jo es nosūtīju viņam nav 

naudu un bērni, tādēļ Jonathan mirušajiem. 

{13:19} tāpēc viņš sūtīja tos bērnus un simt 

talanti: howbeit Tryphon dissembled ne varētu ļaut viņam 

Jonathan iet. 
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{13:20} un pēc tam, kad tas nāca Tryphon iebrukt zemes, 

un iznīciniet to, staigāja apkārt pa ceļu, kas aizved 

Adora sacīja:, bet saimniekam un Saimons devās pret viņu 

katru vietu, neaizskarami viņš aizgāja. 

{13:21} tagad tie, kas tornī tika nosūtīts ziņnešiem 



unto Tryphon, līdz galam, ka viņš būtu paātrināt viņa nāk 

sacīja viņiem pa tuksnesi, un nosūtīt tos victuals. 

{13:22} wherefore Tryphon, kas gatavi savu jātnieku 

nāk nakts: bet tur samazinājās ļoti liela sniega, ko 

nācu apliecinot viņam nav. Tāpēc viņš aizgāja, un stājās 

Galaad valstī. 

{13:23} un tad, kad viņš nonāca pie Bascama viņš nogalēja 

Jonathan, kurš tur apglabāts. 

{13:24} Tryphon vēlāk atgriezās, un viņa iegāja 

pašu zeme. 

{13:25} tad nosūtīts Simon un saņēma Jonathan kauli 

viņa brālis, un tos noglabāja Modins, pilsētas viņa tēvi. 

{13:26} un visi Izraēla lika lielas vaimanas par viņu, 

un bewailed viņam daudzas dienas. 

{13:27} Simon izveidota arī pieminekli uz kapa 

viņa tēvs un viņa brāļu, un pacēla virs galvas ainavā, 

ar hewn akmens aiz un pirms. 

{13:28}. Turklāt viņš izveidoja septiņi piramīdas, vienu pret 

citu, viņa tēvs un viņa māte un viņa četru brāļu. 

{13:29} un šajos viņš viltīgi ierīcēm, par 



ko viņš noteikti liels pīlāriem un pēc pīlāriem, viņš lika visiem 

savas bruņas pastāvīgās atmiņas un bruņas 

kuģu cirsts, ka viņi var uzskatīt par visu, kas peld uz 

jūrā. 

{13:30} kapa, ko viņš ir darījis pie Modins, tas ir 

un tas standeth vēl unto Šajā dienā. 

{13:31} tagad Tryphon deceitfully nodarbojas ar jauniešiem 

karalis Antiochus un pagrieziet viņam. 

{13:32} un viņš valdīja viņa vietā un pats kronēja 

par Āzijas valdnieku un lielu postu sanesuši zemi. 

{13:33} tad Simon izveidojusies spēcīga tilpnes no Jūdejas, 

un iežogotā viņus par ar augstu torņiem un liels sienas, 

vārtiem, un bāriem, un tajā noteikti uz augšu victuals. 

{13:34} Turklāt Simon izvēlējās vīriešiem un nosūtīja uz karaļa 

Demetrius, līdz galam viņam vajadzētu dot zemi imunitātes 
radīšanā, 

tāpēc, ka šī Tryphon bija sabojāt. 

{13:35} unto kuru karalis Demetrius atbildēja un uzrakstīja 

pēc šādā veidā: 

{13:36} King Demetrius Simon augstais priesteris sacīja un 



karaļi, kā arī unto vecajie un tautas draugs 

Ebreji, sendeth sveicienu: 

{13:37} zelta kronis, un koši tērpu, kuru jūs 

nosūtījis sacīja mums, mēs esam saņēmuši: un mēs esam gatavi 
veikt 

stedfast miers ar tevi, jā, un rakstīt mūsu virsniekiem, unto 

lai apstiprinātu imunitāti, kas mums ir piešķirta. 

{13:38} un nekāda derību mēs esam panākuši ar 

paliek spēkā; un spēcīgu tilpnes, kas jūs esat 

builded, veic savu. 

{13:39} kā pārraudzības vai vaina izdarījuši sacīja tas 

dienā mēs piedodam un vainaga nodokļu arī, ko tu parādā 
mums: 

un ja nebija citu pārstāvi, kas maksā Jeruzalemē, to dara 

ne vairāk jāmaksā. 

{13:40} un skatīties, kuri atbilst vidū var būt mūsu 

tiesa, tad ļaujiet uzņemti, un lai ir miers betwixt mums. 

{13:41} tādējādi pagānu jūgs tika aizvesti 

no Izraēlas simts un seventieth gads. 

{13:42} tad Izraēlas tautas sāka rakstīt savu 

instrumenti un līgumi, pirmajā gadā, Simon 



augstais priesteris, regulators un ebreju līderis. 

{13:43} šajās dienās Simon apmetušies pret Gazas un 

besieged ap; viņš ir darījis arī motora kara, un 

noteiktajā tās pilsētas, un dažu torņa sasists, ņēma to. 

{13:44} un tie, kas bija ielēca motors 

pilsētā; un tad tur bija liela kņada pilsētu: 

{13:45} Insomuch jo pilsētas cilvēki īre to 

drēbes un uzkāpa uz sienām ar savu sievu un 

bērni, un kliedza ar skaļā balsī, lūdza Simon, lai 

piešķirt viņiem mieru. 

{13:46} un viņi teica, nodarbojas nevis ar mums saskaņā ar 
mūsu 

ļaunprātību, bet saskaņā ar tavu žēlastību. 

{13:47} tā Simon bija appeased viņiem pretī un cīnījās 

ne vairāk pret viņiem, bet viņus ārā no pilsētas, un 

jātīra namu, kur idols bija un tā ievadīta 

to ar dziesmām un Pateicības. 

{13:48} Jā, viņš nodot visas uncleanness, no tā, un ieliek 

šādus vīriešus kā paturēs tiesības un padarīja to spēcīgāku 

nekā tas bija agrāk, un būvēts tajos dwellingplace 



pats. 

{13:49} viņi arī no torņa Jeruzalemē tika turēti tik 

jūras šaurums, kas varētu ne nākam ne iedziļināties 

valsti, ne pirkt, ne pārdot: kāpēc viņi bija liels 

briesmu nav victuals un liels skaits 

gāja bojā caur bads. 

{13:50} tad uzsauca viņiem Simon, lūdza, lai viņš būtu 

vienotībā ar viņiem: ko lieta viņam piešķirtās; un kad 

viņš bija viņus no no turienes, viņš iztīra tornis 

no piesārņojošām vielām: 

{13:51} un stājās, trim un divdesmitā diena 

otrajā mēnesī simts septiņdesmit pirmajā dzīves gadā, ar 

Pateicības un zari, palmas un arfu izgatavošana, 

un šķīvji, viols, un himnas un dziesmas: jo 

tur tika iznīcināts liels ienaidnieks no Izraēlas. 

{13:52} viņš nolēmis arī šajā dienā jātur 

ik gadu ar prieks. Turklāt no Tempļa kalnā 

ka pēc torņa viņš gatavoja spēcīgāka, nekā tas bija, un 

tur viņš dzīvoja pats ar savu uzņēmumu. 

{13:53} un kad Simons saprata, ka John viņa dēls 



drosmīgs cilvēks, viņš lika visiem saimniekiem; kapteinis un viņš 

dzīvoja Gazera. 
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{14:1} tagad ir simts threescore un divpadsmito gadu 

karalis Demetrius apkopoti viņa spēkiem un iegāja 

Plašsaziņas līdzekļiem, lai dabūtu viņu palīdzēt cīnīties pret 
Tryphone. 

{14:2}, bet, kad Arsaces, karalis Persijā un plašsaziņas 
līdzekļiem, 

dzirdēju, ka Demetrius tika ievadīts viņa robežām, viņš sūtīja 

viens no viņa prinči, lai ņemtu viņu dzīvi: 

{14:3} kurš gāja un cirta Demetrius, uzņēmēja un 

aizveda viņu un atveda uz Arsaces, kam bija nolicis 

Ward. 

{14:4}, runājot par Jūdejas zemē, kas visu dienu bija kluss 

no Simon; jo viņš meklēja viņa tauta tik gudrs, labi 

kā mūžīgi viņa iestāde un goda prieku viņiem labi. 

{14:5} un kā viņš bija krietni viņa darbojas, tādēļ šajā, 

viņš bija Joppa patvērums, un veikts ieejas 

jūras salām 

{14:6} un paplašināta robežas viņa tauta, un 



atjaunot valsts, 

{14:7} un apkopojuši lielu skaitu gūstekņiem, 

un bija domīnija, Gazera un Bethsura, un 

ne bija tornis, no kura izņēma visus uncleaness, 

failus, kas tur viņam pretotos. 

Viņi līdz savas zemes mieru, tad {14:8} un 

zemes deva viņas pieaugumu un koki laukā savus augļus. 

{14:9} senie ļaudis sēdēja visi ielās, sarunājoties 

kopā ar labiem un jauni vīrieši uzvilka krāšņās 

un kareivisks apģērbu. 

{14:10} viņš sniedzis victuals pilsētas, un noteikts 

tos visa veida munīcija, tāpēc ka viņa godājams vārds 

bija slavens sacīja pasaules gals. 

{14:11} viņš veica miera zemi un Izraēla līksmoja 

ar lielu prieku: 

{14:12} ik vīrietis apsēdās zem viņa vīnogulāju un viņa vīģes 
koks, 

un nebija neviena spuroties tos: 

{14:13} neviens nebija jebkurā kreisā zemes cīnīties 

pret viņiem: Jā, paši kings tika gāzts 



šajās dienās. 

{14:14} Turklāt viņš nostiprināja tās savai tautai 

kas tika celta zems: likumu viņš meklēja; un katru 

contemner tiesību un nelabs cilvēks, viņš aizveda prom. 

{14:15} viņš izdaiļojis baznīcu un reizina 

kuģiem, templis. 

{14:16} tagad, kad tas tika uzklausīts Romā un tik tālu, cik 

Sparta, Jonathan bija miris, tie bija ļoti žēl. 

{14:17}, bet tiklīdz viņi dzirdēja, ka viņa brālis, Simon 

viņa vietā tika veikts augstā priestera un valdīja valstī, un 

pilsētām tajā: 

{14:18} rakstīja unto viņam tabulās, misiņa, atjaunot 

draudzība un līga, ko tie bija izgatavojuši ar Jūdas 

un Jonathan viņa brāļi: 

{14:19} ko raksti bija lasīt pirms 

draudze, Jeruzalemē. 

{14:20}, un tas ir vēstules kopiju, kas 

Lacedemonians nosūtīts; Valdnieku Lacedemonians, ar 

pilsētas, Simon augstais priesteris sacīja un vecajiem, un 

priesteri un atlikumu no ebrejiem, mūsu brāļu tautai 



sūta sveicienu: 

{14:21} vēstnieki, kas tika nosūtīts sacīja mūsu cilvēki 

sertificēts mūs par savu slavu un godu: kāpēc mēs bijām 

priecīgs par savu ierašanos, 

{14:22} un izdarīja reģistra lietām tie runāja, 

Padomes cilvēku šādā veidā; Numenius dēls 

Antiochus un Antipater dēls Jason, ebreji 

vēstnieku, nāca sacīja mums, atjaunot draudzību, viņi bija 

kopā ar mums. 

{14:23} un tas prieks cilvēkus izklaidēt vīriešus 

honourably, un nodot to ambassage, kopija 

publick ierakstus, līdz galam Lacedemonians iedzīvotāju 

tās varētu būt piemiņas: Turklāt mums ir 

rakstisku kopiju to sacīja Saimons augstais priesteris. 

{14:24} pēc šī Simon nosūtīja Numenius Romā ar 

liels vairogu zelta tūkstoš mārciņu svara, lai apstiprinātu 

līga ar viņiem. 

{14:25} apliecinot, kad cilvēki dzirdēja, viņi teica, ko 

Paldies mums sniedz Simon un viņa dēli? 

{14:26} lai viņš un viņa brāļi, un viņa māja 



tēvs ir izveidota Izraēla un aizdzina projām cīņā to 

ienaidniekiem, un apstiprināja savu brīvību. 

{14:27} tad tie wrote to misiņa, tabulās, kas 

nolikts pīlāriem, mount Sion: un tas ir kopija 

rakstveidā; Astoņpadsmitajā Elul mēneša dienu, 

simts threescore un divpadsmitajā darba gadā, kas trešajā gadā 

Augstais priesteris, Simon 

{14:28} at Saramel liela draudze, 

priesteriem, un cilvēki un tauta valdnieki un Vecajo 

valstī, bija šīs lietas, sacīja mums zināmu. 

{14:29} Forasmuch kā nereti ir bijuši kari 

valstī, kur viņu svētnīcā, uzturēšanas 

un likums, Simon Mattathias, dēls par nākamību, 

Jarib, kā arī viņa brāļu, nodot sevi 

briesmās un izturīga pret savas tautas ienaidnieki darīja to 

tauta liels gods: 

{14:30} (jo pēc šo Jonathan, kam viņa pulcējās 

nācija kopā, un ir to augstā priestera, tika pievienota viņa 

cilvēki, 

{14:31} saviem ienaidniekiem gatavi iebrukt valstī, 



ka tie var iznīcināt to, un gulēja rokas par patvērumu: 

{14:32} kurā laikā Simon pacēlās, un cīnījās par viņa 

tauta, pavadīja lielāko daļu savas vielas un bruņotu 

varonīgs vīriešiem, viņa tautai un deva viņiem algas, 

{14:33} un stiprināts pilsētu Jūdeja, kopā ar 

Bethsura, kas lieth uz Jūdeja robežām, kur 

bruņās, ar ienaidniekiem agrāk; taču viņš noteikti garnizona 

ebreji ir: 

{14:34} Turklāt viņš stiprināts Joppa, kas lieth pēc 

jūrā un Gazera, kas bordereth uz Azotus, kur 

ienaidnieki bija dzīvoja pirms: bet viņš nolicis ebreji, un 
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iekārtotas tos ar visām lietām ērts bojāto 

to.) 

{14:35} cilvēki dziedāja tādēļ Simon, rīcība un 

sacīja kāda slava, viņaprāt, lai viņa tauta, kas padarīja viņu 

viņu gubernators un galvenais priesteris, tāpēc, ka viņš bija 
darījis visu 

šīs lietas, un tiesiskuma un ticība, ko viņš turēja uz 

viņa tauta, un, ka viņam vajadzēja būt mierā ar visiem 
iespējamiem līdzekļiem cildināt viņa 



cilvēki. 

{14:36} par savā laikā uzplauka rokās, tāpēc lietas 

ka pagānu tika izņemts no savas valsts, un viņi 

arī tas bija David Jeruzalemē, kas bija pilsētas 

par sevi torni, no kuriem tās izsniegtas, un 

piesārņotā visu par patvērumu, un to darīja daudz ievainots 

svēta vieta: 

{14:37} bet viņš laiž ebrejiem tajā. un jānostiprina tā, lai 

valsts un pilsēta, drošību un pacēla sienas 

Jeruzalemē. 

{14:38} King Demetrius arī apstiprināja viņu augsto 

priesterības saskaņā ar šīm lietām, 

{14:39} padarīja viņu par vienu no saviem draugiem un godina 

viņu ar lielu godu. 

Viņš bija dzirdējis {14:40} teikt, romieši bija nosaucis 

Ebrejiem viņu draugiem un confederates un brāļi; un 

ka tie bija izklaidē Simon vēstnieku 

honourably; 

{14:41} arī ebreji un priesteri bija ļoti apmierināts 

ka Simon būtu viņu gubernators un augstais priesteris 



kādreiz, līdz izveidojas uzticīgs pravietis; 

{14:42} Turklāt viņš būtu viņu kapteinis un 

vajadzētu rūpēties par patvērumu, noteikt tos pār viņu 

darbojas, un pār valsti, un pār bruņas, un pār 

cietokšņi, es saku, viņš ir parūpējies par 

patvērumu; 

{14:43} blakus tas, ka viņš būtu jāievēro par katru 

cilvēks, un būtu jāparedz visiem rakstiem šajā valstī 

viņa vārdu, un viņš ir ietērpts violeta, un 

valkāt zelta: 

{14:44} arī, ka tā būtu likumīga, jo neviens no 

cilvēki vai priesteri lauzt šo lietu, vai arī noliegt 

viņa vārdi, vai lai savāktu valstī bez montāžas 

viņu, vai arī tikt ietērpts purpura vai valkāt zelta; sprādzes 

{14:45} un kurš būtu darīt citādi, vai pārtraukums 

jebkuru no šīm lietām, viņš jāsoda. 

{14:46} tā patika visiem cilvēkiem tikt galā ar Simon, tādējādi 

un darīt, kā darījis teica. 

{14:47} tad Simon pieņemts šajā sakarā, un bija labi 

apmierināts, ka augstais priesteris, un kapteinis un gubernators 



Ebreji un priesteriem, un aizstāvēt tos visus. 

{14:48} lai viņi komandēja tas rakstveidā būtu 

īstenot tabulas no misiņa, un ka tie jāiestata pēc 

Kompass svētnīcas redzamā vietā; 

{14:49} arī kopijas būtu jānosaka uz augšu, 

valsts kase līdz galam papildjautājumiem Simon un dēliem 

tos. 

Demetrius karalis Turklāt Antiochus dēls {15:1} 

nosūtīja vēstules no Simon priesteris sacīja jūras salām 

un princis, ebrejiem un visiem cilvēkiem; 

{15:2} saturu apliecinot bija šie: King Antiochus 

Simon augstais priesteris un princi viņa tauta, kā _ arī 

cilvēki no ebrejiem, apsveikumu: 

{15:3} Forasmuch kā dažu pestilent vīriešiem ir uzurpēja 

Karalistes mūsu tēvi, un mans mērķis ir izaicinājums 

to vēlreiz, ka es var atjaunot veco īpašumu, un ka 

beigās ir apkopojuši daudziem ārvalstu karavīriem, 

un sagatavoti kuģiem, kara; 

{15:4} rīkojos arī ir jāiet caur valsti, 

ka var būt avenged no tiem, kas ir iznīcināts, un 



veikti daudzās pilsētās Karalistē apbēdināt: 

{15:5} tagad, tāpēc es apstiprinu unto tev oblations 

piešķīrusī kings pirms man tevi, un nekāda 

dāvanas, turklāt tie piešķirti. 

{15:6} dodu tev iestāties arī monēta naudu par tavu 

valstī, kurā ir tavs paša spiedoga. 

{15:7} un kā attiecībā uz Jeruzalemi un patvērumu, 

Ļaujiet viņiem būt bezmaksas; un visas bruņas, ko tu hast made, 
un 

cietokšņi, tu esi būvēts, un keepest tavs rokās, ļaujiet 

viņiem paliek unto tev. 

{15:8} un, ja kaut kas ir, vai jābūt sakarā ar karali, 

ļaujiet tai tikt piedots tevi no šī laika tālāk uz mūžiem. 

{15:9}. Turklāt, ja nebūsim saņēmuši mūsu 

Karaliste, mēs gods tevi un tavu tauta, un tavs 

templi, ar lielu godu, tāpēc, ka jūsu gods 

pazīstams visā pasaulē. 

{15:10} savā simts threescore un četrpadsmito gadu 

Antiochus devās uz savu tēvu zemi: kurā laikā 

visiem spēkiem, kas sanāca kopā sacīja viņam, tā, ka daži tika 
atstāti 



ar Tryphon. 

{15:11} wherefore vajā karalis Antiochus, viņš 

bēga, Dora, kas lieth ar jūras pusē sacīja: 

{15:12} jo viņš redzēja, ka nepatikšanas sastapa viņu visu 

vienu reizi, un ka viņa spēki bija atstājis viņu. 

{15:13} tad apmetāmies Antiochus pret Dora, ņemot 

ar viņu simti divdesmit tūkstoši vīriešu, karš, un 

astoņi tūkstoši jātnieku. 

{15:14} un, kad viņš bija compassed ap pilsētu 

apkārt un pievienojās kuģiem, tuvu pilsētas jūras pusē, viņš 

sasāpējušais pilsētas pa sauszemi un pa jūru, ne cieta viņš 
nekādas 

vai iet. 

{15:15} vidējo sezonas ieradās Numenius un viņa 

uzņēmums no Romas, kam kings vēstules un 

valstīm; Kopienasvietā rakstītas šīs lietas: 

{15:16} Lūcija, konsuls Romans, karalis sacīja 

Ptolemee, sveiciens: 

{15:17} ebreji vēstnieki, mūsu draugi un 

confederates, nāca pie mums atjaunot vecās draudzības un 



līga, kas sūtīta no Simon augstais priesteris un 

Ebreju cilvēki: 
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{15:18} un tie atnesa tūkstoš Zelta vairoga 

mārciņa. 

{15:19} mēs domāja, ka laba tāpēc rakstīt sacīja 

karaļi un valstīm, ka tās vajadzētu darīt viņiem neko ļaunu, nedz 

cīņa pret viņiem, viņu pilsētās vai valstīs, nedz arī vēl atbalsta to 

ienaidnieki, pret viņiem. 

{15:20} likās labs mums, lai saņemtu no vairoga 

tos. 

{15:21} ja tādēļ tur būt jebkura pestilent puiši, kas 

aizbēguši no savas valsts, sacīja jums, piegādāt tos unto 

Simon augstais priesteris, ka viņš var sodīt saskaņā ar 

paši savus likumus. 

{15:22} pašas lietas rakstīja, viņš tāpat sacīja 

Demetrius karalis un Attalus Ariarathes un Arsaces, 

{15:23} un visās valstīs, un Sampsames, un 

Lacedemonians, Delus, un Myndus un Sicyon, 

Caria, Samos, un Pamphylia, un un Lycia, un 



Halicarnassus, Rhodus, Aradus, un un Cos, un pusi, 

Aradus, un un Gortyna, un Cnidus un Kipru, un 

Kirēnā. 

{15:24} un kopiju šajā sakarā rakstīja Simon 

augstais priesteris. 

{15:25} lai Antiochus karalis apmetušies pret Dora 

otrajā dienā, assaulting to pastāvīgi un padarot motoriem, 

ar kādiem līdzekļiem viņš apklusti Tryphon, ka viņš nevarēja ne 

iet ārā, ne šajā. 

{15:26} tolaik Simon aizsūtīja divus tūkstošus, kas izvēlēta 

vīriešu atbalstu viņu; arī sudraba un zelta, un daudz bruņu. 

{15:27} tomēr viņam vajadzēja saņemt nevar, bet 

bremze, visas derības, kas viņš bija veicis kopā ar viņu iepriekš, 

un kļuva savādi sacīja viņam. 

{15:28} Turklāt viņš sūtīja pie viņa Athenobius, viens no 

viņa draugi, lai komūnas ar, un, teiksim, Ye ieturēt 

Joppa un Gazera; ar torni, kas atrodas Jeruzalemes, 

kas ir mana valstība pilsētās. 

{15:29} robežām to ye ir izšķērdēta un izdarīt 

ļoti sāpēja šīs zemes un ieguva daudzviet valdīšana 



laikā manu valstību. 

{15:30} tagad tāpēc īstenot pilsētās, kas jūs esat 

veikti, un pārstāvji no vietām, apliecinot jūs gotten 

valdīšana Jūdeja bezapmaļu: 

{15:31} vai citādi man par tām piecsimt talanti 

sudraba; kaitējumu, ko jūs esat darījuši un pārstāvji 

pilsētās, citi pieci simti talanti: ja nav, mums būs 

un cīnīties pret jums 

{15:32} lai Athenobius karaļa draugs ieradās 

Jerusalem: un, ieraudzījis Simon, slavu un 

skapja ar zelta un sudraba plāksne un viņa liels apmeklējums 

viņš bija pārsteigts, un sacīja viņam karaļa ziņojumu. 

{15:33} tad Simon atbildēja un sacīja viņam, mēs 

nedz veikušas citu vīriešu zemi, ne holden, kas 

appertaineth citiem, bet mūsu senču mantojums 

mūsu ienaidnieki bija nelikumīgi īpašumā noteiktu 

laiks. 

{15:34} wherefore, mēs, kam iespēja, turiet 

savu senču mantojumu. 

{15:35}, un tā kā tu demandest Joppa un Gazera, 



Viņi neizrādīja lielu kaitējumu cilvēkiem mūsu valstī, sacīja 

vēl mums dos tev simt talantus par viņiem. Parakstījuši 

Athenobius viņam neatbildēja ne vārda; 

{15:36} bet atgriezās, kā pūķis karalis, un lika 

atskaiti, unto viņam šīs runas un godības 

Simon, un visu, ko viņš bija redzējis: un tad karalis bija 

kas pārsniedz Auzāne. 

{15:37} līdz tam laikam bēga ar kuģi, unto Tryphon 

Orthosias. 

{15:38} tad karalis deva Cendebeus jūras kapteinis 

krasts, un deva viņam uzņēmēja sulaiņi un jātnieki, 

{15:39} un pavēlējis viņam noņemt sagaidītājam uz pusi 

Jūdeja; arī viņš pavēlējis viņam veidot līdz Cedron, un 

vārtiem, stiprinātu un karu pret cilvēkiem; bet kā lai 

pats karalis, viņš ir veicis Tryphon. 

{15:40} lai Cendebeus ieradās Jamnia un sāka 

provocē cilvēku un iebrukt Jūdeja, un veikt 

cilvēki ieslodzītajiem un nogalināt tos. 

{15:41} un kad viņš bija izveidojuši Cedrou, viņš noteica 

jātnieki tur un uzņēmēja sulaiņi, līdz galam, 



izdošanu, viņi varētu padarīt outroads pēc veidiem 

Jūdeja, kā karalis bija pavēlējis viņam. 

{16:1} tad nāca klajā John no Gazera un teica, Simon 

viņa tēvs, ko izdarījis Cendebeus. 

{16:2} wherefore Simon sauc viņa vecākais divi dēli, Judas 

un Džons, un teica unto tos, es un mani brāļi, un mana 

tēva māja, kādreiz no mana jaunatni, unto Šajā dienā ir 

cīnījās pret ienaidnieku Izraēlu; un lietas ir 

tik labi izdevušies mūsu rokās, kas mums ir sniegusi 

Nereti Izraēlā. 

{16:3}, bet tagad es esmu vecs un ye, ar Dieva žēlastību, ir no 

pietiekamu vecumu: ye būt tā vietā, lai mani un manu brāli, un 
aiziet 

un cīnīties par mūsu tauta, un palīdzību no debesīm ar 

jums. 

{16:4} tāpēc viņš izvēlējās no valsts divdesmit tūkstoši 

karš ar jātnieki, kas izgāja pret vīriešiem 

Cendebeus, un tonakt atpūtās pie Modins. 

{16:5} un kad viņi no rīta piecēlās un devās 

uz līdzenumu, Lūk, vareno liels uzņēmējas gan sulaiņi 



un pret viņiem ieradās jātnieki: howbeit, tur bija 

betwixt tos ūdens strauts. 

{16:6} lai viņš un viņa cilvēki slīpo saistībā ar tiem: 

un ieraudzījis, ka cilvēki bija bail iet 

ūdens tek strauts, viņš devās pirmajā pār sevi, un tad vīrieši 

redzēt viņu cauri viņam pakaļ. 

{16:7} ka darīts, viņš dala savējiem un iestatiet 

jātnieki vidū sulaiņi: par ienaidniekiem 

jātnieki bija ļoti daudz. 

{16:8} tad tie skanēja ar Svēto trompetes: 

pēc lidojuma, tā tika likts Cendebeus un namatēvu 

ka daudzi no viņiem tika nogalināts, un palieka gat tos 
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spēcīgu turēt. 

{16:9} tolaik bija Jūdas John brālis ievainots; 

bet Džons vēl sekoja, līdz brīdim, kad viņš ieradās Cedron, 

kura bija uzbūvēta Cendebeus. 

{16:10} lai viņi bēga pat unto torņiem jomās 

Azotus; kālab viņš dega ugunī: tāpēc, ka tur bija 

nonāvēja tos apmēram divi tūkstoši cilvēku. Pēc tam viņš 



atpakaļ uz zemes Jūdeja mierā. 

{16:11} Turklāt vienkāršā Jericho bija Ptolemeus 

Abubus dēls lika kapteini, un viņš bija pārpilnība 

sudraba un zelta: 

{16:12} jo viņš bija augstā priestera dēls likumos. 

{16:13} wherefore sirds tiek pacelts, domāju, ka viņš 

valsts iegūtu sev un tad apspriedās 

deceitfully pret Simon un dēliem tos iznīcināt. 

{16:14} tagad Simon viesojās pilsētās, kas bija 

valstī, un rūpējoties par labu pasūtīšana 

kurā laikā viņš nokāpa pats lai Jericho ar savu 

dēliem, Mattathias un Jūdas, simts threescore un 

septiņpadsmitā gada vienpadsmitajā mēnesī, ko sauc Sabatam: 

{16:15} kur Abubus to saņemšanas dēls 

deceitfully vērā maz aizturēšana, sauc par Docus, ko viņš bija 

būvētas, lika viņiem lielisku banketu: howbeit Stepltons bija 
slēpis vīriešiem 

tur. 

{16:16} tad, kad Simons un viņa dēli bija piedzēries lielā mērā, 

Ptolemee un viņa vīri piecēlās un paņēma ieročus, un 



pēc Simon stājās banketu vieta un pagrieziet viņam, 

un viņa diviem dēliem, un dažus no saviem kalpiem. 

{16:17} ko dara viņš veltījis lielu nodevību, 

un recompensed ļaunu par labu. 

{16:18} tad Ptolemee wrote šīm lietām, un nosūtīt 

karalim, ka viņam vajadzētu sūtīt viņu uzņēmēju atbalstam, un 
viņš 

nodrošinātu viņu valsti un pilsētu. 

{16:19} viņš nosūtīja citiem arī Gazera nogalināt John: un 

unto tribīnes viņš nosūtīja vēstules nākt unto viņam, ka viņš 

varētu dot viņiem sudraba un zelta, un atlīdzības. 

{16:20} un citiem viņš nosūtīts uz Jeruzalemi, veikt un 

Tempļa kalns. 

{16:21} tagad viens bija palaist iepriekš Gazera un teica John 

ka viņa tēvu un brāļu ir krituši, un atbildēja, viņš 

Ptolemee darījis nosūtīja arī tevi nogalēt. 

{16:22} Reglamenta dzirdot, viņš bija pārsteigts, pušums: tā 

viņš uzlika roku uz tiem, kas bija nākuši iznīcināt viņu, un 

pagriešanas mehānismu jo viņš zināja, ka viņi centās padarīt 
viņu prom. 

{16:23} kā par pārējo Džons un viņa rīcība 



kari un cienīgs darbus, ko viņš arī izdarīja, un celtniecības 

sienām, ko viņš ir darījis, un viņa doings, 

{16:24} redzi, šie ir uzrakstītas viņa hronikas 

priesterības, no brīža, kad viņš veica augstais priesteris pēc viņa 

tēvs. 

 


