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2 Makkabeusok 

A Makkabeusok második könyve 

{1:1 a testvérek, a zsidók, hogy Jeruzsálemben, és a 

a föld Júdea, szeretnék nektek a testvérek, a zsidók, hogy 

egész Egyiptom egészség és a béke: 

{1:2} Isten legyen kegyelmes neked, és ne feledje, ő 

Szövetség, amely tette Ábrahám, Izsák és Jákób, ő 

hûséges szolgákat; 

{1:3} és ad ön minden egy szív szolgálják őt, és ő 

lesz egy jó bátorsággal és hajlandó szem előtt; 

1:4, és nyissátok ki a szívetek az ő joga és 

a parancsolatokat, és elküldjük Önnek a béke, 

{1:5} és hallja az imákat, és az egyik, és 

soha nem tagadja a nyomorúság idején. 

1:6, és most kell itt imádkozott az Ön számára. 

{1:7} időpontját, Demetrius uralkodott, a száz 

hatvankét és kilencedik év, mi a zsidók írt nektek, a 



a baj, hogy ránk ezekben az években a végtag 

az idő, hogy Jason és a társaság fellázadtak a rómaiak ellen a 
Szent 

Föld és a Királyság, 

1:8 és égett a tornácon, és ártatlan vérontásra: 

Aztán az Úrhoz imádkoztam, és hallatszott; Javaslatunk 

is áldozatokat és finom liszt, és meggyújtotta a lámpákat, és 
állítsa be 

oda a kenyeret. 

1:9, és most látni, hogy betartjátok a sátoros ünnepen 

a hónap Casleu. 

1:10 a száz nyolcvan nyolcadik éve, és a 

azok az emberek, hogy voltak Jeruzsálemben és Júdeában, és a 
Tanács 

Júdás, köszöntés és egészségügyi szólt ArisztobÃ¼LOSZ, király, 
és 

Ptolemeus' mester, aki a felkent állomány 

a papok, és a zsidóknak, hogy Egyiptomban voltak: 

1:11 mert Isten kinek megszabadítson minket nagy 

veszélyeket, Köszönjük neki nagyon, mint birtoklás-elleni harc 

a király. 



1:12 mert Jézus kiűzte őket hogy harcolt a Szent belül 

a város. 

{1:13} a Mikor a vezető volt kerülhetnek Perzsiában, és a 

hadsereg vele, hogy úgy tűnt, hogy legyőzhetetlen, azokat 
megölték a 

templom a Nanea papok Nanea barátait megtévesztéssel. 

1:14 a Antiokhosz, mintha ő lenne feleségül, 

jött a helyére, és barátai, hogy voltak vele, hogy 

kap pénzt a nevét egy hozományt. 

1:15 melyik beállításakor a papok Nanea volt oda, 

és ő volt egy kis cég, az iránytű 

a templom hogy állítsa a templom, amint Antiokhosz szeleukida 
uralkodó 

volt jön: 

1:16 és megnyitása egy titkos ajtó a tető, 

kövek, mint a villámok, és csapott le a kapitány 

kutakat darabokban, ütötte le a fejüket, és kiűzték őket 

azon, hogy nem voltak. 

{1:17} áldott legyen Istenünk, minden dologban, akinek van 

szállított be a gonoszokért. 

{1:18} tehát mivel mi most rendeltetésű, hogy tartsa 



a megtisztulás, a templom, az öt és a huszadik 

nap a hónap Casleu, úgy gondoltuk, hogy szükséges, hogy 
hitelesíteni 

annak, hogy ti is lehet tartani, mint az ünnep a 

sátoros, és a tűz, ami adott nekünk, amikor 

Neemias követően, hogy ő volt építették az áldozatot, ajánlott a 

templom és az oltár. 

{1:19} mikor mi atyáink voltak vezette be Perzsiában, a 

hogy aztán Jámbor papok került az oltár a tűz 

titokban és elrejtette a gödör, víz nélkül, üres helyen 

ahol tartotta benne, úgy, hogy a hely volt, ismeretlen, mindenki 
számára 

a férfiak. 

1:20 most sok év után, mikor az Istennek tetszett, 

Neemias küldött a király of Persia, küldtem az a 

azok a papok, hogy elrejtette, a tűz az utókor számára: de mikor 

azt mondták, azt találták, hogy nem tűz, de a vastag víz; 

{1:21} akkor azt parancsolta, ő őket, hogy elkészíti, és 

Hajrá; és amikor az áldozatokat rakták, Neemias 

megparancsolta a papok, megszórjuk a fa és a dolog 

rakott ezután a víz. 



{1:22} amikor ez történt, és eljött az ideje, hogy a 

nap sütött, ahol volt fent a felhő, bujkált egy 

nagy tüzet gyújtottam, úgy, hogy minden ember csodálták. 

{1:23} és a papok egy imát miközben az áldozat 

kötött, mondom, mind a papok, és az összes többi, 

Jonathan elején, és a többi válaszoló ahhoz, mint 

Neemias volt. 

{1:24} és az imádság volt ily módon; Ó, Uram, 

Úr Isten, a teremtő mindent, aki művészeti félelmetes és erős, 

és igazságos és irgalmas, és az egyetlen és a kegyes király, 

{1:25} csak emlékek őre minden dolog, az egyetlen igazságos, 

mindenható, örök, és te hogy deliverest Izrael minden 

baj, aki dönt az atyák és szenteljétek meg őket: 

{1:26} kap az áldozat egész néped, Izráel, 

és megőrzi a saját részét, és szenteljétek meg ez. 

{1:27} összegyűjti azokat együtt, hogy vannak szétszórva tőlünk, 

szállít őket, hogy szolgálja a pogányok között, úgy tekintenek 
rájuk 

hogy a megvetett irtózott, és hagyja, hogy a pogány tudja 

hogy te vagy az Isten. 



{1:28} büntetni őket, hogy nyomná az USA, és a büszkeség van 
nekünk 

rossz. 

{1:29} növény néped újra te Szent helyen, mint Mózes 

mondott. 

{1:30} és a papok énekelt Zsoltárok Hálaadás. 

{1:31} most mikor fogyasztott az áldozatot, Neemias 

megparancsolta a víz, hogy maradt, hogy a nagy 

kövek. 

{1:32} ez történt, amikor fellobbant a láng: 

de a fény, hogy ragyog az oltár fogyasztották. 

1:33, amikor ismert volt, ezt a kérdést, azt mondták, a 

King of Persia, hogy azon a helyen, ahol a papok, volt 

elvitték elrejtette a tűz, víz, és hogy megjelent 
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Neemias kapcsolódó tisztítják az áldozatokat. 

1:34, majd a király, inclosing a hely tette Szent, 

után ő próbált az ügyet. 

{1:35} és a király vette sok ajándékot, és ajándék 

annak a azokat, akiket ő kielégít. 



{1:36} és Neemias nevezik ezt a dolgot Naphthar, amely 

annyi, hogy azt mondják, a tisztító: de sok ember hívja Nefi. 

2:1 azt is megállapította, a rekord, hogy Jeremy a 

próféta megparancsolta nekik, hajtottak el, hogy a 

a tüzet, ahogy ezt már jelentett: 

{2:2} és hogyan a próféta, miután adott nekik a 

törvény, feltöltött, őket, hogy ne felejtse el a parancsolatait, a 

Úr, és hogy kell nem téved az elméjükben, amikor azok 

Lásd képek, ezüst és arany, hogy díszek. 

{2:3} és a többi ilyen beszédeket arra buzdította, ő, 

hogy a törvény nem indulnak a szívüket. 

2:4 azt is található az azonos írásban, hogy a 

próféta, hogy figyelmeztették, hogy Isten megparancsolta a 
Tabernákulum 

az ark, hogy menjen vele, mint ő ment oda, és a 

hegy, ahol Mózes felmászott, és látta, hogy a kulturális örökség 

Isten. 

{2:5} és mikor Jeremy jött oda, ő talált egy üreges 

barlang, melyben a Tabernákulum, és a bárka meghatározott, 
és a 

oltár, a tömjén, és ezért megállt az ajtót. 



{2:6}, és néhány ilyen, hogy követte őt jött megjelöl 

az út, de nem találom. 

{2:7} amikor Jeremy érzékelt, hogy hibáztatni őket, 

mondván, mint azon a helyen kell ismeretlen időpontjáig 

hogy Isten összegyűjti ő emberek ismét együtt, és kap őket 

nektek kegyelmet. 

{2:8} akkor kell az Úr megmutatni nekik ezeket a dolgokat, és a 

az Úr dicsősége kell feltüntetni, és a felhő is, mint volt 

cselekedtem, Mózes szerint, és amikor Salamon kívánatos, hogy 
a 

Place honourably lehet megszentelt. 

2:9 it is nyilvánították, felajánlotta, hogy ő, hogy bölcs dolog a 

áldozat, odaadás, és a templom befejezését. 

2:10 és mikor Mózes imádkozott az Úrhoz, a tűz 

lejött a mennyből, és fogyasztanak az áldozatot: még 

Így imádkozott Salamon is, és a tűz jött le 

ég, és fogyasztanak az égetett kínálatát. 

{2:11} és Mózes mondta, mert nem volt a bűnért 

megesznek, fogyasztott. 

{2:12} így Salamon e nyolc napig tartani. 



{2:13} ugyanazokat a dolgokat is jelentettek az írások 

és kommentárok a Neemias; és hogyan ő alapító egy 

könyvtár gyűlt össze a cselekmények a királyok, és a 

próféták, és Dávid, és a levelek, a királyok 

a Szent ajándék illetően. 

{2:14} is hasonló módon Júdás gyűjtött össze minden 

azokat a dolgokat, hogy eltűntek miatt a háború volt, és 

Maradjanak velünk, 

2:15 tehát ti is szükség van, küldjön néhány 

Hozd őket nektek. 

2:16 mivel mi majd arról, hogy megünnepeljük a 

tisztítás, már írtam nektek, és tegyétek meg jól, 

Ha betartjátok az ugyanazon a napon. 

{2:17} is, reméljük, hogy az Isten, hogy leszállított valamennyi 

az emberek, és adott nekik egy örökség, és a Királyság, és 

a papság és a szentély, 

{2:18} ahogy megígérte a törvény rövidesen irgalmasságot 

ránk és összegyűlnek minket ki minden földterületek 

mennyben Szent helyére: a kinek átadta nekünk a 

nagy bajok, és kinek tisztítják a helyét. 



{2:19} most is, mint Júdás Makkabeus és az ő 

testvérek, és a tisztítás, a nagy templom, és a 

elkötelezettség az oltár, 

2:20, és a törökellenes. Antiokhosz szeleukida uralkodó, és 

Eupator fia, 

{2:21} és a nyilvánvaló jelei az égből jött 

nektek ezeket, hogy férfiasan viselkedett magukat, hogy 
becsületbeli 

a judaizmus: azért, hogy csak néhányat említsünk, legyőzték a 

ország egész területén, és aűzött barbár tömegek, 

{2:22} és vissza ismét a templom híres minden a 

a világ vége, és a várost, és helyt adott az jogszabályok amely 

lement, hogy nekik, a kegyes Úr 

minden javára: 

{2:23} ezeket a dolgokat, azt mondom, a Jason mellett 

Cyrene öt könyvek, mi esszé egy abridge 

kötet. 

{2:24}, figyelembe véve a végtelen számú, és a 

nehézség is, amely úgy találják, hogy a vágy, hogy vizsgálja meg 
a 

a történet, a sokféle, az ügyet az elbeszélések 



{2:25} már óvatos, hogy olvasni, esetleg 

van öröm, és hogy ez az óhaja, hogy kötelezze el magát a 

memória lehet könnyű, és hogy kinek a kezét 

jön-lehet, hogy a profit. 

{2:26} tehát nekünk, hogy ránk ez 

fájdalmas munkaerő, a abridging, nem volt könnyű, de a kérdés 
a 

izzadság és figyel; 

{2:27} még akkor is, mint a ' nem könnyű neki, hogy utat készít 
egy 

bankett, és arra törekszik, mások javára: még a 

sok pleasuring is vállaljuk szívesen a nagy fájdalmak; 

{2:28} elhagyja a szerzőnek pontos kezelése minden 

különösen, és a dolgai, hogy kövesse a szabályokat egy 

kivonatolás. 

{2:29} a mint az építőmester egy új házat kell arra, 

az egész épület; de hogy a undertaketh állított ki, 

és festeni, meg kell keresni ki alkalmas dolgokat a díszítő 

azok: még így is azt hiszem, velünk. 

{2:30}, és fel minden pontján, és menjen át a dolgokat: 

nagy, hogy kíváncsi, adatok, tartozik, és az első 



a szerző a történet: 

{2:31}, de a rövidség használja, és ne sok munkás, a 

a munka, van neki, hogy fog adni egy 
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kivonatával. 

{2:32} itt akkor is kezdődik a történet: csak hozzáadása 

így sok, amit már megmondta, hogy egy ostoba 

dolog, hogy egy hosszú prológus, és rövid történet 

maga. 

{3:1 Most amikor a szent város lakott volt, az összes 

a béke és a törvények tartották nagyon jól, mert az a 

a Onias, a főpap, és a gyűlöletet, a kegyesség 

gonoszság, 

{3:2} Ez lőn, hogy még a királyok, önmagukban nem 

az a hely, és a nagyítani a templomot a legjobb 

ajándékok; 

3:3 olyannyira hogy Szeleukosz Ázsiában, a saját bevételek 

csupasz a szolgáltatás, az áldozatok tartozó összes költségét. 

{3:4} hanem egy Simon Benjámin, aki a törzs 

készült a templom kormányzója, esett a főpap 



a betegség a városban. 

{3:5} és mikor ő nem tudta legyőzni Onias, ő gat neki 

Apollonius Thraseas fia, aki majd volt kormányzó 

Celosyria és Phenice, 

3:6, és azt mondta neki, hogy tele volt a kincstár a jeruzsálemi 

a végtelen pénzösszegeket úgy, hogy a rengeteg a 

gazdagság, amelyek nem vonatkoznak a számlára az áldozatok, 

számtalan, és hogy volt lehetséges, hogy a 

a király kezét. 

{3:7} Most amikor Apollonius jött, a királynak, és volt 

cselekedtem neki a pénzt hiteléül azt mondták, a király 

választott ki Heliodorok a kincstárnok, és küldött neki egy 

parancsolatot, hogy őt a foresaid pénzt. 

{3:8} tehát haladéktalanul Heliodorok vette útját; alatt egy 

színe a látogató Celosyria és Phenice, de 

valóban, hogy teljesíti a király célja. 

3:9 és amikor Jeruzsálembe jönni volt, és volt 

udvariasan kapott a főpap, a város, azt mondta 

Mi intelligencia adni a pénzt, és kijelentette 

tehát ő jött, és kérdezte, ha ezek a dolgok voltak, így valóban. 



3:10 akkor a főpap azt mondta neki, hogy nem volt ilyen 

pénz előírt mentesség az özvegyek és az apátlan 

gyermekek: 

{3:11}, és hogy bizonyos, hogy tartozott Hircanus fia 

Tobias, egy ember, nagy méltósággal, és nem úgy, mint ami 
gonosz 

Simon volt félretájékoztatták: összege hiteléül minden volt, 
négy 

ezüst és arany kétszáz száz tehetségét: 

{3:12}, és hogy teljesen lehetetlen volt, hogy az ilyen 

rosszat kell tenni számukra, hogy követtek el, hogy 

a szentség, helye, és a fenséges és sérthetetlen 

a templom, megbecsült a világ szentségét. 

{3:13} de Heliodorok, mert a király 

parancsolatot adott neki, azt mondta, hogy minden bölcs azt 
kell 

hozta a királyi kincstárba. 

{3:14}, a nap, ő a kinevező ő bevitt 

ezt a kérdést, hogy: tehát nem volt nem kis fájdalom 

szerte az egész város. 

3:15 de a papok maguk előtt borul a 



oltár miseruhák, papok, úgynevezett eget 

neki, hogy tette a jogi dolgokról, hogy ő tartott, 

hogy kell biztonságosan megmaradt az ilyen követtek el 

ahhoz, hogy meg kell őrizni. 

3:16 majd aki látszott a főpap, az arc, 

Ez megsebesült volna a szíve: az arca, és 

a szín módosítása kijelentette, az ő aktív kín 

szem előtt tartva. 

3:17 az az ember volt, így körülvesznek a félelem és a 

a test, hogy nyilvánvaló számukra, hogy nézett ki, horror 

rá mi a bánat volt most a szíve. 

{3:18} mások futott, pelyhesítő a házukat, hogy a 

általános könyörgés, mert az a hely volt, mint hogy jöjjön 

a megvetés. 

{3:19} és a nők girt, ezerkétszázhatvan alatt a 

mellek, az utcán, és a szüzek voltak bőven 

tartani a futott, a kapu, és a falak, és 

mások nézett ki az ablakon. 

3:20 és az összes, a kézen, égre, 

könyörgés. 



{3:21} akkor azt sajnálta volna az ember, hogy az eső 

le mindenféle sokasága, és a félelem, a magas 

pap, hogy egy kínjában. 

{3:22} majd felszólította a Mindenható Úr tartani 

a dolgokat követett el, bizalmi kapcsolat biztonságos és biztos 
azok számára, hogy 

követtek el őket. 

{3:23} azonban Heliodorok végrehajtható, ami 

elrendelte. 

{3:24} most ott volt be magát az ő 

őr a kincstár, a szellemek ura és a herceg 

minden hatalom, okozott nagy jelenés úgy, hogy minden 

vélelmezni kell, hogy jöjjön vele csodálkoztak a hatalom 

Isten és elájult, és megfélemlének. 

{3:25} ott megjelent nekik egy ló egy 

szörnyű lovas reá, és díszíti egy nagyon tisztességes 

borító, és ő futott a dühösen, és megverte a Heliodorok 

az elülső, és úgy tűnt, hogy aki ült a ló 

komplett kábelköteg, arany volt. 

{3:26} továbbá két fiatalember előtt megjelent 



neki, figyelemre méltó, az erő, a szépség, kiváló, és a csinos 

ruházat, aki ott állt neki mindkét oldalán; és ostorozták neki 

folyamatosan és adott neki sok fájó csíkokkal. 

{3:27} és Heliodorok esett hirtelen szólt a földre, és 

nagy sötétség volt körülvesznek:, de a 

őt vitték fel, és tesz neki-ba egy alom. 

{3:28} így neki, hogy mostanában nagy vonat jött, és 

az őr az említett kincstárba végrehajtásuk, 

nem tudott segíteni magának, s fegyverekkel: és 

nyilvánvalóan ők elismerték Isten hatalma. 

{3:29} Isten keze öntötték és feküdt 

szótlan, az élet minden remény nélkül. 

{3:30} de dicsérik az Urat, hogy volt csodával határos módon 

Tisztelt saját: a templom; ami egy kicsit fent 
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tele volt a félelem és a baj, amikor a Mindenható Úr 

úgy tűnt, öröm és vigasság töltötte. 

{3:31} majd straightways bizonyos, a Heliodorok meg 

imádkoztam Onias, hogy ő felszólítják a Magasságosnak, hogy 

adni neki az életét, aki feküdt készen áll, hogy a lelkét. 



{3:32} így a nagy pap, gyanú, nehogy a király kell 

misconceive, hogy néhány árulás megtörtént 

Heliodorok a zsidók által felkínált áldozatot az egészségügyi 

az ember. 

{3:33} most a főpap volt, hogy a vágy és vezeklés, 

az ugyanolyan fiatal férfiak az azonos ruhát jelent meg és 

ott állt mellette Heliodorok, mondván, hogy Onias a főpap 

nagy köszönet, olyannyira, mint ő kedvéért az Úr megengedte 

téged élet: 

3:34 és látta, hogy te tetted ostorozták a 

ég, állapítsa meg, minden ember az Isten hatalmát. És 

Amikor e szavakat elmondta, úgy látszott, nem több. 

{3:35}, Heliodorok, miután felajánlotta feláldozni szólt 

az Úr, és készült, nagy fogadalmat, néki, hogy mentette meg a 

élet, és tisztelgett Onias, visszatért a házigazda, a király. 

{3:36} majd vallotta azt, hogy minden ember a munkálatok nagy 

Isten, amely látta a szemével. 

{3:37} és mikor a király Heliodorok, aki lehet egy roham 

ember kell küldeni még egyszer Jeruzsálembe, azt mondta: 

{3:38} te ellenség, sem áruló, küldjön neki oda, 



és fogadd be őt is, megkorbácsolták, ha ő menekülés, a 

az életét: a azon a helyen, nem kétséges; van egy különleges 

Isten hatalma. 

{3:39} mert hogy a mennyben lakik a szeme, 

hely, és a defendeth; és ő beateth, és elpusztítja őket 

Ez jött, hogy fáj ez. 

{3:40} és a dolgok vonatkozó Heliodorok, és a 

tartás-a kincstár, esett ez a fajta. 

{4:1} Ez Simon most már, hogy kinek mi szólt fent, amelyek 

volt egy áruló a pénzt, és hazája, rágalmazták meg a 

Onias, mintha ő hektár rémült Heliodorok, és nem a 
munkavállaló 

Ezek a rosszat. 

{4:2} így volt merész, hogy hívja őt egy áruló, amit 

megérdemelt is, a város, és a megpályázott saját népének, és 

volt olyan lelkes, a jogszabályok. 

4:3, de mikor a gyűlölet odáig ment, hogy az egyik 

Simon frakció gyilkosságokat követtek el, 

A veszélyeket, és ezt az állítást, hogy 4:4-Onias 

Apollóniosz, mint a kormányzó, Celosyria és Phenice, 



a düh, és növeli a Simon rosszindulat, 

{4:5} ment a királynak, hogy nem ő a vádló 

honfitársaink, de a jó minden, mindkettő publick Keresek és 

privát: 

{4:6} mert látta, hogy lehetetlen, hogy az állam 

továbbra is csendes, és Simon hagyja dőreségét, kivéve, ha a 

király úgy néz ki ahhoz. 

Szeleukosz, halála után 4:7 de amikor Antiochus, 

úgynevezett. szeleukida uralkodó, vette a Királyság, Jason a 
testvére 

Utókezelésre underhand, hogy főpap, Onias 

{4:8} ígéretes által közbenjárására három királynak 

száz és hatvankét tehetségét, ezüst, és egy másik 

bevétel nyolcvan tehetség: 

{4:9 mellett, ő megígérte, hogy rendeljen egy száz és 

ötven több, ha ő volna engedélyt, hogy hozzanak neki fel egy 
hely 

gyakorolja, és a divat a fiatalok kiképzésével 

a pogány, és írni őket Jeruzsálem, a neve 

Antiochians. 

4:10 melyik mikor a király adott, és ő volt 



ütött a kezét a szabály haladéktalanul hozta a saját 

a nemzet Greekish divat. 

{4:11} és a királyi jogosultsággal rendelkezzen a különleges 
javára 

a zsidóknak, John Eupolemus, az apja által 

Rómába nagykövet a barátság és a támogatás ment, aki vett 

el; és letette a kormányok, amelyek 

a törvény szerint, ő hozta fel új szokások ellen a 

jog: 

4:12 mert szívesen építtetett, a hely, a gyakorlat alatt a 

torony magát, és hozta a vezető fiatal férfiak alatt 

alávetettség, és tette, hogy viseljen kalapot. 

{4:13} most ilyen volt a görög divat, magassága és 

heathenish modor, keresztül a meghaladó növekedése 

profaneness, Jason, hogy istentelen nyomorult, és nem a magas 

Pap; 

{4:14} hogy a papok már nem a bátorságot, hogy szolgálja 
többet 

oltár, de megveti a templom, és figyelmen kívül hagyva a 

áldozatokat, sietett, hogy részeseivé váltok a jogellenes 

után a játék a Discus azon a helyen, gyakorlása, juttatás 



Felhívtam őket 

4:15 nem beállítást a kitüntetések, atyáik, de 

a legjobb az összes a szeretet a dicsőség a Grecians. 

4:16 ok hiteléül fájó csapás szállta meg őket: 

az volt számukra, hogy az ellenséget, és a Bosszú Angyalai, 
amelynek 

Egyéni követték, oly komolyan, és akire ők 

a kívánt lenni, mint minden dolog. 

{4:17} mert nem egy könnyű dolog, hogy gonoszul ellen a 

az Isten törvényei: de az időben következő nyilatkoznak ezek 

a dolgok. 

{4:18} Most, amikor a játék volt használt minden hit év 

volt tartott-on Tyrus, a király, hogy jelen, 

{4:19} Ez a kellemetlen Jason küldött különleges hírnökei 

Jeruzsálemből, kik voltak a Antiochians, hogy három 

száz drachms, hogy az áldozatot, Herkules, ezüst 

azt gondolta, még a hordozói annak illik nem ajándékozni 

fel az áldozatot mert nem volt kényelmes, de hogy 

fenntartott egyéb díjakat. 

4:20 ezt a pénzt aztán, a feladó tekintetben volt 



kinevezett Herkules áldozat; hanem azért, mert a hordozói 

annak volt foglalkoztatott a hogy gallies. 

{4:21} most mikor Apollonius Menestheus fia volt, 

Egyiptom a koronázási Ptolemeus király küldött 

Philométór, Antiokhosz, megértés neki, hogy nem jól 

érintett ügyeit, a saját biztonsága biztosított: 
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Mire ő Joppa, és onnan Jeruzsálembe érkezett: 

{4:22} ahol ő honourably érkezett, Jason, és 

a város és volt hozott-ban fáklya világítaniuk, és a 

nagy shoutings:, és így utána ment a fogadó szólt 

Phenice. 

{4:23} három évvel később Jason küldött Menelaosz spártai 
király, a 

fent említett Simon testvérét, viseli a pénzt a királynak, 

és hogy őt szem előtt tartva a bizonyos szükséges ügyekben. 

{4:24}, de a jelenléte a király, hogy 

Mikor ő volt felnagyított neki a dicsőséges megjelenése 

hatalmát, a papság van magának, mely több mint 

Jason szerint háromszáz tehetségek ezüst. 



{4:25} így jött, a királynak megbízás, így 

semmi sem méltó a Főpapság, de a düh, a 

kegyetlen zsarnok, és a düh, a vad állat. 

{4:26} akkor Jason, aki saját testvére aláásták a volt, 

aláássa a másik, volt kénytelen elmenekülni a 

Az ammoniteszek országa. 

{4:27} Menelaosz spártai király megvan a fejedelemség:, de 
mint a 

pénzt, hogy megígérte a királynak, vette a nem jó 

ahhoz, hogy, bár a vár ura Sostratis szükséges ez: 

{4:28} a neki appertained a találkozója a 

vám. Tehát mindkét hívták őket a király előtt. 

{4:29} most Menelaosz spártai király maradt az ő testvére 
Korica 

rajt a papság; és Sostratus bal oldali rekesz, aki 

a Cyprians kormányzója. 

{4:30} míg azokat a dolgokat csinál, ők Tarsus 

és Mallos felkelés, mert ők kaptak, hogy 

a király ágyasa, úgynevezett Antiokhosz. 

{4:31} akkor jött a király minden sietve, hogy megnyugtassák 
ügyekben, 



Andronicus, a férfi hatóság, így a helyettese. 

{4:32} most Menelaosz spártai király, feltételezve, hogy ő már 
ütött egy 

választékos, ellopta egyes hajók arany-ből a 

templom, és adott néhány közülük Andronicus, és egyes he 

értékesített, Tyrus és a városok körös-körül. 

4:33 ami Onias tudott egy kezesség, amikor ő megfeddi 

neki, és kivonta magát a szentélybe, Daphne, hogy 

által közösen beterjesztett hazudik. 

4:34 tehát Menelaosz spártai király, szétszedés Andronicus, 

imádkozott, hogy neki, hogy Onias a kezébe; iránt, hogy 

rábeszélte ahhoz, és jön a Onias, a félrevezetés, adott 

neki a jobb kezét, a káromkodások; és mégis ő volt gyanús 

általa még meggyőzte ő neki, hogy jöjjön oda a 

szentély: akinek haladéktalanul ő szád, tekintet nélkül a 

igazságszolgáltatás. 

{4:35} az, amelynek oka, nem csak a zsidók, de sok 

más nemzetek vett nagy felháborodást, és sok 

fájt az ember igazságtalan gyilkosságért. 

{4:36} és mikor a király volt újra a 



Cilicia, a zsidók voltak a városban, a helyek és 

a görögök, irtózott az a tény is, hogy egyes panaszkodott 

mert Onias megölték, ok nélkül. 

{4:37} ezért Antiokhosz volt szívből sajnálom, és 

kár költözött, és sírt, mert a józan és szerény 

viselkedése vele hogy halott volt. 

{4:38} és a düh is gyújtottam, azonnal, ő vette 

el Andronicus a lila, és a kiadó a ruháit, és 

ami őt keresztül az egész város, hogy nagyon helyre, 

ahol ő követte el istentelenség ellen Onias, ott a csavarodás 

ő az átkozott gyilkos. Így az Úr ajándékba neki ő 

büntetés, ahogy megérdemelte volna. 

{4:39} most mikor sok sacrileges követte volna el a 

a város Korica hozzájárulásával Menelaosz spártai király, és 

annak gyümölcséből terjedt külföldön, a sokaság gyűlt össze 

magukat együtt Korica, sok hajók ellen 

arany már folyik el. 

{4:40} mire a köznép, nő, és hogy 

tele haraggal, Korica fegyveres mintegy háromezer 

a férfiak, és elkezdte első erőszak; egy Auranus, hogy 



a vezető, egy ember messzire ment évek, és nem kevésbé a 
bolondság. 

{4:41} hogy majd látni a kísérlet Korica, néhány 

a velük fogott kövek, egyes klubok, mások figyelembe marék 

por, ez volt a következő kéznél, kiűzték őket együtt 

Korica, és amiben rájuk. 

{4:42} így sokan közülük, hogy megsebesült, és néhány ezek 

ütött a földre, és mindegyikük kénytelenek menekülni: de 

a churchrobber maga, ami neki megölték mellett a 

Treasury. 

{4:43} ezekben az ügyekben, ezért volt a vád 

meghatározott Menelaosz spártai király ellen. 

{4:44} most amikor a király jött Tyrus, három férfi, 

küldtek a szenátus könyörgött az igazság előtte: 

{4:45} megígérte, de Menelaosz spártai király, most elítélt, 

Ptolemee Dorymenes, hogy adjon neki sok pénzt, ha fia 

ő kíván megnyugtatni a király feléje. 

{4:46} véve a király félre a whereupon Ptolemee egy 

egyes Galéria, mint ez voltak, hogy a levegő, hozott neki, hogy 

a másik szem előtt: 



{4:47} olyannyira, hogy ő a Menelaosz spártai király a 

a vádak, aki ellenére volt az oka mindennek a 

bajt: és azok a szegény férfiak, akik, ha ők is mondták, a 

ok, igen, a szkíták előtt kell ítélték 

ártatlan, őket, hogy halálra. 

{4:48} így ők, hogy majd az ügyet a város, és 

az emberek, és a Szent edények hamarosan szenvednek 

igazságtalan büntetése. 

{4:49} tehát még azok Tyrus, költözött a gyűlölet 

a gonosz tettet miatt honourably temették el. 

{4:50}, és így át a kapzsiság, a őket, 

a hatalom Menelaosz spártai király maradtak még a hatóság 

növekvő rosszindulat, és az állampolgárok nagy álma. 

{5:1}, körülbelül ugyanabban az időben Antiokhosz készített a 
második 

Voyage Egyiptom: 

{5:2} és akkor történt, hogy a város, 

a terület szinte a negyven napig voltak látott lovasok 

a levegőben, ruhával és arany, lándzsa, fegyveres futás 

mint egy zenekar, katonák, 
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5:3 és a csapatok lovasa tömb, találkozás és 

pajzsok, remegés fut egymás ellen, és 

csuka, rajz, a kard és a casting sokasága 

darts, és a csillogó arany díszek, és az összes biztonsági öv 

rendez. 

{5:4} tehát minden ember imádkozott, hogy a jelenés 

kiderülhet, hogy jó. 

{5:5} most amikor ott volt, oda ment a hamis hír, mint 

Bár Antiokhosz már halott, Jason vette, legalább egy 

ezer ember, és hirtelen egy támadás a várost; 

és ők voltak, a falak, hogy tegye vissza, és a 

város hosszasan hozott, menekült Menelaosz spártai király a 
vár: 

{5:6} de Jason megölte a saját állampolgárok nélkül, nem 

figyelembe véve, hogy a kap őket a saját népének a nap 

a legtöbb boldogtalan nap lenne neki; de gondoltam, hogy 

volt az ellenségeit, és honfitársai, akit ő 

elfoglalta. 

5:7 habár ez szerzett nem az Andorrai, 



de az utolsó fogadott szégyen a jutalmat az árulás, a 

és ismét az ammoniteszek országba menekült. 

{5:8}, a végén volt egy boldogtalan vissza, 

vádolták előtt Aretas az arabok, a király 

menekülő városról városra, folytatta, minden ember, gyűlölt, 
mint egy 

Forsaker, a törvények, hogy volt utálatos, mint egy 

Nyissa meg az ellenség az ország és a honfitársaink vetették 

Egyiptomba. 

5:9 így azt, hogy sok az országból kiűzte 

elpusztult egy idegen földön, visszavonult a Lacedemonians, 
hogy 

és a gondolkodás ott miatt a rokon segít megtalálni: 

5:10 és hogy űzte ki sok unburied volt, egyik sem 

gyászolni, sem bármely ünnepélyes temetés, sem 

sír az ő atyái. 

{5:11} Most amikor ez történt, jött a király 

autó, úgy gondolta, hogy Júdea fellázadtak: mire 

eltávolítása Egyiptom dühös tartva, ő vette a város 

erő, fegyver, 



5:12 és megparancsolta az embereinek, a háború, hogy nem 
szabad ilyen 

találkoztak, és hogy megölje, mint ment a házak. 

{5:13} így ott volt a gyilkos, fiatal és öreg, hogy 

a férfiak, nők és gyermekek, megölte a szüzek és 

csecsemők. 

{5:14} és ott megsemmisítették a tér három 

egész nap, fourscore ezer, hiteléül negyvenezer 

megölték a konfliktusban; és nem kevesebb, mint a megöltek. 

5:15 még ő nem volt elégedett ezzel, de feltételezhető, hogy 

bemegy a Szent templom az egész világon; Menelaosz spártai 
király, 

az áruló, a törvények, és a saját országában, hogy ő 

útmutató: 

5:16 és a Szent edények szennyezett kézzel, 

és a profán kéz húzza le a dolgokat, amelyek 

a másik király szentelt a dúsítás és a dicsőség és 

Megtiszteltetés számomra az a hely, ő adta őket el. 

5:17 és így gőgös volt Antiokhosz szem előtt, hogy ő 

megvizsgálta, hogy az Úr egy ideig a dühös volt a 

bűneit őket, lakosait, a város, és ezért a szeme volt 



nem arra a helyre. 

{5:18} az volt hogy nem volt korábban csomagolva sok 

bűneit, ez az ember, amint jött, haladéktalanul volt. 

megkorbácsolták, és tegye vissza a vélelmet, mint Heliodorok 

volt, akit Szeleukosz a király küldött a pénztári megtekintésére. 

{5:19} Mindazonáltal Isten nem választhat az emberek 

a hely kedvéért, de a hely messze az emberek kedvéért. 

5:20, és ezért a hely maga volt részese 

a azokat a csapások, hogy történt, hogy a nemzet nem 

utána kommunikálni az Úr küldött előnyei: 

és ahogy megtapasztalnia a mindenható haragjának tehát 

újra az nagy úr összehangolandó, hozták létre az összes 

dicsőség. 

{5:21}, amikor Antiochus hajtott ki a templomból egy 

ezer és nyolcszáz tehetségét, eltávozott minden sietség 

szólt közösen beterjesztett, a büszkeség, hogy a föld weening 

navigálható, és a tenger gyalog járható: ilyen volt a 

a gőg az elméje. 

{5:22}, és ő maradt a kormányzók, hogy bosszant az nemzet:: 

Jeruzsálem, Philip, a fríg hazája, és a 



modor több barbár, mint ő, hogy meg őt 

{5:23} és Garizim, Andronicus; Különben is, 

Menelaosz spártai király, aki rosszabb, mint a többi csupasz egy 
nehéz kezét 

több, mint a polgárok mivel egy rosszindulatú elme ellen 

a zsidó honfitársaink. 

{5:24} is elküldte az utálatos főkolompos Apollóniosz 

a sereget két és húszezer, parancsoló őt 

hogy megölje mindazokat, akik volt a legjobb kor, és eladni a 

a nők és a fiatalabb rendezés: 

{5:25} aki jön, hogy Jeruzsálem, és úgy tesz, mintha a béke, 

amíg a szent nap a szombat volt hallgass, ha figyelembe a 

Zsidók vezetése a szent nap, ő megparancsolta az embereinek, 
a kar 

magukat. 

{5:26} és így megölte őket, hogy eltűnt a a 

a szombatot ünnepli, és fut keresztül a város 

fegyverek megölte nagy sokaság. 

{5:27} de Júdás Makkabeus kilenc másokkal, vagy 

közelben, kivonta magát a vadonba, és élt 

a hegyekben, vadállatok, az ő istenének 



társaság, aki a gyógynövények folyamatosan, különben 

részesei a szennyezés. 

{6:1}, nem sokkal azután, ez a király küldött egy öreg ember, a 

Athén, hogy kényszerítse a zsidóknak, hogy a törvények 
eltérnek a 

apák, és nem él az Isten törvényei után: 

{6:2} és szennyezi is a templom Jeruzsálemben, és a 

hív ez a templom a Jupiter Carus; és hogy a Garizim, 

a Jupiter a védő idegenek mint ők tett vágy, 

lakott hely. 

{6:3} a bajt az eljövetelét volt fájó és 

gyötrelmes az emberek: 

{6:4} a templom volt a lázadás, és reveling által 

a pogányok, akik dallied, és paráznák, és köze 

az áramkör a Szent helyeket, és különben is a nők 

hogy a dolgok, hogy nem volt jogszerű. 
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{6:5} az oltár is tele volt a profán dolog, amely 

a törvény forbiddeth. 

{6:6} sem volt, hogy egy ember megtartani a szombatot 



napon vagy ősi böjtöl, vagy vallja magát, hogy zsidó. 

{6:7} azon a napon a király születési minden hónapban, és azok 

ám szörnyű kényszer rendel hozták enni az áldozatot; és 

Amikor a gyors Bacchus tartották, a zsidók 

kénytelenek menni a felvonulás Bacchus, szállító ivy. 

{6:8} továbbá kiment egy kormányrendelet a szomszédja 

a pogányok, a javaslata, hogy Ptolemee, a városok ellen 

a zsidók, hogy kell megfigyelni az azonos divat, és kell 

részesei az áldozatok: 

{6:9}, és aki kíván felelnek meg magukat, a 

modora a pogányok kell halálra. Akkor lehet, hogy 

egy ember látta a jelen nyomorúságot. 

{6:10} hozta két nő is volt, aki volt 

körülmetélt gyermekeiket; Kinek Mikor nyíltan vezetett 

körös-körül a várost, a lányok átadása a mellük, azok 

vetették őket hanyatt-homlok a falról. 

{6:11} és mások, hogy együtt befut a barlangok közelében 

megtartani a szombatot titokban, hogy felfedezte 

Philip, minden meggyújtottak, együtt, mert ők a 



lelkiismeret, hogy önmagukon segítsenek az a megtiszteltetés 
ért, a legtöbb 

Szent nap. 

{6:12} most kérlek, hogy elolvassák ezt a könyvet, hogy 

nem lehet elriasztani a e csapások, de az általuk 

e büntetések, hogy nem a rombolás, hanem egy 

népünk fenyít, fenyítés. 

{6:13} mert egy jelképes-ból ő nagy jóságát, amikor 

gonosz cselekvők nem is szenvedett bármilyen hosszú ideig, de 
haladéktalanul 

büntetni. 

{6:14} a nem, mint a más nemzetek, akik az Úr 

türelmesen forbeareth büntetni, amíg lehet jönni a 

teljessége bűneiket, így dealeth, ő velünk, 

{6:15} nehogy jutott, hogy a magasság, a bűn, 

utána ő kell vennie a legtöbben bosszú. 

{6:16}, és ezért soha nem withdraweth ő kegyelme 

tőlünk: és mégis ő megbüntetni a balsors, mégis Vajon ő 

soha nem tagadja meg népét. 

{6:17} de legyen ez a mi beszélt a figyelmeztetést-szólt a 

nekünk. És most mi fog a kijelentve, az ügy 



egy pár szót. 

{6:18} Eleazar, egyik fő írástudók, egy idős ember, 

és a jól kedvelt arca, volt kénytelen 

nyitott szájjal, és enni sertés 's húst. 

{6:19} de ő választotta, hogy inkább meghal fantasztikusan, 
mint a 

élő festett ilyen utálatos, köpte oda, és 

jött a saját elhatározásából, hogy a gyötrelem, 

{6:20} ez behoved őket, hogy jöjjön, hogy a következők 
határozott, hogy 

álljon ellen ilyen dolgokat, mivel nem jogszerű, szerelem 

élet kóstolhatnak. 

{6:21} de volt a vád, hogy gonosz ünnep, 

a régi ismerőse volt, az ember, hogy neki 

félre könyörgött neki, hogy a test saját rendelkezést; 

mint volt neki, hogy használja, és, ha ő evett, hogy jogszerű 

a hús származik az áldozat azt parancsolta a király; 

{6:22} hogy ezzel ő is szállított a haláltól, 

és a régi barátság azok javára. 

{6:23} de kezdett, hogy diszkréten, és mint lett 

kora, és az Uram, az ősi évei és a 



tiszteletére a szürke fejét, mire volt jön, és a legtöbb 

egy gyermek, vagy inkább a Szent törvény tett őszinte oktatás 

és Isten adott: ezért azt válaszolta, és 

akarta őket straightways, hogy küldje meg neki a sírba. 

{6:24} a figyelmeztessétek nem a kor, mondta ő, minden bölcs 

leplez, amelynek során sok fiatal ember azt gondolhatja, hogy 

Eleazar, hogy nyolcvan év régi és tíz, volt már elment 

a furcsa vallás; 

{6:25} és így ezek a bánya képmutatás, és a vágy, hogy 

él egy kis időt, és egy pillanatra hosszabb ideig kell lehet 
megtéveszteni 

nekem és én kap egy folt, idős korban az enyém, és azt 

utálatos. 

{6:26} a bár jelenleg kell lennie 

szállított a büntetés, a férfiak: még nem kell 

menekülés a kéz, a mindenható, sem élő, sem halott. 

{6:27} tehát most férfiasan változik ebben az életben, majd 

24És magam ilyen egy, mint az enyém-kor annak az életét 
követeli, 

{6:28} és hagyjuk egy figyelemre méltó példa, hogy például a 
fiatal 



szívesen és bátran meghalni a Tisztelt és 

Szent törvények. És amikor ezen szavakat elmondta, azonnal 

azzal folytatta, hogy a gyötrelem: 

{6:29} őket, hogy késztette, hogy a jó szándék, hogy csupasz 
változó 

neki egy kicsit, mielőtt a gyűlölet, mert a foresaid beszédek 

folytatta, mint azt gondolták, egy kétségbeesett elme. 

{6:30} de mikor volt kész meghalni csíkokkal, ő 

felnyögött, és azt mondta: nyilvánvaló, az Úrhoz, hogy kinek a 

Szent tudás, hogy mivel én lehet, hogy lesz küldve 

a haláltól most elviselni fájó fájdalom szervezetben azáltal, hogy 

megverték: de a lélek vagyok jól tartalom szenvedni ezeket a 
dolgokat, 

mert félek tőle. 

{6:31}, és így ez az ember halt meg, így a halála egy 

Példa egy nemes bátorságát, és egy emlékmű, az erény, nem 

csak fiatal férfiak, hanem a nemzet szólt. 

7:1 lőn, hogy hét testvérek, együtt a 

anya vettek, és kénytelen a király ellen, a 

ízlés szerint, sertés hús barátait, és voltak gyötörték a törvény 

a megpróbáltatásokat, és ostor. 



{7:2}, de az egyik, hogy szólt először így, mit mondott 

kérted te kérni, vagy tudjon meg minket? halni, inkább készek 
vagyunk 

mint hogy áthágják a mi atyáink törvényei. 

{7:3}, akkor a király, a düh, hogy megparancsolta, edények 

és caldrons meleg kell tenni: 

7:4 melyik haladéktalanul fűtik, megparancsolta, hogy 

vágja ki a nyelvem rá hogy szólt először, és vágja le a 

legnagyobb része a testét, a többi testvérei és az ő 

anya keres. 

{7:5} most ha ő így megcsonkított, az összes tagjaiban 
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megparancsolta neki, hogy még életben kell hozni, hogy a tűz, 

és kell sütve a serpenyőben: mint a pára a serpenyőben, és 

egy jó hely, szétszórt hogy arra buzdította, egy másik 

az anya, hogy meghaljon férfiasan, mondván: így, 

{7:6} az Úr Isten úgy tekint ránk, és az igazat megvallva kinek 

kényelmet, mint a dal, amely tanúja volt, hogy Mózes 

az arcukat, bejelentett, mondván, és hogy megvigasztalják a 

a szolgáit. 



{7:7} így, amikor az első halott után ez a szám, hogy 

hozta a második, hogy neki egy gúnyos állomány: és Mikor 

Ők már húzta le a bőr a fején, a haja, akkor 

megkérdezte, eszel, mielőtt te büntetni hervadás 

egész te testület minden tagja? 

{7:8}, de ő válaszol saját nyelvükön, és azt mondta, No. 

Tehát ő is kapott a jövő gyötrelem, sorrendben, mint a 

korábbi volt. 

7:9 és mikor volt az utolsó zihál, azt mondta, te, mint a 

a düh takest minket a jelen élet, hanem a király a 

világ kell támaszt velünk, akik meghaltak a törvényekkel, szólt 

örök élet. 

7:10 utána a harmadik történt egy gúnyos állomány: 

és amikor szükséges, tette ki a száját, és hogy 

jobb hamar, eléjük a kezét férfiasan. 

{7:11} és bátran, azt mondta, ez volt a mennyből; 

és az ő törvényei megvetik őket; és tőle azt remélem, hogy 

kap őket újra. 

{7:12} olyannyira, hogy a király, és a 

neki, csodálták a fiatal férfi a bátorságot, hogy ő 



semmi sem tekinthető a fájdalmak. 

{7:13} most ez az ember is halott volt, amikor ők gyötörte 

és a negyedik hasonló módon összekeveredik. 

{7:14} így volt kész meghalni, amikor azt mondta: így van 

jó, az emberek keresni a remény Isten hogy halálra 

nevelkedett fel újra neki: téged, mint te fogsz nincs 

feltámadás az élet. 

7:15 Afterward az ötödik is hoztak, és megcsonkított 

neki. 

{7:16} akkor néztem, ő a királyhoz, és azt mondta, te 

teljesítmény több ember, mint te vagy romlandó, te cselekszel 
mi 

hervadás; de nem hiszem, hogy nemzetünk forsaken-e Isten; 

{7:17} de megmaradni egy darabig, és íme, nagy hatalmát, 

hogyan ő lesz gyötrelem, téged és magodat. 

{7:18} után őt is magukkal hozták a hatodik, aki, hogy 

kész meghalni-mondta, Ne tévelyegjetek, ok nélkül: a mi 

szenvedni ezek a dolgok magunkat, amiért vétkeztek, szemben 
a 

Isten: ezért csodálatos dolog történik velünk. 



{7:19}, de szerintem nem te, hogy takest a kézben kell 
törekedni 

Isten ellen, hogy te fogsz menekülni büntetlenül. 

7:20, de az anya volt a hangulat mindenek felett, és 

méltó, Tisztelt memória: a mikor meglátta őt hét 

megöltek egy nap leforgása fiai, csupasz ez-val egy 

jó bátorság, mert a remény, hogy ő volt az Úr. 

{7:21} igen, ő buzdította, mindegyik a saját 

nyelv, tele bátor lelkek; keverés fel neki, és 

egy férfias gyomor asszonyos gondolatait, ő így szólt 

őket, 

{7:22} nem tudja megmondani, hogyan ti jött az én méhében: i 

sem kaptál levegőt sem élet, sem volt ez nekem, hogy 
megalakult 

a tagok valamennyien; 

{7:23} de kétségkívül az alkotója a világon, aki 

alakult a nemzedéke, és kiderült, a kezdet 

minden dolog is a saját irgalmát kapsz levegőt, és 

élet újra, mint ti most tekintettel nem saját maguk részére-a 

törvények kedvéért. 

{7:24} Most Antiokhosz, gondolkodás maga megvetették, és 



gyanítható, hogy a rosszalló beszédet, míg a legfiatalabb 

még életben volt, nem csak arra buzdítottam neki szavakat, 
hanem 

biztos neki esküt, hogy ő tenné őt mind a gazdag 

és egy boldog ember, ha ő lenne a törvények az ő 

apák; és hogy is ő venné őt az ő barátja, és 

Bízom benne ügyek. 

{7:25}, de mikor a fiatalember semmiképpen sem hallgatnátok 

néki a király anyja neve, és buzdította neki, hogy 

ő tanácsot a fiatalember, hogy mentse az életét. 

{7:26} és mikor volt intette őt a sok szó, 

megígérte neki, hogy ő tanácsot a fiát. 

{7:27} de ő meghajolt, maga felé, nevetve a 

kegyetlen zsarnok, a gúny, szóltam neki ország nyelvén a 

módon; Ó fiam, könyörülj rajtam, hogy a csupasz téged kilenc 

hónap az én méhemben, és adott neked ilyen három év, és 

táplált téged, és hozta neked szólt ez a kor, és 

a bajok az oktatás elviselt. 

{7:28} kérlek téged, fiam, keresd fel az ég, és 

a föld, és minden, ami ott van, és úgy vélik, hogy Isten 
teremtette 



azokat a dolgokat, hogy nem; és így történt, az emberiség 

Hasonlóképpen. 

{7:29} félelmet nem a tormentor, de méltó arra, hogy te 

testvéreim, hogy te a halált, hogy kaphat az téged újra 

irgalmas a te testvéreid. 

{7:30} míg ő még beszélt ezeket a szavakat, a 

a fiatalember azt mondta, kinek várj ti a? Nem fog 
engedelmeskedni a 

király parancsolat:, de én is tartsuk be a parancsolat 

a törvény, hogy a mi atyáink Mózes által adatott. 

{7:31} és vagy te, hogy a szerző minden bajt voltál 

a zsidók ellen pedig nem menekülni Isten kezében. 

{7:32} a bűneink miatt szenvedünk. 

7:33, és bár az élő Úr megharagszik ránk egy 

kicsit míg mi chastening korrekció és, mégis azt kell 

egy újra a szolgáit. 

7:34 de te istentelen ember, és minden más a legtöbb 

gonosz, nem egy ok nélkül felemelte, és nem a puffasztott 

bizonytalan reméli, felemelve kezedet ellen szolgái 

Isten: 



{7:35} a te tettél nem menekült az ítélet 

A Mindenható Isten, aki lát mindent. 

{7:36} mert testvéreink, akik most szenvedett egy rövid 

fájdalom, halott szerint a Isten szövetséget az örök élet: de 
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keresztül az ítélet az Isten, fogadd be csak 

büntetés a te büszkesége. 

{7:37} de én, mint a testvéreim, kínál fel a tested és az élet 

a törvényeket, a mi atyáink, könyörgött Istennek, hogy ő 

gyorsan, légy irgalmas a mi nemzet; és a 

kínjait és csapás fájáról bevallani, hogy ő egyedül az Isten; 

{7:38}, és hogy én és a testvéreim a harag a 

Mindenható, amely méltán hozta fel a nemzet, esetleg 

szűnik meg. 

{7:39} mint a király "a düh, hogy átadta neki rosszabb 

mint a többi és elvette testvéreiket, hogy gúnyolta. 

{7:40} így ez az ember halt meg a szeplőtlen, és tedd a teljes 
bizalom 

az Úrban. 

{7:41} az utolsó fiai után az anya meghalt. 



{7:42} legyen, ez elég ahhoz, hogy most beszélt volna 

a bálványimádó ünnepek, és a szélsőséges kínozza. 

{8:1} akkor Júdás Makkabeus, és a 

őt, titokban elment a városba, és a kinsfolks nevű 

együtt és volt nekik, mint például továbbra is a 

Zsidók vallás, és mintegy hatezer embert. 

{8:2} és hívják fel az Úr, hogy ő néz ki 

a népre, hogy volt tapostak le és az is kár 

a templom megszentelését istentelen ember; 

{8:3} és az együttérzés a várost, hogy 

fájó rongálva, és kész is készült a földre; 

és hallani a vér, hogy fohászkodott 

{8:4} és emlékszik a gonosz vágási ártalmatlan 

csecsemők és az Istengyalázás elkövetett nevét; 

és hogy ő lenne megmutatni a gyűlölet, a gonosz ellen. 

{8:5} most amikor Makkabeus volt róla, a cég 

nem ő tudna lenni ellenállt a pogányokkal: a haragja 

az Úr irgalmas alakították. 

{8:6} Ezért jött váratlanul, és elégett, városok 

és a városok, és kapott a kezébe a legtöbb mindenhez 



helyek, és legyőzte, és a repülés nem kis számú 

ellenségei. 

{8:7} de kifejezetten kihasználta azt az éjszaka 

Ezek a titkos kísérletek, olyannyira, hogy a gyümölcs, 
Őszentsége 

terjedt mindenütt. 

8:8, amikor Philip látta, hogy ez az ember növelni kis 

és kevés, hogy dolgok boldogultak vele, és még jobban, és 

több ő írta, szólt Ptolemeus, a kormányzó Celosyria 

és a Phenice engedni a több támogatást a király ügyek. 

8:9 majd haladéktalanul kiválasztása Nikanor fia 

Patroklosz, egyik különleges barátja elküldte őt, nem 

minden nemzet, neki, hogy a gyökér alatt kevesebb, mint 
húszezer 

ki az az egész nemzedék a zsidók; vele, és ő 

is csatlakozott a kapitány, aki a háború ügyekben Gorgiasz 

nagy élmény. 

{8:10} így Nikanor vállalta, hogy annyi pénzt 

a fogságban tartott zsidók, mint kell fedezésére a tribute, két 

ezer tehetségét, amely a király volt a rómaiak fizetni. 

{8:11} tehát azonnal elküldte a várost 



a tenger partján, hirdetve a fogságban tartott zsidók, 
értékesítés és 

ígéretes, hogy ne legyen nyolcvan és tíz szervek 

egy tehetség nem számítottam a bosszú, hogy volt, hogy 

Kövesse reá a Mindenható Isten. 

{8:12} most mikor szó hozta nektek a Júdás 

Nikanor jön, és ő volt közölt nektek ezeket, hogy voltak 

vele, hogy a hadsereg, 

{8:13} volt félelmetes, és az igazságügyi 
hitelesítésszolgáltatóban 

Isten, menekült, és a közvetített magukat el. 

{8:14} mások eladott, hogy elhagyták, és ráadásul 

esedezék az Úrnak, a megvalósításukhoz, a gonoszok által 
értékesített 

Nikanor, mielőtt találkoztak össze: 

8:15 és ha nem a saját szerelmére, még a 

szövetségek, ő tette az atyák és a Szent 

és a dicsőséges név kedvéért, amely hívták őket. 

{8:16 így Makkabeus összehívta az embereinek szólt a 

a hatezer, és buzdította őket, hogy ne legyen 

a félelem az ellenség, sem a nagy félelem sújtott 



sokasága a pogányok, akik tévesen jöttek ellenük; 

de harcolni férfiasan, 

{8:17} és a szemük előtt a kár, hogy 

igazságtalanul tette a szent helyet, és a kegyetlen kezelése 

a város hiteléül tettek megcsúfolása, és a 

vesz el a kormány, hogy az ősök: 

{8:18} mert, mondta, bizalom, a fegyvereiket, és 

merészség; de a bizalmat a mindenható, aki egy 

Beck öntött le mindkét őket, hogy jön ellenünk, és 

is minden a világ. 

{8:19} továbbá felidézte nekik mit segít 

ősei találtak, és hogyan szállították, 

Amikor Szanherib száz alatt nyolcvan és öt 

ezer elpusztultak. 

8:20 és ő azt mondta nekik a csata, hogy ők a 

A Galata, hogyan jöttek, de nyolc Babylon 

mind az üzleti, négyezer ezer 

A macedónok, és hogy a macedónok, hogy zavart, 

a nyolcezer elpusztult százhúsz 

ezer azért a segítséget, hogy ők az égből, és 



Szóval kapott egy nagy zsákmányt. 

{8:21} így mikor ő tette őket az ilyen merész 

szavakat, és a kész meghalni a törvény és az ország, ő 

a hadsereg négy részre osztva; 

{8:22} és magát a saját testvérei, vezetők 

minden zenekar, szellemes Simon, József és Jonathan, 

így minden egy tizenöt száz ember. 

{8:23} is nevezte ki a Szent könyvet olvasni Eleazar: 

és amikor ő adott nekik a jelszava segítségével 

Isten; magát az első zenekar vezető 

{8:24}, és megverék a fenti mindenható segítségével 

kilencezer ellenségeik, és megsebesült és megcsonkított 

a legtöbb fogadó Kriszta barátait, és így tesz a repülés; 

{8:25} és a pénzt, amit jött-hoz vásárolni őket, és 

folytatni őket messzire: de hiányzik alkalommal visszatértek: 
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{8:26} azt a megelőző napon a szombatot, és 

Ezért ők már nem üldözték őket. 

{8:27}, amikor azok összegyűltek a páncél, 

és ellenségeik, elkényeztetett foglalták maguk a 



a szombatot, készítésére meghaladó dicséret és hála a 

Úr, aki megőrizte őket nektek ez a nap, ami a 

elején az irgalom desztilláló rájuk. 

{8:28} és a szombatot, amikor adtak része után 

a zsákmányt a csonka, az özvegyek és árvák, a 

Ezek között magukat, és azok alkalmazottai megosztani 
maradékot. 

{8:29} mikor ez történt, és tett egy 

közös könyörgés, hogy imádkozzék a kegyelmes Úr 

egyeztethető össze a szolgáit, örökre. 

{8:30} továbbá azok, amelyek Timotheus és 

Bacchides, akik harcoltak ellenük, hogy megölte felett 

húszezer, és nagyon könnyen kapott magas és erős tart, 

és osszák meg sok zsákmányt több, és 

a csonka, árvák, özvegyek, igen, és az öreg is, egyenlő 

a zsákmányt magukat. 

{8:31} és mikor ők gyűlt össze a páncél 

együtt általuk megállapított őket mindent figyelmesen az 
kényelmes 

helyek, és azok maradékát a zsákmányt hoztak, hogy 

Jeruzsálem. 



{8:32} megverék is Philarches, hogy a gonosz személy, 

aki Timotheus volt, és volt bosszantotta a zsidók sok 

módon. 

8:33 Továbbá, abban az időpontban, megtartották az ünnep a 

a győzelmet az országot, hogy égett a Callisthenes, amit 

felgyújtották, a Szent-kapu, aki elmenekült, egy kis házba; 

és így kapott egy jutalom megfelelnek a gonoszság. 

8:34 a legtöbb kellemetlen Nikanor, mint aki 

ezer kereskedők vásárolni a zsidók hozta 

{8:35} volt, az Úr hozta le segítségével 

azokat, akik tette legkisebb számla; és üzembe off 

dicsőséges, és ellátása a cég, hogy eljött 

mint egy szökevény szolga keresztül szólt Antioch midland 

nagyon nagy gyalázat, miután, hogy a fogadó elpusztult. 

{8:36} így ő, hogy vette rá, hogy jó, hogy a 

Rómaiak a tribute által foglyok Jeruzsálemben, azt mondta 

külföldön, hogy a zsidók volna Isten harcoljon értük, és 

ezért nem lehet bántani, mert ezek után a 

törvények, hogy ő adta őket. 

{9:1 ekkor jött Antiokhosz ki gyalázat 



az ország of Persia 

{9:2} már belépett, a város neve a Persepolis, és 

ment, hogy kirabolja a templomot és a várost; 

Mire a sokaság futás, hogy megvédjék magukat a 

a fegyverek, tedd a repülés; és így történt, hogy 

Antiokhosz járatra, kolostora a hozott vissza 

a szégyen. 

{9:3} most azért jött, hogy Ecbatane, amikor a hírek volt hozott-
e 

neki, mi történt, Nikanor és Timotheus. 

{9:4}, akkor a duzzanat a harag. úgy gondolta, hogy bosszút áll 

a zsidók, a szégyen megtettem néki 

tette, hogy meneküljenek. Ezért megparancsolta, ő a 
chariotman, hogy 

meghajtó szüntelenül, és az utazás, hogy a 

ma már a következő neki Isten ítélete. A beszélt 

büszkén a ez a fajta, hogy majd jönnek a Jeruzsálembe és 

csinál ez egy közös temetkezési hely, a zsidók. 

{9:5}, de az Úr mindenható, az Isten a Isreal, ütötte 

neki egy gyógyíthatatlan és láthatatlan pestis: vagy, amint ő 

elmondta ezeket a szavakat, a fájdalom, a belek, hogy volt 



remediless jött, és a belső fájó kínjait 

alkatrészek; 

{9:6} és a legtöbb méltán: mert ő volt gyötörte, egyéb 

férfi belek-val sok és furcsa kínjait. 

{9:7} Habár ő semmi egyáltalán nem a kérkedő, a 

de még mindig tele volt büszkeséggel, ki haragjában tűz légzés 

a zsidók, és megparancsolja, hogy sietve az utazás ellen: de 

lőn, hogy ő zuhant le a szekér, sor 

hevesen; úgy, hogy miután egy fájó ősszel, a tagok, az ő 

szerv volt, sokat fájt. 

{9:8} és így ő hogy egy kicsit fent gondoltam talán 

a tenger hullámai parancs (annyira büszke volt, túl a 

állapot az ember), és mérjük meg a magas hegyek a 

egyensúly, most a talajra vetnek, és végzett egy 

horselitter, shewing, oda szólt a nyilvánvaló hatalom, a 

Isten. 

{9:9, hogy ki a szervezetből a fölkelt a férgek 

gonosz ember, és míg élt, a bánat és a fájdalom, a 

test esett el, és az erkölcstelenség a szaga undorító 

minden serege. 



{9:10} és az ember, hogy gondoltam egy kicsit fent tudta 

elérni, hogy az ég csillagai, senki nem tudna elviselni 
elvégzésére 

az ő elviselhetetlen bűz. 

{9:11} itt tehát, hogy sújtja, kezdte elhagyni 

ki a nagy büszkeség, és jönni, hogy a tudás maga 

a csapás Isten, minden pillanatban növekvő fájdalmát. 

{9:12} és mikor ő maga lehet nem megmaradni a saját 

illata, mondta ezeket a szavakat, hogy találkoznak, hogy vesse 
alá magát 

Isten, és hogy egy ember, hogy a halandó büszkén azt 

magát, mintha Isten. 

{9:13} ez a gonosz személy is megfogadta az Úrhoz, 

aki most nincs több kíván könyörülj meg őt, mondván: így 

{9:14} hogy a szent város, (hogy az ő lesz a 

sietve feküdt még a talajjal, és annak érdekében, hogy a 

közös buryingplace) úgy gondolja meg a szabadság: 

9:15 és megható a zsidók, akiket ő volt megítélni 

nem méltó, annyira, hogy temessék el, de hogy öntött a 

a gyermekek, hogy felfalja a szárnyasok és a vadon élő állatok, 

ő tenné őket minden egyenlő az athéni polgárok: 



{9:16 és a Szent templom, ami előtt ő volt kényeztetve, 

ő Díszítsük jókora ajándékokat, és vissza a Szent 

hajók, és még sok más, és a saját bevétel fedezésére 

a díjakat az áldozatokat tartozó: 

{9:17} igen, és hogy is lesz egy zsidó, magát, 

menjen végig a világ, hogy lakott volt, és állapítsa meg 

Isten hatalma. 

{9:18}, de ez a fájdalom nem megszűnik: a a 

csak Isten ítélete volt reá száll: ezért 
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a kétségbeesett egészsége, írt a zsidóknak a levelet 

gazdálkodható ki, amely forma-ból egy könyörgés után 

Ily módon: 

{9:19} Antiokhosz, a király és a kormányzó, a jó zsidók 

a polgárok wisheth, sok öröm, az egészség és a jólét: 

{9:20} ha ti és gyermekeitek viteldíj is, és az ügyek 

a megelégedettség, nagyon nagy hálát adok Istennek, 

Miután a remény a mennyben. 

{9:21} ami engem illet, én gyenge volt, vagy pedig azt 

kedves emlékezett, a becsület és a jó akarat visszatér 



Perzsia, és hozott egy súlyos betegség azt hittem 

Ez az összes közös biztonsága érdekében ellátást szükséges: 

{9:22} nem distrusting bánya egészségügyi, de nagy remény 

hogy elkerülje a betegség. 

{9:23}, de figyelembe véve, hogy még az apám, Mikor 

a magas országrészekbe vezette sereget. kinevezett egy 

utóda, 

{9:24} a vége, ha minden dolog esett ki, ellentétben a 

elvárás, vagy ha bármilyen hírt hoztak, 

gyötrelmes, azt a földet, tudva, hogy akinek volt 

marad, nem lehet zavaros: 

{9:25} újra, figyelembe véve, hogyan lehet hogy a fejedelmek, 
amelyek 

borderers és a szomszédok, hozzátok az én-m Királyság várni 

lehetőségeket, és elvárják, hogy mit kell az esemény. Nekem 
van 

kinevezett fiam Antiochus király, akit gyakran követtek el 

és dicséretet sokaknak, amikor bementem a 

magas tartomány; akinek van írva, followeth: 

{9:26} ezért imádkozni, és kéri, hogy emlékszik a 

előnyöket, amit tettem nektek, általában, és különleges, 



és hogy minden ember még mindig hűséges, én és a fiam lesz. 

{9:27} vagyok meggyőződve arról, hogy ő a megértés az én-m 
szem előtt 

kedvezően és kedvesen hozam a vágyak. 

{9:28} így a gyilkos, és istenkáromló elszenvedő 

nagy keservesen, mint ő könyörgött, hogy más emberek, így 
halt meg azt a 

szerencsétlen halála egy idegen országban, a hegyekben. 

{9:29} és Philip, hogy került fel vele, sor 

el a testét, aki szintén félve Antiokhosz fia ment 

Egyiptomba Ptolemeus Philométór. 

10:1 most Makkabeus és a társaság, az Úr 

tájékozódásban, vissza a templom és a város: 

{10:2}, de az oltárok, a pogány volt épült a a 

Nyissa meg a street, és a kápolnák, hogy húzta le. 

10:3, és miután tisztítani a templom egy másik 

oltár, és feltűnő köveket vettek tűz ki őket, és 

felajánl egy áldozat, két év után, és meghatározott tömjén, és 

fények, és a Szent kenyerek asztala. 

{10:4} Ha ez megtörtént, mert leesett lapos, és 

esedezék az Úrnak, hogy lehet, hogy jönnek többé ilyen 



bajok; de ha többet vétkezett ellene, hogy ő 

maga kíván megdorgálja őket a kegyelem, és hogy 

lehet, hogy nem kézbesíthető istenkáromló és barbár 

Nemzetek. 

{10:5} most ugyanazon a napon, hogy az idegenek 

a templom megszentelését nagyon ugyanazon a napon ez volt 
tisztítani 

újra, még az öt és a huszadik nap az ugyanebben a hónapban 

melyik a Casleu. 

{10:6} és tartott nyolc nap, öröm, mint a 

a sátoros ünnepen, eszébe jutott, hogy nem is olyan régen fent 

volt tartották, a sátoros ünnepen, amikor, mert 

vándorolt a hegyek és sűrű, mint a vadállatok. 

10:7 ezért ők csupasz ágak, és a tisztességes ágak, és a 

pálmák is, és énekelték a zsoltárokat néki, hogy adott nekik 

sok sikert a tisztogatás a helyét. 

10:8 rendelték el is a közös törvény és 

rendelet, hogy minden évben e napon kell tartani a 

egész nemzet, a zsidók. 

10:9 és ez volt a vége Antiokhosz, úgynevezett 



. Szeleukida uralkodó. 

10:10 most fog kijelentjük a cselekmények Antiokhosz 
szeleukida uralkodó 

Eupator, aki a fiának ez a gonosz ember, összegyűjtése 

Röviden a csapások, háborúk. 

{10:11}, amikor ő volt a koronát, elindult egy 

László, az ő birodalma felett és nevezte ki ő 

főkormányzója, Celosyria és Phenice. 

10:12 a Ptolemeus, hogy hívták a hosszúságjellel, kiválasztása 

inkább az, hogy a zsidóknak a rosszat, amit az igazságosság 

megtörtént, nekik, és igyekezett, hogy továbbra is a béke 

őket. 

{10:13} mire vádolták meg a király 

mielőtt Eupator és úgynevezett áruló, minden szót, mert ő 

Ciprus, Philométór követte el neki, hogy elhagyta 

és elméne. Antiokhosz szeleukida uralkodó, és látta, hogy ő 

nem tiszteletre méltó helyen, ő volt tehát kedvét, hogy ő 

megmérgezte magát és meghalt. 

{10:14}, de amikor Gorgiasz volt kormányzója tart, ő 

bérelt katonák, és folyamatosan a zsidók táplált háború: 



10:15 és therewithall a Idumeans, miután ütött 

a kezükbe a legtöbb mindenhez tart, tartott a zsidók 

elfoglalt, és a fogadó, hogy száműzte 

Jeruzsálem, mentek arról, hogy táplálja a háború. 

10:16 majd őket, hogy a Makkabeus 

könyörgés, és könyörgött Istennek, hogy ő lenne a 

segítő; és így ők futottak, az erőszak, az erős tart 

a Idumeans, a 

10:17 és megtámadta őket erősen, megnyerték a 

tart, tartott mindazt, amit harcolt, a fal és megölte 

minden, ami beleesett a kezüket, és megölt, nem kevesebb, 
mint húsz 

ezer. 

{10:18}, és mert egyes, akik nem kevesebb, mint kilenc 

ezer, voltak együtt menekült két erős vár, 

birtoklás mindenféle dolgok kényelmes fenntartani az ostrom 

{10:19} Makkabeus maradt Simon és Joseph és Zaccheus 

is és őket, hogy volt vele, aki volt elég ahhoz, hogy 

ostrom alá őket, és eltávozott magát azoknak hely, amely 

több, ő segítségre van szüksége. 



{10:20} most voltak, a Simon, a vezetett 

irigység, voltak meggyőzni arról a bizonyos pénzt 
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azok voltak a kastélyban, és vette a hetven ezer 

drachms, és hagyd, hogy néhány közülük menekülni. 

{10:21}, de amikor azt mondták, Makkabeus, mi történt, 

összehívta a kormányzók, a nép, s azzal vádolta 

azok a férfiak, hogy adtak már testvéreik pénzért, és 

Állítsa be az ellenségeik harcolni ellenük. 

{10:22} hogy megölte azokat, hogy találtak árulók, és 

azonnal átvette a két kastélyt. 

{10:23} és jó sikert a fegyverét, az összes 

dolgokat, vette a kezében, megölte a két tart több mint 

húszezer. 

{10:24} Most Timotheus, akit a zsidók volna legyőzni 

előtt, amikor ő gyűltek össze egy nagy sokaság, a külföldi 

erők, és a lovak az Asia nem kevés, jött, mintha ő 

lenne szükség a zsidóság erő fegyverek. 

{10:25} de amikor kihúzta közelében, hogy voltak a 

Makkabeus fordult magukat, hogy Istenhez, és 



meghintjük a föld a fejükre, és felövezte a derekukat, a 

zsákvászon, 

{10:26} és esett le az oltár lábánál és 

könyörgött neki, hogy irgalmas legyen hozzájuk, és hogy az 
ellenség, hogy 

ellenségeik, és egy ellenfél, hogy ellenfeleiket, mint a 

törvény hirdeti. 

{10:27} így az ima után került a fegyvereket, és 

távolabb a város ment: és amikor Harryék közelében 

ellenségeik, megtartották saját maguk által. 

{10:28} most a nap, hogy az újonnan nőtt, csatlakoztak, mind 

együtt; Miután együtt az erény egyrészről a 

menedéket is az Úrhoz, a zálogjog a siker és a 

győzelem: a másik oldalon, így a Battle rage vezérük 

{10:29}, de amikor a csata megátalkodott, úgy tűnt, 

szólt az ellenség ég öt csinos ember 

lovak, arany kantár, és közülük kettő vezetett a zsidók, 

{10:30} és vette a Makkabeus betwixt őket, és 

neki minden oldalon fegyverek, és tartotta a biztonságos, de 
lövés 

nyilak és villámok ellen az ellenséget: azért, hogy 



zavarba a vakság, és tele van baj, ők voltak 

meghalt. 

{10:31} és a talpasok húszezer öltek 

és ötszáz, és hatszáz lovasok. 

{10:32} Timotheus magát, mint ő menekült egy nagyon 

erős, tartsa lenyomva, úgynevezett Gawra, ahol Chereas volt a 
helytartó. 

10:33 de a Makkabeus ostrom 

szemben az erőd bátran négy nap. 

10:34, és hogy voltak belül, abban bízva, hogy az erőt 

a hely, rendkívül káromolták, és kiejtette a gonosz 

szavai. 

{10:35} Mindazonáltal, az ötödik napon korai húsz 

fiatal férfiak Makkabeus társaság, gyulladt a düh 

mert a Istengyalázás bántalmazták a fal férfias, és 

egy heves bátran megölte minden, hogy találkoztak, ráadásul. 

{10:36} mások mindaddig hasonlóképpen növekvő utánuk, hogy 

voltak teendő velük, hogy, leégett a tornyok, 

és a gyújtós tűz égett a káromkodók iránt életben; és mások 

tört nyílt a kapu, és a többi kapott a 



hadsereg, vette a várost, 

{10:37} és megölte Timotheus, hogy bujkált egy bizonyos 

Pit, és Chereas testvére, a Apollophanes. 

{10:38} amikor ez történt, dicsérte az Urat 

a Zsoltárok és a Hálaadás, aki tette oly nagy dolgokat 

Izrael, és adott nekik a győzelem. 

{11:1, László után nem sokkal a király oltalmazó és 

unokatestvére, aki szintén sikerült az ügyek, fájó nemtetszését 
vette 

a dolgokat, hogy végeztünk. 

{11:2} és mikor ő gyűltek össze a fourscore 

ezer, a lovasok, jött a zsidók ellen 

arra gondolt, hogy a város az üdülő a pogányok, 

11:3, és hogy a nyereség, a templom, mint a másik 

kápolnák, a pogány és a Főpapság eladó 

minden évben: 

{11:4} egyáltalán figyelembe véve, de puffasztott Isten hatalma 

a tíz ezer talpasok, és a több ezer fel 

lovasok, és a nyolcvan elefántok. 

{11:5}, Júdea jött, és felhívta a Bethsura, közel 



amely éppen egy erős város, de a távoli, Jeruzsálemből 

öt futamatnyira, és ő szólt, hogy fáj ostrom. 

{11:6} Most hallottam, hogy volt az, amikor Makkabeus 

hogy ő ostromolta a tartja őket, és az emberek, a 

siránkozás és könnyek esedezék az Úrnak, hogy azért küldi 

egy jó angyal Izráel népének. 

11:7 majd Makkabeus, magát először vett fegyverek, 

arra buzdít, a másik, hogy lenne jeopard magukat 

együtt őt, hogy segítsen testvéreik: így elindultak 

együtt hajlandó szem előtt. 

{11:8} és voltak Jeruzsálemben, úgy tűnt, 

előttük, lóháton egy fehér ruhát, ő rázza 

az arany páncél. 

{11 9 akkor dicsérik az irgalmas Isten együtt, 

és került a szív, olyannyira, hogy ők készen állnak nem csak a 

küzdelem a férfiak, de a legtöbb kegyetlen állatok, és átszúrja 

a falakon a vas. 

{11:10} így vonultak előre a páncél, 

Miután egy segítő, az égből: az Úr irgalmas volt 

nekik 



{A 11:11} és giving egy díjmentes ellenségeiket, mint 

oroszlánok, hogy megölte ezer eleven talpasok, és tizenhat 

száz lovas, és tegye a másik a repülés. 

11:12 közülük is megsebesült megszökött 

meztelen; és László, maga ülőt szégyenletesen, és így 

megszökött. 

{11:13} aki, mint ő volt egy ember, a megértés, casting 

maga milyen veszteség volt, és figyelembe véve, hogy a 

Zsidók nem lehet leküzdeni, mert a Mindenható Isten 

segített nekik, ő küldött nekik, 

{11:14} és meggyőzte őket, hogy megállapodnak abban, hogy 
minden ésszerű 

feltételek, és megígérte, hogy ő lenne meggyőzni a király 
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hogy ő igényeit kell egy barát, nekik. 

11:15 majd Makkabeus beleegyezett abba, hogy mindent, amit 
László 

kívánatos, hogy a közjó; és egyáltalán 

Makkabeus írtam nektek vonatkozó a zsidók, a király László 

EE-ben. 

11:16 mert voltak leveleket írt a zsidóknak a 



László, ennek érdekében: a zsidó népnek László 

még üdvözlés: 

11:17 János és Absolom, akik küldtek tőled, 

megszabadít a petíciót jegyzett, és kérelmet 

azok tartalmának teljesítményét. 

{11:18} ezért miket bárhogyan is eleget kell 

jelentett a király, nyilatkoztak az őket, és ő 

nyújtott, mint lehet. 

{11:19} és ha majd lesz tartjátok magatokat hű a 

állam, a továbbiakban is törekszik, hogy egy eszköz a 

jó. 

11:20 de az adatoknak adott volna annak érdekében, hogy 
mind a 

Ezek, a másik, hogy jött hozzám, hogy 

Ön. 

{11:21} ti jól boldogul. A száz és nyolc és negyven 

évben, a négy és a huszadik nap, a hónap Dioscorinthius. 

{11:22} most a király levél tartalmazza ezeket a szavakat: 

A fivérének László király Antiokhosz aörökséget üdvözlés: 

{11:23} mivel Atyánk van lefordítva, nektek az istenek, mi 



lesz az, hogy azok, akik a birodalom él csendesen, hogy minden 

egy részt vehet fel saját ügyeit. 

{11:24} is megértjük, hogy a zsidók nem 

hozzájárul ahhoz, hogy Atyánk, az kell, hogy nektek a szokás 

a pogányok, de már eléggé eltartás a saját módon, a 

élő: a amelynek oka igényelnek a számunkra, hogy mi 

kell szenvedni ahhoz, hogy élni a saját törvényei. 

{11:25} tehát a tudatunk is, hogy ez a nemzet kell 

többi, és eltökélt szándéka, hogy helyreállítsák a templomot, 

hogy azok élnek szerint-a 

Elődeink. 

{11:26} is így tegyél küldeni nekik, 

és adjon nekik békét, hogy mikor igazolta, hogy azok a mi 

szem előtt tartva, hogy vigasztalódjatok, és valaha vidáman 
megy 

arról, hogy saját ügyeit. 

{11:27} és a levelet a király szólt a nemzet az 

Zsidó volt, ily módon: Antiochus király még 

a Tanács, és a többi, a zsidók üdvözlés: 

{11:28} ha ti jól viteldíj, mi van a vágy; Mi is 



jó egészség. 

{11:29} Menelaosz spártai király kijelentette, nékünk, hogy a 
vágy, 

vissza otthon, és kövesse a saját üzleti: 

{11:30} tehát hogy indul rendelkeznek biztonságos 

amíg a harmincadik nap Xanthicus folytatott biztonsági. 

{11:31} és a zsidók használják a saját fajta húsok 

és a törvények, mint korábban; és egyik sem olyan módon, 

kell molesztálta a tudatlanul dolgokat. 

{11:32} küldtem is Menelaosz spártai király, hogy ő is kényelmét 

Ön. 

11:33 ti jól boldogul. A száz negyvennyolcadik 

évben, és a tizenötödik nap, a hónap Xanthicus. 

11:34 a rómaiak is küldött nekik egy levelet 

ezeket a szavakat tartalmazó: Quintus Memmius és Titus 

Manlius, nagykövetek, a rómaiak, küld Üdvözlet nektek 

a nép a zsidók. 

{11:35} egyáltalán László, kinek a király unokatestvére 

nyújtott, ezzel is örömmel is. 

{11:36} megható ilyen dolgokat, de mivel úgy ítélte meg, hogy 



említett a király után ti annak tanácsolta, küld egy 

haladéktalanul hogy mi nyilatkozhat, hiszen kényelmesen az Ön 
számára: 

mert most fogjuk Antiókhiába. 

{11:37} ezért küld némely sebesség, hogy mi is 

tudom, mi a fejedben. 

{11:38} búcsú. Ez száz és nyolc és negyven 

évben, a tizenötödik nap, a hónap Xanthicus. 

{12:1 amikor készültek ezek a szövetségek, Lysias ment 

a királynak és a zsidók voltak, az állattenyésztés. 

{12:2} de, az governours több helyen, 

Timotheus, és Apollonius Genneus, fia is 

Hieronymus, és Demophon, és mellettük Nikanor a 

Ciprus, kormányzó nem engedte őket, hogy csendes, és 

békében. 

{12:3} a férfiak Joppé is volt egy ilyen istentelen okirat: 

imádkoztak, hogy a zsidók, hogy között őket, hogy menjen el a 

feleségeik és gyermekeik be a hajók, amelyek az általuk 
készített, 

mintha ők volt a célja, azokat nem fáj. 

{12:4} aki elfogadható, hogy szerint a közös 



kormányrendelet a város, hogy azzal az óhajjal, hogy békében, 
és 

gyanítva semmit: de mikor ők voltak ment oda a 

mély hogy megfulladt nem kevesebb, mint kétszáz őket. 

{12:5} amikor Júdás hallotta ezt megtéve a kegyetlenség 

honfitársaink, megparancsolta, hogy voltak vele, hogy 

hogy azok készen áll. 

12:6 Isten igazságos bíró, és ő 

Ezek a gyilkosok, a testvérei ellen, és égett a 

éjszakai menedéket, és állítsa be a hajók, és amelyek menekült 

oda megölte. 

{12:7} és a város volt, fogd be a szád, ha ment 

hátra, mint ha ő visszatér, a root el őket, a 

város Joppéba. 

{12:8}, de amikor meghallotta, hogy a Jamnites voltak 
gondolkodó 

ehhez hasonló módon a zsidóknak, hogy között 

12:9 akadt a Jamnites is éjszaka, és állítsa be 

a paradicsom, és a haditengerészet, a tűz, hogy a fény, a tűz 

Jeruzsálemben látták kétszáznegyven futamatnyira ki. 

12:10 most mikor ők elmentek onnan kilenc 



az utazás felé Timotheus, nem kevesebb, mint a futamatnyira 

a ragadós száj- és ötszáz lovasa ötezer ember a 

Arabok meg rá. 
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{12:11} mire volt egy nagyon keserves harcot; de 

Júdás egymás mellett Isten segítségével kapott a győzelem; úgy, 
hogy a 

Nomades Arábia, hogy megoldható, könyörgött a Júdás 

béke, ígéretes neki szarvasmarha, és öröm 

neki egyébként. 

{12:12} majd Júdás, valóban arra gondolt, hogy 

számos dolgot, nyereséges számukra nyújtott béke: mire 

kezet fogtak, és így azon a sátraikat. 

{12:13} is elment, hogy egy híd, egy bizonyos 

erős város, ami zárt, a falak, és 

élnek az emberek a különböző országok; és a név 

Caspis volt. 

{12:14} de voltak benne fel ilyen bizalmat a 

erőssége a falak és a rendelkezés az élelmet, hogy 

viselkedett magukat durván feléjük, hogy a 



Júdás, korlát és átkozódtak, és mint ilyen szavak kimondása 

volt, hogy nem beszélt. 

12:15 tehát Júdás saját céget, fel kell szólítani 

a nagy úr a világon, akik nélkül a faltörő kos vagy motorok 

háború idejében Joshua vetették le a Jericho, adott egy 

ádáz támadás ellen, a falak, 

12:16 és a város vette Isten akaratát, és 

kimondhatatlan neveltetett, olyannyira, hogy a tó két 
futamatnyira 

közeli szomszédos széles ahhoz, hogy töltött teljes, látható volt 

a vér fut. 

{12:17} majd eltérni akkor onnan hétszáz 

és ötven futamatnyira, és jött, hogy Characa a zsidóknak, 

az úgynevezett Tubieni. 

{12:18} Timotheus, mint ők találtak rá nem, de a 

hely: a előtt ő volt minden dolog, eltávozott 

onnan hogy maradt egy nagyon erős helyőrség egy bizonyos 

a Hold. 

{12:19} howbeit Dositheus és Sosipater, akik 

Makkabeus kapitányok, elmentek, és megölte azokat, hogy 



Timotheus elhagyta a várat, tízezer ember felett. 

12:20 és Makkabeus serege mozgott zenekarok, és 

meg őket, mint a zenekarok, és ment ellen Timotheus, aki 

volt neki egy száz és húsz ezer ember, lábfej, 

és két-kétezer-ötszáz lovasok. 

{12:21} most, amikor Timotheus volt Júdás ismerete 

jön, ő küldött a nők és gyermekek, és a másik 

poggyász-szólt egy erőd Carnion: a város volt 

nehéz ostrom alá, és nyugtalan jöjjetek, az oka a 

az összes hely szorosságát. 

{12:22}, de amikor Júdás első zenekara a láthatáron, a 

ellenségei, hogy rásújtott a félelem és a rettegés a 

jelenik meg, aki mindent lát, menekült amain, egy 

fut be egy másik, így, így olyan, mint ők voltak 

gyakran fáj a saját gyermekei, és megsebesült a pontok 

saját kard. 

{12:23} Júdás is volt nagyon komoly folytatása, 

gonosz gyilkos azok a nyomorultak, akik megölte mintegy 
harminc 

ezer ember. 



{12:24} továbbá Timotheus maga kezébe 

Dositheus és Sosipater, akit ő könyörgött, sok 

kézműves, hadd menjen az ő életét, mert sok volt a 

Zsidók a szülők és a testvérek, néhány közülük, aki, ha 

ők fel őt halálra, nem kell tekinteni. 

{12:25}, amikor ő volt biztosított őket a sok szó 

hogy kíván visszaállítani őket nélkül fáj, szerint a 

megállapodás, hogy hadd menjen az energiatakarékos 
testvéreik. 

{12:26} majd Makkabeus elvonult, hogy Carnion, és 

hogy a templom Atargatis és ott ő megölte öt-húsz 

az ezer lakosra. 

{12:27} és miután ő volt tesz-hoz repülés és meg kell 
semmisíteni 

Júdás levétel az állomás felé Ephron, egy erős város, 

melyben Lysias abode, és egy nagy sokaság, a búvárok 

Nemzetek, és tartani a falak, erős fiatalember, és 

megvédte őket buzgón: Miben is volt nagy rendelkezés 

a motorok és a darts. 

{12:28} de mikor Júdás, és a társaság már felhívta 

Mindenható Isten, aki hatalmát a pöröly ereje 



ellenségei, hogy nyert a város, és megölte a húsz, és öt 

ezer őket, hogy belül, 

{12:29} azon Scythopolis, hogy onnan melyik 

hatszáz futamatnyira Jeruzsálemből, hazudik 

{12:30} de mikor bizonyságot tett a zsidók, hogy ott lakott 

hogy a Scythopolitans szeretettel foglalkozott velük, és 

könyörgött kedves abban az időben a balsors; 

{12:31} adtak nekik köszönhetően, azzal az óhajjal, hogy 

barátságos még nékik: és így azért jöttek, hogy Jeruzsálem, a 

ünnepe a hét közeledik. 

{12:32} és a lakoma, úgynevezett Pünkösd után mentek 

Gorgiasz Idumea, a kormányzó ellen 

12:33 aki kijött háromezer férfi láb 

és négyszáz lovasok. 

12:34, és előfordult, hogy a harci együtt egy 

kevés a zsidók megölték. 

{12:35}, mely alkalommal Dositheus, egyik Bacenor barátait 

társaság, aki lóháton, és erős ember, 

még mindig azon Gorgiasz és megfogta a kabátja felhívta rá 

erő; és mikor tartott volna ez az átkozott ember él, 



egy lovas Thracia jön rá ütötte ki ő 

váll, hogy Gorgiasz menekült szólt Marisa. 

{12:36} most ez volt az, amikor Gorgiasz volt 

hosszú, harcolt, és fáradt, Júdás szólította az Úr, 

hogy ő lenne megmutatni magát, hogy a segítő és vezetője 

a csata. 

{12:37} és, hogy elkezdett a saját nyelvén, és 

énekelt Zsoltárok hangos, és siet, váratlanul 

Gorgiasz férfi, ő őket a repülés. 

{12:38} így Júdás gyűlt össze a házigazda, és jött a városba 

a Odollam és amikor a hetedik napon jött, nagy tisztaságú 

magukat, mint a szokás volt, és tartani a szombatot a 

ugyanazon a helyen. 

{12:39} és követően a nap, mint akkor volt, 

Júdás és a társaság jött, hogy a szervek az őket 

hogy megölték, és eltemetni őket, a rokonok, a 

apák sírok. 
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{12:40} most mindenki a címer alatt hogy megölték 

megtalálták a dolgokat, hogy a bálványok a Jamnites, 



ami a zsidók a törvény tiltja. Majd minden ember 

láttam, hogy ez volt az oka, tehát Ezek megölték. 

{12:41} minden ember ezért dicsőítik az Úr, az igaz 

Bíró, aki kinyitotta a dolgokat, hogy voltak eltakarta, 

{12:42} Betook magukat, imádság, és imádkozzék 

neki, hogy az elkövetett bűn lehet teljes egészében, hogy ki a 

emlékezés. Azonkívül hogy nemes Júdás arra buzdította az 
embereket 

hogy tartsa magát a bűntől, forsomuch, hogy úgy látták, mielőtt 

a szemüket a dolgokat, hogy lőn azoknak a bűneit, az 

hogy megölték. 

{12:43} és mikor ő volt egy összejövetel, egész 

ezüst, kétezer drachms összege a vállalat 

Küldte Jeruzsálembe, hogy felajánl egy sin felajánlás, csinálás 
ott 

nagyon jól, és őszintén szólva, hogy tudatában volt a 

feltámadás: 

{12:44} mert ha ő nem reméltük, hogy azok ölték 

kell emelkedett megint felesleges, és hiába volt-e 

imádkoznak a halottakért. 

{12:45} és az is, hogy látta, hogy volt nagy 



javára megállapított fel, hogy isteni meghalt, volt egy szent és 

jó gondolat. Mire tette egy egyeztetés a 

meghalt, hogy ők lehet szállítani a bűntől. 

{13:1 a száz negyven és a kilencedik év, azt mondták, 

Júdás, hogy Antiokhosz Eupator jön egy nagy 

Júdea, a teljesítmény 

{13:2} és vele Lysias: a protector, és az uralkodó az ő 

ügyek, hogy egyikük a Grecian a talpasok, 

egy száz és ezer, és lovasa ötezer 

háromszáz és a elefántok két és húsz, és három 

száz szekereket fegyveres horgok. 

13:3 Menelaus is csatlakozott magát velük, és a 

nagy a színlelést ösztönözni Antiokhosz, nem a 

védintézkedések az ország, hanem azért, mert úgy gondolta, 
hogy 

készült a kormányzó. 

13:4, de a királyok királya költözött Antiokhosz szem előtt 

Ez ellen a gonosz gazember, és László közölte a király 

hogy ez az ember volt az oka minden bajt, úgy, hogy a király 

megparancsolta, hogy neki szólt Berea, és tesz neki-hoz 



halál, mint a módon van azon a helyen. 

{13:5} most ott volt azon a helyen egy torony ötven könyök 

magas, csupa hamu, és ez volt egy kör eszköz, amely a 

minden oldalról akasztott le a a hamvait. 

13:6 és aki elítélték a szentségtörés, vagy 

követtek el bármilyen egyéb súlyos bűncselekmények, nem 
minden ember 

tolóerő őt halálra. 

13:7 ilyen haláleset történt, hogy gonosz ember meghal, 

nem kellene annyira, mint a temetés, a földön; és hogy a 
legtöbb 

méltán: 

{13:8} mivel sok bűnök elkövetett 

kapcsolatban az oltár, Szent volt, akiknek tűz- és hamut, ő 
kapott 

a halála a porba. 

{13:9} most a király kijött a barbár és gőgös 

eszünkbe, hogy sokkal rosszabb, a zsidók, mint ő tette 

apja idő. 

13:10 melyik dolog, amikor Júdás érzékelt, ő 

megparancsolta a sokaságnak, hogy hívja fel az Úr éjszaka és 



nap, hogy ha valaha bármely más időpontban, ő most is 
segítene 

őket, hogy azon a ponton kell tenni az a törvény, a 

ország, és a Szent templom: 

{13:11}, és hogy ő nem fog szenvedni az emberek, hogy már 

még most is felfrissült de egy kicsit, hogy az alávetettség 

az istenkáromló nemzetek. 

13:12, amikor minden tettek ez együtt, és 

imádkozzék Urammal, sírás és a böjt, és 

fekvő a földön három napos, Júdás, amelynek 

buzdította őket, megparancsolta, hogy kell egy készen. 

{13:13} és Júdás, hogy szét, a vének, 

határozza meg, mielőtt a király fogadó bemenjen Júdea, 

a városban, hogy menjen oda, és próbálja meg az ügyet, a harc, 
és a 

az Úr segítségével. 

{13:14}, amikor ő követte el, hogy a teremtő 

a világ, és arra buzdította a katonáinak, hogy harc férfiasan, 
még 

halálig, a törvények, a templom, a város, az ország, 

és a commonwealth, ő táborozott, a Gyula: 



13:15 és adott a kulcsszó, amely 

volt róla, a győzelem az Istentõl van; a bátor 

és a választás fiatal férfi bement a királyi sátor mellett 

éjszaka, és megölte a kemping körülbelül négyezer férfiak, és 

a chiefest az elefántok, hogy voltak vele. 

13:16, és végül hogy a tábor a félelemmel telt és 

zűrzavar, és elméne jó sikerrel. 

13:17 ez történt a szünetet a napon, mert 

a védelem az Úr segített neki. 

{13:18} Most amikor a király vette egy kis ízelítőt a 

férfiasság a zsidók, ment arról szól, hogy a mentességek által 

politika, 

{13:19} és Bethsura, ami felé vonultak a 

erős tartsa a zsidók: de azt állították, hogy a repülés, nem 
sikerült, és 

elveszett a férfiak: 

13:20 a Júdás volt szállítani, nekik, hogy benne voltak 

ilyen dolgokat, mint volt szükség. 

{13:21} de Rhodocus, aki a zsidók fogadó, 

nyilvánosságra hozni a titkot, hogy az ellenséget; Ezért volt 



megkereste, és amikor már kaptunk neki, hogy tegye rá a 

börtönben. 

{13:22} a király kezelik őket, a Bethsum a 

második alkalommal adta a kezét, vette a barátait, eltávozott, 
harcolt 

a Júdás volt leküzdeni; 

{13:23} Heard a Filep, aki megmaradt a ügyek 

Antioch, kétségbeesetten volt bent, zavarodott össze, intreated 
az 

Zsidók, benyújtott magát, és megesküvék, minden azonos 
feltételek mellett, 

egyetértett velük, és a felajánlott áldozat, tiszteletben tartja a 

templom, és az a hely, kedves foglalkozik 

{13:24} és elfogadott, valamint a Makkabeus, tette 

fő kormányzó a Ptolemaisz nektek a Gerrhenians; 

{13:25} Ptolemaisz jött: az emberek ott gyötrődtek 
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a szövetségek; mert megrohamozta, mert ők akar 

érvénytelenné teheti-e a szövetségek: 

{13:26} Lysias elmentem a bírói széken, mint mondta 

mint védelmében az oka lehet meggyőzni arról, 



kibékítette, tette őket is érintett, visszatért Antioch. 

Így ment megérintette a király jön, és távozik. 

{14:1 után három évig volt Júdás közölte, hogy 

Demetrius Szeleukosz, miután belépett a haven által fia 

a Tripolis egy nagy hatalommal és a haditengerészet, 

{14:2} venni az országot, és megölt Antiokhosz, és 

László a védő. 

{14:3} most egy Alcimus, aki főpap volt, és 

volt szennyezték magát szándékosan az időkben a keveredés 

együtt, látta, hogy semmiképpen sem tudta megmenteni 

ő maga, sem bármely további férhetnek hozzá a Szent oltár, 

{14:4} jött a száz és egy király Demetrius 

és az ötvenedik év, bemutató néki egy korona arany és a 

Tenyér, és szintén az ágak, ünnepélyesen, amellyel 

a templom: és így azon a napon tartott a béke. 

{14:5} Habár ütött a lehetőséget, hogy további, a 

ostoba enterprize, és hogy hívják a Tanács 

Demetrius, és kérte, hogy a zsidók állt érintett, és 

Mi célja, azt válaszolta, ahhoz: 

{14:6} azok a zsidók, hogy az úgynevezett Assideans, amelynek 



kapitány Júdás Makkabeus, táplálja a háború és a lázító, 

és nem engedi meg a többi, a béke. 

{14:7} tehát én fosztanak meg az enyém ősei 

Megtiszteltetés számomra, úgy értem, a Főpapság, most jöttem 
ide: 

{14:8} első, bizony az őszinte gond van, a dolgok 

kapcsolatos a király; és Másodszor, még az, hogy kívánom 

a jó, az enyém a saját honfitársai: a nemzet, a 

keresztül a unadvised foglalkozik, őket nem kis nyomor 

aforersaid. 

{14:9} tehát, Ó király, látta, hogy ismered mindezen 

dolgok, legyen óvatos, az ország és a nemzet, amely 

préselt minden oldalon, a kegyelem szerint, hogy 

könnyen shewest szólt minden. 

{14:10} Júdás sokáig él,-a ' nem lehetséges, 

az állam legyen csendes. 

{14:11} Ez Alighogy szólt neki, de mások 

a király meg, hogy ártó szándékkal összevetni, Júdás, volt 

több füstölő Demetrius. 

{14:12} és haladéktalanul hívja a Nikanor, aki már 



mester az elefántok, és így ő kormányzó 

Júdea, kiküldte őt, 

{14:13} megparancsolja neki, hogy megölje Júdás, és scatter 

őket, hogy voltak vele, és hogy Alcimus főpap 

a nagy templom. 

{14:14} majd a pogányok, hogy menekült ki a Júdea 

Júdás, jött a Nikanor állományok, gondolkodó-a kárt és 

csapások ot a zsidóknak, hogy a jólét. 

14:15 Most amikor a zsidók meghallott-ból Valentin barátait 
jön, 

és, hogy a pogányok voltak fel ellenük, akkor öntött a föld 

fel a fejét, és a vele készült könyörgés volt 

letelepedett népe örökké, és aki mindig helpeth ő 

része egy megnyilvánulása az ő jelenlétét. 

{14:16} a parancsolat, a kapitány így azok 

straightways eltávolítja onnan, és közelébe 

őket a város Dessau. 

{14:17} most Simon, Júdás testvére, csatlakozott a csata 

a Nikanor, de volt kissé discomfited keresztül a 

hirtelen csend ellenségei. 



{14:18} Mindazonáltal Nikanor, a férfiasság meghallgatása 

Ezek voltak Júdás, és a courageousness, 

a hazáért harcolni kellett, durst nem próbálja meg, hogy az 
ügyet 

a kard. 

{14:19} tehát elküldte a rodoszi Poszeidóniosz, és Theodotus, 

és Mattathias, hogy a békét. 

14:20, amikor bevettek hosszú szaktanácsadás 

Ekkor és a kapitány volt a sokaság 

értenek meg, és úgy tűnt, hogy ők voltak az összes 

egy szem előtt tartva, hozzájárultak a szövetségek, 

{14:21} és kijelölt egy nap, hogy megfeleljen a együtt 

magukat: és amikor eljött az a nap, és széklet voltak készlet 
részére 

egyikük, 

{14:22} Ludas elhelyezett fegyveres férfi kész kényelmes 

helyek, nehogy néhány árulás kell hirtelen által alkalmazott 

az ellenség: így tették a békés konferencia. 

{14:23} most Nikanor abode Jeruzsálemben, és nem nem 

fáj, de küldött el az embereket, hogy jött, hogy néki pelyhesítő. 

{14:24} és nem szívesen volna Júdás a 



látvány: az ő szerelmes az ember a szíve 

{14:25} imádkozott, neki is, hogy a felesége, és nemz 

gyermekek: így házas, csendes volt, és volt ez az élet része. 

{14:26} de Alcimus, a szeretetet, hogy érzékelje 

Betwixt őket, és figyelembe véve a szövetségek melyek 

készült, Demetrius jött és azt mondta neki, hogy a Nikanor volt 

nem is érintett felé az állam; hogy pappá volt 

Júdás egy áruló a birodalmát, hogy a király utódja. 

{14:27} majd a király, hogy a düh, és provokálta a 

a vádak a leginkább gonosz ember írta Nikanor, 

jelezve, hogy ő volt sok elégedetlen a szövetségek, 

és megparancsolja neki, hogy ő kell küldeniük Makkabeus 

Minden sietség szólt Antioch fogoly. 

{14:28} mikor ez jött-hoz Nikanor hallását, ő volt 

sok rácáfolt maga, és keservesen vette hogy ő 

kell, hogy semmisnek a cikkek, amelyek állapodtak meg, a 

az ember, hogy sem hibája. 

{14:29} de nem foglalkozó ellen, mert a 

király, nézte az időt elérni ezt a dolgot, politika. 

{14:30} ellenére, mikor Makkabeus látta, hogy 



Nikanor kezdett durva néki, és hogy ő könyörgött 

neki inkább durván, mint ő volt szokás, észrevette, hogy az ilyen 

savanyú magatartás nem a jó jött, ő gyűjtött össze nem egy 

néhány emberét, és kivonta magát a Nikanor. 

{14:31} de a másik, tudván, hogy ő volt, nevezetesen 
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megakadályozta, hogy Júdás politika, jött be a nagy és Szent 

templom, és megparancsolta a papok, hogy kínáltak a 

szokásos áldozatot, hogy neki az ember. 

{14:32} és mikor ők megesküvék, hogy nem tudták 
megmondani 

ahol az ember volt, aki kereste, 

{14:33} kinyújtotta a jobb kezét, felé a 

templom, és egy eskü alatt tett ily módon: ha ti nem 

Ments meg Júdás, mint fogoly, majd meg a Isten temploma 

egyenletes-val a földön és le az oltár és 

egy említésre méltó templom Bacchus-szólt egyenesen. 

{14:34} után ezeket a szavakat, eltávozott. Majd a papok 

felemelte a kezüket, ég felé, és könyörgött neki, hogy 

volt valaha egy védő nemzete, mondván, ily módon; 



{14:35} te, Uram, minden dolog, hast, akiknek a 

semmi, voltál örömmel nyugtázza, hogy a templom a te üdülő 

legyen köztünk: 

{14:36} ezért most, Uram Szent minden szentség, folyamatosan 

Ez a ház valaha szeplőtlen, amely az utóbbi időben, volt, 
tisztítani, és 

megáll minden hamislelkű száj. 

{14:37} most ott vádolták szólt Nikanor egy Razis, 

az egyik a vének, Jeruzsálem, egy szerető, hogy honfitársai 

és nagyon jó jelentés, egy ember, aki az ő kedves volt 

a zsidók apa hívott. 

{14:38} az a korábbi időkben, mikor keveredett nem 

magukat a pogányok, ő vádolt 

A judaizmus, és bátran jeopard a tested és az élet minden 

a vallás, a zsidók vehemency. 

{14:39} így Nikanor, hajlandó, hogy állapítsa meg a gyűlölet 
hogy ő 

a zsidóknak, ötszáz férfiak háború, hogy a fenti küldött csupasz 

fog neki: 

{14:40} mert úgy gondolta, azáltal, hogy neki, hogy a zsidók 

sokat fájt. 



{14:41} most amikor a sokaság volna a 

torony, és hevesen lebontva a bejárati ajtót, és Bernát 

hogy a tűz éget, aki kész arra, hogy kell hozni 

venni a minden oldalon amid kardját; 

{14:42} inkább, hogy férfiasan, meghal, mint hogy dolgozzon 
kiválasztása 

a kezébe a gonoszok, bántalmazott eltérő módon 

beseemed nemes születése: 

{14:43}, de hiányzik a stroke a sietség, a 

sokaság is rohanó belül az ajtók, szaladt bátran fel 

a falon, és öntött magának férfiasan között a 

legvastagabb őket. 

{14:44} de ők gyorsan ad vissza, és egy hely, hogy 

készült esett le a közepén semmisnek helye. 

{14:45} Mindazonáltal, bár volt még levegőt belül 

neki, hogy gyulladt, a harag, ő nőtt fel; és mégis ő 

vér tört ki, mint egy masszírozó a víz, és a sebek voltak 

gyötrelmes, még ő spárgagombolyog átmenő a közepén a 
tömegben; és 

a meredek szikla, állva 

{14:46} ha a vére volt, most nagyon ment, ő 



tisztított ki a gyomrán, és figyelembe őket a mindkét kezében, 

ő öntött őket fel a tömegben, és a hívó az Úrra, a 

élet és a szellem, hogy vissza neki azok újra, így halt meg. 

{15:1} de Nikanor, hogy Júdás és a társaság meghallgatása 

voltak az erős helyeken a Samaria, azzal az elhatározással, 
nélkül 

a szombatot meg rájuk veszélyt. 

{15:2} Mindazonáltal a zsidók, hogy voltak kénytelenek menni 

vele, azt mondta, O elpusztítani nem oly kegyetlenül és barbár, 
de 

Megtiszteltetés számomra, hogy azon a napon, amely azt, hogy 
mindent lát, kinek ad 

Megtiszteltetés szentség mindenekelőtt a napokat. 

{15:3}, akkor a legtöbb kellemetlen nyomorult követelte, ha 

volt egy hatalmas a mennyben, és megparancsolta, hogy a 

szombatot tartják. 

{15:4} és amikor azt mondta, nem a mennyben van egy élő 

Uram, és hatalmas, aki megparancsolta a hetedik napon, hogy 

tartani: 

{15:5} akkor azt mondta, a másik, és én is hatalmas 

föld, és a parancs, hogy fegyvert, és a király 



üzleti. Még szerezte, hogy nem ő gonosz fog tenni. 

{15:6} így Nikanor meghaladja a büszkeség, gőg 

határozza meg, hogy hozzanak létre egy publick emlékmű a 
győzelem 

Júdás, és azokat, akik vele voltak. 

{15:7} de Makkabeus volt valaha biztos bizalmat, hogy a 

Úr segít neki: 

{15:8} tehát intette a népét, hogy ne a félelem az 

jön a pogányok ellen őket, de ne feledje, hogy a 

Segítség ami a korábbi időkben már kapott ég, 

és most, a győzelem és a támogatás, ami el fog jönni 

nekik az a mindenható. 

15:9 és annyira megnyugtató őket ki a törvény és a 

próféták, és ráadásul elhelyezés őket-ban mind a harcok, 

megnyerték a fent tette őket vidámabb. 

15:10 és mikor ő volt felkavarta az elméjüket, adta 

nekik a díjat, shewing őket therewithall a hazugság 

a pogány, és eskü megszegése. 

{15:11} így ő fegyveres minden egyikük, nem annyira 

a védelmi pajzs és spears, mint kényelmes és 



jó szó: és mellette, hogy, azt mondta nekik egy álom, méltó 

hinni lehet, mint kellett volna, ha így valóban, amely nem a 

kicsit örülni nekik. 

{15:12}, és ez volt a látása: hogy Onias, aki 

főpap, egy erényes és egy jó ember, a tiszteletes 

beszélgetés, szelíd állapotban, jól beszélt is, és 

gyakorolja a feltartotta a gyermek minden pontján az erény, 

kezét az egész test, a zsidók imádkozott. 

{15:13} ez megtörtént, a mint módon ott megjelent egy ember 

a szürke, és meghaladja a dicsőséges, ki volt az a 

csodálatos és kiváló felség. 

{15:14} majd Onias válaszolt, mondván, ez egy szerető 

a testvérek, akik jócselekedeteket sok, az emberek, és a 

Szent város, a próféta az Isten, Jeremiás. 

15:15 whereupon Jeremiás eléjük a jobb keze 

Júdás adta a kardot, az arany, és így szólt így, 

{15:16} ez a Szent kard, egy ajándék Istentől, hogy a 

melyik a te száddal seb az ellenfelek. 

{15:17} így hogy is vigasztalt a szavak 
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Júdás, ami nagyon jó, és keverjük őket akár képesek voltak 

bátorság, és ösztönözze a szívét a fiatal férfiak, hogy 

határozza meg, nem pitch a camp, hanem bátran, beállítása 

őket, és férfiasan, hogy megpróbálja az ügy-konfliktus, mert a 

város és a szentély és a templom voltak veszélyben. 

{15:18} az ellátást, hogy került a feleségeiket, és a 

a gyermekek, testvérek, és a srácok, volt a legkisebb számla 

velük: a legnagyobb és legfontosabb félelem volt, de a 

Szent templom. 

{15:19} is voltak a városban elvitték nem a legkevésbé 

érdekel, hogy zavarta a konfliktus külföldön. 

15:20 és most, amikor mint az összes nézett, mi legyen a 

próbaverzió, és az ellenségek voltak már közelébe, és a 
hadsereg 

értékben állapították meg a tömb, és a vadállatok kényelmesen 
elhelyezni, és a 

lovas készlet-szárnyak, 

{15:21} Makkabeus látta a jön a sokaság, 

és a búvárok készítmények, páncél, és a háború tombolását 

a vadállatok, kinyújtotta a kezét az égre, és 

felszólította az Úr munkálkodik az csodája, tudva, hogy 



győzelem jön nem a fegyverek, de még így jónak, hogy 

neki, ád ez ilyen, érdemes: 

{15:22} tehát az ima mondta, ily módon; 

Uram, te tetted küld angyalod Ezékiást idejében 

Júdea királya és a fogadó Szanherib tetted megölik egy 

száz nyolcvan és ötezer: 

{15:23} tehát most is, Uram, a menny, Küldj egy 

jó angyal előttünk, a félelem és a rettegés nekik; 

{15:24} és az lehet, hogy te kar keresztül kell 

a terror sújtotta, hogy jön a Szent néped ellen 

káromolják. És ő így végződött. 

{15:25} majd Nikanor, és azt is vele jött, hogy 

előre trombitákat és a dalt. 

{15:26} de Júdás és cége találkozott a 

meghívása és imádság az ellenségeket. 

{15:27} úgy, hogy a harcok a kezüket, és imádkozik 

a szívüket Istennek, hogy megölte, nem kevesebb, mint 
harminc és 

ötezer ember: a keresztül a megjelenése az Isten hogy 

nagyban bankrablókat. 



{15:28} Most amikor a csata volt, újra visszatér 

örömében tudták, hogy Nikanor feküdt holtan a hám. 

{15:29}, akkor egy nagy kiáltás és a zaj, 

dicsérték a mindenható, a saját nyelvükön. 

{15:30} és Júdás, aki valaha is volt a vezető védő, 

a polgárok, mind a test és elme, és aki továbbra is a 

szerelem felé honfitársai egész életében, megparancsolta, hogy 

Strike ki Valentin barátait fejét és a kezét a vállán, 

és azokat Jeruzsálembe. 

{15:31}, amikor ő ott volt, és hívják őket, az ő 

nemzet együtt, és a papok az oltár előtt, ő küldött 

számukra, hogy a torony, 

{15:32} és cselekedtem őket aljas Nikanor fejét, és a 

hogy istenkáromló, amely büszke kérkedik volt keze 

kinyújtotta a Szent templom, a mindenható ellen. 

15:33 és mikor volt kivágták a nyelvét, hogy 

istentelen Nikanor, megparancsolta, hogy meg kell adni, hogy a 

a baromfi-szalmonellózis, és leteszi a jutalmat az ő darab 

őrület a templom előtt. 

{15:34} így minden ember dicsérte az ég felé a 



dicsőséges úr, mondván: áldott legyen aki megtartotta saját 

hely szeplőtlen. 

{15:35} ő akasztott is Kriszta barátait fejét a toronyban, 

egy egyértelmű és nyilvánvaló jel minden az Úr segítségével. 

{15:36} és azt rendelte el, mindezt egy közös határozat 

semmi esetre sem hagyja, hogy azon a napon át nélkül 
ünnepélyesen, hanem, hogy 

ünneplik a harmincadik nap a tizenkettedik hónap, amely a 

Szíriai nyelv neve Adar, a nap előtt Mardocheus' 

nap. 

{15:37} így ment ez Nikanor: és attól az időtől kezdve 

oda a zsidók volna a város hatalmukat. És itt is 

Befejezem. 

{15:38} és jól tettem, és mint illik a 

történet, az én kívánt, hogy: de ha karcsún és közepesen, 

azt, hogy amit lehetett elérni, szólt. 

{15:39}, mert az fájdalmas bort inni, vagy víz egyedül; 

és ahogy bor keveredtek a víz kellemes, és gyönyörködik 

az íze: még így is szépen keretezett beszéd gyönyörködik a 
fülébe 

nekik, hogy olvassa el a történetet. És itt kell véget 
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