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1 Maccabee 

Cuốn sách đầu tiên của các Maccabees 

{1:1} và nó xảy ra, sau đó con trai Alexander của Philip, 

Macedonia, những người được đưa ra khỏi diện tích đất 
Chettiim, có 

smitten Darius vua của ba tư và Media, rằng ông 

ngự trị trong sự ổn của ông, lần đầu tiên qua Hy Lạp, 

{1:2} và thực hiện nhiều cuộc chiến tranh, và giành được nhiều 
tổ chức mạnh mẽ, 

và xoay các vị vua của trái đất, 

{1:3} và đã đi qua để kết thúc của trái đất, và đã 

spoils của nhiều quốc gia, đến rằng trái đất là yên tĩnh 

trước khi anh ta; và rồi ông là sôi nổi và cho là trái tim của mình 

nâng lên. 

{1:4} và ông thu thập được một máy chủ hùng mạnh và cai trị 

trong nước, và các quốc gia, và các vị vua, người đã trở thành 

sông nhánh unto ngài. 

{1:5} và sau những việc ông ngã bệnh và cảm nhận 



ông phải chết. 

{1:6} tại sao ông gọi là công chức của mình, chẳng hạn như đã 

vinh quang, và đã được đưa lên với anh ta từ của mình 

thanh niên, và tách khỏi Vương Quốc của mình trong số họ, 
trong khi ông 

được sống. 

{1:7} vậy Alexander trị vì twelves năm, và sau đó chết. 

{1:8} và công chức của ông Trần quy tắc mỗi một trong vị trí của 
mình. 

{1:9} và sau cái chết của ông, tất cả đều đặt crowns khi 

chính mình; Vì vậy đã làm con trai của họ sau khi họ nhiều năm 
qua: và 

tệ nạn đã được nhân rộng trên trái đất. 

{1:10} và có đến trong đó một gốc xấu xa 

Antiochos surnamed Epiphanes, con trai của Antiochos là vua, 

những người đã là một con tin tại Rome, và triều đại của ông 
trong các 

trăm và ba mươi và thứ năm của Vương Quốc của các 

Người Hy Lạp. 

{1:11} trong những ngày ra đi có người đàn ông Israel độc ác, 

những người đã thuyết phục nhiều người, nói cho chúng tôi đi 
và làm cho một 



giao ước với những người da man được vòng giới thiệu: nhất kể 
từ khi 

chúng tôi khởi hành từ họ chúng tôi đã có nhiều phiền muộn. 

{1:12} để thiết bị này họ cũng hài lòng. 

{1:13} sau đó một số người dân đã phía trước vì vậy ở đây, 

họ đã đi đến nhà vua, đã cấp giấy phép để làm cho họ 

sau khi Pháp lệnh của các người da man: 

{1:14} và rồi họ đã xây dựng một nơi tập thể dục tại 

Jerusalem theo phong tục của các người da man: 

{1:15} làm mình uncircumcised và từ bỏ 

giao ước thần thánh, và gia nhập chính mình để các người da 
man, 

và được bán để làm nghịch ngợm. 

{1:16} bây giờ khi Vương Quốc được thành lập trước 

Antiochos, ông nghĩ rằng để cai trị trên Ai Cập ông có thể 

có dominion hai cõi. 

{1:17} tại sao ông đã nhập vào Ai Cập với một tuyệt vời 

vô số, xe ngựa, voi và kị binh, và một 

Hải quân lớn, 

{1:18} và thực hiện chiến tranh chống lại Ptolemee vua của Ai 
Cập: 



nhưng Ptolemee đã sợ hắn, và bỏ chạy; và nhiều người đã 

người bị thương đến chết. 

{1:19} do đó họ có các thành phố mạnh mẽ tại đất Ai Cập 

và ông đã lấy chiến lợi phẩm đó. 

{1:20} và sau đó Antiochus đã smitten Ai Cập, ông 

quay trở lại vào trong hàng trăm bốn mươi và năm thứ ba, và 
đã đi 

chống lại Israel và Jerusalem với vô số tuyệt vời, 

{1:21} nhập tự hào vào các khu bảo tồn và đã 

đi vàng bàn thờ và nến của ánh sáng, và tất cả 

các mạch đó, 

{1:22} và bảng của shewbread, và việc đổ 

tàu, và các chai lọ. và censers vàng, và các tấm màn che, 

và chiếc vương miện, và các đồ trang sức vàng trước 

đền thờ, tất cả mà ông đã rút ra. 

{1:23} hắn cũng là bạc và vàng, và các 

mạch quý: cũng ông đã ẩn kho báu mà ông 

tìm thấy. 

{1:24} và khi ông đã lấy tất cả, ông đã đi vào của mình 

riêng đất, có được thực hiện một cuộc thảm sát lớn, và nói rất 



tự hào. 

{1:25} do đó đã có một lễ tang lớn tại Israel, trong 

mỗi nơi mà họ đã; 

{1:26} để cho hoàng tử và những người lớn tuổi chia buồn, các 
trinh nữ 

và người đàn ông trẻ đã yếu ớt, và vẻ đẹp của phụ nữ 

được thay đổi. 

{1:27} mỗi vị hôn phu đã sầu, và cô ấy 

mà ngồi trong buồng cuộc hôn nhân này là năm nặng nề, 

{1:28} đất cũng được chuyển cho người dân 

tài khoản đó, và tất cả ngôi nhà của Jacob được che phủ bằng 

sự nhầm lẫn. 

{1:29} và sau hai năm đầy đủ hết hạn nhà vua gửi cho mình 

trưởng bộ thu của cống cho đến các thành phố của Juda, người 
đến 

unto Jerusalem với vô số tuyệt vời, 

{1 h 30} và spake peaceable từ unto chúng, nhưng tất cả đều 

sự lừa dối: cho khi họ đã cho credence cho ông, ông rơi 

bất ngờ khi thành phố, và nó smote rất đau, và 

phá hủy nhiều người Israel. 

{1:31} và khi ông đã lấy chiến lợi phẩm của thành phố, ông 



Đặt nó trên lửa, và kéo xuống nhà và các bức tường đó 

trên mỗi bên. 

{1:32} nhưng các phụ nữ và trẻ em họ giam giữ, và 

sở hữu các gia súc. 

{1:33} builded sau đó họ thành phố của David với một tuyệt vời 

và bức tường vững mạnh, và với tòa tháp hùng vĩ, và làm cho 
nó một 

mạnh mẽ, Giữ cho họ. 

{1:34} và họ đặt trong đó một quốc gia đầy tội lỗi, người đàn 
ông xấu xa, 

và tăng cường chính mình trong đó. 

{1:35} chúng lưu trữ nó cũng với vỏ giáp và victuals, và 

khi họ đã tập hợp lại với nhau chiến lợi phẩm của Jerusalem, 

họ đã đặt họ lên đó, và vì vậy họ đã trở thành một snare đau: 
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{1:36} cho nó là một nơi để nằm trong chờ đợi đối với các 

khu bảo tồn, và một kẻ thù ác đến Israel. 

{1:37} như vậy họ đổ máu vô tội trên mỗi bên của các 

khu bảo tồn, và ô nhiễm nó: 

{1:38} đến rằng người dân ở Jerusalem chạy trốn 

vì họ: trên ấy, thành phố đã được thực hiện một 



cư của người lạ, và trở nên lạ đối với những người mà 

sinh ra trong cô; và trẻ em của riêng mình để lại cô ấy. 

{1:39} nơi tôn nghiêm của mình được đặt vào các chất thải như 
một nơi hoang dã, cô 

Lễ đã biến thành tang, bà sabbaths vào 

reproach danh dự của cô thành khinh. 

{1:40} như đã có vinh quang của mình, như vậy là cô dishonour 

tăng lên, và thưa cô đã biến thành tang. 

{1:41} hơn nữa vua Antiochos đã viết cho toàn bộ của mình 

Vương Quốc, rằng tất cả nên một người, 

{1:42} và mỗi người nên rời khỏi luật pháp của ông: vì vậy tất cả 
các 

người da man đồng ý theo lệnh của nhà vua. 

{1:43} có, nhiều người cũng của Israelites đồng ý cho mình 

tôn giáo, và đã hy sinh cùng thần tượng, và profaned sabbath. 

{1:44} để nhà vua có gửi thư bằng sứ unto 

Jerusalem và các thành phố của Juda mà họ phải thực hiện theo 
các 

Các điều luật kỳ lạ của đất, 

{1:45} và cấm burnt dịch vụ, và sự hy sinh, và 

Dịch vụ đồ uống, trong đền thờ; và rằng họ nên profane 



Các sabbaths và các ngày lễ hội: 

{1:46} và gây ô nhiễm khu bảo tồn và thánh nhân dân: 

{1:47} thiết lập bàn thờ, và những vườn và nhà nguyện của thần 
tượng, và 

Hy sinh thịt lợn, và ô uế con thú: 

{1:48} rằng họ cũng nên để lại con cái của họ 

uncircumcised, và làm cho linh hồn của họ khả ố với tất cả 

cách uncleanness và phỉ: 

{1:49} để cuối cùng họ có thể quên luật pháp, và thay đổi 

Tất cả các lệnh. 

{1:50} và ai sẽ không làm theo các 

lệnh của nhà vua, ông cho biết, ông phải chết. 

{1:51} selfsame cách viết ông để toàn bộ của mình 

Vương Quốc, và được bổ nhiệm overseers trên tất cả mọi 
người, 

chỉ huy các thành phố của Juda hy sinh, của thành phố. 

{1:52} thì nhiều người đã được tập hợp unto chúng, 

để wit mỗi một từ bỏ luật; và vì vậy họ 

các tệ nạn cam trong đất; 

{1:53} và đẩy lùi các Israelites vào những nơi bí mật, thậm chí 

wheresoever, họ có thể bỏ chạy cho succour. 



{1:54} bây giờ ngày thứ 15 của tháng Casleu, trong các 

trăm bốn mươi và năm thứ 5, họ thành lập ghê tởm của 

tàn phá bàn thờ và bàn thờ builded idol trong suốt 

Các thành phố của Juda về mọi mặt; 

{1:55} và đốt cháy hương ở cửa nhà của họ, và 

trên đường phố. 

{1:56} và khi họ đã thuê trong miếng cuốn sách của những 

pháp luật mà họ tìm thấy, họ đốt cháy với ngọn lửa. 

{1:57} và nguyên vẹn được tìm thấy với bất kỳ cuốn sách của 

di chúc, hoặc nếu bất kỳ cam kết để pháp luật, nhà vua của 

lệnh lần, rằng họ nên đưa anh ta đến chết. 

{1:58} như vậy đã làm họ bởi cơ quan unto các Israelites 

mỗi tháng, như nhiều người như đã tìm thấy tại các thành phố. 

{1:59} bây giờ trong năm và XX ngày tháng họ 

đã hy sinh khi bàn thờ thần tượng, là khi bàn thờ của 

Thiên Chúa. 

{1:60} mà thời gian theo lệnh 

họ giết chết một số phụ nữ, mà đã gây ra của họ 

trẻ em phải được cắt bao quy đầu. 

{1:61} và họ treo cổ trẻ sơ sinh về cổ của họ, và 



nòng rãnh nhà của họ, và xoay chúng đã cắt bao quy đầu 

họ. 

{1:62} Howbeit nhiều ở Israel đã được hoàn toàn giải quyết và 

xác nhận vào bản thân mình không phải là để ăn bất cứ điều ô 
uế. 

{1:63} tại sao các là để chết, rằng họ có thể không 

ô nhiễm với các loại thịt, và rằng họ có thể không profane 
Thánh 

giao ước: vì vậy, sau đó họ chết. 

{1: 64} và đã có rất lớn cơn thịnh nộ khi Israel. 

{2:1} trong những ngày nảy sinh Mattathias con trai của John, 
các 

con trai của Simeon, một linh mục của các con trai của Joarib, 
từ 

Jerusalem, và sống ở Modin. 

{2:2} và ông đã có 5 người con trai nữa là Joannan, được gọi là 
Caddis: 

{2:3} Simon; được gọi là Thassi: 

{2:4} Judas, người được gọi là Maccabeus: 

{2:5} Eleazar, được gọi là Avaran: và Jonathan, mà 

họ là Apphus. 

{2:6} và khi ông đã thấy blasphemies 



cam kết ở Jerusalem, và Juda 

{2:7} ông nói, bất hạnh là ta! tại sao được sinh ra để xem 

này đau khổ của người, và thành phố thần thánh, và để ngự 

có, khi nó đã được chuyển giao vào tay của kẻ thù, và 

các khu bảo tồn vào tay người lạ? 

{2:8} ngôi đền của cô trở thành như một người đàn ông mà 
không có vinh quang. 

{2:9} tàu vinh quang của mình đang mang đi thành bị giam cầm, 

trẻ sơ sinh của cô đang bị giết trên đường phố, người đàn ông 
trẻ của mình với các 

thanh kiếm của đối phương. 

{2:10} quốc gia những gì Ngài đã không có một phần trong 
Vương Quốc của mình 

và nhận của chiến lợi phẩm của cô? 

{2:11} tất cả các đồ trang sức của mình được đưa ra; số miễn 
phí 

người phụ nữ ấy trở thành một bondslave. 

{2:12} và, behold, nơi tôn nghiêm của chúng tôi, thậm chí làm 
đẹp của chúng tôi và 

vinh quang của chúng tôi, sa thải, và dân ngoại có profaned nó. 

{2:13} để kết thúc những gì vì vậy thì chúng ta đang sống lâu 
hơn nữa? 
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{2:14} sau đó Mattathias và con trai của ông thuê quần áo của 
họ, 

Đặt trên sackcloth, và chia buồn rất đau. 

{2:15} trong có nghĩa là trong khi cán bộ của nhà vua, chẳng hạn 
như 

bắt buộc những người nổi loạn, đi vào thành phố Modin, đến 

làm cho họ hy sinh. 

{2:16} và khi nhiều người Israel đến unto chúng, 

Mattathias cũng và con trai của ông đến với nhau. 

{2:17} sau đó trả lời cán bộ của nhà vua, và cho 

Mattathias về điều này khôn ngoan, nghệ thuật ngươi một 
người cai trị và một vinh quang 

và tuyệt vời người đàn ông trong thành phố này, và tăng cường 
với con trai và 

Anh trai: 

{2:18} bây giờ vì vậy đến ngươi lần đầu tiên, và thực hiện các 

lệnh của nhà vua, như là tất cả các người da man đã làm, 

Vâng, và những người đàn ông của Juda, và như vẫn tồn tại 

Jerusalem: vậy chớ ngươi và ngươi nhà số lượng 

bạn bè của nhà vua, và ngươi và con ngươi phải 



vinh danh với bạc, vàng và nhiều phần thưởng. 

{2:19} spake với một lớn và sau đó Mattathias trả lời 

bằng giọng nói, mặc dù tất cả các quốc gia đang của nhà vua 

Dominion tuân theo anh ta, và mùa đi mỗi một từ các 

tôn giáo của người cha của họ, và cung cấp cho sự đồng ý của 
mình 

điều răn: 

{2:20} chưa sẽ tôi và con trai của tôi và anh trai của tôi đi bộ 
trong 

giao ước của ông bố của chúng tôi. 

{2:21} Thiên Chúa cấm mà chúng tôi nên bỏ luật pháp và các 

Pháp lệnh. 

{2:22} chúng tôi sẽ không hearken để lời nói của nhà vua, để đi 

từ tôn giáo của chúng tôi, trên tay phải hoặc trái. 

{2:23} bây giờ, khi ông đã để lại nói các từ, có 

đến là một trong những người Do Thái trong tầm nhìn của tất 
cả các hy sinh trên các 

bàn thờ đó là lúc Modin, theo king's 

lệnh. 

{2:24} điều mà khi Mattathias thấy, ông đã 

bị viêm với nhiệt tình và reins ông trembled, cũng có thể ông 



tổ shew tức giận của mình theo bản án: tại sao 

ông chạy, và xoay nó trên bàn thờ. 

{2:25} cũng của vua ủy viên, những người bắt buộc 

người đàn ông hy sinh, ông giết tại thời điểm đó, và bàn thờ 
ông 

kéo xuống. 

{2:26} do đó xử lý ông rất nhiệt tâm cho pháp luật của Thiên 
Chúa như là 

Phinees đã làm cho đến Zambri con trai của Salom. 

{2:27} Mattathias và khóc trong thành phố với một 

giọng nói lớn, nói rằng, hễ là nhiệt tâm của pháp luật, và 

maintaineth giao ước, để cho anh ta làm theo tôi. 

{2:28} vì vậy, ông và con trai của ông chạy trốn vào núi, và bên 
trái 

Tất cả những gì bao giờ họ đã có trong thành phố. 

{2:29} thì nhiều mà tìm kiếm sau khi công lý và bản án 

đi vào nơi hoang dã, để ngự có: 

{2:30} cả họ, và con cái của họ, và vợ của họ; và 

gia súc của họ; bởi vì phiền não đau tăng lên khi họ. 

{2:31} bây giờ khi nó đã nói với tôi tớ của nhà vua, và các 



máy chủ lưu trữ là tại Jerusalem, trong thành phố của David, 
rằng một số 

người đàn ông, đã phá vỡ răn của nhà vua, đã biến mất 

xuống vào những nơi bí mật trong vùng hoang dã, 

{2:32} họ theo đuổi sau khi họ có rất nhiều, và 

họ có vượt qua họ, cắm trại với họ, và 

thực hiện cuộc chiến tranh chống lại họ vào ngày Sa-bát. 

{2:33} và họ nói unto chúng, cho phép đó mà ye có 

cho đến nay là đủ; đi ra, và làm theo các 

lệnh của nhà vua, và ye sẽ sống. 

{2:34} nhưng họ nói rằng, chúng tôi sẽ không đi ra, không sẽ 

chúng tôi làm lệnh của nhà vua, để profane ngày Sa-bát. 

{2:35} như vậy thì họ đã cho họ chiến đấu với tất cả tốc độ. 

{2:36} howbeit họ trả lời họ không, nó không phải diễn viên họ 

một hòn đá ở họ, và cũng không dừng lại nơi họ nằm ở nơi 
giấu; 

{2:37} nhưng nói, hãy để chúng tôi chết tất cả trong innocency 
của chúng tôi: Thiên đàng 

và trái đất sẽ làm chứng cho chúng tôi, rằng ye đưa chúng tôi 
đến chết 

thu hút. 



{2:38} để họ tăng lên chống lại họ trong chiến đấu trên các 

Ngày Sa-bát, và họ xoay chúng, với vợ và trẻ em của họ 

và gia súc của họ, số hàng ngàn người. 

{2:39} bây giờ khi Mattathias và bạn bè của mình hiểu 

hereof, họ chia buồn cho họ phải đau. 

{2:40} và một trong số họ nói với nhau, nếu tất cả chúng ta làm 
như 

Anh trai của chúng tôi đã làm, và chiến đấu không đối với đời 
sống và pháp luật của chúng tôi 

Đối với người da man, họ sẽ bây giờ một cách nhanh chóng gốc 
cho chúng tôi trong số các 

trái đất. 

{2:41} tại thời điểm đó do đó họ quyết định, nói rằng, 

Ai sẽ đến để làm trận chiến với chúng tôi vào ngày Sa-bát 

ngày, chúng ta sẽ chiến đấu chống lại ông; cũng sẽ chết hết, 
như chúng tôi 

Anh trai sát hại im những nơi bí mật. 

{2:42} sau đó đã có ngài một công ty 

Assideans những người đã là người đàn ông hùng của Israel, 
thậm chí cả chẳng hạn như 

đã tự nguyện dành cho đến pháp luật. 

{2:43} cũng tất cả họ mà chạy cho các cuộc đàn áp gia 



mình unto chúng, và đã là một kỳ nghỉ unto chúng. 

{2:44} để họ tham gia lực lượng của họ, và smote người đàn 
ông phạm tội 

trong sự tức giận của họ, và người đàn ông xấu xa trong cơn 
thịnh nộ của họ: nhưng phần còn lại 

chạy trốn đến người da man cho succour. 

{2:45} sau đó Mattathias và bạn bè của mình đã đi vòng, 

và kéo xuống các bàn thờ: 

{2:46} và những gì trẻ em soever họ tìm thấy trong các 

bờ biển của Israel uncircumcised, những người họ cắt bao quy 
đầu 

valiantly. 

{2:47} họ theo đuổi cũng sau khi những người đàn ông tự hào, 
và các 

công việc trở nên thịnh vượng trong tay của họ. 

{2:48} để họ phục hồi pháp luật ra khỏi bàn tay của các 

Dân ngoại, và ra khỏi bàn tay của các vị vua, không bị họ 

những kẻ có tội để chiến thắng. 

{2:49} bây giờ khi thời gian đã thu hút gần đó Mattathias 

nên chết, ông cùng các con trai của ông, bây giờ Ngài niềm tự 
hào và 

khiển trách nhận được sức mạnh, và thời gian hủy diệt, và các 



cơn thịnh nộ của indignation: 
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{2:50} bây giờ, do đó, con trai của tôi, là ye nhiệt tâm đối với 
luật pháp, 

và cung cấp cho cuộc sống của bạn cho giao ước của cha của 
bạn. 

{2:51} gọi để tưởng niệm những gì hành động ông bố chúng tôi 
đã làm trong 

thời gian của họ; Vì vậy ye sẽ nhận được vinh dự tuyệt vời và 
một 

mai mai tên. 

{2:52} Abraham không tìm thấy được trung thành trong cám 
dỗ, 

và nó imputed Ngài cho sự công bình? 

{2:53} Joseph trong thời gian đau khổ của ông giữ các 

lệnh và đã làm chúa tể của Ai Cập. 

{2:54} Phinees cha của chúng tôi được nhiệt tâm và nhiệt tâm 

Lấy giao ước của một linh mục mai mai. 

{2:55} Chúa Giêsu để hoàn thành các từ đã được thực hiện một 
thẩm phán tại 

Israel. 

{2:56} Caleb cho bi làm chứng trước khi các giáo đoàn 



nhận được các di sản của vùng đất. 

{2:57} David vì thương xót sở hữu ngôi 

một quốc Anh mai mai. 

{2:58} Elias cho được nhiệt tâm và nhiệt tâm cho pháp luật 

đưa lên trời. 

{2:59} Ananias, Azarias và Misael, bằng cách tin tưởng 

đã cứu ra khỏi ngọn lửa. 

{2:60} Daniel cho innocency của ông đã được chuyển giao từ 
các 

miệng của sư tử. 

{2:61} và do đó xem xét ye khắp mọi lứa tuổi, mà 

không đặt niềm tin của họ trong anh sẽ được khắc phục. 

{2:62} lo sợ không thì các từ của một người đàn ông phạm tội: 
cho mình 

vinh quang là dũng và sâu. 

{2:63} đến ngày ông sẽ được nâng lên và to morrow ông sẽ 

không tìm thấy, bởi vì ông trở lại vào bụi của ông, và ông 

suy nghĩ đến với không có gì. 

{2:64} tại sao, ngươi con trai của tôi, là valiant và shew 

mình người đàn ông trong thay mặt của pháp luật; nhất của nó 
sẽ ye 



có được vinh quang. 

{2:65} và behold, tôi biết rằng anh trai của Simon là một 

người đàn ông của tư vấn, cung cấp cho tai Ngài luôn: ông sẽ 
một 

Cha ngươi. 

{2:66} đối với Judas Maccabeus, ông hath được hùng vĩ và 

mạnh mẽ, thậm chí từ tuổi trẻ của mình lên: Hãy để anh ta là 
thuyền trưởng của bạn, và 

chiến đấu trong trận chiến của nhân dân. 

{2:67} mất cũng cùng các ngươi tất cả những người quan sát 
pháp luật, 

và báo thù cho ngươi sai người. 

{2:68} thương hiệu đầy đủ các người da man, và mất chú ý đến 

Các điều răn của pháp luật. 

{2:69}, do đó, ông may mắn chúng, và được thu thập cho mình 

ông bố. 

{2:70} và ông đã chết trong các trăm bốn mươi sáu năm, 

và con trai của ông chôn cất ông trong sepulchres của ông bố 
của ông tại 

Modin, và tất cả các Israel làm sầu tuyệt vời cho anh ta. 

{3:1} sau đó được gọi là con trai của ông Judas Maccabeus, tăng 
lên trong 



thay thế của mình. 

{3:2} và tất cả các anh trai của ông đã giúp anh ta, và vì vậy đã 
làm tất cả họ 

đó được tổ chức với cha mình, và họ đã chiến đấu với đánh 

trận đánh của Israel. 

{3:3} như vậy ông gat người vinh, và ông đặt trên một 

breastplate như một người khổng lồ, và girt khai thác hiếu 
chiến của mình về 

Anh ta, và ông đã thực hiện trận đánh, bảo vệ các máy chủ với 
thanh kiếm của mình. 

{3:4} trong hành vi của mình, ông là giống như một con sư tử, 
và giống như một con sư tử con sói 

roaring cho con mồi của ông. 

{3:5} cho ông theo đuổi những kẻ ác, và tìm kiếm chúng ra, 

và đốt cháy lên những người làm người dân của mình. 

{3:6} tại sao thu hẹp sự xấu xa vì sợ anh ta, và 

Tất cả các công nhân của sự gian ác đã gặp rắc rối, vì ơn cứu độ 

thịnh vượng trong bàn tay của mình. 

{3:7} ông buồn cũng nhiều vị vua, và thực hiện Jacob vui 

với hành vi của mình, và đài tưởng niệm của mình may mắn cho 
bao giờ hết. 

{3:8} hơn nữa, ông đã đi qua các thành phố của Juda, 



phá hủy ungodly của chúng, và biến đi cơn thịnh nộ 

từ Israel: 

{3, 9} để cho ông là nổi tiếng cho đến một phần tối đa của các 

trái đất, và ông đã nhận được ngài như đã sẵn sàng để hư mất. 

{3:10} Apollonius sau đó tập hợp các dân ngoại cùng với nhau, 

và một loạt tuyệt vời khỏi Samaria, chiến đấu chống lại Israel. 

{3:11} điều đó khi Judas cảm nhận, ông đã đi ra 

để đáp ứng anh ta, và vì vậy ông smote anh ta, và xoay nó: 
nhiều người cũng 

rơi xuống bị giết, nhưng phần còn lại bỏ chạy. 

{3:12} tại sao Judas tham chiến lợi phẩm của họ, và Apollonius' 

thanh kiếm cũng, và thảm ông chiến đấu tất cả cuộc sống của 
mình lâu dài. 

{3:13} bây giờ khi Seron, một hoàng tử của quân đội Syria, 

nghe nói rằng Judas đã tụ tập cùng Ngài vô số và 

công ty của các tín hữu để đi chơi với anh ta đến chiến tranh; 

{3:14} ông nói, tôi sẽ có được cho tôi một tên và tôn vinh ở các 

Vương Quốc; Tôi sẽ đi chiến đấu với Judas và chúng có 

với anh ta, những người khinh khi nhà vua răn. 

{3:15} để ông làm cho anh ta đã sẵn sàng để đi lên, và có 

với ông chủ mighty ungodly để giúp anh ta, và để 



được avenged của trẻ em của Israel. 

{3:16} và khi ông đến gần với sự đi lên của 

Bethhoron, Judas đã đi ra để đáp ứng anh ta với một nhỏ 

công ty: 

{3:17} người, khi họ nhìn thấy máy chủ lưu trữ đến để đáp ứng 

họ, nói unto Judas, như thế nào thì chúng tôi có thể, rất ít, 

chiến đấu chống lại tuyệt vời như vậy nhiều và rất mạnh mẽ, 
nhìn thấy chúng tôi 

đang ăn chay đã sẵn sàng để mờ nhạt với tất cả các ngày này? 

{3:18} unto mà Judas trả lời, đó là không có vấn đề khó khăn 

Đối với nhiều người để được đóng lên trong tay một vài; và với 
các 

Thiên Chúa của trời nó là tất cả, để cung cấp với vô số tuyệt vời, 

hoặc một công ty nhỏ: 

{3:19} cho chiến thắng của trận chiến standeth không các 

vô số của một chủ; nhưng sức mạnh cometh từ trên trời. 
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{3:20} họ đến chống lại chúng tôi nhiều niềm tự hào và tội 

để tiêu diệt chúng tôi, và bà vợ và trẻ em của chúng tôi, và làm 
hỏng chúng tôi: 



{3:21} nhưng chúng ta chiến đấu cho cuộc sống chúng ta và luật 
pháp của chúng tôi. 

{3:22} tại sao Chúa mình sẽ lật đổ họ 

trước khi chúng tôi phải đối mặt: và đối với bạn, là ngươi không 
sợ họ. 

{3:23} bây giờ ngay sau khi ông đã rời khỏi nói, ông nhảy 

bất ngờ khi chúng, và do đó, Seron và máy chủ của mình là 

lật đổ trước khi anh ta. 

{3:24} và họ theo đuổi từ đi xuống của 

Bethhoron cho đến nơi đồng bằng, đã bị giết về tám 

hàng trăm người đàn ông của họ; và dư lượng bỏ chạy vào vùng 
đất của 

Philistines. 

{3:25} sau đó bắt đầu sự sợ hãi của Judas và anh trai của ông, 
và 

một nỗi sợ hãi lớn quá, rơi vào các quốc gia vòng 

về họ: 

{3:26} đến khi danh tiếng của mình cho nhà vua, và tất cả 

Các quốc gia nói chuyện trong những trận đánh của Judas. 

{3:27} bây giờ khi vua Antiochos nghe những việc này, ông 

đầy đủ của indignation: tại sao ông đã gửi và tập hợp 



với nhau tất cả các lực lượng của lãnh thổ của mình, thậm chí là 
một đội quân rất mạnh. 

{3:28} ông cũng mở của mình kho báu, và đã cho binh sĩ của 
mình 

trả tiền cho một năm, chỉ huy họ sẵn sàng whensoever 

ông cần chúng. 

{3:29} Tuy nhiên, khi ông thấy rằng số tiền của mình 

kho báu bị thất bại và thuế trong cả nước đã 

nhỏ, vì rẽ và dịch hạch, ông đã có 

mang theo đất lấy đi các luật mà đã có 

cũ thời gian; 

{3:30} ông lo ngại rằng ông không nên có thể phải chịu các 

chi phí nữa, cũng không có món quà để cung cấp cho như vậy 

liberally như ông đã làm trước: cho ông có abounded trên các 

Kings đã được trước khi anh ta. 

{3:31} tại sao rất nhiều đang perplexed trong tâm trí của mình, 
ông 

xác định đi vào ba tư, có phải đổ của các 

Quốc gia, và thu thập nhiều tiền. 

{3:32} do đó, ông rời Lysias, một nhà quý tộc, và một trong 
những 



royal máu, để giám sát các công việc của nhà vua từ sông 

Euphrates unto các biên giới của Ai Cập: 

{3:33} và đưa lên con trai Antiochus, cho đến khi ông đến 

một lần nữa. 

{3:34} hơn nữa ông giao Ngài một nửa của mình 

quân đội, và những con voi, và cho ông phụ trách tất cả mọi thứ 

rằng ông đã làm, như là cũng liên quan đến họ rằng dwelt 

Juda và Jerusalem: 

{3:35} để wit, rằng ông sẽ gửi một đội quân chống lại họ, 

để tiêu diệt và gốc ra sức mạnh của Israel, và các 

phần còn lại của Jerusalem, và lấy đi của đài tưởng niệm từ 

nơi đó; 

{3:36} và rằng ông nên đặt người lạ trong tất cả của họ 

khu và phân chia đất đai của họ rất nhiều. 

{3:37} do đó, nhà vua đã cho một nửa của các lực lượng mà 

còn lại, và khởi hành từ Antioch, thành phố Hoàng gia của 
mình, các 

trăm bốn mươi bảy năm; và có thông qua sông 

Euphrates, ông đã đi qua các nước cao. 

{3:38} Lysias sau đó chọn Ptolemee con trai của 



Dorymenes, Nicanor và Gorgias, người đàn ông hùng của các 

bạn bè của nhà vua: 

{3:39} và với họ, ông đã gửi bốn mươi ngàn footmen, 

và bảy ngàn kỵ binh, đi vào đất Juda, 

và để tiêu diệt nó, như vua chỉ huy. 

{3:40} để họ đi ra với tất cả các quyền lực của họ, và đến 

và pitched bởi Emmaus ở đồng bằng nước. 

{3:41} và các thương gia của đất nước, nghe các 

danh tiếng của họ, đã bạc và vàng rất nhiều, với 

công chức, và trở thành các trại để mua con 

Israel cho nô lệ: một sức mạnh cũng của Syria và của vùng đất 
của các 

Philistines gia mình unto chúng. 

{3:42} bây giờ khi Giuđa và anh trai của ông thấy rằng 

khổ đau đã được nhân rộng, và rằng các lực lượng đã encamp 

mình ở biên giới của họ: cho họ biết làm thế nào nhà vua đã có 

đưa ra lệnh tiêu diệt những người, và utterly 

hủy bỏ chúng; 

{3:43} họ nói rằng một trong những khác, cho chúng tôi khôi 
phục lại các 



bị hư hỏng tài sản của người dân của chúng tôi, và cho chúng 
tôi chiến đấu cho chúng tôi 

người dân và các khu bảo tồn. 

{3:44} sau đó là các giáo đoàn tập hợp lại với nhau, mà 

họ có thể sẵn sàng cho trận chiến, và rằng họ có thể cầu 
nguyện, và 

yêu cầu lòng thương xót và lòng từ bi. 

{3:45} bây giờ Jerusalem nằm khoảng trống như một nơi hoang 
dã, đã có 

không ai trong số các trẻ em của mình đã đi vào hoặc ra: các 
khu bảo tồn cũng 

được trodden xuống, và người ngoài hành tinh giữ giữ vững 
mạnh; Các 

người da man đã có cư của họ trong địa điểm đó; và niềm vui 
được thực hiện 

từ Jacob, và các đường ống với đàn hạc chấm dứt. 

{3:46} tại sao Israelites lắp ráp bản thân 

cùng với nhau, và đến để Maspha, over against Jerusalem; cho 

Maspha là nơi mà họ cầu nguyện aforetime trong 

Israel. 

{3:47} thì họ fasted ngày hôm đó, và đặt trên sackcloth, 

cast tro sau khi thủ trưởng của họ và thuê quần áo của họ, 



{3:48} và đặt mở cuốn sách luật, trong đó các 

người da man đã tìm cách để vẽ chân dung của hình ảnh của 
họ. 

{3:49} họ cũng đem sản phẩm may mặc các linh mục, và các 

firstfruits, và các tithes: và Nazarites họ khuấy lên, 

những người đã hoàn thành ngày của họ. 

{3:50} thì khóc họ với một giọng nói lớn hướng tới thiên đàng, 

nói rằng, chúng ta sẽ làm gì với các, và đi đâu thì chúng tôi 

mang chúng đi? 

{3:51} cho ngươi được trodden xuống và profaned, 

và linh mục thy trong nặng nề, và mang lại thấp. 

{3:52} và lo, các người da man được lắp ráp với nhau chống lại 

chúng tôi để tiêu diệt chúng tôi: những gì những điều họ tưởng 
tượng chống lại chúng ta, ngươi 

knowest. 

{3:53} như thế nào thì chúng tôi có thể đứng chống lại họ, ngoại 
trừ 

Thou, O God, là sự giúp đỡ của chúng tôi? 
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{3:54} thì nghe họ với trumpet và khóc với một 

giọng nói lớn. 



{3:55} và sau Judas này thụ phong linh mục trưởng qua các 

mọi người, thậm chí cả thuyền trưởng qua hàng ngàn và hàng 
trăm hơn, 

và hơn fifties, và hơn hàng chục. 

{3:56} nhưng đối với chẳng hạn như đã xây dựng nhà ở, hoặc 
không có 

hứa hôn vợ, đã trồng nho, hoặc đã 

sợ hãi, ông chỉ huy rằng họ nên trở về, mọi 

người đàn ông đến nhà riêng của mình, theo pháp luật. 

{3:57} để trại bị loại bỏ, và pitched khi miền Nam 

Side of Emmaus. 

{3:58} và Judas nói, cánh tay của mình, và được dũng cảm 

người đàn ông, và thấy rằng ye sẵn sàng chống lại vào buổi 
sáng, 

ye có thể chiến đấu với những quốc gia, được lắp ráp 

cùng nhau chống lại chúng tôi để tiêu diệt chúng ta và nơi tôn 
nghiêm của chúng tôi: 

{3:59} đối với nó là tốt hơn cho chúng tôi để chết trong một 
trận đánh hơn để nhìn 

tai nạn của người dân của chúng tôi và nơi tôn nghiêm của 
chúng tôi. 

{3:60} Nevertheless, như là của Thiên Chúa là ở trên trời, vì vậy 



Hãy để anh ta làm. 

{4:1} đó đã Gorgias năm ngàn footmen, và một 

ngàn kỵ binh tốt nhất, và loại bỏ ra khỏi các 

cắm trại ban đêm; 

{4:2} để kết thúc Anh ta có thể vội vã trong khi trại của các 

Người Do Thái, và trừng phạt họ đột nhiên. Và những người 
đàn ông của pháo đài 

là hướng dẫn của mình. 

{4:3} bây giờ khi Judas nghe đó ông đã tự mình gỡ bỏ, 

và những người đàn ông dũng cảm với anh ta, rằng ông có thể 
trừng phạt của nhà vua 

quân đội tại Emmaus, 

{4:4} trong khi chưa được các lực lượng được phân tán từ các 

cắm trại. 

{4:5} ở mùa giải có nghĩa là đến Gorgias của đêm vào các 

trại của Judas: và khi ông đã tìm thấy người đàn ông không có, 
ông tìm kiếm 

chúng trong các ngọn núi: cho biết ông, những nghiên cứu sinh 
chạy trốn khỏi 

chúng tôi 

{4:6} nhưng ngay sau khi nó là ngày, Judas kính mình trong 



đồng bằng với ba ngàn người đàn ông, Tuy nhiên đã có 

vỏ giáp cũng như thanh kiếm để tâm trí của họ. 

{4:7} và họ đã nhìn thấy các trại của người da man, rằng nó đã 

mạnh mẽ và cũng khai thác và compassed vòng về với 

kị binh; và các chuyên gia của chiến tranh. 

{4:8} sau đó nói rằng Judas để những người đàn ông đã với anh 
ta, nỗi sợ hãi 

Ngươi không phải là của vô số, không là ngươi sợ cuộc tấn 
công. 

{4:9} nhớ làm thế nào ông bố chúng tôi đã được chuyển giao 
trong các 

««Red sea, khi Pharaoh đã theo đuổi chúng với một đội quân. 

{4:10} bây giờ vì vậy chúng ta hãy khóc unto trời, nếu 

peradventure Chúa sẽ có lòng thương xót cho chúng ta, và 

nhớ giao ước của ông bố của chúng tôi, và phá hủy các máy chủ 
này 

trước khi chúng tôi phải đối mặt ngày hôm nay: 

{4:11} mà vì vậy tất cả các người da man có thể biết rằng đó là 
một 

những người delivereth và saveth Israel. 

{4:12} sau đó những người lạ nâng lên đôi mắt của họ, và thấy 

họ đến over against họ. 



{4:13} tại sao họ đã đi ra khỏi trại đến trận chiến; Nhưng 

họ được với Judas nghe trumpet của họ. 

{4:14} để họ tham gia trận chiến, và đang các người da man 

discomfited vào vùng đồng bằng. 

{4:15} Howbeit tất cả các hindmost của họ đã bị giết với 

thanh kiếm: cho họ đuổi theo họ cho đến Gazera, và cho đến 
các 

đồng bằng Idumea, và Azotus, và Jamnia, vì vậy mà có 

đã bị giết của họ sau khi một người đàn ông ba ngàn. 

{4:16} này được thực hiện, Judas quay trở lại một lần nữa với 
ông chủ từ 

theo đuổi chúng, 

{4:17} và nói với mọi người, được không tham lam của spoil 

nhân vì đó là một trận chiến trước khi chúng tôi, 

{4:18} và Gorgias và máy chủ của mình đang ở đây bởi chúng tôi 
trong các 

núi: nhưng ye giờ đứng chống lại kẻ thù của chúng tôi, và 

vượt qua chúng, và sau đó ye có thể mạnh dạn chiến lợi phẩm. 

{4:19} như là Judas là chưa nói các từ, có 

xuất hiện một phần của họ tìm ra khỏi núi: 

{4:20} người khi họ nhận thức rằng các người Do Thái đã đặt 



máy chủ của họ để bay và đốt cháy lều trại; cho hút thuốc lá 

đó nhìn thấy tuyên bố những gì đã được thực hiện: 

{4:21} khi vì vậy họ cảm nhận những điều này, họ 

bị đau sợ, và nhìn thấy cũng là chủ nhà của Judas trong các 

Plain sẵn sàng chiến đấu, 

{4:22} họ chạy trốn khỏi mỗi một vào vùng đất của người lạ. 

{4:23} Judas sau đó quay trở lại làm hỏng lều, nơi họ 

có nhiều vàng và bạc, và màu xanh lụa và màu tím của những 

biển, và tuyệt vời giàu. 

{4:24} sau này họ đi về nhà và hát một bài hát của 

Lễ Tạ ơn, và ca ngợi Chúa ở trên trời: bởi vì nó là 

tốt, bởi vì lòng thương xót của endureth mãi mãi. 

{4:25} vì vậy Israel đã có một tuyệt vời deliverance ngày hôm 
đó. 

{4:26} bây giờ tất cả những người lạ đó đã trốn thoát đến và 

nói với Lysias những gì đã xảy ra: 

{4:27}, khi ông nghe đó, là ai confounded và 

khuyến khích, vì không những điều như vậy như ông sẽ 

được thực hiện cho Israel, cũng không phải những thứ như vua 
chỉ huy 

Anh ta đã đến để vượt qua. 



{4:28} năm tiếp theo, do đó sau Lysias thu thập 

cùng nhau threescore nghìn người đàn ông lựa chọn của chân, 
và năm 

nghìn kỵ binh, rằng ông có thể chinh phục họ. 

{4:29} để họ đi vào Idumea, và pitched lều của họ 

tại Bethsura, Judas gặp họ với mười ngàn người đàn ông. 

{4:30} và khi ông thấy rằng quân đội hùng mạnh, ông đã cầu 
nguyện và 

nói, may mắn art thou, O vị cứu tinh của Israel, người didst dập 
tắt 

bạo lực của người đàn ông vĩ đại do bàn tay của tôi tớ Chúa 

David, và gavest các máy chủ của người lạ vào tay của 

Jonathan là con trai của Sau-lơ, và armourbearer của mình; 

{4:31} câm này quân đội trong tay của ngươi người Israel, 

và để cho họ được confounded trong sức mạnh và kị binh của 
họ: 
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{4:32} làm cho họ không dũng cảm, và gây ra các 

sự táo bạo của sức mạnh của họ rơi đi, và cho họ quake tại 

hủy diệt của họ: 

{4:33} đúc chúng với thanh kiếm của họ rằng tình yêu 



ngươi, và để cho tất cả những người biết tên thy khen ngươi 
với 

Lễ Tạ ơn. 

{4:34} để họ tham gia trận chiến; và có bị giết của các 

máy chủ của Lysias khoảng 5.000 người, thậm chí trước khi họ 

họ đã bị giết. 

{4:35} bây giờ khi Lysias thấy đội quân của ông đặt chuyến bay, 
và 

manliness Judas' binh sĩ, và làm thế nào họ đã sẵn sàng 

hoặc là sống hoặc chết valiantly, ông thành Antiochia, và 

tập trung lại một công ty của người lạ, và đã thực hiện 

quân đội của ông lớn hơn nó là, ông purposed đi một lần nữa 
vào 

Judea. 

{4:36} sau đó nói rằng Judas và anh trai của ông, nầy, chúng tôi 

kẻ thù đang discomfited: Hãy cho chúng tôi đi lên để làm sạch 
và 

dành các khu bảo tồn. 

{4:37} khi này tất cả các máy chủ lắp ráp bản thân 

cùng với nhau, và đã đi vào núi Sion. 

{4:38} và khi họ nhìn thấy các khu bảo tồn hoang vắng, và các 



bàn thờ profaned, và cổng đốt, và cây bụi phát triển 

trong các tòa án như trong một khu rừng, hoặc tại một trong 
những ngọn núi, có, 

và các linh mục chambers kéo xuống; 

{4:39} họ thuê quần áo của họ, và làm cho tuyệt vời 

sầu, và diễn viên tro trên đầu họ, 

{4:40} và rơi xuống bằng phẳng với mặt đất khi khuôn mặt của 
họ, 

thổi một báo động với the trumpet và khóc về hướng 

Thiên đàng. 

{4:41} Judas sau đó bổ nhiệm một số người đàn ông chiến đấu 
chống lại 

những người đã được ở pháo đài, cho đến khi ông đã làm sạch 
các 

khu bảo tồn. 

{4:42} do đó, ông đã chọn các linh mục của hội thoại ngưởi, 

chẳng hạn như có niềm vui trong pháp luật: 

{4:43} người tẩy rửa các khu bảo tồn, và trần ra các 

ô nhiễm đá vào một nơi ô uế. 

{4:44} và khi như họ tư vấn phải làm gì với các 

bàn thờ của các dịch vụ burnt, đổi profaned; 



{4:45} nghĩ rằng nó tốt nhất để kéo nó xuống, vì sợ nó nên 

là làm nhục Nha cho họ, bởi vì các người da man đã ô nhiễm 
nó: 

tại sao họ kéo nó xuống, 

{4:46} và đặt lên tảng đá trong núi của các 

Các ngôi đền ở một nơi thuận tiện, cho đến khi có nên đến một 

nhà tiên tri để shew những gì nên được thực hiện với họ. 

{4:47} sau đó họ đã đá toàn bộ theo pháp luật, 

và xây dựng một bàn thờ mới theo cựu; 

{4:48} và tạo ra các khu bảo tồn, và những điều đó 

đang ở trong đền thờ, và các tòa án thiêng liêng. 

{4:49} họ cũng làm mới mạch thần thánh, và vào các 

đền thờ họ mang nến, và bàn thờ của đốt cháy 

Dịch vụ, và hương, và bảng. 

{4:50} và trên bàn thờ, họ đốt hương, và các 

đèn được khi nến họ thắp sáng, mà họ 

có thể cho ánh sáng trong ngôi đền. 

{4:51} hơn nữa họ đặt cái bánh trên bàn, và 

lây lan ra các veils, và hoàn thành tất cả các tác phẩm mà họ 

đã bắt đầu thực hiện. 



{4:52} bây giờ vào năm và hai mươi ngày thứ chín 

tháng, được gọi là tháng Casleu, trong các trăm 

bốn mươi và thứ tám năm nay, họ đã tăng betimes vào buổi 
sáng, 

{4:53} và cung cấp hy sinh theo luật khi 

bàn thờ mới của dịch vụ burnt, họ đã thực hiện. 

{4:54}, những gì thời gian và ngày nào các người da man có 

profaned nó, ngay cả trong đó nó được dành riêng với những 
bài hát, và 

citherns, và harps và cymbals. 

{4:55} thì tất cả những người rơi trên khuôn mặt của họ, 

thờ và ca ngợi Thiên Chúa của Thiên đàng, người đã đưa ra 

họ thành công tốt. 

{4:56} và vì vậy họ giữ sự cống hiến của bàn thờ tám 

ngày và cung cấp các dịch vụ burnt với sự vui vẻ, và 

Hy sinh hy sinh của deliverance và khen ngợi. 

{4:57} họ decked cũng đi đầu trong các ngôi đền với 

Vương miện vàng, và với lá chắn; và các cổng và các 

Phòng họ gia hạn, và treo cửa khi họ. 

{4:58} như vậy là có sự vui vẻ rất lớn trong số các 



người dân, cho rằng làm nhục nha của các người da man được 
đưa ra. 

{4:59} Judas hơn nữa và anh trai của ông với toàn bộ 

Các giáo đoàn của Israel tấn phong, mà những ngày của các 

sự cống hiến của bàn thờ nên được giữ trong mùa của họ từ 

năm bởi không gian tám ngày, từ 5 và 

XX ngày của tháng Casleu, với mirth và sự vui vẻ. 

{4:60} tại thời điểm đó cũng họ builded lên núi Sion 

với bức tường cao và mạnh mẽ tháp tròn, vì sợ các 

Dân ngoại nên đi và bước đi xuống như họ đã làm 

trước khi. 

{4:61} và họ có thiết lập một đơn vị đồn trú để giữ cho nó, và 

tăng cường Bethsura muốn bảo tồn nó; những người có thể có 

một phòng vệ chống lại Idumea. 

{5:1} bây giờ khi các quốc gia vòng về nghe nói rằng các 

bàn thờ được xây dựng và các khu bảo tồn gia hạn như trước 
đây, nó 

displeased họ rất nhiều. 

{5:2} tại sao họ nghĩ rằng để tiêu diệt các thế hệ của 

Jacob đã trong số đó, và do họ đã bắt đầu 

slay và tiêu diệt những người. 



{5:3} thì Judas chiến đấu chống lại con cái của ê-sau trong 

Idumea tại Arabattine, bởi vì họ bao vây Gael: và ông 

đã cho họ một cuộc đảo chính tuyệt vời, và dịu đi sự dũng cảm 
của họ, và 

tham chiến lợi phẩm của họ. 

{5:4} cũng ông nhớ đến chấn thương của các con của 

Đậu, người đã từng là một snare và một hành vi phạm tội cho 
đến người dân, 

trong đó họ nằm trong chờ đợi cho họ trong những cách. 

{5:5} ông câm họ do đó ở các tháp, và 

encamped chống lại họ, và tiêu diệt chúng hoàn toàn, và 

đốt các tháp của nơi đó với lửa, và tất cả những gì đã 
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trong đó. 

{5:6} Afterward ông thông qua trên để các trẻ em 

Ammon, nơi ông đã tìm thấy một thế lực hùng mạnh, và nhiều 
người, 

với nhưng thuyền trưởng của họ. 

{5:7} vì vậy ông đã chiến đấu nhiều trận đánh với họ, cho đến 
lúc chiều dài 

họ đã discomfited trước khi anh ta; và ông smote chúng. 



{5:8} và khi ông đã thực hiện Jazar, với các thị xã 

ông thuộc nưa, trở lại vào Judea. 

{5:9} sau đó các người da man đã được tại Galaad lắp ráp 

mình cùng nhau chống lại Israel trong của họ 

các khu, để tiêu diệt chúng; nhưng họ bỏ chạy đến pháo đài 

Dathema. 

{5:10} và đã gửi thư cho đến Judas và anh trai của ông, các 

người da man được vòng giới thiệu được lắp ráp với nhau 

Đối với chúng tôi để tiêu diệt chúng tôi: 

{5:11} và họ đang chuẩn bị tới để các 

pháo đài whereunto chúng ta đang chạy trốn, nhưng là đội 
trưởng của 

máy chủ của họ. 

{5:12} đến bây giờ vì vậy, và cung cấp cho chúng tôi từ của họ 

bàn tay, đối với nhiều người trong chúng ta đang giết chết: 

{5:13} Vâng, tất cả các anh trai của chúng tôi đã ở những nơi 
của 

Tobie được đưa đến cái chết: vợ mình và con cái của họ cũng 

họ đã mang đi tù nhân và chịu đi công cụ của họ; 

và họ đã tiêu diệt có một ngàn người. 

{5:14} trong khi những lá thư này đã được đọc, kìa, có 



đến messengers khác từ Galilee với quần áo của họ cho thuê, 

người báo cáo ngày này khôn ngoan, 

{5:15} và cho biết, họ Ptolemais, và Tyrus, và 

Sidon, và tất cả các Galilee dân ngoại, được lắp ráp 

cùng nhau chống lại chúng ta tiêu thụ chúng ta. 

{5:16} bây giờ khi Giuđa và mọi người nghe đây 

lời nói, có lắp ráp một giáo đoàn lớn với nhau, để 

tham khảo ý kiến những gì họ nên làm cho anh trai của họ, 
trong 

rắc rối, và tấn công của họ. 

{5:17} sau đó nói rằng Judas unto Simon anh trai của mình, 
chọn 

ngươi ra người đàn ông, và đi và cung cấp thy anh trai trong 

Galilee, cho tôi và Jonathan anh tôi sẽ đi vào các 

Quốc gia Galaad. 

{5:18} do đó, ông để lại Joseph là con trai của Zacharias, và 

Azarias, đội trưởng của người dân, với phần còn lại của các máy 
chủ 

ở Judea để giữ cho nó. 

{5:19} unto người mà ông đã cho lệnh, nói rằng, hãy 



Ngươi phụ trách này người và nhìn thấy ngươi làm cho không 
chiến tranh 

Đối với người da man cho đến khi chúng tôi đi một lần nữa. 

{5:20} bây giờ unto Simon đã được trao ba ngàn người đàn ông 

để đi vào miền Galilee, và cho đến Judas tám nghìn người đàn 
ông cho 

Quốc gia Galaad. 

{5:21} sau đó sang Simon Galilee, nơi ông đã chiến đấu 

nhiều trận đánh với các người da man, để cho các người da 
man 

discomfited của ông. 

{5:22} và ông đã theo đuổi họ đến cổng Ptolemais; 

và không được giết người da man khoảng ba ngàn 

người đàn ông, chiến lợi phẩm mà ông đã. 

{5:23} và những người mà đã ở Galilee, và trong Arbattis, 

với vợ mình và con cái của họ, và tất cả những gì họ có, 

đưa ông đi với anh ta và đưa chúng vào Judea với 

niềm vui lớn. 

{5:24} Judas Maccabeus cũng và em trai Jonathan 

đã đi qua Jordan, và đi ba ngày hành trình trong các 

nơi hoang dã, 



{5:25} nơi họ gặp gỡ với Nabathites, người đến 

unto chúng một cách peaceable, và nói với họ mọi điều 

mà đã xảy ra với anh trai của họ ở đất Galaad: 

{5:26} và làm thế nào mà nhiều người đã đóng trong 

Bosora, và Bosor, và Alema, Casphor, Maked, và 

Carnaim; Tất cả những thành phố này là mạnh mẽ và tuyệt vời: 

{5:27} và rằng họ đã đóng trong phần còn lại của các thành phố 

đất nước của Galaad, và chống lại để morrow họ 

đã bổ nhiệm để mang lại cho máy chủ của họ chống lại các 
pháo đài, và để 

đưa họ, và để tiêu diệt chúng tất cả trong một ngày. 

{5:28} hereupon Judas và máy chủ của mình biến bất ngờ bởi 

đường hoang unto Bosora; và khi ông đã có 

ông giành được thành phố, xoay tất cả những con đực với các 
cạnh của các 

thanh kiếm, và lấy tất cả các chiến lợi phẩm của họ, và đốt cháy 
thành phố với lửa, 

{5:29} từ từ đâu ông bị loại bỏ bởi ban đêm, và đi đến 

ông đến pháo đài. 

{5:30} và betimes vào buổi sáng, họ nhìn lên, và, 

kìa, có là một người vô số mang Thang 



và các công cụ khác của chiến tranh, đưa các pháo đài: cho họ 

tấn công họ. 

{5:31} khi Judas do đó thấy rằng trận đánh 

mới bắt đầu, và có tiếng khóc của thành phố đã đi đến thiên 
đường, với 

trumpet, và một âm thanh tuyệt vời, 

{5:32} ông nói cho đến máy chủ của mình, chống lại ngày này 
cho bạn 

Anh trai. 

{5:33} vì vậy ông đã đi ra phía sau họ trong ba công ty, 

người nghe của trumpet và khóc với cầu nguyện. 

{5:34} sau đó là các máy chủ của đọc, biết rằng nó đã 

Maccabeus, bỏ chạy khỏi anh ta: tại sao ông smote chúng với 
một 

Tuyệt vời giết mổ; do đó có đã bị giết hại của họ ngày hôm đó 

khoảng tám nghìn người. 

{5:35} này được thực hiện, Judas quay sang một bên để 
Maspha; và sau khi 

ông đã tấn công nó ông và xoay tất cả nam giới ở đây, 

và nhận được chiến lợi phẩm đó và và đốt cháy với ngọn lửa. 

{5:36} từ đó đã đi ông, và đã Casphon, nhàn, 



Bosor, và các thành phố khác của nước Galaad. 

{5:37} sau khi thu thập những điều đọc khác 

lưu trữ và encamped với Raphon ngoài brook. 

{5:38} nên Judas gửi người đàn ông để espy chủ nhà, người đã 
đưa 

Anh ta từ, nói rằng, tất cả các người da man được vòng giới 
thiệu 

lắp ráp unto chúng, ngay cả một máy chủ lưu trữ rất lớn. 

{5:39} ông hath cũng thuê Arabians để giúp họ và 

họ có pitched lều của họ ngoài brook, sẵn sàng để 

Hãy đến và chiến đấu chống lại ngươi. Khi Judas này đã đi để 
đáp ứng 
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họ. 

{5:40} sau đó đọc nói unto các đội trưởng của máy chủ của 
mình, 

Khi Judas và máy chủ của mình đến gần brook, nếu anh ta vượt 
qua 

trên đầu tiên cho đến chúng ta, chúng tôi sẽ không thể chịu 
đựng được anh ta; cho 

mightily sẽ ưu tiên các áp dụng đối với chúng tôi: 

{5:41} nhưng nếu ông được sợ, và trại vượt sông, chúng tôi 



sẽ đi qua Ngài, và ưu tiên áp dụng đối với anh ta. 

{5:42} bây giờ khi Judas đến gần brook, ông đã gây ra 

Các thầy thông giáo của người dân để duy trì bởi brook: unto 
mà 

ông đã cho lệnh, nói rằng, bị người đàn ông không ở lại 

trại, nhưng hãy để tất cả đến trong trận chiến. 

{5:43} vì vậy ông đã đi tiên hơn unto chúng, và tất cả mọi người 

sau khi ông ta: sau đó tất cả các người da man, bị discomfited 
trước 

Anh ta, cast đi vũ khí của họ, và bỏ chạy đến ngôi đền đó 

là lúc Carnaim. 

{5:44} nhưng họ đã thành phố, và đốt cháy ngôi đền với 

Tất cả những gì trong đó. Như vậy Carnaim dịu, không 

họ có thể đứng bất kỳ lâu hơn trước khi Judas. 

{5:45} Judas sau đó tập hợp lại với nhau tất cả các Israelites mà 

ở các quốc gia của Galaad, từ ít nhất cho đến các 

lớn nhất, ngay cả vợ của họ, và con cái của họ, và công cụ của 
họ, 

một loạt rất lớn, đến cuối cùng họ có thể đi vào đất 

của Judea. 

{5:46} bây giờ khi họ đến unto Ephron, (đây là một 



Các thành phố lớn theo cách như họ nên đi, rất tốt tăng cường) 

họ có thể không chuyển từ nó, hoặc là trên bàn tay phải hoặc 
các 

còn lại, nhưng phải cần vượt qua giữa của nó. 

{5:47} sau đó họ thành phố đóng chúng ra, và dừng lại 

lên cổng đá. 

{5:48} whereupon Judas gửi unto chúng trong peaceable 

cách, nói rằng, chúng ta đi qua đất của bạn đi vào của chúng tôi 

của đất nước, và không ai sẽ làm bạn bất kỳ tổn thương; chúng 
tôi sẽ chỉ 

đi qua trên bàn chân: howbeit họ sẽ không mở ra ngài. 

{5:49} tại sao Judas dưới quyền chỉ huy một tuyên ngôn được 

thực hiện trong suốt các máy chủ, mà mọi người nên sân của 
mình 

lều ở nơi mà ông đã. 

{5:50} vì vậy những người lính pitched, và tấn công thành phố 
tất cả 

đó cho đến ngày và ban đêm tất cả những gì, lúc chiều dài là 
thành phố 

được chuyển giao vào tay của mình: 

{5:51} người sau đó xoay tất cả những con đực với các cạnh của 
các 



thanh kiếm, rased thành phố, và lấy chiến lợi phẩm đó, và 

thông qua thành phố hơn họ đã bị giết. 

{5:52} sau này sang họ qua Jordan đại 

đồng bằng trước khi Bethsan. 

{5:53} Giuđa và tập hợp lại với nhau những người đến 

phía sau, và exhorted người dân tất cả các cách thông qua, cho 
đến 

họ đi vào đất Judea. 

{5:54} vì vậy họ đã đi núi Sion với niềm vui và 

sự vui vẻ, nơi mà họ cung cấp các dịch vụ burnt, bởi vì không 

một trong số họ đã bị giết cho đến khi họ đã trở lại trong hòa 
bình. 

{5:55} bây giờ là mấy giờ như là Judas và Jonathan đã ở các 

diện tích đất Galaad, và Simon trai ở Galilee trước 

Ptolemais, 

{5:56} Joseph là con trai của đội trưởng Zacharias, và Azarias, 

của các đơn vị đồn trú, nghe nói về các hành động dũng cảm và 
hành động hiếu chiến 

mà họ đã làm. 

{5:57} tại sao họ nói rằng, chúng ta hãy cũng chúng ta một cái 
tên, 



và đi chiến đấu chống lại các người da man phải vòng về chúng 
tôi. 

{5:58} do đó, khi họ đã đưa ra các khoản phí cho đơn vị đồn trú 

đó là với họ, họ đã đi về hướng Jamnia. 

{5:59} sau đó đến Gorgias và người của ông ra khỏi thành phố 
để 

chiến đấu chống lại họ. 

{5:60} và do đó, nó đã là Joseph và Azaras đã được đưa vào 

chuyến bay, và theo đuổi cho đến biên giới của Judea: và có 

bị giết ngày hôm đó của nhân dân Israel về hai 

nghìn người. 

{5:61} vì vậy đã có một lật đổ lớn trong số các 

trẻ em của Israel, vì họ không vâng lời cho đến 

Giuđa và anh trai của ông, nhưng nghĩ rằng để làm một số hành 
động dũng cảm. 

{5:62} hơn nữa những người đến không phải là hạt giống của 
những người, 

bởi deliverance tay mà đã được đưa ra cho đến Israel. 

{5:63} Howbeit người đàn ông Giuđa và anh trai của ông đã 

rất nổi tiếng trong tầm nhìn của tất cả các Israel, và tất cả các 

người da man, wheresoever tên của họ được nghe 



{5:64} đến như những người lắp ráp unto chúng 

với acclamations vui vẻ. 

{5:65} sau đó đã đi Judas ra với anh trai của ông, và 

chiến đấu chống lại các em Esau trong đất đối với các 

Nam, nơi ông smote Hebron, và các thị xã đó, và 

kéo xuống các pháo đài của nó, và đốt cháy các tháp đó 

vòng về. 

{5:66} từ đó ông bỏ đi vào vùng đất của các 

Philistines, và qua Samaria. 

{5:67} lúc đó thời gian linh mục nhất định, mong shew của họ 

quên, đã bị giết trong trận chiến, cho rằng họ đã đi để chiến 
đấu 

unadvisedly. 

{5:68} như vậy Judas quay sang Azotus trong đất của các 

Philistines, và khi ông đã kéo xuống bàn thờ của họ, và 

đốt hình ảnh của họ được chạm khắc với lửa, và hư hỏng của 
họ 

Các thành phố, ông trở lại vào đất Judea. 

{6:1} về thời vua Antiochos đi qua 

Các quốc gia cao nghe nói, rằng Elymais trong nước 

Persia là một thành phố rất nổi tiếng về giàu sang, bạc, và 



vàng; 

{6:2} và rằng đã có trong nó một ngôi đền rất phong phú, trong 
đó 

là phủ vàng, Ướm và khiên, mà 

Alexander, con trai của Philip, vua Macedonia, người cai trị 

lần đầu tiên trong số Grecians, đã rời khỏi đó. 

{6:3} tại sao ông đến và tìm cách để chiếm thành phố, và 

để hư hỏng nó; nhưng ông đã không thể, bởi vì họ của thành 
phố, 

đã có cảnh báo nào đó, 

{6:4} Rose lên chống lại ông trong trận chiến: vì vậy, ông đã bỏ 
chạy, và 

khởi hành từ đó với rất nặng nề, và quay trở lại 

Babylon. 

{6:5} hơn nữa có đến là một người đã đưa ông tidings 
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thành ba tư, mà quân đội đi chống lại đất của 

Judea, đã được đặt để chuyến bay: 

{6:6} và rằng Lysias, những người đã đi ra đầu tiên với một 
tuyệt vời 

sức mạnh hướng đi của người Do Thái; và họ đã 



thực hiện mạnh mẽ bởi giáp, và quyền lực, và các cửa hàng của 
chiến lợi phẩm, 

mà họ đã nhận được của quân đội, người mà họ đã 

bị phá hủy: 

{6:7} cũng mà họ đã kéo xuống ghê tởm, 

mà ông đã thiết lập khi bàn thờ tại Jerusalem, và các ứng dụng 
đó 

họ có compassed về các khu bảo tồn với bức tường cao, như là 

trước đây, và thành phố của mình Bethsura. 

{6:8} bây giờ khi vua nghe những từ này, ông đã 

ngạc nhiên và đau chuyển: trên ấy, ông đã đặt ông 

ông ngủ, và giảm bị bệnh cho đau buồn, bởi vì nó đã không 

befallen ông khi ông nhìn. 

{6:9} và có, ông tiếp tục nhiều ngày: đối với đau buồn của mình 
là 

bao giờ càng nhiều, và ông đã làm cho tài khoản mà ông nên 

chết rồi. 

{6:10} tại sao ông kêu gọi tất cả các bạn bè của mình, và nói 

unto chúng, giấc ngủ đi từ mỏ mắt và trái tim tôi 

faileth rất chăm sóc. 



{6:11} và tôi nghĩ rằng với bản thân mình, vào những gì hoạn 
nạn 

tôi đi, và làm thế nào lớn một lũ lụt của đau khổ là nó, trong đó 
không 

bây giờ tôi! cho tôi đã được bountiful và yêu quý trong khả 
năng của mình. 

{6:12} nhưng bây giờ tôi nhớ các tệ nạn mà tôi đã làm tại 

Jerusalem, và rằng tôi đã lấy tất cả các tàu thuyền của vàng và 
bạc 

đó là trong đó, và gửi để tiêu diệt các cư dân của 

Judea mà không có một nguyên nhân. 

{6:13} tôi cảm nhận vì vậy mà đối với điều này gây ra những 

khó khăn đang đến khi tôi, và, behold, tôi hư mất qua 

Great đau buồn trong một vùng đất lạ. 

{6:14} sau đó kêu gọi ông Philip, một trong những bạn bè của 
mình, những người 

ông đã cai trị trên tất cả các lĩnh vực của mình, 

{6:15} và cho ông chiếc vương miện, và áo choàng của ông, và 
ông 

Signet, để cuối cùng anh ta nên mang lên con trai Antiochus, và 

nuôi dưỡng anh ta lên cho Vương Quốc. 

{6:16} do vua Antiochos chết có các trăm bốn mươi 



và năm thứ chín. 

{6:17} bây giờ khi Lysias biết rằng nhà vua đã chết, ông 

thiết lập Antiochus, con trai của ông, người mà ông đã đưa lên 

trẻ, để trị vì trong sự ổn của ông, và tên của ông ông gọi là 
Eupator. 

{6:18} về điều này thời gian họ đã được trong tháp câm 

Israelites vòng về các khu bảo tồn, và tìm kiếm luôn luôn 

tổn thương của họ, và tăng cường các người da man. 

{6:19} tại sao Judas, purposing để tiêu diệt chúng, 

gọi là tất cả mọi người với nhau để vây hãm chúng. 

{6:20} để họ đến với nhau, và bao vây chúng trong các 

trăm và fiftieth năm, và ông đã gắn kết cho shot 

Đối với họ, và các động cơ. 

{6:21} Howbeit nhận một số của họ rằng đã bị bao vây 

ra, unto một người đàn ông ungodly của Israel đã tham gia 

bản thân: 

{6:22} và họ đã đi đến nhà vua, và nói rằng, bao lâu 

nó sẽ ere ngươi thực hiện bản án, và trả thù cho chúng tôi 

Anh trai? 

{6:23} chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ cho cha ngươi, và để 
làm 



như ông đã có chúng tôi, và để tuân theo điều răn của ông; 

{6:24} cho nguyên nhân mà họ của dân tộc ta vây hãm các 

tháp và được alienated từ chúng tôi: hơn nữa như nhiều người 
trong chúng ta là 

họ có thể ánh sáng trên chúng xoay và hư hỏng thừa kế của 
chúng tôi. 

{6:25} không phải họ đã kéo dài ra bàn tay của họ chống lại 

chúng tôi duy nhất, nhưng cũng so với biên giới của họ. 

{6:26} và, behold, ngày nay là họ bao vây tòa tháp 

tại Jerusalem, để mất nó: các khu bảo tồn cũng và Bethsura 

họ đã tăng cường. 

{6:27} tại sao nếu ngươi dost không ngăn cản chúng một cách 
nhanh chóng, 

họ sẽ làm những điều lớn hơn này, nó không phải shalt ngươi 

có thể để rule them. 

{6:28} bây giờ khi vua nghe đây, anh đã tức giận, và 

tập hợp lại với nhau tất cả các bạn bè của mình, và là đội 
trưởng của mình 

quân đội, và những người mà đã phí của ngựa. 

{6:29} có cũng đến Ngài từ Vương Quốc khác, 

và từ các hòn đảo của biển, ban nhạc của người lính thuê. 



{6:30} do đó số lượng quân đội của ông đã là một trăm 

Thousand footmen, và hai Vạn kỵ binh, và hai 

và 30 voi thực hiện trong trận chiến. 

{6:31} chúng đã đi qua Idumea và pitched chống lại 

Bethsura, mà họ tấn công nhiều ngày, làm cho động cơ 

chiến tranh; nhưng họ Bethsura ra đến, và bị đốt cháy họ 

với lửa, và đã chiến đấu valiantly. 

{6:32} khi Judas này ra khỏi tháp, và 

pitched trong Bathzacharias, over against trại của nhà vua. 

{6:33} sau đó nhà vua tăng rất sớm đã hành quân quyết liệt 

với máy chủ của mình đối với Bathzacharias, nơi quân đội của 
ông đã thực hiện 

họ đã sẵn sàng để chiến đấu, và nghe the trumpet. 

{6:34} và để kết thúc, họ có thể gây những con voi 

để chiến đấu, họ kính họ là máu của cây nho và 

mulberries. 

{6:35} hơn nữa họ chia những con thú trong số các 

quân đội, và cho mỗi con voi, họ chỉ định một ngàn 

người đàn ông, được trang bị với áo khoác của mail, và với mũ 
bảo hiểm đồng thau ngày 



Thủ trưởng của họ; và bên cạnh này, cho mỗi con quái vật đã 
tấn phong 

năm trăm các kị binh của tốt nhất. 

{6:36} này đã sẵn sàng ở mỗi dịp: wheresoever 

con quái vật, và whithersoever các con thú đi, họ đã đi 

Ngoài ra, không rời họ từ anh ta. 

{6:37} và khi các con thú đã có tháp mạnh mẽ của 

gỗ, trong đó bao gồm mỗi một trong số họ, và đã được girt 
nhanh 

unto chúng với các thiết bị: Ngoài ra còn có trên mỗi một trong 
hai 

và ba mươi người đàn ông mạnh mẽ, chiến đấu khi họ, bên 
cạnh các 

Ấn Độ cai trị Anh ta. 

{6:38} đối với phần còn lại của các kị binh bắn cung, họ thiết lập 
cho họ 

bên này và bên đó lúc hai phần của máy chủ lưu trữ cho 

họ có dấu hiệu gì để làm, và đang được khai thác trên tất cả 
giữa 

các cấp bậc. 
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{6:39} bây giờ khi mặt trời chiếu vào lá chắn vàng 



và đồng thau, dãy núi glistered thảm, và shined như 

đèn của ngọn lửa. 

{6:40} như vậy là một phần của quân đội của nhà vua đang 
được lan truyền trên các 

núi cao, và một phần trên các thung lũng bên dưới, chúng 

hành quân vào an toàn và trật tự. 

{6:41} tại sao tất cả điều đó nghe thấy tiếng ồn của họ 

vô số, và diễu hành của công ty, và các 

rattling của khai thác, đã di chuyển: cho quân đội là rất 

Tuyệt vời và hùng vĩ. 

{6:42} Judas sau đó máy chủ của ông đã thu hút gần và nhập 

vào trận chiến, và có đã bị giết trong quân đội của vua 6 

hàng trăm người. 

{6:43} Eleazar, surnamed Savaran, nhận thấy rằng 

một trong những con thú, khai thác Hoàng gia, được trang bị là 
cao hơn 

Tất cả phần còn lại, và giả sử các vị vua là khi anh ta, 

{6:44} đặt mình trong nguy cơ, để cuối cùng hắn có thể 

cung cấp người dân của mình, và nhận được anh ta một tên 
vĩnh viễn: 

{6:45} tại sao ông chạy khi anh ta can qua 



giữa trận đánh, giết trên bàn tay phải và vào các 

còn lại, do đó họ được phân chia từ anh ta trên cả hai mặt. 

{6:46} mà thực hiện, ông crept dưới voi, và 

lực đẩy ông dưới và xoay nó: trên ấy con voi rơi 

xuống khi anh ta, và có ông qua đời. 

{6:47} Howbeit phần còn lại của người Do Thái nhìn thấy sức 
mạnh của 

nhà vua, và bạo lực của quân đội của ông, đã cách xa 

họ. 

{6:48} thì quân đội của nhà vua đã đi đến Jerusalem để 

gặp họ, và vua pitched lều của ông chống lại Judea, và 

chống lại núi Sion. 

{6:49} nhưng với họ được trong Bethsura 

hòa bình: cho họ đến ra khỏi thành phố, bởi vì họ không có 

victuals có phải chịu đựng cuộc bao vây, nó là một năm trong 
phần còn lại để 

diện tích đất. 

{6:50} vì vậy nhà vua đã Bethsura, và thiết lập một đơn vị đồn 
trú có 

để giữ cho nó. 

{6:51} đối với khu bảo tồn, ông bao vây nó nhiều ngày: 



và thiết lập pháo có động cơ và thiết bị đúc 

lửa và đá và mảnh để đúc Phi tiêu và cáp treo. 

{6:52} và rồi họ cũng thực hiện các công cụ chống lại của họ 

động cơ, và tổ chức chúng chiến đấu một mùa dài. 

{6:53} nhưng cuối cùng, tàu của họ mà không có victuals, 

(cho rằng nó đã là 7 năm, và họ ở Judea đã được 

giao hàng từ các dân ngoại, đã ăn mặc dư lượng của các 

cửa hàng;) 

{6:54} có, nhưng một số ít còn lại trong khu bảo tồn, vì 

nạn đói đã làm nên ưu tiên áp dụng đối với họ, rằng họ đã fain 

để giải tán chính mình, mỗi người đàn ông của mình đặt. 

{6:55} tại thời điểm đó, Lysias đã nghe nói, rằng Philip, người 
mà 

Antiochos là vua, whiles ông sống, đã bổ nhiệm để mang lại 

lên con trai Antiochus, rằng ông có thể trở thành vua, 

{6:56} trở lại ra khỏi ba tư và Media, và các 

máy chủ của nhà vua cũng mà đi với anh ta, và rằng ông đã tìm 
cách để 

đi cùng Ngài phán quyết của các vấn đề. 

{6:57} tại sao ông đã đi trong tất cả các haste, và nói với các 

vua và các đội trưởng của chủ nhà và các công ty, chúng tôi 



phân rã hàng ngày, và chúng tôi victuals nhưng nhỏ, và là nơi 
chúng ta đang 

lay bao vây unto là mạnh mẽ, và công việc của các Vương Quốc 
nằm 

Khi chúng tôi: 

{6:58} bây giờ vì vậy hãy để chúng tôi là bạn bè với những 
người đàn ông, 

và làm cho hòa bình với chúng, và với tất cả các quốc gia của 
họ; 

{6:59} và giao ước với họ, rằng họ sẽ sống sau khi 

luật pháp của họ, như họ đã làm trước: đối với họ là do đó 

displeased, và đã làm tất cả những điều này, bởi vì chúng tôi 

bãi bỏ luật pháp của họ. 

{6:60} do đó, nhà vua và các hoàng tử đã được nội dung: 

tại sao ông đã gửi unto chúng để làm cho hòa bình; và họ 

chấp nhận đó. 

{6:61} cũng nhà vua và các hoàng tử thực hiện một lời tuyên 
thệ unto 

họ: và rồi họ đã đi ra khỏi nắm giữ mạnh mẽ. 

{6:62} sau đó nhà vua đã nhập vào núi Sion; nhưng khi 

ông thấy sức mạnh của các nơi, ông đã phá vỡ của mình lời 
tuyên thệ rằng ông 



đã được thực hiện, và đã cho lệnh để kéo xuống các bức tường 

vòng về. 

{6:63} Afterward rời ông trong sự vội vàng tất cả, và quay trở lại 

unto Antiochia, nơi ông tìm thấy Philip là bậc thầy của các 

thành phố: vì vậy, ông đã chiến đấu chống lại ông, và đã thành 
phố bằng vũ lực. 

{7:1} năm trăm và one và fiftieth Demetrius 

con trai của Seleukos khởi hành từ Rome, và đến với 

một vài người đàn ông đến một thành phố bờ biển, và cai trị 
đó. 

{7:2} và như ông đã nhập vào cung điện của tổ tiên của ông, 

do đó, nó đã là rằng quân đội của ông đã đưa Antiochus và 
Lysias, đến 

mang lại cho họ cùng ngài. 

{7:3} tại sao, khi ông biết nó, ông nói, hãy để tôi không 

nhìn thấy khuôn mặt của họ. 

{7:4} để máy chủ của mình xoay chúng. Bây giờ khi Demetrius 
đã 

thiết lập ngai vàng của Vương Quốc của mình, 

{7:5} đó đến Ngài tất cả những kẻ ác và ungodly 

người đàn ông của Israel, có Alcimus, những người đã được 
mong được cao 



linh mục, cho thuyền trưởng của họ: 

{7:6} và họ buộc tội người dân cho nhà vua, nói rằng, 

Giuđa và anh trai của ông đã giết tất cả các bạn bè thy, và thúc 
đẩy 

chúng tôi ra khỏi đất của riêng của chúng tôi. 

{7:7} bây giờ do đó gửi cho một số người đàn ông mà ngươi 
trustest, 

và để cho anh ta đi và xem những gì havock ông hath làm cho 
trong số 

chúng tôi, ở nhà vua đất và để cho anh ta trừng phạt họ với tất 
cả 

chúng hỗ trợ họ. 

{7:8} sau đó nhà vua đã chọn Bacchides, một người bạn của nhà 
vua, 

những người cai trị vượt lũ lụt, và là một người đàn ông tuyệt 
vời trong các 

Vương Quốc, và trung thành với nhà vua, 

{7:9} và anh ta ông gửi cùng với đó là một Alcimus xấu xa mà 

ông làm giáo sĩ tối cao, và chỉ huy rằng ông nên đi 

trả thù của các trẻ em của Israel. 

{7:10} để họ rời, và đi kèm với một sức mạnh rất lớn 
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vào đất Judea, nơi họ đã gửi sứ giả đến Judas 

và anh trai của ông với peaceable từ deceitfully. 

{7:11} nhưng họ đã không có chú ý tới lời nói của họ; cho họ 
thấy 

rằng họ đã được đi kèm với một sức mạnh rất lớn. 

{7:12} sau đó đã có lắp ráp cho đến Alcimus và 

Bacchides một công ty của thầy, để yêu cầu công lý. 

{7:13} bây giờ các Assideans đầu tiên trong số các 

trẻ em của Israel rằng đã tìm kiếm hòa bình của họ: 

{7:14} cho biết họ, một trong đó là một linh mục của các hạt 
giống của 

Aaron đến với đội quân này, và ông sẽ làm chúng ta không sai. 

{7:15} như vậy ông spake unto chúng, an, và sware cho đến 

họ nói rằng, chúng ta sẽ mua các thiệt hại không phải của bạn 
và cũng không 

bạn bè của bạn. 

{7:16} và rồi họ tin rằng ông: howbeit, ông lấy của 

họ threescore người, và xoay chúng trong một ngày, theo 

từ đó ông viết, 

{7:17} xác thịt của thy Thánh họ đã diễn ra, và của họ 

máu họ có nhà kho tròn về Jerusalem, và đã có 



không có gì để chôn chúng. 

{7:18} tại sao sự sợ hãi và nỗi sợ hãi của chúng đã giảm khi tất 
cả 

những người nói rằng, không không thật cũng không 

sự công bình trong họ; cho họ đã phá vỡ giao ước 

và lời thề của mình rằng họ thực hiện. 

{7:19} sau đó, xóa Bacchides khỏi Jerusalem, 

và pitched lều của ông ở Bezeth, nơi ông đã gửi và đã 

nhiều người trong số những người đàn ông đã bỏ rơi ông, và 
một số của các 

mọi người cũng, và khi ông đã giết họ, hắn bỏ chúng vào 

các hố lớn. 

{7:20} sau đó ông gia cam kết sẽ Alcimus, và 

còn lại với anh ta một quyền lực để hỗ trợ anh ta: do đó, 
Bacchides đã đi đến các 

vua. 

{7:21} Alcimus nhưng cho cho các linh mục cao. 

{7:22} và Ngài resorted tất cả như gặp vấn đề về các 

người dân, những người, sau khi họ đã nhận đất Juda vào của 
họ 

nhiều quyền lực, đã thương tại Israel. 



{7:23} bây giờ khi Judas thấy tất cả nghịch ngợm mà Alcimus 

và công ty của ông đã thực hiện trong số các Israelites, thậm chí 
ở trên 

người da man, 

{7:24} ông đi vào tất cả các vùng duyên hải của Judea tròn 

khoảng, và lấy sự trả thù của họ rằng đã nổi loạn từ 

Anh ta, vì vậy mà họ durst không đi ra vào nước. 

{7:25} trên mặt khác, khi Alcimus thấy rằng Judas 

và công ty của ông đã nhận được bàn tay phía trên, và biết rằng 

ông đã không thể tuân thủ các lực lượng của họ, ông đã đi một 
lần nữa để các 

vua, và nói rằng tất cả những điều tồi tệ nhất của họ rằng ông 
có thể. 

{7:26} sau đó nhà vua đã gửi Nicanor, một trong vinh quang của 
mình 

Hoàng tử, một người đàn ông Trần chết người ghét unto Israel, 
với 

lệnh để tiêu diệt những người. 

{7:27} để Nicanor đã đến Jerusalem với một lực lượng rất lớn; 

và đã gửi unto Giuđa và anh trai của ông deceitfully với 

từ thân thiện, nói rằng, 

{7:28} để không có không có cuộc chiến giữa tôi và bạn; Tôi sẽ 



đi kèm với một vài người đàn ông, mà tôi có thể nhìn thấy bạn 
trong hòa bình. 

{7:29} ông đến do đó Judas, và họ saluted một 

một an. Howbeit kẻ thù đã được chuẩn bị để 

Lấy đi Judas bằng bạo lực. 

{7:30} điều đó sau khi nó đã được biết là Judas, để wit, 

rằng anh ta đến Ngài với sự lừa dối, ông đã đau sợ 

Anh ta, và sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình không có nhiều. 

{7:31} Nicanor ngoài ra, khi ông thấy rằng luật sư của ông là 

phát hiện ra, đi ra ngoài để chiến đấu chống lại Judas bên cạnh 

Capharsalama: 

{7:32} nơi có đã bị giết của Nicanor bên về 

năm ngàn đàn ông, và phần còn lại bỏ chạy vào thành phố của 
David. 

{7:33} sau đây đã Nicanor đến núi Sion, và 

có ra đến nơi tôn nghiêm nhất định của các linh mục và 

một số các trưởng lão của người dân, đến chào ông an, 

và để shew anh ta hy sinh bị cháy được cung cấp cho các 

vua. 

{7:34} nhưng ông chế giễu họ, và cười vào họ, và 

lạm dụng chúng shamefully, và spake tự hào, 



{7:35} và sware trong cơn giận của mình, nói rằng, trừ khi Giuđa 
và 

chủ nhà của ông bây giờ được giao vào tay tôi, nếu bao giờ tôi 
đi 

một lần nữa an toàn, tôi sẽ đốt cháy căn nhà này: và với rằng 
ông 

đi ra trong cơn thịnh nộ tuyệt vời. 

{7:36} sau đó các linh mục đã nhập vào và đứng trước các 

bàn thờ và đền thờ, khóc, và nói rằng, 

{7:37} thou, O Lord, didst chọn ngôi nhà này được gọi là 

bởi thy tên, và là nhà cầu nguyện và đơn khởi kiện cho thy 

mọi người: 

{7:38} được avenged của người đàn ông này và lưu trữ của 
mình, và để cho họ 

giảm thanh gươm: nhớ blasphemies của họ, và đau khổ 

họ không phải tiếp tục lâu hơn nữa. 

{7:39} để Nicanor đã đi khỏi Jerusalem, và pitched của mình 

lều trại ở Bethhoron, nơi một máy chủ lưu trữ ra khỏi Syria đã 
gặp anh ta. 

{7:40} nhưng Judas pitched trong Adasa với ba ngàn 

người đàn ông, và có, ông cầu nguyện, nói rằng, 

{7:41} O Lord, khi họ gửi từ vua 



người Assyria blasphemed, thiên thần ngươi đi ra ngoài, và 
smote 

một trăm fourscore và 5 ngàn của họ. 

{7:42} ngay cả như vậy tiêu diệt ngươi này chủ nhà trước khi 
chúng tôi ngày này, 

phần còn lại có thể biết rằng ông hath nói blasphemously 

Đối với khu bảo tồn thy, và thẩm phán ngươi hắn theo mình 

ác. 

{7:43} vì vậy ngày thứ 13 của tháng Adar chủ nhà 

tham gia trận chiến: nhưng máy chủ lưu trữ của Nicanor đã 
được discomfited, và ông 

mình lần đầu tiên đã bị giết trong trận chiến. 

{7:44} bây giờ khi máy chủ lưu trữ của Nicanor đã thấy rằng ông 
đã bị giết, 

họ cast đi vũ khí của họ, và bỏ chạy. 

{7:45} thì họ theo đuổi sau khi họ hành trình một ngày, 

từ Adasa đến Gazera, âm thanh báo động sau khi họ với 

Các trumpet. 
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{7:46} và rồi họ đã ra khỏi tất cả các thị xã 

Judea vòng về, và đóng chúng Vì vậy mà họ chuyển 



trở lại khi họ theo đuổi họ, đã được tất cả bị giết với các 

thanh kiếm, và không phải là một trong số họ đã để lại trong 
phòng. 

{7:47} sau đó họ đã lấy chiến lợi phẩm, và các con mồi, và 

smote Nicanors đầu và bàn tay phải của ông, mà ông 

Vì vậy tự hào được kéo dài ra, và mang lại cho họ đi, và 

treo cổ chúng hướng tới Jerusalem. 

{7:48} cho nguyên nhân này những người rejoiced rất nhiều, và 
họ 

Giữ ngày đó một ngày của sự vui vẻ tuyệt vời. 

{7:49} hơn nữa họ thụ phong linh mục để giữ cho hàng ngày, 

là mười ba Adar. 

{7:50} như vậy đất Juda là ở phần còn lại một chút. 

{8:1} bây giờ Judas đã nghe nói về những người La Mã, mà họ 

người đàn ông hùng mạnh và dũng cảm, và như nào yêu 
thương 

chấp nhận tất cả các tham gia tự unto chúng, và làm cho một 

Hội hữu nghị với tất cả những gì đến unto chúng; 

{8:2} và rằng họ đã là người đàn ông tuyệt vời quên. Nó đã nói 
với 

Anh ta cũng chiến tranh của họ và cao quý hoạt động mà họ đã 
thực hiện 



trong số các người Galatians, và làm thế nào họ đã chinh phục 
chúng, 

và mang lại cho họ theo cống; 

{8:3} và những gì họ đã làm trong cả nước, Tây Ban Nha 

chiến thắng của các mỏ bạc và vàng là 

có; 

{8:4} và do chính sách và sự kiên nhẫn của họ họ có 

chinh phục tất cả các nơi, mặc dù nó đã rất xa từ chúng; 

và các vị vua cũng có mà đến với họ từ các 

uttermost là một phần của trái đất, cho đến khi họ đã 
discomfited họ, 

và cho chúng lật đổ một tuyệt vời, do đó phần còn lại đã làm 
cho 

họ cống hàng năm: 

{8:5} bên cạnh này, làm thế nào họ có discomfited trong trận 
chiến 

Philip, và Perseus, vua của Citims, với những người khác mà 

nâng lên chính mình đối với họ, và đã vượt qua chúng: 

{8:6} cách cũng Antiochos là vua lớn của Châu á, mà 

đến chống lại họ trong trận chiến, có một trăm hai mươi 

con voi, với kỵ binh, xe ngựa, và rất tuyệt vời 



quân đội, đã được discomfited của họ; 

{8:7} và làm thế nào họ đã cho anh ta còn sống, và covenanted 
mà 

ông và chẳng hạn như cai trị sau khi ông ta phải trả một cống 
lớn, 

và cung cấp cho con tin, và điều đó đã được chấp nhận, 

{8:8} và các quốc gia của Ấn Độ, và truyền thông và Lydia và 

của các quốc gia goodliest, mà họ đã diễn của anh ta, và đã cho 

để vua Eumenes: 

{8:9} hơn nữa làm thế nào các Grecians đã xác định để 

Hãy đến và tiêu diệt chúng; 

{8:10} và rằng họ có kiến thức đó đã gửi 

Đối với họ một số đội trưởng, và chiến đấu với họ xoay 

nhiều người trong số họ, và mang đi tù nhân bà vợ của họ và 

con cái của họ, và hư hỏng chúng, và đã sở hữu 

vùng đất của họ, và kéo xuống của họ nắm giữ mạnh mẽ, và 
mang 

họ là công chức của họ cho đến ngày này: 

{8:11} nó đã nói với ông bên cạnh đó, làm thế nào họ phá hủy 
và 

mang theo dominion của tất cả các Vương Quốc khác và isles 



mà bất cứ lúc nào chống lại họ; 

{8:12} nhưng với bạn bè và chẳng hạn như dựa vào chúng 

họ giữ thân thiện: và rằng họ đã chinh phục Vương Quốc 

xa và đêm, đến nỗi tất cả nghe nói tên của họ 

được sợ họ: 

{8:13} cũng vậy, người mà họ sẽ giúp đỡ để một Vương Quốc, 

những người cai trị; và người mà một lần nữa họ sẽ, họ thuyên: 

cuối cùng, họ đã rất sôi nổi: 

{8:14} được cho tất cả này không ai trong số họ mặc một Vương 
miện hoặc là 

mặc quần áo trong màu tím, để được phóng đại do đó: 

{8:15} hơn nữa làm thế nào họ đã làm cho mình một 

Thượng viện house, trong đó ba trăm hai mươi người đàn ông 
ngồi trong 

Hội đồng hàng ngày, luôn luôn tư vấn cho người dân, để kết 
thúc 

họ có thể được tốt đã ra lệnh: 

{8:16} và họ cam kết chính phủ của họ tới một 

người đàn ông mỗi năm, người cai trị tất cả các quốc gia của họ, 
và rằng 

Tất cả đã vâng lời một, và rằng có không 



ghen tị và cũng không emmulation trong số đó. 

{8:17} trong việc xem xét những việc này, Judas đã chọn 

Eupolemus con trai của John, con trai của Accos, và Jason các 

con trai của Eleazar, và gửi chúng đến Rome, để làm cho một 
giải đấu của 

hữu nghị và liên minh với họ, 

{8:18} và intreat họ rằng họ sẽ có ách 

từ chúng; cho họ thấy rằng Vương Quốc của người Grecians 

đã đàn áp Israel với nô lệ. 

{8:19} họ đã đi do đó đến Rome, đó là một rất 

cuộc hành trình tuyệt vời, và trở thành thượng viện, nơi họ 
spake 

và nói. 

{8:20} Judas Maccabeus với anh trai của ông, và những người 

người Do Thái, đã gửi cho chúng tôi unto bạn, để làm cho một 
liên minh 

và hòa bình với bạn, và rằng chúng tôi có thể được đăng ký của 
bạn 

quân miền Nam và bạn bè. 

{8:21} để hài lòng rằng vấn đề người La Mã cũng. 

{8:22} và đây là các bản sao của bức thư mà các thượng nghị sĩ 



viết lại một lần nữa trong bảng đồng thau, và đã gửi đến 
Jerusalem, 

rằng họ có thể có của họ một đài tưởng niệm hòa bình và 

miền Nam: 

{8:23} thành công tốt là những người La Mã, và để những người 

người Do Thái, bởi biển và đất liền cho bao giờ hết: thanh 
gươm cũng và 

kẻ thù xa họ, 

{8:24} nếu lần đầu tiên đến bất kỳ chiến tranh La Mã hay 

bất kỳ của quân miền Nam trong suốt tất cả các dominion của 
họ, 

{8:25} người Do Thái sẽ giúp đỡ họ, như thời gian 

sẽ được bổ nhiệm, với tất cả trái tim của họ: 

{8:26} cũng không phải họ cung cấp cho bất kỳ điều unto chúng 
mà 

làm cho cuộc chiến khi họ, hoặc hỗ trợ họ với victuals, vũ khí, 

tiền, hay những con tàu, vì nó đã có vẻ tốt unto những người La 
Mã; 

nhưng họ sẽ giữ giao ước của họ mà không cần dùng bất kỳ 
điều 

do đó. 

{8:27} theo cùng một cách, nếu chiến tranh đến đầu tiên khi 



Các quốc gia của người Do Thái, người La Mã sẽ giúp họ với tất 
cả 

trái tim của họ, theo như thời gian sẽ được bổ nhiệm họ: 

{8:28} cũng không victuals sẽ được đưa ra để họ đưa 

một phần đối với họ, hoặc vũ khí, hoặc tiền bạc, hoặc tàu, vì nó 
đã 
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có vẻ tốt để những người La Mã; nhưng họ sẽ giữ của 

ước, và rằng nếu không có sự lừa dối. 

{8:29} theo bài viết những người La Mã làm một 

giao ước với những người Do Thái. 

{8:30} Howbeit nếu sau một bên hay khác 

sẽ suy nghĩ để gặp gỡ để thêm hoặc giảm bớt bất kỳ điều, họ có 
thể 

làm điều đó lúc niềm vui của họ, và họ sẽ thêm gì hoặc 

mất đi sẽ được phê chuẩn. 

{8:31} và chạm vào các tệ nạn mà doeth Demetrius để 

người Do Thái, chúng tôi đã viết cho anh ta, nói rằng, tại sao 
ngươi 

thực hiện ách thy nặng khi quân miền Nam và bạn bè của chúng 
tôi là 

Người Do Thái? 



{8:32} nếu do đó họ phàn nàn nữa đối với ngươi, 

chúng tôi sẽ làm điều đó công lý, và chiến đấu với ngươi bởi 
biển và 

diện tích đất. 

{9:1} Furthermore, khi Demetrius nghe Nicanor 

và máy chủ của ông đã bị giết trong trận chiến, ông đã gửi 
Bacchides và 

Alcimus vào vùng đất của Judea lần thứ hai, và với 

họ sức mạnh chính của máy chủ của ông: 

{9:2} người đã đi ra bằng cách mà leadeth để Galgala, 

và pitched lều của họ trước khi Masaloth, mà là ở Arbela, 

và sau khi họ đã giành được nó, họ xoay người nhiều. 

{9:3} cũng là người đầu tiên tháng các trăm năm mươi và thứ 
hai 

năm họ encamped trước khi Jerusalem: 

{9:4} từ nơi họ bị loại bỏ, và đã đi đến Berea, 

với hai mươi ngàn footmen và hai ngàn kỵ binh. 

{9:5} bây giờ Judas đã có pitched lều của ông tại Eleasa, và ba 

nghìn người đàn ông được lựa chọn với anh ta: 

{9:6} ai nhìn thấy vô số đội quân khác để ông như vậy 

Great đau sợ; và rồi, nhiều người chuyển tải 



mình ra khỏi các máy chủ, đến nỗi là nơi ở của họ không 

Thêm nhưng tám trăm người. 

{9:7} khi Judas do đó thấy rằng slipt máy chủ của mình đi, 

và trận chiến ép khi anh ta, anh ta đã bị đau bối rối trong 

tâm trí, và nhiều đau khổ, cho rằng ông không có thời gian để 
thu thập 

chúng với nhau. 

{9:8} Nevertheless unto chúng đã ở lại, ông nói, để cho 

chúng tôi xuất hiện và đi lên chống lại kẻ thù của chúng tôi, nếu 
peradventure chúng tôi 

có thể để chiến đấu với chúng. 

{9:9} nhưng họ dehorted anh ta, nói rằng, chúng ta sẽ không 
bao giờ 

thể: Hãy cho chúng tôi bây giờ thay vì tiết kiệm cuộc sống của 
chúng tôi, và sau đây chúng tôi sẽ 

trở lại với anh trai của chúng tôi, và chiến đấu chống lại họ: cho 
chúng tôi là 

nhưng vài. 

{9:10} Judas sau đó nói rằng, Thiên Chúa cấm mà tôi nên làm gì 
đây 

điều, và chạy trốn từ họ: nếu được thời gian của chúng tôi, cho 
chúng tôi 



chết manfully cho anh trai của chúng tôi, và cho chúng tôi 
không phải vết của chúng tôi 

vinh danh. 

{9:11} với các máy chủ của Bacchides bỏ ra của 

lều của họ, và đứng over against họ, kị binh của họ 

được chia thành hai quân đội, và của họ tới và cung thủ 

đi trước khi các máy chủ và họ hành quân trong foreward 

đã là tất cả các người đàn ông hùng. 

{9:12} đối với Bacchides, ông đã ở cánh phải: do đó 

chủ nhà đã thu hút gần trên hai phần, và nghe trumpet của họ. 

{9:13} họ cũng của Judas', thậm chí họ nghe của họ 

kèn cũng, vì vậy mà khi trái đất bắt lúc tiếng ồn của các 

quân đội, và trong trận chiến tiếp tục từ sáng đến đêm. 

{9:14} bây giờ khi Judas cảm nhận rằng Bacchides và các 

sức mạnh của quân đội của ông đã phía bên phải, anh đã diễn 
với 

Anh ta tất cả những hardy người đàn ông, 

{9:15} discomfited cánh phải, và đuổi theo họ 

cho đến núi Azotus. 

{9:16} nhưng khi họ của cánh thấy rằng họ của các 

cánh phải được discomfited, họ theo sau khi Giuđa và 



những người đã được với ông cứng tại gót từ phía sau: 

{9:17} và rồi đã có một trận đau, đến nỗi như 

nhiều người đã bị giết trên cả hai phần. 

{9:18} Judas cũng bị giết, và tàn tích bỏ chạy. 

{9:19} sau đó Jonathan và Simon đã Judas của họ 

Anh trai, và chôn ông ở mộ của ông bố của ông ở 

Modin. 

{9:20} hơn nữa họ bewailed anh ta, và tất cả các Israel đã thực 
hiện 

sầu tuyệt vời cho anh ta, và chia buồn nhiều ngày, nói rằng, 

{9:21} như thế nào người đàn ông dũng cảm giảm, mà giao 
Israel! 

{9:22} đối với những thứ khác liên quan đến Judas và ông 

cuộc chiến tranh, và những hành động cao quý mà ông đã làm, 
và sự vĩ đại của ông, 

họ không được viết: đối với họ là rất nhiều. 

{9:23} bây giờ sau khi cái chết của Judas wicked bắt đầu 

đưa ra của người đứng đầu trong tất cả các bờ biển của Israel, 
và có 

phát sinh tất cả như rèn sự gian ác. 

{9:24} trong những ngày đó cũng đã có một nạn đói rất lớn, 



bởi lý do whereof nước nổi loạn, và đã đi với họ. 

{9:25} Bacchides sau đó chọn những người đàn ông xấu xa, và 
thực hiện 

họ lãnh chúa của đất nước. 

{9:26} và họ đã yêu cầu và tìm kiếm cho Judas' 

bạn bè, và mang lại cho họ cho đến Bacchides, người đã 

trả thù của họ, và sử dụng chúng despitefully. 

{9:27} như vậy là có phiền não rất lớn ở Israel, như thế 

whereof đã không kể từ cùng một nhà tiên tri đã không nhìn 
thấy 

trong số đó. 

{9:28} này gây ra tất cả Judas bạn bè đến cùng nhau, và 

nói unto Jonathan, 

{9:29} kể từ anh em ngươi, Judas qua đời, chúng tôi đã không 
có người đàn ông như 

Anh ta để đi ra chống lại kẻ thù của chúng tôi, và Bacchides, và 

Đối với họ của dân tộc ta là kẻ thù với chúng tôi. 

{9:30} bây giờ vì vậy chúng tôi đã chọn ngươi ngày hôm nay để 

Hoàng tử của chúng tôi và đội trưởng trong sự ổn của ông, mà 
ngươi mayest ngươi chiến đấu 

trận đánh của chúng tôi. 



{9:31} theo đây Jonathan đã quản lý nhà nước khi anh ta 

Tại thời điểm đó, và tăng lên thay vì anh trai của ông Judas. 

{9:32} nhưng khi Bacchides gat kiến thức đó, ông 

Tìm cách để giết anh ta 
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{9:33} thì Jonathan, và Simon anh trai của ông, và tất cả những 
gì 

được với anh ta, nhận thấy rằng, bỏ chạy vào nơi hoang dã của 

Thecoe, và pitched lều của họ bởi nước Hồ bơi 

Asphar. 

{9:34} mà khi Bacchides hiểu, ông đến gần 

Jordan với tất cả các máy chủ lưu trữ của mình vào ngày Sa-bát. 

{9:35} bây giờ Jonathan đã gửi cho John anh trai của mình, một 
thuyền trưởng 

của mọi người, hãy cầu nguyện Nabathites, bạn bè của mình 
rằng họ 

có thể để lại với họ vận chuyển của họ, mà là nhiều. 

{9:36} nhưng các em Jambri ra đến Medaba, 

và đã diễn John, và tất cả những gì ông đã có, và đã đi theo 
cách của họ với 

nó. 



{9:37} sau khi điều này đến từ Simon và Jonathan của mình 

Anh em, con cái của Jambri đã thực hiện một cuộc hôn nhân 
tuyệt vời, 

và đưa cô dâu từ Nadabatha với một tuyệt vời 

đào tạo, là con gái của một trong các hoàng tử tuyệt vời của 

Chanaan. 

{9:38} do đó họ nhớ John anh trai của họ, và 

đi lên, và giấu mình dưới bí mật của các 

núi: 

{9:39} nơi họ nâng lên đôi mắt của họ, và xem xét, và, 

kìa, đã có nhiều ado và vận chuyển lớn: và 

vị hôn phu đi ra, và bạn bè của mình và anh trai, để 

gặp họ với trống và các nhạc cụ của musick, và 

nhiều vũ khí. 

{9:40} sau đó Jonathan và họ đã được với anh ta tăng lên 

Đối với họ từ vị trí nơi họ nằm ở phục kích, và 

thực hiện một giết mổ của chúng trong sắp xếp như vậy, như 
nhiều rơi xuống 

chết và tàn tích chạy trốn vào núi, và họ đã 

Tất cả các chiến lợi phẩm của họ. 

{9:41} như vậy là cuộc hôn nhân biến thành tang, và 



tiếng ồn của giai điệu vào sầu. 

{9:42} như vậy khi họ có avenged đầy máu của họ 

Anh em, họ quay lại để các đầm lầy của Jordan. 

{9:43} bây giờ khi Bacchides nghe hereof, ông đến 

Ngày Sa-bát cho đến bờ của Jordan với một sức mạnh rất lớn. 

{9:44} thì Jonathan nói với công ty của ông, chúng ta hãy đi 

bây giờ và đấu tranh cho cuộc sống của chúng tôi, nó standeth 
không với chúng tôi để 

ngày, như trong thời gian qua: 

{9:45} cho, behold, trận chiến là trước khi chúng tôi và phía sau 
chúng tôi, 

nước Jordan bên này và bên đó, các đầm lầy 

tương tự như vậy và gỗ, không phải là có nơi để chúng tôi 
chuyển sang một bên. 

{9:46} tại sao khóc ye bây giờ unto trời, mà ye có thể 

chuyển từ bàn tay của kẻ thù của bạn. 

{9:47} với điều đó, họ tham gia trận chiến, và Jonathan 

kéo dài ra bàn tay của mình để trừng phạt Bacchides, nhưng 
ông từ chối 

trở về từ anh ta. 

{9:48} sau đó Jonathan và họ đã được với anh ta nhảy 



vào Jordan, và bơi qua unto các ngân hàng khác: howbeit 

khác thông qua không trên Jordan unto chúng. 

{9:49} như vậy, có được giết Bacchides' mặt ngày hôm đó 

khoảng một nghìn người. 

{9:50} sau đó trở lại Bacchides Jerusalem và 

Sửa chữa trích dẫn mạnh ở Judea; pháo đài ở Jericho, và 

Emmaus, và Bethhoron, và Bethel, và Thamnatha, 

Pharathoni, và Taphon, các ông đã làm tăng cường với cao 

bức tường, với cổng và quán bar. 

{9:51} và trong đó ông đã thiết lập một đơn vị đồn trú, mà họ 
có thể 

làm việc malice khi Israel. 

{9:52} ông tăng cường cũng thành phố Bethsura, và Gazera, 

và các tháp, và đặt các lực lượng trong họ, và cung cấp 

victuals. 

{9:53} bên cạnh đó, ông lấy người con trai trưởng của người 
đàn ông các 

Quốc gia cho các con tin, và đặt chúng vào tháp tại 

Jerusalem để được giữ lại. 

{9:54} hơn nữa trong các trăm năm mươi và năm thứ ba, trong 

Tháng thứ hai, Alcimus chỉ huy mà các bức tường của các 



bên trong tòa án của các khu bảo tồn phải được kéo xuống; ông 

kéo xuống cũng là các tác phẩm của các tiên tri 

{9:55} và như ông bắt đầu để kéo xuống, thậm chí vào thời gian 
đó 

Alcimus cản, và enterprizes của mình bị cản trở: cho mình 

miệng dừng lại, và ông được chụp với một liệt, vì vậy mà 

Ông có thể không nói bất cứ điều, cũng không phải cung cấp 
cho đơn đặt hàng 

liên quan đến căn nhà của mình. 

{9:56} để Alcimus qua đời tại thời điểm đó với sự đau khổ tuyệt 
vời. 

{9:57} bây giờ khi Bacchides đã thấy rằng Alcimus đã chết, 

ông quay trở lại nhà vua: trên ấy vào đất Judea 

còn lại hai năm. 

{9:58} thì tất cả những người đàn ông ungodly đã tổ chức một 
hội đồng, nói rằng, 

Kìa, Jonathan và công ty của ông là thoải mái, và ngự 

mà không cần chăm sóc: bây giờ, do đó chúng tôi sẽ mang 
Bacchides ở đây, 

người sẽ đưa họ tất cả trong một đêm. 

{9:59} để họ đi và tham khảo ý kiến với anh ta. 

{9:60} sau đó loại bỏ anh ta, và đi kèm với một loạt tuyệt vời, và 



đã gửi thư privily để các tín đồ của mình ở Judea, rằng họ nên 

Jonathan và những người đã được với anh ta: howbeit họ 

có thể không, bởi vì luật sư của họ đã được biết đến unto 
chúng. 

{9:61} tại sao họ đã là những người đàn ông của đất nước, 

đó là tác giả của mà nghịch ngợm, về năm mươi người, và 

xoay chúng. 

{9:62} sau đó Jonathan, và Simon, và họ mà 

với ông, nhận được chúng đi đến Bethbasi, mà là ở các 

hoang dã, họ sửa chữa phân rã đó và thực hiện 

nó mạnh mẽ. 

{9:63} điều đó khi Bacchides biết, ông thu thập 

với nhau tất cả các máy chủ lưu trữ, và ông đã gửi từ với họ đó 
là 

Judea. 

{9:64} sau đó đã đi Anh và bao vây chống lại Bethbasi; và 

họ đã chiến đấu chống lại nó một mùa dài và làm cho động cơ 

chiến tranh. 

{9:65} nhưng Jonathan trái anh trai của ông Simon trong thành 
phố, và 

đã đi ra chính mình vào nước, và với một số 



số đã ông ra. 

{9:66} và ông smote Odonarkes và anh trai của ông, và các 

trẻ em Phasiron trong lều của mình. 
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{9:67} và khi ông bắt đầu để trừng phạt họ, và đã đưa ra 

với lực lượng của mình, Simon và công ty của ông đã đi ra của 
các 

thành phố, và đốt cháy lên động cơ của chiến tranh, 

{9:68} và chiến đấu chống lại Bacchides, những người đã 

discomfited của họ, và họ ảnh hưởng hắn đau: cho mình 

tư vấn và travail là vô ích. 

{9:69} tại sao ông là rất wroth ở những người đàn ông độc ác 

đó cho ông tư vấn để đi vào nước, vì 

ông xoay nhiều người trong số họ, và purposed trở lại thành 
của mình 

đất nước. 

{9:70} Whereof khi Jonathan đã có kiến thức, ông đã gửi cho 

Đại sứ cùng ngài, để kết thúc ông phải làm cho hòa bình 

với anh ta, và cung cấp cho họ các tù nhân. 

{9:71} điều mà ông chấp nhận, và đã làm theo mình 



nhu cầu, và sware cùng Ngài rằng ông sẽ không bao giờ làm anh 
ta 

gây tổn hại cho tất cả các ngày trong cuộc sống của mình. 

{9:72} khi do đó ông đã khôi phục ngài là 

tù nhân Anh đã lấy aforetime ra khỏi đất của 

Judea, ông trở lại và đi theo cách của mình vào vùng đất của 
mình, 

không phải đến hắn nữa vào biên giới của họ. 

{9:73} vì vậy thanh kiếm ngừng từ Israel: nhưng Jonathan 

dwelt tại Machmas, và bắt đầu để cai trị nhân dân; và ông 

tiêu diệt những người đàn ông ungodly ra khỏi Israel. 

{10:1} trong các hàng trăm và dụng năm Alexander, con trai 

Antiochus Epiphanes surnamed, đi lên và đã 

Ptolemais: cho những người đã nhận được anh ta, bằng 
phương tiện 

whereof triều đại của ông 

{10:2} bây giờ khi vua Demetrius nghe đó, ông 

tập hợp lại với nhau một máy chủ lưu trữ tuyệt vời quá, và đã 
ra 

Đối với anh ta để chiến đấu. 

{10:3} hơn nữa Demetrius đã gửi thư cho Jonathan 



với yêu thương từ, vì vậy, khi ông phóng đại ông. 

{10:4} cho cho biết ông, hãy để chúng tôi lần đầu tiên thực hiện 
hòa bình với anh ta, 

trước khi ông tham gia với Alexandros chống lại chúng tôi: 

{10:5} Else ông sẽ nhớ tất cả các tệ nạn hiện có 

thực hiện chống lại ông, và chống lại anh trai của ông và người 
dân của mình. 

{10:6} tại sao ông đã cho ông quyền hạn để thu thập 

cùng một máy chủ lưu trữ, và cung cấp vũ khí, mà ông có thể 
trợ giúp 

Anh ta trong trận chiến: ông đã chỉ huy cũng có các con tin mà 

trong tháp phải được gửi anh ta. 

{10:7} thì Jonathan tới Jerusalem, và đọc các 

chữ trong khán giả của tất cả mọi người, và họ mà 

trong tháp: 

{10:8} người đau sợ, khi họ nghe nói rằng các 

vua đã cho ông quyền hạn để tập hợp một máy chủ lưu trữ. 

{10:9} và rồi họ tháp giao của họ 

con tin unto Jonathan, và ông chuyển giao chúng cho họ 

cha mẹ. 



{10:10} này được thực hiện, Jonathan đã cho mình định cư ở 
Jerusalem, 

và bắt đầu để xây dựng và sửa chữa các thành phố. 

{10:11} và ông đã chỉ huy những người thợ để xây dựng các 

Các bức tường và núi Sion và khoảng gắn đá vuông cho 

pháo đài; và họ đã làm như vậy. 

{10:12} sau đó là những người lạ, mà trong các pháo đài 

Bacchides đó đã xây dựng, chạy trốn đi; 

{10:13} đến như mỗi người đàn ông rời vị trí của mình, và đã đi 

vào đất nước của mình. 

{10:14} chỉ có tại Bethsura một số trong những người mà đã có 

forsaken của pháp luật và các điều răn vẫn còn vẫn còn: cho 

đó là nơi trú ẩn. 

{10:15} bây giờ khi vua Alexander đã nghe những gì 

hứa hẹn Demetrius đã gửi unto Jonathan: khi còn đó 

đã nói với ông về những trận đánh và noble hành động mà ông 
và ông 

Anh trai đã làm, và cơn đau mà họ đã phải chịu đựng, 

{10:16} ông nói, chúng tôi sẽ tìm thấy một người đàn ông như 
vậy? bây giờ 



do đó, chúng tôi sẽ làm cho anh ta người bạn của chúng tôi và 
liên minh miền Nam. 

{10:17} này ông đã viết một lá thư, và gửi nó cùng ngài, 

theo những lời này, nói rằng, 

{10:18} vua Alexander em trai của ông Jonathan sendeth 

lời chào: 

{10:19} chúng tôi đã nghe nói của ngươi, rằng nghệ thuật ngươi 
một người đàn ông 

quyền lực tuyệt vời, và đáp ứng là bạn bè của chúng tôi. 

{10:20} tại sao bây giờ ngày chúng tôi trao cho ngươi các 

giáo sĩ tối cao của dân tộc thy, và được gọi là vua của bạn; 

(và therewithal ông đã gửi cho anh ta một chiếc áo choàng màu 
tím và một chiếc vương miện của 

vàng:) đòi hỏi ngươi tham gia chúng tôi và giữ cho tình bạn 

với chúng tôi. 

{10:21} như vậy trong tháng thứ bảy của các hàng trăm và 

dụng năm, tại tiệc các díp, Jonathan đặt 

Thánh robe, tập trung lại lực lượng và cung cấp 

nhiều lớp giáp dày. 

{10:22} whereof khi Demetrius nghe nói, ông là rất 

Xin lỗi, và nói: 



{10:23} những gì chúng ta đã làm, Alexander hath 

khiến chúng tôi không làm cho thân thiện với người Do Thái để 
tăng cường 

mình? 

{10:24} tôi cũng sẽ viết cho họ lời của 

khuyến khích, và hứa hẹn họ dignities và quà tặng, mà tôi 

có thể có trợ giúp của họ. 

{10:25} ông gửi unto chúng vì thế này có hiệu lực: King 

Demetrius unto những người Do Thái sendeth lời chào: 

{10:26} trong khi ye có giữ ước với chúng tôi, và 

tiếp tục tình bạn của chúng tôi, không phải gia nhập mình với 
chúng tôi 

kẻ thù, chúng tôi đã nghe nói hereof, và vui mừng. 

{10:27} tại sao bây giờ tiếp tục ye vẫn phải trung thành 

unto chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ thương hiệu bạn cho 
những gì ngươi 

làm trong thay mặt chúng tôi, 

{10:28} sẽ cấp cho bạn nhiều miễn trừ và cung cấp cho 

bạn phần thưởng. 

{10:29} và bây giờ tôi làm miễn phí, và vì lợi ích của bạn tôi 



phát hành tất cả những người Do Thái, tributes và các phong 
tục của 

muối, và từ Vương miện thuế, 
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{10:30} và từ đó mà appertaineth cho tôi để 

nhận phần thứ ba hoặc các hạt giống và một nửa của trái cây 

cây, tôi phát hành nó từ ngày này ra, do đó họ sẽ 

không được lấy của đất xứ Judea, cũng không phải của ba 

Thêm vào đó là các chính phủ thereunto ra khỏi đất nước 

Samaria và Galilee, từ ngày này ra cho luôn luôn. 

{10:31} Jerusalem cho cũng được Thánh và miễn phí, với các 

biên giới đó, cả hai đều từ tenths và thuế. 

{10:32} và đối với tháp mà là ở Jerusalem, tôi 

năng suất lên cơ quan trên nó, và cung cấp cho các linh mục 
cao, rằng ông 

có thể thiết lập nó như vậy người đàn ông như ông sẽ chọn để 
giữ cho nó. 

{10:33} hơn nữa tự do đặt tại liberty mỗi một trong các 

Người Do Thái, mà đã thực hiện tù nhân ra khỏi đất Judea vào 

bất kỳ phần nào của Vương Quốc của tôi, và tôi sẽ chuyển tất cả 
các cán bộ của tôi 



tributes thậm chí của gia súc của họ. 

{10:34} hơn nữa tôi sẽ có tất cả các lễ, và 

sabbaths, và các vệ tinh mới, và long trọng ngày và ba 

ngày trước khi bữa cơm, và ba ngày sau bữa cơm sẽ 

có tất cả các khả năng miễn dịch và tự do cho tất cả người Do 
Thái trong lĩnh vực của tôi. 

{10:35} cũng không có người đàn ông có trách nhiệm quyền hạn 
để can thiệp với 

hoặc để molest bất kỳ của họ ở bất kỳ vấn đề. 

{10:36} tôi sẽ thêm, mà không được ghi danh trong các 

vua của các lực lượng khoảng ba mươi nghìn người đàn ông của 
người Do Thái, unto 

Ai trả tiền sẽ được đưa ra, như belongeth cho tất cả các lực 
lượng của nhà vua. 

{10:37} và của họ, một số sẽ được đặt ở của nhà vua 

nắm giữ mạnh mẽ, trong số đó cũng một số sẽ được thiết lập 
trên các vấn đề 

của Vương Quốc độ tin cậy: và tôi sẽ là của họ 

overseers và thống đốc bản thân mình, và rằng họ sống 

sau khi luật pháp riêng của họ, thậm chí là vua Ngài đã chỉ huy 
trong 

đất Judea. 



{10:38} và liên quan đến các chính phủ ba là 

Thêm vào xứ Judea nước Samaria, cho họ 

tham gia với Judea, mà họ có thể được reckoned được 

một, và cũng không ràng buộc phải tuân theo các cơ quan khác 
hơn so với các linh mục cao. 

{10:39} đối với Ptolemais, và đất đai liên quan quan, 

Tôi cung cấp nó như một món quà miễn phí cho các khu bảo 
tồn tại Jerusalem cho các 

expences cần thiết của các khu bảo tồn. 

{10:40} hơn nữa tôi cung cấp cho mỗi năm mười lăm ngàn 

shekel bạc ra khỏi tài khoản của nhà vua từ những nơi 

appertaining. 

{10:41} và tất cả overplus, mà các cán bộ payed 

không trong như trong thời gian trước đây, từ từ đó sẽ được 
đưa ra 

Đối với các tác phẩm của ngôi đền. 

{10:42} và bên cạnh này, năm ngàn shekel của 

bạc, mà họ đã lấy từ việc sử dụng của ngôi đền trong số 

tài khoản của năm, thậm chí cả những điều đó sẽ 

phát hành, vì họ appertain cho các linh mục bộ trưởng. 

{10:43} và hễ họ mà bỏ chạy đến đền thờ 



tại Jerusalem, hoặc là trong tự do hereof, 

mang ơn đến nhà vua, hoặc cho bất kỳ vấn đề khác, cho họ 

tự do, và tất cả những gì họ có trong lĩnh vực của tôi. 

{10:44} cho việc xây dựng cũng và sửa chữa các công trình 

của các khu bảo tồn expences sẽ được đưa ra của nhà vua 

tài khoản Google. 

{10:45} có, và để xây dựng các bức tường của 

Jerusalem, và các vòng đó củng cố về, expences 

sẽ được đưa ra khỏi tài khoản của nhà vua, cũng như cho các 

xây dựng các bức tường ở Judea. 

{10:46} bây giờ khi Jonathan và mọi người nghe đây 

lời nói, họ đã không có tín dụng unto chúng, và cũng không 
nhận được chúng, 

bởi vì họ nhớ những điều ác lớn mà ông đã làm trong 

Israel; cho ông đã ảnh hưởng họ rất đau. 

{10:47} nhưng với Alexander họ cũng hài lòng, 

bởi vì ông là người đầu tiên mà entreated của bình an thật sự 
với 

họ, và họ đã liên minh với anh luôn. 

{10:48} sau đó tập hợp vua Alexander Đại lực lượng, và 

cắm trại over against Demetrius. 



{10:49} và sau khi hai vị vua đã tham gia trận chiến, 

Demetrios chủ bỏ trốn: nhưng Alexandros tiếp theo sau anh ta, 
và 

thắng chống lại họ. 

{10:50} và ông tiếp tục chiến đấu rất đau cho đến các 

mặt trời đã đi xuống: và ngày đó là Demetrius bị giết. 

{10:51} sau đó Alexander đã gửi đại sứ 

Ptolemee vua của Ai Cập với một thông điệp này có hiệu lực: 

{10:52} Forasmuch như tôi đến một lần nữa để lĩnh vực của tôi, 
và 

đang thiết lập ngai vàng của thâp của tôi, và đã nhận được các 

Dominion, và Demetrius lật đổ, và phục hồi của chúng tôi 

đất nước; 

{10:53} cho sau khi tôi đã tham gia trận chiến với ông, cả hai 
ông và 

máy chủ của mình discomfited của chúng tôi, do đó chúng tôi 
ngồi lên ngôi 

Vương Quốc của ông: 

{10:54} bây giờ vì vậy chúng ta hãy làm cho một giải đấu của 
hữu nghị 

cùng với nhau, và cung cấp cho tôi bây giờ ngươi con gái với 
người vợ: và tôi sẽ 



là con trai thy trong luật pháp, và sẽ cung cấp cho cả hai ngươi 
và cô ấy là 

theo thy nhân phẩm. 

{10:55} Ptolemee sau đó nhà vua đã cho câu trả lời, nói rằng, 

Hạnh phúc là ngày mà trong đó ngươi didst trở lại vào đất của 

người cha ngươi, và satest ở ngôi vua của Vương Quốc của họ. 

{10:56} và bây giờ tôi sẽ làm cho ngươi, vì ngươi hast viết: 

gặp tôi do đó tại Ptolemais, rằng chúng tôi có thể nhìn thấy một 

khác; Đối với tôi sẽ kết hôn với con gái của tôi để ngươi theo 

Ngươi mong muốn. 

{10:57} vì vậy Ptolemee đã đi ra khỏi Ai Cập với con gái 

Cleopatra, và họ đến cho đến Ptolemais trong các trăm 

threescore và thứ hai năm: 

{10:58} nơi vua Alexander gặp ông ấy, ông đã đưa ra 

Ngài con gái của mình Cleopatra, và tổ chức của mình 

hôn nhân tại Ptolemais với vinh, như cách của 

vua là. 

{10:59} bây giờ vua Alexander đã viết unto Jonathan, 

rằng ông nên đi và gặp gỡ anh ta. 

{10:60} người đã đi vinh dự đến Ptolemais, 



nơi ông đã gặp hai vị vua, và đã cho họ và bạn bè của họ 

bạc và vàng, và nhiều người trình bày, và tìm thấy ân trong 

tầm nhìn của họ. 

{10:61} lúc đó thời gian nhất định chịu nghiên cứu sinh của 
Israel, 

người đàn ông của một cuộc sống độc ác, lắp ráp bản thân 
mình chống lại ông, để 
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cáo buộc ông: nhưng vua sẽ không nghe thấy chúng. 

{10:62} có hơn đó, nhà vua chỉ huy để có 

ngoài sản phẩm may mặc của ông, và được Hôp quần áo anh ta 
trong màu tím: và họ đã làm như vậy. 

{10:63} và ông đã làm ông ngồi của mình, và nói thành của mình 

Hoàng tử, đi với anh ta vào giữa thành phố, và làm cho 

tuyên cáo, rằng người đàn ông không có khiếu nại chống lại ông 
bất kỳ 

vấn đề, và rằng người đàn ông không gặp rắc rối anh ta cho bất 
cứ cách nào của 

nguyên nhân gây ra. 

{10:64} bây giờ khi buộc tội của ông thấy rằng ông đã được vinh 
danh 

theo tuyên bố, và mặc quần áo trong màu tím, họ 



chạy trốn tất cả đi. 

{10:65}, do đó, nhà vua vinh danh ông, và đã viết nó trong số 

bạn bè trưởng của mình, và làm cho anh ta một công tước, và 
người tham dự của ông 

Dominion. 

{10:66} sau đó Jonathan trở lại Jerusalem với 

hòa bình và sự vui vẻ. 

{10:67} Furthermore trong tỉnh; hàng trăm threescore và thứ 
năm 

năm nay đến Demetrios con trai của Demetrios khỏi đảo Crete 
vào các 

đất đai của ông bố của ông: 

{10:68} Whereof khi vua Alexander nghe nói, ông là 

phải xin lỗi, và quay trở lại thành Antioch. 

{10:69} thì Demetrius đã Apollonius thống đốc 

của Celosyria của ông chung, người tụ tập lại với nhau một loạt 
tuyệt vời, 

cắm trại tại Jamnia và gửi unto Jonathan cao 

linh mục, nói rằng, 

{10:70} ngươi một mình liftest lên mình chống lại chúng tôi, và 
tôi 

cười để khinh miệt vì Chúa, và reproached: và tại sao dost 



Thou vaunt thy sức mạnh chống lại chúng tôi trong các ngọn 
núi? 

{10:71} bây giờ vì vậy, nếu ngươi trustest ở ngươi sở hữu 

sức mạnh, đi xuống cho chúng tôi vào trường đồng bằng, và 
không để cho 

chúng tôi cố gắng các vấn đề với nhau: đối với tôi là sức mạnh 
của các 

Các thành phố. 

{10:72} hỏi và học hỏi tôi là ai, và phần còn lại đưa chúng tôi 

một phần, và họ sẽ cho ngươi biết rằng chân ngươi là không thể 
để 

chuyến bay trong vùng đất của họ. 

{10:73} tại sao bây giờ ngươi chớ không thể tuân thủ các 

kị binh và tuyệt vời như vậy một quyền lực trong đồng bằng, 
nơi là không 

đá không flint, không nơi để chạy trốn cho đến. 

{10:74} như vậy khi Jonathan nghe những lời của 

Apollonius, ông được chuyển vào tâm trí của mình, và chọn 
mười 

nghìn người đàn ông, ông đã đi khỏi Jerusalem, nơi mà Simon 
của mình 

Anh em gặp nhau cho anh ta để giúp anh ta. 



{10:75} và ông pitched lều của ông chống lại Joppa: nhưng; họ 

của Joppa đóng ông ra khỏi thành phố, vì Apollonius đã có một 

đơn vị đồn trú đó. 

{10:76} thì Jonathan cuộc vây hãm unto nó: và rồi họ 

thành phố cho anh ta vào vì sợ: và do đó, Jonathan thắng 
Joppa. 

{10:77} Whereof khi Apollonius nghe nói, hắn ba 

nghìn kỵ binh, với một loạt lớn các footmen, và đã đi 

Azotus là một trong những mà đi, và therewithal đã thu hút anh 
ấy 

ra vào vùng đồng bằng. bởi vì ông đã có một số lượng lớn 

kỵ binh, người mà ông đã đặt niềm tin của mình. 

{10:78} thì Jonathan, tiếp theo sau ông đến Azotus, 

nơi quân đội tham gia trận chiến. 

{10:79} bây giờ Apollonius đã để lại một ngàn kỵ binh trong 

cuộc phục kích. 

{10:80} và Jonathan biết rằng có một 

ambushment phía sau anh ta; Đối với họ có compassed tại của 
mình 

máy chủ lưu trữ, và diễn viên phi tiêu tại người, từ sáng đến tối. 

{10:81} nhưng người dân vẫn còn, đứng như Jonathan đã có 



chỉ huy chúng: và do đó, những kẻ thù con ngựa đã mệt mỏi. 

{10:82} thì đưa Simon ra máy chủ của mình, và đặt chúng 

Đối với footmen, (cho các kỵ binh đã được chi tiêu) người 

discomfited của anh ta, và chạy trốn. 

{10:83} các kị binh bắn cung cũng được rải rác trong các lĩnh 
vực, 

chạy trốn đến Azotus, và đã đi vào Bethdagon, thần tượng của 
họ 

ngôi đền cho an toàn. 

{10:84} nhưng Jonathan đốt cháy trên Azotus, và các thành phố 

vòng về nó, và lấy chiến lợi phẩm của họ; và các đền thờ của 

Dagon, với họ rằng đã bỏ chạy vào nó, ông đốt cháy với ngọn 
lửa. 

{10:85} vì vậy có bị đốt cháy và bị giết với thanh kiếm 

cũng hô tám nghìn người. 

{10:86} và từ đó Jonathan xóa lưu trữ của mình, và 

cắm trại với Ascalon, nơi mà những người đàn ông thành phố 
đến 

ra, và đã gặp anh ta lên quy-lát lớn. 

{10:87}, sau này trở lại Jonathan và ông chủ unto 

Jerusalem, gặp bất lợi. 



{10:88} bây giờ khi vua ALexander nghe những việc này, 

ông vinh danh Jonathan nhưng nhiều hơn nữa. 

{10:89} và gửi cho ông một khóa vàng, là việc sử dụng để 

cho ví dụ như là máu của nhà vua: ông đã cho anh ta cũng 

Accaron với các biên giới đó trong sở hữu. 

{11:1} và vua của Ai Cập đã tụ tập với nhau một tuyệt vời 

máy chủ lưu trữ, như cát lieth trên bờ biển, và nhiều người 

tàu, và đã đi về thông qua sự lừa dối để có được của 
Alexandros Đại đế 

Vương Quốc, và tham gia với mình. 

{11:2} và rồi hắn hành trình của mình vào trong Tây Ban Nha 

peaceable cách, như vậy là họ của thành phố đã mở cùng ngài, 

và đã gặp ông: cho vua Alexander đã chỉ huy chúng nên 

để làm, bởi vì ông là anh trai của mình trong luật pháp. 

{11:3} bây giờ Ptolemee nhập vào thành phố, ông đặt 

mỗi một trong số họ một đồn Bốt của binh sĩ để giữ cho nó. 

{11:4} và khi ông đến gần Azotus, họ kính 

Anh ta đền Dagon mà đã bị đốt cháy, và Azotus và các 

vùng ngoại ô đó mà bị tiêu diệt, và các cơ quan đó 

diễn viên ở nước ngoài và họ rằng ông đã đốt cháy trong trận 
chiến; 



vì họ đã có heaps của họ bằng cách nơi ông 

cần vượt qua. 

{11:5} cũng họ nói với vua gì Jonathan đã có 

thực hiện, với mục đích mà ông có thể đổ lỗi cho anh ta: nhưng 
nhà vua đã tổ chức của mình 

hòa bình. 

{11:6} thì Jonathan gặp vua với pomp tuyệt vời tại 

Joppa, nơi họ saluted nhau, và nộp. 
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{11:7} sau đó Jonathan, khi ông đã đi với các 

vua đến sông được gọi là Eleutherus, trở lại một lần nữa đến 

Jerusalem. 

{11:8} King Ptolemee vì vậy, việc có nhận các 

Dominion của thành phố biển unto Seleucia khi nước biển 

bờ biển, tưởng tượng xấu xa tham mưu chống lại Alexandros. 

{11:9} và rồi ông gửi ambasadors cho đến vua 

Demetrius, nói đi nào, hãy để chúng tôi làm cho một giải đấu 
betwixt chúng tôi, 

và ta sẽ cho ngươi con gái tôi mà Alexander hath, và 

Thou shalt cai trị trong Vương Quốc của Chúa Cha: 

{11:10} cho tôi ăn năn mà tôi cho con gái ngài, 



ông đã tìm cách giết tôi. 

{11:11} như vậy đã làm ông vu khống anh ta, bởi vì ông là mong 

Vương Quốc của mình. 

{11:12} tại sao ông lấy con gái của mình từ anh ta, và 

cô ấy cho Demetrius, và từ bỏ Alexander, do đó của họ 

hận thù đã công khai được biết đến. 

{11:13} Ptolemee sau đó nhập vào Antioch, nơi ông 

thiết lập hai crowns trên đầu của mình, Vương miện của Châu 
á, và của 

Ai Cập. 

{11:14} có nghĩa là mùa là vua Alexander trong 

Cilicia, bởi vì những người sống ở những bộ phận đã nổi loạn 

từ anh ta. 

{11:15} nhưng khi Alexander nghe nói về điều này, ông ấy đã 
đến 

chiến tranh chống lại ông: trên ấy vua Ptolemee đưa ra 

Ông lưu trữ, gặp anh ta với một sức mạnh hùng vĩ và đưa anh 
ta 

chuyến bay. 

{11:16} do đó, Alexandros đã bỏ chạy vào Arabia có được 

bảo vệ; Tuy nhiên, vua Ptolemee là cao quý: 



{11:17} cho Zabdiel người ả Rập đã diễn ra của Alexandros Đại 
đế 

người đứng đầu, và đã gửi nó đến Ptolemee. 

{11:18} King Ptolemee cũng chết ngày thứ ba sau đó, và 

họ đã được nắm giữ mạnh mẽ là một trong những kẻ bị giết 
của người khác. 

{11:19} bởi điều này có nghĩa Demetrius ngự trị trong những 
trăm 

threescore và thứ bảy năm. 

{11:20} cùng lúc Jonathan tụ tập với nhau 

họ được trong Judea có tháp ở 

Jerusalem: và ông đã thực hiện nhiều động cơ của cuộc chiến 
tranh chống lại nó. 

{11:21} sau đó đến người ungodly, những người ghét mình 

mọi người, đã đi đến nhà vua, và nói với ông rằng Jonathan 

bao vây tòa tháp, 

{11:22} whereof khi ông nghe nói, ông được tức giận, và 

ngay lập tức loại bỏ, ông đã đến Ptolemais, và viết 

cùng Jonathan, rằng ông nên không vây tháp, nhưng 

Hãy đến và nói chuyện với anh ta tại Ptolemais trong sự vội 
vàng tuyệt vời. 

{11:23} Tuy nhiên Jonathan, khi ông nghe đây, 



chỉ huy vây hãm vẫn: và ông đã chọn một số các 

Các trưởng lão của Israel và các linh mục, và đặt mình trong 
peril; 

{11:24} và lấy bạc và vàng, và y phục và thợ lặn 

trình bày bên cạnh, và đã đi đến Ptolemais unto vua, 

nơi ông tìm thấy ân trong tầm nhìn của mình. 

{11:25} và mặc dù một số người đàn ông ungodly của những 
người 

đã làm đơn khiếu nại chống lại ông, 

{11:26} nhưng vua entreated anh ta như người tiền nhiệm 

đã thực hiện trước khi, và thúc đẩy hắn trong tầm nhìn của tất 
cả của mình 

bạn bè, 

{11:27} và khẳng định anh ta các linh mục cao, và trong 

Tất cả các danh hiệu của ông trước, và đã cho anh ta 

bảo trong số bạn bè trưởng của mình. 

{11:28} mong muốn sau đó Jonathan king, rằng ông sẽ 

Judea miễn phí từ cống, làm cũng là các chính phủ ba, 

Quốc gia Samaria; và ông đã hứa anh ta ba 

trăm tài năng. 

{11:29} vì vậy nhà vua đồng ý, và đã viết thư đến 



Jonathan tất cả những điều này sau khi theo cách này: 

{11:30} vua Demetrius unto trai Jonathan, và 

cho đến các quốc gia của người Do Thái, sendeth chúc mừng: 

{11:31} chúng tôi gửi cho bạn ở đây một bản sao của bức thư 
mà chúng tôi 

đã viết cho anh em họ của chúng tôi Lasthenes liên quan đến 
bạn, rằng ye 

có thể nhìn thấy nó. 

{11:32} vua Demetrius unto mình cha Lasthenes 

sendeth lời chào: 

{11:33} chúng tôi được xác định để làm tốt cho người dân 

người Do Thái, người bạn của chúng tôi, và giữ giao ước với 
chúng tôi, 

vì họ sẽ tốt đối với chúng tôi. 

{11:34} tại sao chúng ta có phê chuẩn unto chúng biên giới 

của Judea, với các chính phủ ba của Apherema và 

Lydda và Ramathem, được thêm unto Judea từ các 

đất nước của Samaria, và tất cả mọi thứ appertaining unto 
chúng, 

Đối với tất cả như hy sinh ở Jerusalem, thay vì các 

Các khoản thanh toán mà nhà vua đã nhận được của họ hàng 
năm aforetime 



trong số các loại trái cây của trái đất và cây. 

{11:35} và đối với những thứ khác mà thuộc về unto chúng tôi, 
của các 

tithes và hải quan liên quan cho đến chúng ta, như là cũng 
saltpits, 

và các loại thuế Vương miện, mà là do unto chúng tôi, chúng tôi 
xả 

họ của họ tất cả để cứu trợ của họ. 

{11:36} và không có gì hereof sẽ được thu hồi từ này 

thời gian ra cho bao giờ hết. 

{11:37} bây giờ vì vậy thấy ngươi tạo một bản sao của các 

những thứ, và để cho nó được gửi unto Jonathan, và khi thiết 
lập 

núi thánh trong một nơi dễ thấy. 

{11:38} sau này, khi vua Demetrius thấy rằng đất 

yên tĩnh trước khi anh ta, và không có sức đề kháng đã được 
thực hiện 

Đối với ông, ông đã gửi đi tất cả các lực lượng của mình, mỗi 
một của mình 

vị trí riêng, ngoại trừ một số ban nhạc của người lạ, người mà 
ông đã 

thu thập từ các hòn đảo của các người da man: tại sao tất cả 
các 



lực lượng của ông bố của ông ghét anh ta. 

{11:39} hơn nữa đã có một Tryphon, đã được 

một phần của Alexander vện, người, thấy rằng tất cả các máy 
chủ 

murmured chống lại Demetrius, đã đi đến Simalcue người ả Rập 

mà đưa lên Antiochos đứa con trai nhỏ của Alexandros, 

{11:40} và đẻ đau khi anh ta để cung cấp cho ông này trẻ 

Antiochos, mà ông có thể cai trị trong sự ổn của cha ông: ông 
đã nói với 

Anh ta vì vậy tất cả những gì Demetrius đã làm, và làm thế nào 
người đàn ông của mình 

chiến tranh đã ở thù hận với anh ta, và ông vẫn một 
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mùa bóng dài. 

{11:41} trong thời gian có nghĩa là Jonathan gửi unto vua 

Demetrius, rằng ông sẽ phủ bóng đen của tháp 

Jerusalem, và những người cũng có trong các pháo đài: cho họ 
đã chiến đấu 

chống lại Israel. 

{11:42} vì vậy Demetrius đã gửi unto Jonathan, nói rằng, tôi sẽ 

không chỉ làm điều này cho ngươi và ngươi người, nhưng tôi sẽ 
rất nhiều 



vinh danh nation ngươi, và ngươi nếu cơ hội phục vụ. 

{11:43} bây giờ vì vậy ngươi chớ làm tốt, nếu ngươi gửi cho tôi 

người đàn ông giúp tôi; cho tất cả các lực lượng của tôi đang đi 
từ tôi. 

{11:44} theo đây Jonathan gửi ông ba ngàn 

người đàn ông mạnh mẽ unto Antioch: và khi họ đến nhà vua, 

nhà vua đã rất vui mừng của sắp tới của họ. 

{11:45} Howbeit họ được thành phố tập trung 

mình cùng nhau vào giữa thành phố, số 

một trăm và hai mươi nghìn người, và sẽ có 

giết vua. 

{11:46} tại sao nhà vua đã bỏ chạy vào tòa án, nhưng họ 

thành phố giữ các đoạn của thành phố, và bắt đầu chiến đấu. 

{11:47} sau đó nhà vua được gọi là người Do Thái để được giúp 
đỡ, người 

đến cho anh ta tất cả cùng một lúc, và phân tán mình 

thông qua các thành phố xoay ngày hôm đó trong thành phố 
với số một 

trăm nghìn. 

{11:48} cũng họ đốt cháy thành phố và gat nhiều chiến lợi phẩm 

ngày hôm đó, và được chuyển giao nhà vua. 



{11:49} do đó, khi thành phố đã thấy rằng những người Do Thái 
đã có 

có các thành phố như họ, lòng dũng cảm của họ đã được dịu đi: 

tại sao họ làm supplication cho nhà vua, và khóc, 

nói, 

{11:50} cấp chúng ta hòa bình, và để cho người Do Thái hết từ 

hành hung cho chúng tôi và thành phố. 

{11:51} với mà họ bỏ đi vũ khí của họ, và 

thực hiện hòa bình; và người Do Thái đã được vinh danh trong 
tầm nhìn của các 

vua, và trong tầm nhìn của tất cả những gì đã trong lĩnh vực của 
mình; và họ 

quay trở lại Jerusalem, có lợi lớn. 

{11:52} do vua Demetrius ngồi trên ngai vàng của mình 

Vương Quốc, và vùng đất đã được yên tĩnh trước khi anh ta. 

{11:53} Nevertheless ông dissembled trong tất cả những gì đã 
bao giờ anh 

spake, và xa mình từ Jonathan, nó không phải 

khen thưởng ông ta theo những lợi ích mà ông đã 

nhận được của anh ta, nhưng gặp vấn đề về anh ta rất đau. 

{11:54} sau này trở lại Tryphon, và với anh ta trong 



đứa trẻ Antiochos, người cai trị, và được trao vương miện. 

{11:55} sau đó có tụ tập cùng Ngài tất cả những người đàn ông 
của chiến tranh, 

Demetrius đã bỏ đi, và họ đã chiến đấu chống lại 

Demetrius, người quay trở lại của mình và chạy trốn. 

{11:56} hơn nữa Tryphon đã diễn những con voi, và chiến thắng 

Antioch. 

{11:57} lúc đó trẻ Antiochus đã viết cho đến 

Jonathan, nói rằng, tôi xác nhận ngươi trong các linh mục cao, 
và 

chỉ định cho ngươi người cai trị bốn chính phủ, và là một trong 
những 

bạn của nhà vua. 

{11:58} theo điều này, ông đã gửi ông vàng mạch để được phục 
vụ 

trong, và đưa cho anh ta để lại uống bằng vàng, và để được 
mặc quần áo trong 

màu tím, và để mặc một khóa vàng. 

{11:59} trai Simon cũng ông làm trưởng từ các 

nơi được gọi là các bậc thang của Tyrus cho đến biên giới của Ai 
Cập. 

{11:60} thì Jonathan đã đi ra và qua các 



Các thành phố ngoài nước, và tất cả các lực lượng của Syria thu 
thập 

chính mình ngài cho để giúp anh ta: và khi ông đã đến 

Ascalon, họ của thành phố đã gặp anh vinh dự. 

{11:61} từ từ đâu ông đến dải Gaza, nhưng họ số Gaza 

đóng ông ra; tại sao ông bao vây unto nó, và đốt cháy các 

vùng ngoại ô đó với lửa, và hư hỏng chúng. 

{11:62} sau đó, khi họ số Gaza làm supplication 

unto Jonathan, ông thực hiện hòa bình với họ, và đã cho con 
trai 

của người đàn ông chính cho các con tin, và gửi chúng đến 
Jerusalem, 

và thông qua thông qua các nước unto Damascus. 

{11:63} bây giờ khi Jonathan nghe rằng Demetrius 

Hoàng tử đã đi đến Cades, mà là ở Galilee, với một 

quyền lực tuyệt vời, purposing để loại bỏ anh ta ra khỏi đất 
nước, 

{11:64} ông gặp họ, và để lại cho Simon trai 

ở trong nước. 

{11:65} thì Simon encamped chống lại Bethsura và 

chiến đấu chống lại nó một mùa dài, và tắt nó: 



{11:66} nhưng họ mong muốn có hòa bình với anh ta, mà 

ông được cấp chúng, và sau đó đưa họ ra từ đó, và 

Lấy thành phố, và thiết lập một đơn vị đồn trú ở đó. 

{11:67} đối với Jonathan và máy chủ của mình, họ pitched tại 
các 

nước Gennesar, từ đâu betimes vào buổi sáng 

họ gat họ đến đồng bằng Nasor. 

{11:68} và, behold, các máy chủ của người lạ gặp họ trong 

đồng bằng, người có đặt người đàn ông trong cuộc phục kích 
cho anh ta trong những 

núi, đến bản thân over against anh ta. 

{11:69} như vậy khi họ nằm trong phục kích ra của họ 

địa điểm và tham gia trận đánh này, tất cả những gì là của 
Jonathan bên bỏ chạy; 

{11:70} đến nỗi như đó không phải là một trong số họ để lại, 

Ngoại trừ Mattathias con trai của Absalom và Judas là con trai 
của 

Calphi, đội trưởng của chủ nhà. 

{11:71} thì Jonathan thuê quần áo của mình, và đúc trái đất 

Khi ông đứng đầu, và prayed. 

{11:72} sau quay lại để chiến đấu, ông đưa chúng vào 



chuyến bay, và do đó họ đã chạy trốn. 

{11:73} bây giờ khi mình người đàn ông đã chạy trốn khỏi thấy 
điều này, 

họ quay lại Ngài, và với anh ta theo đuổi họ đến 

Cades, thậm chí cho đến lều của họ, và có họ đóng trại. 

{11:74} như vậy có bị giết của các người da man ngày hôm đó 
về 

người đàn ông ba ngàn: nhưng Jonathan trở lại Jerusalem. 

{12:1} bây giờ khi Jonathan thấy rằng thời gian phục vụ Ngài, 
ông 

chọn một số người đàn ông, và gửi chúng đến Rome, để xác 
nhận 

và làm mới tình bạn mà họ đã có với họ. 

{12:2} ông đã gửi thư cũng để Lacedemonians các, và 

những nơi khác, cho cùng một mục đích. 
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{12:3} vì vậy họ đã đi đến Rome, và nhập vào các 

Thượng viện, và nói rằng, Jonathan linh mục cao, và người dân 

người Do Thái, gửi cho chúng tôi cùng các ngươi, đến cùng 
ngươi nên gia hạn các 

tình bạn, mà ye đã có với họ, và bóng đá quốc gia, như trong 

thời gian trước đây. 



{12:4} khi điều này những người La Mã đã cho họ thư cho các 

thống đốc của mọi nơi họ sẽ mang lại cho họ vào 

đất Judea an. 

{12:5} và này là bản sao của các chữ cái mà Jonathan 

viết thư cho các Lacedemonians: 

{12:6} Jonathan giáo sĩ tối cao và các trưởng lão của các 

Quốc gia, và các linh mục, và khác của người Do Thái, unto các 

Lacedemonians anh trai của họ gửi lời chào: 

{12:7} có là thư được gửi trong thời gian qua unto Onias các 

linh mục cao từ Darius, người trị vì sau đó trong số các bạn, đến 

biểu thị rằng ngươi là anh trai của chúng tôi, như các bản sao ở 
đây 

underwritten chỉ định. 

{12:8} mà thời gian Onias entreated đại sứ mà 

được gửi vinh dự, và nhận được các chữ cái, trong đó 

tuyên bố đã được thực hiện trong giải đấu và tình bạn. 

{12:9} vì vậy chúng tôi cũng có, mặc dù chúng tôi cần không có 
những 

những điều mà chúng tôi có sách kinh thánh, Thánh trong tay 
của chúng tôi 

để an ủi chúng tôi, 



{12:10} Tuy nhiên đã cố gắng gửi unto bạn cho 

đổi mới của tình huynh đệ và tình bạn, vì sợ rằng chúng ta nên 

trở thành người lạ unto bạn hoàn toàn: đó là một chặng đường 
dài 

thời gian trôi qua kể từ khi ngươi gửi unto chúng tôi. 

{12:11} chúng tôi vì thế mọi lúc không ngừng, trong cả hai 

Lễ của chúng tôi, và những ngày thuận tiện khác, nhớ bạn trong 

những hy sinh mà chúng tôi cung cấp, và trong lời cầu nguyện 
của chúng tôi, như lý do 

có, và khi nó becometh chúng tôi nghĩ rằng khi anh trai của 
chúng tôi: 

{12:12} và chúng tôi đang phải vui vì danh dự của bạn. 

{12:13} đối với bản thân, chúng tôi đã có rắc rối lớn và 

cuộc chiến tranh trên mỗi bên, forsomuch như các vị vua được 
tròn 

về chúng tôi đã chiến đấu chống lại chúng tôi. 

{12:14} howbeit chúng tôi sẽ không có rắc rối với unto bạn, 

cũng không cho người khác của quân miền Nam và bạn bè, 
những cuộc chiến tranh của chúng tôi: 

{12:15} để chúng tôi có sự giúp đỡ từ trên trời succoureth 
chúng tôi, 



Vì vậy, khi chúng tôi được cung cấp từ kẻ thù của chúng tôi, và 
kẻ thù của chúng tôi 

được mang dưới chân. 

{12:16} này gây ra chúng tôi đã chọn Numenius là con trai của 

Antiochos, và Antipater ông con trai của Jason, và gửi chúng 

unto những người La Mã, tái hữu nghị mà chúng tôi đã có với 
họ, 

và các giải đấu cũ. 

{12:17} chúng tôi chỉ huy họ cũng đi cùng các ngươi, và đến 

Chào và để cung cấp cho bạn của chúng tôi liên quan đến thư 
các 

đổi mới của tình anh em của chúng tôi. 

{12:18} bây giờ tại sao ngươi sẽ làm tốt để cung cấp cho chúng 
tôi một 

câu trả lời thêm nưa. 

{12:19} và này là bản sao của các chữ cái mà Oniares 

gửi. 

{12:20} Areus vua của Lacedemonians để Onias các 

linh mục cao, lời chào: 

{12:21} loài này có ở văn bản, mà là Lacedemonians và 

Người Do Thái là anh trai, và rằng họ là cổ phiếu của Abraham: 



{12:22} bây giờ vì vậy, kể từ khi điều này đến với chúng tôi 

kiến thức, ye sẽ làm tốt để viết cho chúng tôi của bạn 

sự thịnh vượng. 

{12:23} chúng tôi viết lại một lần nữa cho bạn, mà gia súc của 
bạn 

và hàng hóa của chúng tôi của, và chúng tôi của là bạn của 
chúng tôi chỉ huy 

do đó đại sứ của chúng tôi để thực hiện báo cáo unto bạn này 

khôn ngoan. 

{12:24} bây giờ khi Jonathan nghe nói rằng Demebius' 

Hoàng tử đã đến để chiến đấu chống lại ông với một máy chủ 
lưu trữ lớn hơn 

hơn vện, 

{12:25} ông khỏi Jerusalem, và đã gặp họ ở các 

diện tích đất Amathis: cho ông đã cho họ không có thời gian 
nghỉ ngơi để nhập của mình 

đất nước. 

{12:26} ông gửi điệp viên cũng đến lều của họ, những người 
đến 

một lần nữa, và nói với ông rằng họ đã được chỉ định để đến 
khi 

mùa đêm đó. 



{12:27} tại sao nên sớm khi mặt trời đã xuống, 

Jonathan chỉ huy người của mình để xem, và để trong vòng tay, 

Tất cả đêm dài họ có thể sẵn sàng chiến đấu: cũng ông 

gửi ra centinels vòng về các máy chủ. 

{12:28} nhưng khi các đối thủ nghe nói rằng Jonathan và 

người đàn ông của mình đã sẵn sàng cho trận đấu, họ sợ, và 
trembled trong 

trái tim của họ, và họ kindled lửa trại của họ. 

{12:29} howbeit Jonathan và công ty của ông biết nó không phải 

cho đến sáng: cho họ thấy đèn đốt. 

{12:30} Jonathan sau đó đuổi theo họ, nhưng đã vượt qua 

họ không: cho họ đã đi qua sông Eleutherus. 

{12:31} tại sao Jonathan quay sang Arabians, người 

được gọi là Zabadeans, và smote họ, và mất của 

chiến lợi phẩm. 

{12:32} và loại bỏ từ đó, ông đến Damascus, và 

Vì vậy đã thông qua thông qua tất cả các quốc gia, 

{12:33} Simon cũng đã đi ra và qua các 

Quốc gia unto Ascalon, và giữ các vị trí đó, từ 

rồi ông quay sang một bên để Joppa và giành chiến thắng. 



{12:34} cho ông đã nghe rằng họ sẽ cung cấp tổ chức 

unto chúng mà đã cho Demetrios một phần; tại sao ông đã 
thiết lập một 

đơn vị đồn trú có để giữ cho nó. 

{12:35} sau này đến Jonathan nhà một lần nữa, và gọi điện 
thoại 

Các trưởng lão của mọi người với nhau, ông tham khảo ý kiến 
với họ 

về xây dựng mạnh mẽ giữ ở Judea, 

{12:36} và làm cho các bức tường của Jerusalem cao hơn, và 

nâng cao một gắn kết tuyệt vời giữa tháp và thành phố, cho 
đến 

tách biệt nó khỏi thành phố, mà vì vậy nó có thể là một mình, 
người đàn ông đó 

có thể không bán cũng không mua nó. 

{12:37} khi này họ đến với nhau để xây dựng thành phố 

forasmuch là một phần của bức tường hướng brook phía đông 

bên rơi, và họ sửa chữa rằng đó là 

được gọi là Caphenatha. 
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{12:38} Simon cũng thiết lập Adida trong Sephela, và đã làm 
cho nó 



mạnh mẽ với Bill gates và quán bar. 

{12:39} bây giờ Tryphon đi về nhận được Vương Quốc 

Châu á, và giết Antiochos là vua, ông có thể thiết lập các 

Vương miện trên đầu của mình. 

{12:40} Howbeit, ông đã sợ rằng Jonathan sẽ không 

bị anh ta, và rằng ông sẽ chiến đấu chống lại ông; tại sao 

ông đã tìm kiếm một cách làm thế nào để có Jonathan, rằng 
ông có thể giết chết 

Anh ta. Vì vậy, ông loại bỏ, và đến Bethsan. 

{12:41} thì Jonathan đã đi để đáp ứng anh ta với bốn mươi 

nghìn người được chọn cho trận chiến, và đến Bethsan. 

{12:42} bây giờ khi Tryphon thấy Jonathan đến với như vậy 

Tuyệt vời một lực lượng, ông durst không kéo dài bàn tay của 
mình chống lại ông; 

{12:43} nhưng anh ta nhận được vinh dự và khen thưởng 

Anh ta cho đến tất cả bạn bè của mình, và đã cho anh món quà, 
và 

dưới sự chỉ huy của ông người đàn ông của chiến tranh để như 
Vâng lời ngài, như 

cho mình. 

{12:44} unto Jonathan cũng ông nói, tại sao hast ngươi 



mang tất cả những người này đến gặp khó khăn tuyệt vời như 
vậy, thấy có không 

chiến tranh betwixt chúng tôi? 

{12:45} do đó gửi bây giờ về nhà một lần nữa, và 

chọn một vài người đàn ông để chờ đợi trên ngươi, và ngươi đi 
theo ta 

đến Ptolemais, cho tôi sẽ cung cấp cho nó ngươi, và phần còn 
lại của các mạnh mẽ 

tổ chức và lực lượng, và tất cả những gì có bất kỳ phí: đối với 
tôi, tôi 

sẽ trở về và khởi hành: đây là nguyên nhân gây ra sắp tới của 
tôi. 

{12:46} để Jonathan tin rằng anh ta đã làm như ông bade ông, 

và gửi đi máy chủ lưu trữ của mình, những người đã đi vào đất 
Judea. 

{12:47} và với chính mình, ông giữ lại nhưng ba ngàn 

người đàn ông, trong đó ông đã gửi hai ngàn vào miền Galilee, 
và một 

hàng ngàn đã đi với anh ta. 

{12:48} bây giờ ngay sau khi Jonathan đã nhập vào Ptolemais, 

họ Ptolemais đóng cửa và lấy anh ta, và tất cả họ 

mà đến với anh họ xoay với thanh kiếm. 



{12:49} Tryphon sau đó đã gửi một máy chủ của footmen và 

kị binh thành miền Galilee, và vùng đồng bằng lớn, để tiêu diệt 

Jonathan tất cả công ty. 

{12:50} nhưng khi họ biết rằng Jonathan và họ mà 

với anh ta đã thực hiện và bị giết, họ khuyến khích một 

khác; và đi gần nhau, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. 

{12:51} họ vì vậy mà theo sau họ, 

nhận thấy rằng họ đã sẵn sàng để đấu tranh cho cuộc sống của 
họ, 

quay trở lại một lần nữa. 

{12:52} và rồi họ tất cả đến đất Judea 

an, và có họ bewailed Jonathan, và họ mà 

với anh ta, và họ đau sợ; tại sao tất cả 

Israel thực hiện tuyệt vời sầu. 

{12:53} sau đó tất cả các người da man vòng về đó 

Tìm cách để tiêu diệt chúng: cho biết họ, họ đã không có 
thuyền trưởng, 

cũng không phải bất kỳ để giúp họ: bây giờ vì vậy chúng ta hãy 
làm cho chiến tranh 

họ, và lấy đi của đài tưởng niệm trong số nam giới. 

{13:1} bây giờ khi Simon nghe Tryphon có 



tập hợp lại với nhau một máy chủ lưu trữ lớn xâm lược đất 
Judea, 

và phá hủy nó, 

{13:2} và thấy rằng những người đã tuyệt vời rung 

và sợ hãi, ông đã đi đến Jerusalem, và tập hợp những người 

cùng với nhau, 

{13:3} và cho họ khích lệ tinh thần, nói, Ye mình 

biết những gì những điều tuyệt vời tôi, và anh trai của tôi, và 
cha tôi 

nhà, đã làm cho pháp luật và các khu bảo tồn, các trận đánh 

cũng và khó khăn mà chúng tôi đã thấy. 

{13:4} bởi lý do các whereof tất cả các anh trai của tôi giết cho 

Vì lợi ích của Israel, và I am còn lại một mình. 

{13:5} bây giờ do đó có thể là cách xa tôi, rằng tôi nên 

rảnh rỗi cuộc sống của riêng tôi trong bất kỳ thời điểm nào rắc 
rối: tôi không có 

tốt hơn là anh trai của tôi. 

{13:6} Doubtless tôi sẽ trả thù cho đất nước của tôi, và các 

khu bảo tồn, và vợ của chúng tôi, và trẻ em của chúng tôi: cho 
tất cả các 

người da man được tập hợp để tiêu diệt chúng ta rất malice. 



{13:7} bây giờ ngay sau khi người dân nghe thấy những lời này, 
của họ 

làm sống lại tinh thần. 

{13:8} và họ trả lời với một giọng nói lớn, nói rằng, 

Thou shalt trở thành lãnh đạo của chúng tôi thay vì Giuđa và 
Jonathan thy 

Anh trai. 

{13:9} chống lại ngươi trận đánh của chúng tôi, và nào, ngươi 

commandest chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ làm. 

{13:10} như vậy sau đó ông đã tụ tập với nhau là tất cả những 
người đàn ông của chiến tranh, 

và sự vội vàng được thực hiện để hoàn thành các bức tường 
của Jerusalem, và ông 

tăng cường nó vòng về. 

{13:11} cũng ông gửi Jonathan là con trai của Absolom, và 

với anh ta một sức mạnh rất lớn, để Joppa: người đúc ra chúng 
mà 

được trong đó vẫn có trong nó. 

{13:12} để Tryphon gỡ bỏ từ Ptolemaus với một 

cường quốc xâm lược đất Judea, và Jonathan đã 

với anh ta tại phường. 

{13:13} nhưng Simon pitched lều của ông tại Adida, hơn 



Đối với vùng đồng bằng. 

{13:14} bây giờ khi Tryphon biết rằng Simon đã được tăng lên 

lên thay vì anh trai của ông, Jonathan, và có nghĩa là để tham 
gia trận chiến 

với ông, ông gửi sứ giả cùng ngài, nói rằng, 

{13:15} trong khi chúng tôi có Jonathan anh em ngươi nắm giữ, 
nó 

là tiền mà ông nhờ unto của vua kho báu, 

liên quan đến việc kinh doanh được cam unto ngài. 

{13:16} tại sao bây giờ gửi một trăm Talent bạc, 

và hai người con của mình cho các con tin, rằng khi ông là tại 
liberty 

Ông có thể không nổi dậy từ chúng tôi, và chúng tôi sẽ cho anh 
ta đi. 

{13:17} hereupon Simon, mặc dù ông cảm nhận rằng họ 

spake deceitfully ngài chưa gửi cho anh ta tiền và các 

trẻ em, vì sợ peradventure ông nên mua cho mình 

hận thù tuyệt vời của người dân: 

{13:18} người có thể nói, bởi vì tôi đã gửi cho anh ta không phải 
là 

tiền bạc và con cái, do đó là Jonathan chết. 

{13:19} vì vậy ông đã gửi họ trẻ em và các trăm 



tài năng: howbeit Tryphon dissembled cũng sẽ để cho anh 

Jonathan đi. 
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{13:20} và sau này đến Tryphon xâm chiếm đất đai, 

và tiêu diệt nó, đi vòng về bằng cách mà leadeth 

unto Adora: nhưng Simon và máy chủ của mình hành quân 
chống lại ông trong 

mọi nơi, wheresoever ông đi. 

{13:21} bây giờ họ đã được trong tháp gửi sứ giả 

unto Tryphon, để kết thúc rằng ông nên đẩy nhanh sắp tới của 
mình 

unto chúng bởi hoang dã, và gửi chúng victuals. 

{13:22} tại sao Tryphon làm sẵn sàng tất cả các kỵ binh của 
mình 

tới đêm đó: nhưng có giảm một snow rất lớn, bởi 

whereof ông đến không lý do. Do đó, ông rời, và bắt đầu 

Quốc gia Galaad. 

{13:23} và khi ông đến gần Bascama ông xoay 

Jonathan, người được chôn cất có. 

{13:24} Tryphon sau đó quay trở lại và đi vào mình 

riêng đất. 



{13:25} sau đó gửi Simon và lấy xương của Jonathan 

Anh trai của ông, và được chôn cất chúng ở Modin, thành phố 
của ông bố của ông. 

{13:26} và tất cả các Israel làm sầu tuyệt vời cho anh ta, 

và bewailed anh ta nhiều ngày. 

{13:27} Simon cũng xây dựng một đài tưởng niệm dựa trên 
sepulchre 

cha và anh trai của ông, và lớn lên nó ở trên cao để ngắm, 

với đục đá phía sau và trước. 

{13:28} hơn nữa ông thiết lập bảy kim tự tháp, ai chống lại 

khác, cho cha, mẹ và bốn anh trai của ông. 

{13:29} và tại đây ông đã khôn ngoan thoại, về các 

mà ông đặt trụ cột lớn, và khi các trụ cột ông đã thực hiện tất 
cả 

áo giáp của họ cho một bộ nhớ vĩnh viễn, và vỏ giáp 

con tàu chạm khắc, họ có thể được nhìn thấy trong tất cả 
những cánh buồm trên các 

biển. 

{13:30} đây là mộ mà ông đã thực hiện tại Modin, 

và standeth được cho đến ngày nay. 

{13:31} bây giờ Tryphon xử lý deceitfully trẻ 



vua Antiochus, và xoay nó. 

{13:32} và Anh ngự trị trong sự ổn của ông, và trao vương miện 
cho mình 

vua của Châu á, và mang lại một thiên tai lớn khi đất. 

{13:33} Simon sau đó xây dựng tổ chức vững mạnh ở Judea, 

và tường rào của chúng về với cao tháp, và tuyệt vời, 

và hệ thống cửa, quán bar và đặt lên victuals trong đó. 

{13:34} hơn nữa Simon đã chọn người đàn ông, và gửi cho nhà 
vua 

Demetrius, đến cuối ông nên cho đất một khả năng miễn dịch, 

bởi vì tất cả là Tryphon đã làm là để hư hỏng. 

{13:35} unto mà vua Demetrius trả lời và viết 

sau khi theo cách này: 

{13:36} vua Demetrius unto Simon giáo sĩ tối cao, và 

người bạn của các vị vua, cũng như unto những người lớn tuổi 
và quốc gia của các 

Người Do Thái, sendeth chúc mừng: 

{13:37} chiếc vương miện vàng, và chiếc áo choàng đỏ tươi, mà 
ye 

gửi unto chúng tôi, chúng tôi đã nhận được: và chúng tôi đã sẵn 
sàng để làm cho một 



stedfast hòa bình với bạn, có, và để viết cho các cán bộ của 
chúng tôi, 

để xác nhận miễn trừ mà chúng tôi đã cấp. 

{13:38} và ước gì chúng ta đã thực hiện với 

bạn sẽ đứng; và giữ vững mạnh, mà ye có 

builded, được của riêng bạn. 

{13:39} như cho bất kỳ sự giám sát hoặc lỗi cam kết đến đây 

ngày, chúng tôi tha thứ cho nó, và thuế Vương miện, mà ye nợ 
chúng tôi: 

và nếu có bất kỳ khác cống trả ở Jerusalem, nó sẽ 

không được trả tiền. 

{13:40} và nhìn người là đáp ứng trong số các bạn phải đặt 
chúng tôi 

tòa án, để sau đó được đăng ký, và để có là hòa bình betwixt 
chúng tôi. 

{13:41} như vậy ách của các người da man đã bị lấy đi 

từ Israel tại các hàng trăm và seventieth năm. 

{13:42} sau đó người dân của Israel bắt đầu để viết trong của 
họ 

dụng cụ và các hợp đồng, trong năm đầu tiên của Simon các 

linh mục cao, thống đốc và các nhà lãnh đạo của người Do Thái. 

{13:43} trong những ngày Simon cắm trại với dải Gaza và 



bao vây nó tròn về; ông đã thực hiện cũng là một công cụ chiến 
tranh, và 

thiết lập của thành phố, đánh đập một số tháp và lấy nó. 

{13:44} và họ đã được trong động cơ leaped vào các 

thành phố; và rồi, đã có một phản ứng rất lớn trong thành phố: 

{13:45} đến như những người của thành phố cho thuê của họ 

Quần áo, và leo lên trên các bức tường với vợ mình và 

trẻ em, và khóc với một giọng nói lớn, beseeching Simon để 

cấp cho họ hòa bình. 

{13:46} và họ nói, đối phó với chúng tôi theo chúng tôi 

sự gian ác, nhưng theo lòng thương xót Chúa. 

{13:47} do Simon đã dịu dần về phía họ, và chiến đấu 

không có nhiều hơn đối với họ, nhưng đưa họ ra khỏi thành 
phố, và 

tẩy rửa nhà mà trong đó các thần tượng đã, và vì vậy đã nhập 

vào đó với bài hát và Lễ Tạ ơn. 

{13:48}, ông đặt tất cả uncleanness ra khỏi nó, và đặt 

người đàn ông như vậy là sẽ giữ pháp luật, và đã làm cho nó 
mạnh mẽ hơn 

so với trước đây, và được xây dựng trong đó một dwellingplace 
cho 



mình. 

{13:49} họ cũng của tháp ở Jerusalem được giữ như vậy 

eo biển, trong đó họ có thể không đi ra, cũng không đi vào các 

đất nước, không mua, không bán: tại sao họ đã tuyệt vời 

đau khổ cho muốn của victuals, và một số lượng lớn các họ 

thiệt mạng thông qua nạn đói. 

{13:50} thì khóc họ để Simon, beseeching anh ta 

tại một trong những cận vệ thân cận với họ: điều ông cấp họ; và 
khi nào 

ông đã đưa chúng từ đó, ông làm sạch các tháp 

từ ô nhiễm: 

{13:51} và nhập vào nó ba và hai mươi ngày 

Tháng thứ hai trong các trăm bảy mươi và năm đầu tiên, với 

Lễ Tạ ơn, và các chi nhánh của các cây cọ và harps, 

và cymbals, và với viols, và thánh ca và bài hát: bởi vì 

đã có tiêu diệt kẻ thù lớn ra khỏi Israel. 

{13:52} ông tấn phong cũng ngày hôm đó nên được giữ 

hàng năm với sự vui vẻ. Hơn nữa các ngọn đồi của ngôi đền 

rằng bằng cách tháp ông đã mạnh hơn nó đã, và 

có ông sống mình với công ty của mình. 



{13:53} và khi Simon đã thấy rằng John con trai của ông là một 

người đàn ông dũng cảm, ông đã làm ông thuyền trưởng của 
tất cả các máy chủ; và ông 

sống ở Gazera. 
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{14:1} bây giờ trong các hàng trăm threescore và thứ mười hai 
năm 

vua Demetrius tập hợp lực lượng của mình với nhau, và đi vào 

Phương tiện truyền thông để giúp anh ta để chiến đấu chống lại 
Tryphone. 

{14:2} nhưng khi Arsaces, vua của ba tư và Media, 

nghe nói rằng Demetrius đã nhập bên trong biên giới của mình, 
ông đã gửi 

một hoàng tử của mình để đưa anh ta còn sống: 

{14:3} người đã đi và smote là chủ nhà của Demetrius, và 

bắt anh ta, và đã đưa ông đến Arsaces, bởi người mà ông đã 
được đặt 

tại phường. 

{14:4} đối với đất Judea, đó là yên tĩnh tất cả các ngày 

của Simon; cho ông tìm kiếm lợi ích của dân tộc mình khôn 
ngoan như vậy, 

như vậy luôn luôn quyền và danh dự của mình hài lòng họ tốt. 



{14:5} và như ông đã được vinh quang trong tất cả các hành vi 
của mình, như vậy ở đây, 

Ông mất Joppa cho một nơi ẩn náu, và thực hiện một lối vào 

Quần đảo biển, 

{14:6} và mở rộng các giới hạn của dân tộc mình, và 

thu hồi đất nước, 

{14:7} và tập hợp lại với nhau một số lớn các kẻ bị giam cầm, 

và đã có dominion của Gazera, và Bethsura, và các 

tháp, trong đó các ông đã có tất cả uncleaness, nó không phải là 

có bất kỳ mà chống lại ông. 

{14:8} sau đó mà họ đã đến mặt đất của họ trong hòa bình, và 
các 

trái đất đã tăng của cô, và cây của lĩnh vực trái cây của họ. 

{14:9} cổ người đàn ông ngồi tất cả trong các đường phố, xuê 

với nhau trong những điều tốt đẹp, và những người đàn ông trẻ 
đặt trên vinh quang 

và hiếu chiến quần áo. 

{14:10} ông cung cấp victuals cho các thành phố, và nằm trong 

họ tất cả các cách thức của đạn, do đó tên của ông vinh 

là nổi tiếng cho đến tận thế. 

{14:11} ông thực hiện hòa bình trong đất, và Israel rejoiced 



với niềm vui lớn lao: 

{14:12} cho mỗi người đàn ông ngồi dưới cây nho của ông và 
ông cây sung, 

và có là không fray chúng: 

{14:13} không có bất kỳ trái đất để chống lại 

Đối với họ: Vâng, các vị vua tự bị lật đổ trong 

những ngày này. 

{14:14} hơn nữa ông củng cố tất cả những người dân của mình 

mà đã được đưa ra thấp: luật pháp, ông tìm kiếm ra; và tất cả 

contemner của pháp luật và người xấu xa, ông đã đi. 

{14:15} beautified các khu bảo tồn, và nhân 

tàu của ngôi đền. 

{14:16} bây giờ khi nó đã được nghe nói ở Rome, và như xa như 

Sparta, rằng Jonathan đã chết, họ đã rất xin lỗi. 

{14:17} nhưng ngay sau khi họ nghe nói rằng anh trai của ông 
Simon 

đã được thực hiện linh mục cao trong sự ổn của ông, và cai trị 
đất nước, và 

Các thành phố trong đó: 

{14:18} họ viết ngài trong bảng đồng thau, đổi mới 

tình hữu nghị và giải đấu mà họ đã thực hiện với Judas 



và Jonathan anh trai của ông: 

{14:19} mà tác phẩm được đọc trước các 

giáo đoàn tại Jerusalem. 

{14:20} và đây là các bản sao của các chữ cái mà các 

Lacedemonians gửi; Những người cai trị của Lacedemonians, 
với 

thành phố, unto Simon giáo sĩ tối cao, và những người lớn tuổi, 
và 

linh mục, và dư lượng của người Do Thái, anh trai của chúng 
tôi, 

gửi lời chào: 

{14:21} các đại sứ được gửi unto dân tộc chúng ta 

chứng nhận cho chúng tôi vinh quang và danh dự của bạn: tại 
sao chúng tôi đã 

vui mừng của sắp tới của họ, 

{14:22} và đã đăng ký những điều mà họ spake trong các 

Các hội đồng của những người theo cách này; Numenius con 
trai của 

Antiochos, và con trai của Antipater của Jason, người Do Thái' 

Đại sứ, đến unto chúng tôi để gia hạn tình bạn mà họ có 

với chúng tôi. 



{14:23} và nó hài lòng những người để giải trí những người đàn 
ông 

vinh dự, và cài đặt bản sao của ambassage trong 

publick hồ sơ, để kết thúc những người của các Lacedemonians 

có thể có một đài tưởng niệm đó: Ngoài ra chúng tôi có 

viết một bản sao đó unto Simon giáo sĩ tối cao. 

{14:24} sau khi Simon này gửi Numenius tới Rome với một 

Tuyệt vời khiên vàng ngàn pound trọng lượng để xác nhận 

Các giải đấu với họ. 

{14:25} whereof khi mọi người nghe, họ nói, những gì 

cảm ơn thì chúng tôi cung cấp cho Simon và các con trai của 
mình? 

{14:26} cho ông và anh trai của ông và ngôi nhà của mình 

Cha đã thành lập Israel và đuổi đi trong cuộc chiến của họ 

kẻ thù từ họ, và khẳng định tự do của họ. 

{14:27} như vậy thì họ đã viết nó trong bảng đồng thau, mà 

họ khi thiết lập trụ cột ở núi Sion: và đây là các bản sao của 

bằng văn bản; Ngày 18 tháng Elul, trong các 

hàng trăm threescore và năm thứ mười hai, là năm thứ ba của 

Simon các linh mục cao, 

{14:28} tại Saramel tại các giáo đoàn tuyệt vời của các 



linh mục, và con người, và người cai trị của dân tộc, và các 
trưởng lão của 

đất nước, đã là những điều này thông báo cho chúng tôi. 

{14:29} Forasmuch như thông thường đã có chiến tranh 

Các quốc gia, trong đó cho việc duy trì các khu bảo tồn của họ, 

và pháp luật, Simon là con trai của Mattathias, của thế hệ sau 
của 

Jarib, cùng với anh trai của mình, đặt mình ở 

lâm nguy, và chống lại những kẻ thù của quốc gia của họ đã làm 
họ 

Quốc Vinh: 

{14:30} (để sau đó Jonathan có tụ tập của mình 

Quốc gia với nhau, và là linh mục cao, đã được bổ sung cho 
mình 

mọi người, 

{14:31} kẻ thù của họ chuẩn bị xâm lược đất nước của họ, 

họ có thể phá hủy nó, và đặt tay trên các khu bảo tồn: 

{14:32} khi Simon tăng lên, và chiến đấu cho mình 

Quốc gia, và đã dành phần lớn chất riêng của mình, và được 
trang bị các 

người đàn ông dũng cảm của dân tộc mình và cho họ tiền 
lương, 



{14:33} và tăng cường các thành phố của Judea, cùng với 

Bethsura, lieth trên biên giới của Judea, nơi các 

giáp của những kẻ thù đã trước; nhưng ông đã thiết lập một 
đơn vị đồn trú 

người Do Thái đó: 

{14:34} hơn nữa ông tăng cường Joppa, lieth khi các 

biển, và Gazera, mà bordereth khi Azotus, nơi mà các 

kẻ thù đã sống trước: nhưng ông đặt người Do Thái, và 
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chúng được trang bị với tất cả mọi thứ thuận tiện cho việc chữa 

đó.) 

{14:35} người do đó sang các hành vi của Simon, và 

unto vinh quang những gì ông nghĩ rằng để mang lại cho quốc 
gia của mình, làm cho anh ta 

của thống đốc và các linh mục chính, bởi vì ông đã làm tất cả 

những điều này, và cho công lý và Đức tin mà ông giữ tới 

Quốc gia của mình, và cho rằng ông đã tìm kiếm bằng mọi 
phương tiện để nâng cao của mình 

người. 

{14:36} nhất trong thời gian những thứ trở nên thịnh vượng 
trong tay của mình, vì vậy 



Các người da man đã được đưa ra khỏi đất nước của họ, và họ 

cũng trong thành phố của David ở Jerusalem, người đã có 

thực hiện bản thân một tháp, trong đó họ phát hành, và 

ô nhiễm tất cả về các khu bảo tồn, và đã làm tổn thương nhiều 
các 

nơi Thánh: 

{14:37} nhưng ông đặt người Do Thái trong đó. và tăng cường 
nó cho các 

an toàn của các quốc gia và thành phố, và tăng lên các bức 
tường của 

Jerusalem. 

{14:38} vua Demetrius cũng khẳng định anh ta vào cao 

linh mục theo những điều đó, 

{14:39} và làm cho anh ta một trong những bạn bè của mình, và 
vinh danh 

ông vinh quang tuyệt vời. 

{14:40} cho ông đã nghe nói rằng, những người La Mã đã gọi là 

người Do Thái của bạn bè và quân miền Nam và anh trai; và 

họ có giải trí đại sứ của Simon 

vinh dự; 

{14:41} cũng rằng người Do Thái và các linh mục là cũng hài 
lòng 



Simon đó nên các thống đốc và các linh mục cao nhất 

bao giờ hết, cho đến khi có nên phát sinh một tiên tri trung 
thành; 

{14:42} hơn nữa rằng ông nên là thuyền trưởng của họ, và 

phải mất phí của khu bảo tồn, để cài đặt chúng trên của họ 

hoạt động, và trên toàn quốc và hơn vỏ giáp, và hơn 

Các pháo đài, rằng, tôi nói, ông phải mất phí của các 

khu bảo tồn; 

{14:43} bên cạnh này, mà ông phải được tuân thủ trong mỗi 

người đàn ông, và tất cả các tác phẩm trong nước phải được 
thực hiện 

trong tên của mình, và rằng ông sẽ được mặc quần áo trong 
màu tím, và 

áo vàng: 

{14:44} cũng rằng nó nên được hợp pháp để không ai trong số 
các 

mọi người hay linh mục để phá vỡ bất kỳ của những việc này, 
hoặc gainsay 

nói cách của mình, hoặc để thu thập một hội đồng các quốc gia 
mà không có 

Anh ta, hoặc để được mặc quần áo trong màu tím, hoặc mặc 
một khóa vàng; 



{14:45} và nguyên vẹn nên làm khác, hoặc phá vỡ 

bất kỳ của những việc này, ông nên bị trừng phạt. 

{14:46} vì vậy nó thích tất cả mọi người để đối phó với Simon, 

và để làm như Ngài đã nói. 

{14:47} Simon sau đó chấp nhận hereof, và đã tốt 

hân hạnh là linh mục cao, và thuyền trưởng và thống đốc của 
các 

Người Do Thái và linh mục, và để bảo vệ tất cả. 

{14:48} để họ chỉ huy trong bài viết này cần 

Đặt ở bàn đồng thau, và rằng họ nên được thiết lập trong vòng 

La bàn của các khu bảo tồn ở một nơi dễ thấy; 

{14:49} cũng bản sao đó nên được đặt trong 

để kết thúc mà Simon và con trai của ông có thể có, kho bạc 

họ. 

{15:1} hơn nữa Antiochos con trai của Demetrios là vua 

gửi thư từ đảo biển unto Simon các linh mục 

và hoàng tử của người Do Thái, và tất cả mọi người; 

{15:2} nội dung các whereof là đây: vua Antiochus 

Simon các linh mục cao và hoàng tử của dân tộc mình, và để các 

người Do Thái, chào mừng: 



{15:3} Forasmuch như một số người đàn ông chịu đã chiếm 
đoạt 

Vương Quốc của ông bố của chúng tôi, và mục đích của tôi là để 
thách thức 

nó một lần nữa, rằng tôi có thể khôi phục lại nó để các bất động 
sản cũ, và đó 

cuối cùng đã thu thập vô số binh sĩ nước ngoài với nhau, 

và chuẩn bị các tàu chiến; 

{15:4} my ý nghĩa cũng là đi qua các quốc gia, 

rằng tôi có thể được avenged của họ rằng đã phá hủy nó, và 

thực hiện nhiều thành phố ở Vương Quốc hoang vắng: 

{15:5} bây giờ vì vậy tôi khẳng định cho ngươi tất cả các 
oblations 

Các vị vua trước khi tôi công nhận ngươi, và nào 

Quà tặng ngoài ra họ cấp. 

{15:6} tôi cung cấp cho ngươi cũng để xu tiền cho thy 

Quốc gia với con dấu của con. 

{15:7} và là liên quan đến Jerusalem và khu bảo tồn, 

Hãy để họ được miễn phí; và tất cả giáp thou hast thực hiện, và 

pháo đài thou hast xây dựng, và keepest trong tay ngươi, hãy 
để 

họ vẫn còn cùng ngươi. 



{15:8} và nếu bất cứ điều gì, hoặc phải, do vua, 

Hãy để nó được tha thứ ngươi từ thời gian này ra cho luôn 
luôn. 

{15:9} Furthermore, khi chúng tôi đã thu được của chúng tôi 

Vương Quốc, chúng tôi sẽ vinh danh ngươi, và ngươi quốc gia, 
và thy 

đền thờ, tuyệt vời vinh quang, danh dự của bạn sẽ được 

được biết đến trên toàn thế giới. 

{15:10} trong là hàng trăm threescore và mười bốn năm 

Antiochos đã đi vào vùng đất của ông bố của ông: vào thời 
điểm đó 

Tất cả các lực lượng đến với nhau cùng ngài, do đó ít được trái 

với Tryphon. 

{15:11} tại sao đang được theo đuổi bởi vua Antiokhos, ông 

chạy trốn cùng Dora, lieth bên biển: 

{15:12} cho ông thấy rằng khó khăn đến khi anh ta tất cả 

một lần, và rằng quân đội của ông đã bỏ rơi anh ta. 

{15:13} sau đó cắm trại Antiochos với Dora, có 

với anh ta một trăm và hai mươi nghìn người đàn ông của chiến 
tranh, và 

tám ngàn kỵ binh. 



{15:14} và khi ông đã compassed thành phố vòng 

tàu về, và tham gia gần thị trấn bên biển, ông 

vexed phố bằng đất và bằng đường biển, không bị anh bất kỳ 
để 

đi ra ngoài hoặc trong. 

{15:15} trong bình mùa đến Numenius và ông 

công ty từ Rome, có thư cho các vị vua và 

Quốc gia; wherein được viết những điều này: 

{15:16} Lucius, quan chấp chính của La Mã cho đến vua 

Ptolemee, lời chào: 

{15:17} đại sứ người Do Thái, bạn bè của chúng tôi và 

quân miền Nam, đến unto chúng tôi để gia hạn tình bạn cũ và 

giải đấu, đang được gửi từ Simon giáo sĩ tối cao, và từ các 

người của người Do Thái: 
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{15:18} và họ mang một lá chắn vàng của một ngàn 

Pound. 

{15:19} chúng tôi nghĩ rằng nó tốt vì vậy để viết cho các 

vua và các quốc gia, rằng họ nên họ không làm hại, cũng không 

chiến đấu chống lại họ, của thành phố hay quốc gia, và cũng 
không được hỗ trợ của họ 



kẻ thù chống lại chúng. 

{15:20} nó dường như cũng tốt cho chúng tôi để nhận được lá 
chắn 

họ. 

{15:21} nếu do đó không có bất kỳ nghiên cứu sinh chịu, mà 

đã bỏ chạy khỏi đất nước của họ unto bạn, cung cấp cho họ cho 
đến 

Simon các linh mục cao, mà ông có thể trừng phạt họ theo 

luật pháp riêng của họ. 

{15:22} những điều tương tự đã viết ông tương tự như vậy cho 
đến 

Demetrios là vua, và Attalus, Ariarathes, và Arsaces, 

{15:23} và tất cả các nước và Sampsames, và 

Lacedemonians, và Delus, và Myndus và Sicyon, 

và Caria, và Samos, và Pamphylia và Lycia, và 

Halicarnassus, và Rhodus, và Aradus, và Cos, và bên, 

và Aradus, và Gortyna, và Cnidus và Síp, và 

Cyrene. 

{15:24} và các bản sao hereof họ viết cho Simon các 

giáo sĩ tối cao. 

{15:25} để Antiochos là vua cắm trại với Dora các 



ngày thứ hai, hành hung liên tục, và làm cho động cơ, 

bởi có nghĩa là ông câm Tryphon, rằng ông có thể không 

đi ra cũng không phải trong. 

{15:26} tại thời điểm đó Simon gửi ông hai ngàn lựa chọn 

người đàn ông để hỗ trợ cho anh ta; Ngoài ra, bạc và vàng, và 
vỏ giáp nhiều. 

{15:27} Tuy nhiên ông không nhận được chúng, nhưng 

phanh ước mà ông đã làm với anh ta vện, 

và trở nên lạ unto ngài. 

{15:28} hơn nữa, ông đã gửi unto Ngài Athenobius, một trong 

bạn bè của mình, đến thị trấn với anh ta, và nói, Ye giữ lại 

Joppa và Gazera; với tòa tháp ở Jerusalem, 

đó là thành phố của lĩnh vực của tôi. 

{15:29} biên giới đó ye có lãng phí, và thực hiện 

Great đau trong đất, và nhận được dominion nhiều nơi 

trong Vương Quốc của tôi. 

{15:30} bây giờ vì vậy cung cấp các thành phố mà ye có 

thực hiện, và tributes nơi, whereof ye đã nhận 

Dominion không biên giới của Judea: 

{15:31} hoặc khác cho tôi cho họ trăm năm tài năng của 



bạc; và các tác hại ngươi đã làm, và các tributes 

Các thành phố, tài năng năm trăm khác: nếu không, chúng tôi 
sẽ đến 

và chiến đấu chống lại bạn 

{15:32} để Athenobius bạn bè của nhà vua đã đến 

Jerusalem: và khi ông nhìn thấy vinh quang của Simon, và các 

gỗ tấm vàng và bạc, và tham gia tuyệt vời của mình, 

ông là ngạc nhiên và nói với anh ta thông điệp của nhà vua. 

{15:33} sau đó trả lời Simon và nói cùng ngài, chúng tôi 

đã không lấy đất của người đàn ông khác, cũng holden đó mà 

appertaineth cho người khác, nhưng các thừa kế của ông bố 
của chúng tôi, 

kẻ thù của chúng tôi đã sai trong sở hữu một số 

thời gian. 

{15:34} tại sao chúng tôi có cơ hội, tổ chức các 

di sản thừa kế của ông bố của chúng tôi. 

{15:35} và trong khi ngươi demandest Joppa và Gazera, 

mặc dù họ đã làm thiệt hại lớn cho người dân ở nước ta, 

nhưng chúng ta sẽ cho ngươi một trăm tài năng cho 
họ. Hereunto 

Athenobius trả lời anh ta không phải là một từ; 



{15:36} nhưng trở lại trong một cơn thịnh nộ với nhà vua, và 
thực hiện 

báo cáo cho ông những bài phát biểu, và sự vinh hiển của 

Simon, và tất cả những gì ông đã nhìn thấy: trên ấy nhà vua 

vượt quá wroth. 

{15:37} trong lúc chạy trốn Tryphon bằng tàu unto 

Orthosias. 

{15:38} sau đó nhà vua đã thực hiện Cendebeus trưởng của 
biển 

bờ biển, và đã cho anh ta một loạt các footmen và kị binh bắn 
cung, 

{15:39} và chỉ huy anh ta để loại bỏ các máy chủ của mình đối 
với 

Judea; còn ông đã chỉ huy anh ta để xây dựng lên Cedron, và để 

củng cố các cổng, và chiến tranh chống lại những người; nhưng 
đối với 

chính nhà vua, ông đã theo đuổi Tryphon. 

{15:40} để Cendebeus đến Jamnia và bắt đầu 

kích động người dân và xâm lược Judea, và có các 

người tù binh, và giết họ. 

{15:41} và khi ông đã xây dựng Cedrou, ông đã thiết lập 

kị binh có, và một loạt các footmen, để kết thúc mà 



phát hành ra họ có thể làm cho outroads theo cách của 

Judea, là vị vua đã chỉ huy anh ta. 

{16:1} sau đó đến John từ Gazera, và nói với Simon 

ông cha Cendebeus đã thực hiện. 

{16:2} tại sao Simon gọi là con trai cả của ông hai, Judas 

và John, và nói unto chúng, tôi và anh trai của tôi, và tôi 

cha nhà, có bao giờ từ thanh thiếu niên của tôi cho đến ngày 
nay 

chiến đấu chống lại những kẻ thù của Israel; và mọi thứ đã 

thịnh vượng rất tốt trong tay của chúng tôi, mà chúng tôi có 
giao hàng 

Israel thông thường. 

{16:3} nhưng bây giờ tôi già và ye, bởi lòng thương xót của 
Thiên Chúa, là 

đủ tuổi: là ye thay vì tôi và anh trai của tôi, và đi 

chiến đấu cho đất nước chúng ta và sự giúp đỡ từ Thiên đàng 
với 

bạn. 

{16:4} do đó, ông đã chọn ra khỏi đất nước hai mươi ngàn 

người đàn ông của chiến tranh với kị binh, những người đã đi ra 
đối với 

Cendebeus, và nghỉ đêm tại Modin. 



{16:5} và khi họ tăng vào buổi sáng, và đi 

thành đồng bằng, behold, một tuyệt vời hùng mạnh lưu trữ cả 
hai footmen 

và kị binh đến chống lại họ: howbeit đã có một 

nước brook betwixt chúng. 

{16:6} vì vậy ông và những người của ông pitched over against 
chúng: 

và khi ông thấy rằng người dân đã sợ phải đi các 

nước brook, ông đã đi tiên hơn mình, và sau đó những người 
đàn ông 

nhìn thấy anh ta đi qua sau khi ông ta. 

{16:7} mà thực hiện, ông chia của ông, và thiết lập các 

kị binh ở giữa các footmen: đối với những kẻ thù 

kị binh đã rất nhiều. 

{16:8} sau đó nghe có vẻ họ với Thánh trumpet: 

và rồi Cendebeus và máy chủ của ông đã được đặt để chuyến 
bay, như vậy 

mà nhiều người trong số họ đã bị giết, và tàn tích gat họ 
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nắm giữ mạnh mẽ. 

{16:9} tại thời điểm đó là anh trai của Judas John người bị 
thương; 



nhưng John vẫn tiếp theo sau đó, cho đến khi ông đến Cedron, 

Cendebeus đã xây dựng. 

{16:10} để họ bỏ chạy thậm chí unto các tòa nhà cao trong các 
lĩnh vực 

Azotus; tại sao ông ấy đốt nó với lửa: vì vậy mà đã có 

giết chúng khoảng hai nghìn người. Sau đó ông 

trở lại vào đất Judea trong hòa bình. 

{16:11} hơn nữa ở đồng bằng Jericho là Ptolemeus 

con trai của Abubus làm đội trưởng, và ông đã có sự phong phú 
của 

bạc và vàng: 

{16:12} cho ông là con trai của linh mục cao trong pháp luật. 

{16:13} tại sao trái tim của ông được nâng lên, Anh nghĩ đến 

nhận được đất nước mình, và đã được tư vấn 

deceitfully đối với Simon và con trai của mình để tiêu diệt 
chúng. 

{16:14} bây giờ Simon đã đến thăm các thành phố trong 

Các quốc gia, và chăm sóc cho đặt hàng tốt của họ; 

thời gian đó ông đã xuống mình đến Jericho với ông 

con trai, Mattathias và Judas, ở các hàng trăm threescore và 

mười bảy năm, trong tháng thứ mười một, được gọi là Sabat: 



{16:15} nơi con trai của Abubus nhận được chúng 

deceitfully vào giữ lại một chút, gọi là Docus, mà ông đã 

xây dựng, làm cho họ một bữa tiệc tuyệt vời: howbeit, ông đã 
trốn người đàn ông 

có. 

{16:16} như vậy khi Simon và con trai của ông đã uống chủ yếu, 

Ptolemee người đàn ông của mình tăng lên, và lấy vũ khí của 
họ, và 

đến khi Simon vào các tiệc diễn ra, và xoay 

và hai con trai của ông, và một số công chức của mình. 

{16:17} trong đó làm ông cam kết một sự phản bội lớn, 

và recompensed ác cho tốt. 

{16:18} Ptolemee sau đó đã viết những điều này và gửi đến các 

vua, rằng ông sẽ gửi cho ông một máy chủ lưu trữ để hỗ trợ cho 
anh ta, và ông 

sẽ cung cấp cho ông các quốc gia và thành phố. 

{16:19} ông gửi những người khác cũng đến Gazera giết John: 
và 

unto các tribunes, ông đã gửi thư đến cùng ngài, ông 

có thể cung cấp cho họ bạc, và vàng, và phần thưởng. 

{16:20} và những người khác Anh gửi đi Jerusalem, và các 



núi của ngôi đền. 

{16:21} bây giờ một trong những đã có chạy vện Gazera và nói 
với John 

rằng cha và anh trai của ông đã bị giết, và quoth ông, 

Ptolemee đã gửi để giết ngươi cũng. 

{16:22} hereof khi ông nghe nói, ông đã đau ngạc nhiên: vì vậy 

ông đã đặt tay trên chúng mà đã đến để tiêu diệt ông ta, và 

xoay chúng; cho ông biết rằng họ đã tìm cách để làm cho anh ta 
đi. 

{16:23} như liên quan đến phần còn lại của các hành vi của 
John, và ông 

cuộc chiến tranh, và xứng đáng khoán mà ông đã làm, và việc 
xây dựng 

Các bức tường mà ông đã thực hiện, và doings của mình 

{16:24} nầy, chúng được viết trong cuốn biên niên sử của mình 

linh mục, từ khi ông trở thành giáo sĩ tối cao sau khi ông 

cha. 

 


