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2 Maccabees 

Maccabees otrā grāmata 

{Brāļi, ka Jeruzalemē un ebrejiem 1:1} 

Jūdejas zemē vēlēšanās, sacīja brāļi, ebreji, kas ir 

visā Ēģipte veselību un mieru: 

{1:2} Dievs ir žēlīgs sacīja, un viņa atceras 

derību, ka viņš ir darījis ar Abraham Isaac un Džeikobs, viņš 

uzticīgs darbiniekiem; 

{1:3} un dos jums visu sirdi, lai kalpotu viņam un izpildīt viņa 

būs labi, drosmi un mieru prātu; 

{1:4} un atvērtu savu sirdi viņa tiesību un 

baušļus, un nosūtīsim jums mieru, 

{1:5} un dzirdēt jūsu lūgšanām, un ir viens ar jums, un 

jūs nekad nepametīs nemiera. 

{1:6}, un tagad mums būtu šeit lūdzu Dievu par tevi. 

{1:7} Cikos, Demetrius valdīja ar simt 

threescore un devītajā gadā ebrejiem rakstījām šurp pie jums, 



problēmas, kas nāca pār mums šajos gados no ekstremitātes 

reize, kad Jason un viņa uzņēmums, tāpēc sadumpojās no Svētā 

zemes un Karaliste, 

{1:8} dega terases un novietni nevainīgu asiņu: 

tad mēs lūdza unto Lord, un tika uzklausīti; mēs piedāvājām 

arī upurus un smalku miltu, aizdedza lukturi un iestatīt 

tālāk klaipi. 

{1:9} un tagad redzēt jūs paturēt tabernākuli, svētku 

mēneša, Casleu. 

{1:10} savā simts četrreiz pa divdesmit astotajā gadā, 

cilvēki, kas bija Jeruzalemē, Jūdejas un Padome 

Jūdas, nosūtīja apsveikumu un veselība, unto Aristobulus, 
karalis 

Ptolemeus' saimnieks, kurš bija krājumu atjaunošanai svaidīja 

priesterus un jūdiem, kas bija Ēģiptē: 

{1:11} Insomuch jo Dievs darījis mums piegādā no lielās 

briesmām, mēs viņam pateikties ļoti, kā ir bijuši cīņā pret 

karalis. 

{1:12} jo viņš uzmeta tiem, kas cīnījās ar Svēto 

pilsēta. 



{1:13}, kad vadonis bija nonākt Persijā, un 

ar viņu armiju, kas šķita neuzvarams, viņi ir krituši 

templis, Nanea ar Nanea ir priesteri viltu. 

{1:14} pēc Antiochus, it kā viņš varētu apprecēt meiteni, 

stājās vieta un viņa draugi, kas bija kopā ar viņu, lai 

saņem naudu pūrs nosaukumu. 

{1:15} ko kad Nanea priesteri bija izvirzīti, 

un viņš bija noslēdzis ar mazu uzņēmumu kompass 

Tempļa, tie izslēdz templis, tiklīdz Antiochus 

bija iekšā: 

{1:16} un ateja durvju, jumta atvēršana, tie iemeta 

akmeņiem kā thunderbolts un notrieca kapteinis, 

hewed tos gabalos, cirta nost galvas un nodot tos 

tiem, kas bija bez. 

{1:17} laimīgs būt mūsu Dievs visas lietas, kas darījis 

piegādātas līdz neticīgs. 

{1:18} tāpēc, tā kā mēs tagad mērķtiecīga, lai saglabātu 

temple pēc pieciem un divdesmitā attīrīšanas 

dienā mēneša Casleu, mēs domāja, ka vajadzīgi, lai apliecinātu 

jums to, ko jūs arī varētu glabāt, kā svētku 



tabernākuli, un uguns, kas bija devuši mums, kad 

Neemias piedāvā upuri, pēc tam, kad viņš bija builded 

templi un altāra. 

{1:19}, kad mūsu tēvi tika aizvesti uz Persiju, 

priesteri, kas tad bija dievbijīga bija uguns altāra 

līksmoju, un paslēpa dobu vietu bedre, bez ūdens, 

Ja viņi tur ir pārliecināts, tāpēc, ka vieta bija zināms visiem 

vīrieši. 

{1:20} tagad pēc daudziem gadiem, kad tas Dievam, 

Neemias, kas tiek sūtīts no persiešu, karalis vai sūtīt 

Šie priesteri, kas bija slēpis to uguns pēcteči: bet, kad 

viņi mums pastāstīja, viņi konstatēja, ka nav uguns, bet biezs 
ūdens; 

{1:21} tad pavēlēja viņam tos izstrādāt, un 

nogādājiet to; un kad upurus bija noguldīta uz Neemias 

norīkoja priesteri, lai apkaisīt koksni un lietas 

ar ūdeni, kas izpildsekretāram. 

{1:22}, kad tas tika darīts, un pienāks laiks, 

saule spīdēja, kas bija iepriekš noslēpies mākonī, 

liels uguns uzliesmoja, tāpēc, ka katrs vīrietis brīnījās. 



{1:23} un priesteru lūgšanu vienlaikus upuris 

bija patērē, es saku, gan priesteriem un visiem pārējiem, 

Jonathan sākumu un atpūtu, atbildot uz thereunto, kā 

Neemias izdarīja. 

{1:24} un lūgšana bija pēc šādā veidā; Ak, kungs, 

Kungs Dievs, radītājs, par visām lietām, kas mākslas baismīgs un 
spēcīgs, 

taisns un žēlsirdīgs, un vienīgais un debess Ķēniņu, 

{1:25} tikai giver visas lietas, tikai vienkārši 

Visvarenais Dievs un mūžīgo, tu, kas deliverest Izraēlu no visām 

nepatikšanas, didst izvēlēties tēvi un svētīt viņus: 

{1:26} saņemt upurēt par tavu veselu tautu Izraēlu, 

un saglabātu tavs paša daļu un svētīt to. 

{1:27} savākt tos kopā, kas ir izkaisīti no mums, 

piegādāt tos, kas kalpo vidū pagāns, skatīties uz tiem 

kas ir nicināts riebās un ļaujiet pagāns zina 

ka tu esi mūsu Dievs. 

{1:28} sodīt tos, kas mūs apspiest un ar lepnumu mums darīt 

nepareizi. 

{1:29} augu Tava tauta atkal tavu svētu vietu, kā Mozus 



runā. 

{1:30} un priesteri dzied Pateicības psalmus. 

{1:31} tagad, kad upuris bija patērēts, Neemias 

pavēlēja ūdeni, kas bija pa kreisi, lai izlej uz lielā 

akmeņi. 

{1:32}, kad tas tika darīts, bija uzliesmoja liesma: 

bet tas bija patērēts gaismā, ka shined no altāra. 

{1:33} tā, kad šis jautājums bija zināms, bija teicis 

karalis, Persijā, kas tajā vietā, kur priesteri, kas bija 

veda projām bija slēpis uguns, ūdens un kas parādījās 
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Neemias ar to attīra upurus. 

{1:34} tad karalis, inclosing vietā, deva Svētā, 

pēc tam, kad viņš mēģināja šo jautājumu. 

{1:35} un karalis pārņēma daudzas dāvanas un apveltīts 

pantu, par tiem, kuriem viņš varētu iepriecināt. 

{1:36} Neemias un aicināja šo lietu Naphthar, kas ir 

tik daudz par to, teiksim, tīrīšana: bet daudzus cilvēkus sauc par 
Nefija. 

{2:1} tas ir atrodams arī ieraksti, ka Jeremy 



pravietis pavēlēja tiem, kas tika veiktas prom no 

uguns, kā to darījis jau apzīmēta: 

{2:2} un kā tas pravietis, ņemot vērā tās 

likumu, uzticēja neaizmirst baušļus 

Kungs, un ka tie būtu nav pieļāvusi kļūdu savā prātā, kad viņi 

skatīt attēlus, sudraba un zelta, ar to rotājumi. 

{2:3} un ar citiem šādas runas viņš exhorted tos, 

ka likums nevar atkāpties no savas sirdis. 

{2:4} tā arī atrodas pašā rakstveidā, ka 

pravietis, tiek brīdināts par Dievu, komandēja Tabernakla 

šķirstā iet ar viņu, kā viņš devās tālāk uz 

kalns, kur Mozus uzkāpa un redzēja mantojuma 

Dievs. 

{2:5} un kad Džeremijs nāca turp, viņš atrada gravā 

alā, kur viņš nolika Tabernakla un šķirstā, un 

vīraks, altāris un tāpēc apstājās durvis. 

{2:6} un daži no tiem, kas sekoja viņam atnāca, lai atzīmētu 

ceļu, bet viņi nevar atrast to. 

{2:7} ko, kad Džeremijs uztverts, viņš vainoja viņus, 

sakot, runājot par šo vietu ir zināms līdz brīdim, kad 



ka Dievs savākt cilvēkus atkal kopā un saņemt tos 

unto žēlastību. 

{2:8} tad dara lords shew viņiem šīs lietas, un 

godības kunga norāda, un mākoņi tāpat, kā tas bija 

shewed saskaņā ar Mozu, un kad Zālamana vēlēšanās, kas 

vieta, kur varētu honourably svētīts. 

{2:9} tā arī paziņoja, ka ir gudrs, viņš piedāvāja 

upurēt par centību un apdares templis. 

{2:10} un kad Mozus lūdza unto Lord, uguns 

atnāca uz leju no debesīm un patērē upurus: pat 

Tātad arī lūdza Solomons, un uguns, kas nāca no 

debesīs, un patērē sadegušo piedāvājumus. 

{2:11} un Mozus teica, jo grēks piedāvājums netika 

ēst, tā bija patērēts. 

{2:12} tāpēc Zālamana tur šīs astoņas dienas. 

{2:13} pašas lietas tika ziņots arī rakstiem 

un komentāri Neemias; un kā viņš dibinātāji 

bibliotēka, kas apvienojušies karaļi, aktu un 

pravieši, un David un epistles kings 

par Svētās dāvanas. 



{2:14} līdzīgā veidā arī Jūdas apkopojuši visus 

tās lietas, kas tika zaudēts sakarā ar karu, mums bija, un 

tie paliek kopā ar mums, 

{2:15} wherefore ja ye. pantu, ir nepieciešams nosūtīt dažas 

atnest tos šurp pie jums. 

{2:16} tā, kā mēs tad gatavojaties svinēt 

attīrīšanas, mums ir rakstīts jums un jūs dara labi, 

Ja jūs turēt pašu dienu. 

{2:17} mēs ceram arī, ka Dievs, kas piegādā visu savu 

cilvēki, un deva viņiem mantojumu un Karaliste, un 

priesteriem un patvērumu, 

{2:18} solīto likumā drīzumā būs žēlastība 

pār mums, un mums savākt kopā no visas zemes zem 

debess Svētā vietā: viņš darījis mūs no piegādātu 

lielas rūpes un darījis jāattīra vieta. 

{2:19} tagad, kā par Jūdas Maccabeus, un viņa 

brāļi un liels templis, attīrīšanas un 

veltījums no altāra, 

{2:20} un karos pret Antiochus Epiphanes, un 

Eupator dēlu, 



{2:21} un manifesta apzīmējumu, kas nāca no debesīm 

sacīja tiem, kas paši vīrišķīgi izturējās ar viņu goda vārdu 

par jūdaismu: tāpēc, ka ir tikai dažas, viņi pārspēja 

visā valstī un dzenāja barbariskiem ļaudis, 

{2:22} un atkal atguvusi Tempļa slavens visu 

pasaules galā, pilsētu atbrīvoja un atstāja negrozītu likumu kas 

gāja pa, Lord ir žēlīgs sacīja viņiem ar 

visu labu: 

{2:23} visas šīs lietas, es saku, deklarēšanas, Jason 

Kirēnā piecas grāmatas, mums būs pārbaude, saīsināt vienā 

Sējums. 

{2:24} par izskatīšanu bezgalīgi daudz, un 

grūtības, ko tās konstatē, ka vēlme ielūkoties 

narrations, kas stāsta par dažādu jautājumu, 

{2:25} mums ir jāuzmanās, ka tie, kas lasīs var 

ir prieks, un ka tie, kas vēlas apņemties 

atmiņa var būt vieglumu un ka jāņem vērā visas kuras rokās tā 

nāk varētu būt peļņas. 

{2:26} tāpēc, lai mums, kas ir veikti pēc mums, tas 



sāpīgu darbaspēka, abridging, tas nebija viegli, bet jautājums 
par 

sviedri un skatoties; 

{2:27} pat tad, kad pienācis unto viņam nav vieglumu, kas 
prepareth 

banketu un seeketh ieguvums no citiem: vēl par 

pleasuring daudzu mēs darīsim labprāt šo lielas sāpes; 

{2:28} atstājot autoram precīzu apstrādi katru 

īpaši, gan labouring sekot noteikumiem 

prasīto saīsināt. 

{2:29} par kā jaunu māju meistars celtnieks jāsāk rūpēties 

visa ēka; bet tas, kas undertaketh, lai iestatītu to ārā, 

un krāsu, nedrīkst meklēt fit lietas par ziediem 

pantu: pat tā, es domāju, ka tas ir ar mums. 

{2:30} stāvi uz katru punktu un iet pār lietām, pie 

liela, un būt ziņkārīgs ziņām, belongeth uz pirmo 

stāsta autors 

{2:31}, bet lai izmantotu īsuma un izvairīties no daudz labouring 

darbu, ir jāpiešķir viņam, kas padarīs 
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abridgment. 



{2:32} te tad mēs sāksim stāstu: tikai pievienojot 

tādējādi daudz kas darījis teica, ka tas ir muļķīgi 

lieta, lai padarītu garš prologa un īss stāsts 

pats par sevi. 

{3:1} tagad, kad Svētā pilsēta bija apdzīvota ar visām 

mieru un tiesību aktiem, tika turēti ļoti labi, jo ir 

dievbijība Onias augstais priesteris un viņa naids pret 

ļaunprātību, 

{3:2} tas notika pat karaļi bija 

goda vieta, un stiprina templis ar savu labāko 

dāvanas; 

{3:3} Insomuch ka Seleucus Āzijas savu ieņēmumu 

Bare visas izmaksas, kas pieder upurus servisa. 

{3:4}, bet viena cilts, Benjamin, kurš bija Simon 

veiktas gubernators templis, izkrita ar augstā priestera 

par traucējumu, pilsētā. 

{3:5} un kad viņš nespēja pārvarēt Onias, viņš gat viņu 

Apollonius Thraseas dēlu, kurš pēc tam bija gubernators 

Celosyria un Phenice, 

{3:6} un viņam pateicu, ka valsts kase Jeruzalemē bija pilna 



bezgalīgā summu naudas, tāpēc ka daudziem to 

bagātība, kas nebija ne attiecas uz upurus konta, 

bija neskaitāmi un ka tas bija iespējams panākt visu 

karaļa rokas. 

{3:7} tagad kad Apollonius nāca karalis, un bija 

shewed viņam naudu, apliecinot viņam bija likts, karalis 

izvēlējās, Heliodorus viņa kasieris un nosūtīja viņu ar 

bauslis, lai viņam foresaid naudu. 

{3:8} Tātad tūlīt Heliodorus ņēma viņa brauciena; zem 

krāsu, apmeklējot pilsētas Celosyria un Phenice, bet 

patiešām, lai panāktu karaļa mērķi. 

{3:9} un, kad viņš bija jānāk uz Jeruzalemi, un bija 

cienīgi saņēma no pilsētas augstais priesteris, viņš teica 

viņam kādas izlūkošanas bija devis naudu un paziņoja 

kālab viņš nāca un lūdza, ja šīs lietas ir tik patiesi. 

{3:10} tad augstais priesteris viņam pateicu, ka bija tik 

uzlika uz augšu par atvieglojumu atraitnēm un tēva naudu 

bērni: 

{3:11} un ka daži no tā piederēja Hircanus dēls 

Tobias, cilvēks ar lielu cieņu un ne tik kas nelabs 



Simon bija dezinformēta: summa apliecinot visiem bija četri 

simti sudraba un zelta divsimt talanti: 

{3:12} un ka šķita gluži neiespējami, ka tik 

netaisnības, kas jādara sacīja tiem, kas to izdarījusi 

vietu, un majestātiskumu un neaizskaramas svētumu 

svētumu Tempļa, izmaksājis pāri visai pasaulei. 

{3:13} bet Heliodorus tāpēc, ka, Valdnieka 

bauslis viņam iedevusi, teica, ka jebkurš gudrs tas ir jābūt 

ienests karaļa valsts kasē. 

{3:14} lai tajā dienā, kurā viņš iecelts viņš ieradies lai 

pasūtīt šo jautājumu: kāpēc nebija neviena maza mokas 

visā visu pilsētu. 

{3:15} bet priesterus vājināja sevi pirms 

altāra savu priesteri ietērpus sauc sacīja debesīm pēc 

viņam, ka likums attiecībā uz lietām, kas dots, lai viņš tur, 

viņi droši jāsaglabā šāda kā pastrādājis 

tām jātur. 

{3:16} tad whoso bija ienākuši augstā priestera, sejas, 

tas būtu ievainots viņa sirds: par viņa sejā un 

viņa krāsa mainās deklarēto ievešanas mokām viņa 



prātā. 

{3:17} jo vīrietis bija tik compassed ar bailēm un 

struktūras šausmu, ka viņiem manifestu, kas izskatījās 

uz viņu, ko viņam tagad piederēja viņa sirdī skumjas. 

{3:18} citi ilga plūda ārā no savām mājām, lai 

vispārējā lūgšanas, jo vieta, kur nākt bija kā 

par necienīgu izturēšanos. 

{3:19} un sievietēm, girt sackcloth saskaņā ar to 

krūtis, abounded ielās un Jaunavas, kas bija 

tur ir ilga, daži pie vārtiem, un daži uz sienām, un 

citi skatījās pa logiem. 

{3:20} un veikt visas turēdama meiteņu rokas pret debesīm, 

lūgšanas. 

{3:21}, tad tas būtu žēl cilvēku redzēt, uz ko attiecas 

visu veidu visdažādākajiem un bailes no augstas 

priesteris ir izmisumā. 

{3:22} tad viņi aicināja saglabāt Visvarenais kungs 

lietas izdarījuši uzticības drošs un pārliecināts, ka tiem, kas 

tos ir izdarījis. 

{3:23} tomēr Heliodorus izpildīt to, kas bija 



izsludinājusi. 

{3:24} tagad, jo viņš bija tur klāt pats ar savu 

par valsts kases, Lord no stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem 
un Prince aizsargs 

par visu varu, kas radīja lielu parādība, tāpēc, ka viss, kas 

uzskata, ka ienākam kopā ar viņu bija pārsteigts par spēku 

Dieva dēļ, un zaudēja samaņu, bija iekaisis bail. 

{3:25} jo tur parādījās sacīja viņiem zirgs ar 

briesmīgi braucējs uz viņu, un rotāti ar ļoti godīgu 

pārklājumu, un viņš nikni metās, un cirta pie Heliodorus ar 

viņa priekškājām, un šķita, ka viņš, kas sēdēja uz zirga 

bija pilnīga iejūgs zelta. 

{3:26} Turklāt diviem citiem jauniem vīriešiem, kas parādījās 
pirms 

viņu, ievērojams spēks, izcilas skaistuma un comely 

apģērbā, kurš stāvēja viņu abās pusēs; un scourged, viņu 

nepārtraukti, un deva viņam daudz iekaisis svītras. 

{3:27} un Heliodorus pēkšņi nokrita pie zemes, un 

bija compassed ar lielu tumsā:, bet tie, kas bija ar 

viņu paņēma viņu un nolika viņu uz nestuvēm. 

{3:28} Tādējādi viņam, kas pēdējā laikā nāca ar lielu vilcienu un 



ar visiem modrību par minētajiem valsts kases, viņi veic, 

nespēj palīdzēt pats ar saviem ieročiem: un 

acīmredzami viņi atzina Dieva spēks. 

{3:29} viņš ar Dieva roka tika izsviests un gulēja 

mēms bez jebkādu cerību uz dzīvi. 

{3:30}, bet viņi slavē to kungu, kas brīnumainā kārtā bija 

godina savu vietu: par templi kas mazliet iepriekš 
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bija pilns ar bailēm un nepatikšanas, kad Visvarenais kungs 

parādījās, bija piepildīta ar prieku un prieks. 

{3:31} tad straightways dažiem Heliodorus' draugu 

Onias, ka viņš gribētu aicināt uz Visaugstā lūdza 

piešķirt viņam dzīvību, kas gulēja gatavs atmest spoku. 

{3:32} tā augstais priesteris, aizdomām, nedrīkstam arī būtu 
karalis 

misconceive, ka daži nodevība bija nodarījis 

Heliodorus ar jūdiem, piedāvātās upurēt par veselību 

cilvēks. 

{3:33} tagad kā augstais priesteris bija pieņemšanas izpirkšanu, 

šķita pats jaunietis ar vienu un to pašu apģērbu un 



stāvēja blakus Heliodorus, sacīdams: dot Onias augstais 
priesteris 

liels paldies, insomuch, tāpat kā viņa dēļ Kungs darījis piešķirt 

tev dzīvē: 

{3:34} un redzot, ka tu esi scourged no 

debesīs, deklarēt sacīja visiem vīriešiem Dieva vareno spēku. Un 

kad tie bija teikti šie vārdi, tie parādījās ne vairāk. 

{3:35} tā Heliodorus pēc tam, kad viņš bija piedāvājis upurēt 
sacīja 

Kungu un veikts liels solījumus, unto viņam, kas izglāba viņa 

dzīvi un sveica Onias atgriezās ar namatēvu karalim. 

{3:36} tad liecināja viņš visiem vīriešiem lielo darbu 

Dievs, kas ar savām acīm redzējis. 

{3:37} un kad karalis Heliodorus, kas varētu būt piemērots 

cilvēks ir jānosūta vēl kārtējo reizi uz Jeruzalemi, viņš teica, 

{3:38} ja tu esi jebkurš ienaidnieks vai nodevējs, nosūtīt viņu 
turp, 

un tu būsi saņemt viņam arī scourged, ja viņam aizbēgt ar 

viņa dzīve: par šajā vietā, bez šaubām; tur ir especial 

Dieva spēks. 

{3:39} jo viņš, kas dwelleth debesīs darījis viņa acīs par to, ka 



vieta un defendeth; viņš beateth un destroyeth tos 

kas nāk tas sāp. 

{3:40} un lietas, kas attiecas uz Heliodorus, un 

saglabājot valsts kases, izbira uz šāda veida. 

{4:1} Šī Simon tagad, no kuriem mēs runāja iepriekš, ņemot 

bijis nodevējs naudu un savas valsts slandered 

Onias, kā tad, ja viņš ha šausmās Heliodorus, un ir darba ņēmējs 

no šiem ļaunumiem. 

{4:2} tādējādi viņš treknrakstā, lai zvana viņam nodevējs, kas 
bija 

pelnījis pilsētas un piedāvāto sava tauta, un 

bija tik cītīgs likumu. 

{4:3}, bet kad to naidu gāja tik tālu, ka, veicot vienu no 

Sīmaņa frakcija slepkavības ir izdarīts, 

Redzot šo apgalvojumu, un tas draud {4:4} Onias 

Apollonius gubernators Celosyria un Phenice, kā 

dusmas, un palielināt Sīmaņa ļaunprātība, 

{4:5}, viņš devās pie karaļa, nebūtu viņa apvainotājs 

tautiešiem, bet meklē labu visiem, gan publick un 

privāta: 



{4:6} jo viņš ieraudzīja, ka tas ir neiespējami, ka valsts 

jāturpina kluss un Simon atstāt savu muļķību, ja vien 

karalis izskatījās thereunto. 

{4:7} bet pēc nāves Seleucus, kad Antiochus, 

saucamo Epiphanes saņēma Karalisti, Jason brālis 

Strādājis underhand ir augstais priesteris, Onias 

{4:8} daudzsološi sacīja karalis ar aizrunāšana trīs 

simti un threescore talantu, sudraba un citu 

ieņēmumi astoņdesmit talanti: 

{4:9} blakus, viņš solīja piešķirt simti un 

piecdesmit vairāk, ja viņš būtu varējis viņam licenci līdz vietai 

īstenot, un apmācībai līdz jaunatnes veidos, 

pagāns, un rakstīt tos Jeruzalemes nosaukums 

Antiochians. 

{4:10} ko, kad karalis piešķīra, un viņš bija 

iekļuvis roku noteikums, viņš tūlīt atveda viņa paša 

tauta Greekish modes. 

{4:11} un karaļa privilēģiju, kas piešķir īpašu labvēlību 

ebrejiem Jāņa tēvs Eupolemus, izmantojot 



vēstniece kurš devās uz romu labā saskaņā un atbalstam, viņš 
paņēma 

prom; un valdības, kas bija nolicis 

saskaņā ar likumu, viņš uzaudzis jaunu muitas pret 

likumu: 

{4:12} jo viņš uzcēla labprāt vietā izmantot saskaņā ar 

tornis pati un jauni priekšnieki atnesa viņam zem 

pakļaušana, un lika viņiem valkāt cepuri. 

{4:13} tagad tāds bija grieķu fashions, augstumu un 

pieaugums heathenish tikumu, caur pārsniegšana 

Jason, ka neticīgs palaidni un nav augstā profaneness 

priesteris; 

{4:14} priesteriem nebija nekādas drosmes, lai kalpotu ilgāk 

pie altāra, bet nicināja templi un novārtā 

upurus, steidza būt partakers par nelikumīgu 

pabalstu vietā izmantot, pēc tam, kad spēle Discus 

aicināja viņus tālāk; 

{4:15} nav sev uzstādījuši ar saviem tēviem, apbalvojumi, bet 

godības Grecians patika vislabāk. 

{4:16}, apliecinot iekaisis nelaime nāca pār viņiem iemesls: 



viņi bija tos savus ienaidniekus un avengers, kuru 

pielāgotu viņi sekoja tik dedzīgi un pie kuriem tie 

vēlama būtu tāpat kā visās lietās. 

{4:17} to nav viegls lieta darīt neģēlīgi pret 

Dieva likumiem: bet laiks šādu deklarē šos 

lietas. 

{4:18} tagad, kad spēle, kas tika izmantota jebkura ticība gadu 

tika uzturēta Tyrus klātesamība, karalis 

{4:19} šī nelaipns Jason īpašiem kurjeriem nosūtīta 

no Jeruzālemes, kas bija Antiochians, lai veiktu trīs 

simti sudraba upurēt Hercules, drachms 

un pat nesējus to likās, ka nav spējīgs dāvināt 

pēc upuris, jo tas nav izdevīgi, bet 

rezervēt citiem maksājumiem. 

{4:20} šo naudu, tad šajā sakarā nosūtītājam, bija 

iecelti Hercules' upuri; bet sakarā ar turētāju 

pantu, bija nodarbināts gallies veidošanā. 

{4:21} tagad kad Apollonius Menestheus dēls bija 

nosūtīts uz Ēģipti par karali Ptolemeus kronēšana 

Philometor, Antiochus, izprast viņu nebūtu labi 



ietekmēt viņa lietu, sniedz par savu drošību: 
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un tad viņš nāca Joppa, no un no turienes uz Jeruzālemi: 

{4:22}, kur viņš saņēma honourably, Jason, un 

pilsētā, un tika celta ar lāpu izkāpt, un ar 

liels shoutings: un tātad pēc tam gāja ar namatēvu, unto 

Phenice. 

{4:23} trīs gadus vēlāk Jason nosūtīts hercoga, 

iepriekšminētā Simon brālis, sedz naudas sacīja karalis, 

un likt viņam prātā dažus nepieciešamos jautājumus. 

{4:24}, bet viņš tiek celta ar karali, dalības 

kad viņš bija uzsvērti viņu krāšņās parādīšanās 

viņa varā, saņēma priesterības sevi, piedāvājot vairāk nekā 

Jason ar trīssimt talantus sudraba. 

{4:25} tik viņš atnāca pie karaļa mandāts, apvienojot 

nekas cienīgs augstā priestera, bet kam ar dusmām 

nežēlīgs tirāns un niknuma mežonīgs zvērs. 

{4:26} tad Jason, kurš bija vājinājusi savu brāli, 

tiek vājināta cita, bija spiests bēgt uz 

Ammonites valstī. 



{4:27} tā hercoga saņēma Firstisti: bet kā 

naudu, ko viņš bija apsolījis, karalis sacīja, paņēmis nav labs 

rīkojums par to, kaut arī Sostratis pils valdnieks to prasa: 

{4:28} jo unto viņam appertained vākšana 

muitas. Kālab viņi abi sauc pirms karalis. 

{4:29} tagad hercoga brāli Lysimachus, viņa atstāja 

vietā ar priesterības; un Sostratus pa kreisi kastes, kas bija 

Cyprians regulators. 

{4:30}, kamēr šīs lietas bija, to darot, viņi no plezna 

un Mallos sacelšanās, jo tie tika dota 

karaļa konkubīne, Antiochus sauc. 

{4:31} tad nāca karalis visus steiga, lai nomierinātu jautājumos, 

atstājot Andronīks, cilvēks ar iestādi, par viņa vietnieku. 

{4:32} tagad hercoga, pieņemot, ka viņš bija gotten 

izdevīgā laikā nozaga noteiktu kuģu zelta ārā no 

templis, un deva dažus no tiem Andronīks un daži viņam 

pārdod Tyrus un ap pilsētām. 

{4:33} ko kad Onias zināja par galvojuma, viņš norāja 

viņu, un pats aizgāja uz patvērumu pie Daphne, kas 

lieth, Antiochia. 



{4:34} wherefore hercoga, ņemot Andronīks atsevišķi, 

lūdzās, viņam nokļūt Onias rokās; kas tiek 

PĀRLIECINĀTAS, thereunto, un tuvojas Onias viltu, deva 

viņa labo roku ar zvērestu; un tomēr viņš bija nojautis 

Tomēr viņš pārliecināja viņu nākam no 

patvērumu: kam tūlīt viņš apklusti neatkarīgi no 

tiesiskuma telpu. 

{4:35} par kas izraisa ne tikai ebrejiem, bet daudzi 

arī citu tautu, bija liels sašutums, un bija daudz 

bēdājās par nepamatotu cilvēka slepkavību. 

{4:36} un karalis atbraukt vēlreiz no 

vietas par Cilicia, ebreji, kas bija šajā pilsētā, un 

dažas no grieķiem, ka riebās tas arī sūdzējās 

jo Onias nogalēja bez iemesla. 

{4:37} tādēļ Antiochus bija no sirds žēl, un 

pārcēlās uz žēlumu un raudāja, jo prātīgs un pieticīgu 

no viņa uzvedības, kas bija miris. 

{4:38} un to uzliesmoja niknumā, tūlīt paņēma 

tālāk Andronīks viņa purpursarkana un īres pie savas drēbes, un 

rezultātā viņam cauri visai pilsētai sacīja, ka ļoti vietā, 



Ja viņš ir izdarījis impiety pret Onias, tur pagriešanas 

viņš nolādēja slepkavu. Tādējādi kungs apbalvoti viņam viņa 

sods, jo viņš bija pelnījis. 

{4:39} tagad, kad daudz sacrileges bija notikusi 

pilsēta ar Lysimachus piekrišanu hercoga, un 

to augļu bija izplatīt ārzemēs, pūlis sapulcējās 

sevi kopā pret Lysimachus, daudzi kuģi 

zelts jau tiek nesti projām. 

{4:40} pēc kā parastie cilvēki, pieaug, un tiek 

piepildīta ar dusmas, Lysimachus bruņotie apmēram trīs 
tūkstoši 

vīrieši, un pirmo reizi sāka piedāvāt vardarbību; viena Auranus 
būtne 

vadītājs, cilvēks tālu aizgājuši gadi un ne mazāk ir muļķība. 

{4:41} viņi pēc tam redzēt Lysimachus, mēģinājums dažas 

tie nozvejoti akmeņu, daži klubi, citi ņemot saujas 

putekļi, kas bija nākamais pie rokas, nodot tos visus kopā pēc 

Lysimachus, un tie, kas nolikts tos. 

{4:42} Tādējādi daudzi no viņiem tie ievainoja, un dažas tās 

skāra zemi, un visi no tiem viņi spiesti bēgt: bet 

Runājot par sevi churchrobber, viņam tie nogalināti blakus 



valsts kase. 

{4:43} šos jautājumus, tāpēc tur bija apsūdzība 

pieglaudu hercoga. 

{4:44} tagad, kad karalis ieradās Tyrus, trīs vīri, kas 

tika nosūtīti no Senāta lūdzās iemesls viņam priekšā: 

{4:45} bet hercoga, tagad tiek notiesāts, solīja 

Ptolemee Dorymenes dot viņam daudz naudas, ja dēls 

viņš gribētu nomierināt karalis viņam pretī. 

{4:46} whereupon Ptolemee ņemot karalis sāņus uz 

konkrētu galeriju, kā tas bija līdz paelpot svaigu gaisu, atveda 
viņu līdzi uz būt 

vēl prātā: 

{4:47} Insomuch, ka viņš atbrīvots no hercoga 

apsūdzības, kas neatkarīgi no visa cēlonis 

resgalis: un tiem nabaga cilvēkiem, kuri, ja viņi bija teicis to 

cēlonis, jā, pirms skitiem, vajadzētu vērtēt 

nevainīga, tos viņš nolādējuši uz nāvi. 

{4:48} tādējādi tie, kas sekoja jautājums par pilsētu, un 

par cilvēkiem un svēta kuģiem, tomēr drīz pārcietusi 

nepamatotu sodu. 



{4:49} wherefore pat tie Tyrus, pārvietots ar naidu 

ka ļaunuma akts radīja tos aprok honourably. 

{4:50} un tā caur covetousness, no tiem, kas 

bija varas hercoga palika vēl iestādes 

pieaug ļaunprātība, un ir liels nodevis iedzīvotājiem. 

{5:1} aptuveni tajā pašā laikā Antiochus sagatavojusi savu otro 

reiss uz Ēģipti: 

{5:2} un pēc tam, kad tas notika, ka pa visu pilsētu, attiecībā uz 

telpas gandrīz četrdesmit dienas, un bija redzējis jātnieki 

palaižot gaisā audums zelta un bruņoti ar šķēpiem, 

piemēram, bandu kareivji, 
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{5:3} un karaspēks jātnieku vienību masīvā, iepazīstinot un 

darbojas viena pret otru, ar trīce, vairogus, un 

līdakas, rasējums ar zobeniem un liešana par visdažādākajiem 

šautriņas un mirdzoša zelta rotas un zirglietas no visiem 

kārto. 

{5:4} wherefore katrs cilvēks lūdzis, lai šo parādību 

varētu pagriezties pa labi. 

{5:5} tagad, kad bija aizgājis tālāk nepatiesas baumas, kā 



gan Antiochus bija miris, Jason bija vismaz 

tūkstoši vīriešu un pēkšņi lika uzbrukumu pie pilsētas; 

un tie, kas uzbruka sienas tiek laisti atpakaļ, un 

pilsēta uz nebēdu veikti, hercoga viņš bēga uz pils: 

{5:6} bet Jason pagriezt savu iedzīvotāju bez žēlastības, ne 

uzskatot, ka, lai saņemtu dienā, kad tos savas valsts 

būtu visvairāk nelaimīgs dienu viņam; bet viņi domā 

bija viņa ienaidnieki, un viņa tautiešiem, kam viņš 

iekarojis. 

{5:7} Howbeit, tas viss, ko viņš ieguvis nav Lihtenšteinas Firstisti 

bet par pēdējo saņemto kauns par savu nodevību, atlīdzību 

un laidās atkal Ammonites tālē. 

{5:8} beigās tāpēc viņš bija nelaimīgs atgriešanos, 

tika apsūdzēti pirms Aretas Arabians, karalis 

bēg no pilsētas uz pilsētu, īstenojot visi cilvēki, kas ienīst kā 

forsaker likumus un to nebija kaut kas pretīgs kā 

ienaidnieks atvērt savu valsti un tautiešiem, viņš bija izmetis ārā 

par Ēģipti. 

{5:9} tādējādi viņš brauca daudzi ārpus savas valsts 

bojā iet pensijā Lacedemonians, svešā zemē, 



un domādams tur atrast nosalušas, ņemot vērā viņa radi: 

{5:10} un tas, kas bija izmetis ārā daudz atraka nebija ne vēsts 

sērot, ne jebkura svinīgā bēru, ne 

ar viņa tēva kapa. 

{5:11} tagad, kad tas tika darīts ieradās pie karaļa 

auto, viņš nodomāja, Jūdeja bija tāpēc sadumpojās: un tad 

noņemot no Ēģiptes negants prātā, viņš ņēma city, ar 

spēkā no rokām, 

{5:12} un pavēlējis saviem vīriem kara nav, lai šādas rezerves 

kā viņi satikās un nogalēt, piemēram, devās uz mājām. 

{5:13} tādējādi tur bija nogalināšana jauniem un veciem, 
pieņemšanas 

prom no vīriešu, sieviešu un bērnu, slaying, Jaunavas un 

zīdaiņiem. 

{5:14} un iznīcināti telpā trīs 

visu dienu fourscore tūkstoši, apliecinot četrdesmit tūkstoši 

bija gājis bojā konfliktā; un pārdevis ne mazāk, nekā nonāvēts. 

{5:15} vēl nebija viņš ar šo saturu, bet uzskata, ka 

iedziļināties visvairāk svēts templis no visas pasaules; Hercoga, 

ka nodevējs likumiem, kā arī savā valstī, viņa ir 



rokasgrāmata: 

{5:16} un svēta kuģiem ar piesārņoto rokās, ņemot 

un ar pasaulīgā rokās, pavelkot uz leju lietām, kas bija 

ar citiem ķēniņiem veltīta palielināšanu un slavu un 

goda vietu, viņš deva viņiem prom. 

{5:17} un tik augstprātīgi Antiochus bija prātā, ka viņš 

kas tiek uzskatītas par kungs bija dusmīgs, bet par 

grēkus no tiem, kas dzīvoja pilsētā, un tādēļ viņa acīs bija 

nav uz vietas. 

{5:18}, bija tie nav agrāk ievietota daudzās 

grēkus, šis cilvēks, kā viņš bija klāt, tūlīt bija 

scourged un nodot atpakaļ no viņa pieņēmums, kā Heliodorus 

bija, kam Seleucus karalis nosūtīts skatīt valsts kase. 

{5:19} Tomēr Dievs neizvēlējās cilvēki 

tās vietas dēļ, bet te daudz tautas labā. 

{5:20} un tādēļ vietu, pats par sevi, kas bija partaker 

ar viņiem nelaime, kas notika ar valsti, nebija 

pēc tam zināmu kungs sūta priekšrocības: 

un, kā tas bija pamests sašutums par Visvarenais Dievs, tik 

vēlreiz liels kungs tiek piesaistīta, tā tika izveidota ar visām 



krāšņumā. 

{5:21} tad, kad Antiochus nesis no Tempļa 

tūkstoši un astoņi simti talantu, viņš aizgāja visi steiga 

unto Antiochia, weening lepnuma veikt zemes 

varētu pārvietoties, un jūras izbraucams ar kājām: tāds bija 

viņa prātā augstprātība. 

{5:22} un atstāja kaitināt valsts pilnvarnieki: pie 

Jeruzaleme, Philip a Frīģiskā savā valstī, kā arī 

tikumu barbariskiem vairāk nekā viņš, kas viņam tur; 

{5:23} un pie Garizim, Andronīks; un bez tam, 

Hercoga, kurš sliktāk nekā pārējie bija kailas smago roku 

pār iedzīvotājiem, kam ļaunprātīgu prātu pret viņa 

tautiešiem jūdiem. 

{5:24} nosūtīja arī šo neciešamo barvedis Apollonius 

ar diviem un divdesmit tūkstoši viņu komandēja armiju 

visiem tiem, kas bija labākais vecuma nogalēt, un pārdot 

sievietes un jaunākiem kārtošana: 

{5:25} kas nāk uz Jeruzalemi un izlikdamās, ka mieru, 

vai atvairīt līdz svēto dienā sabatu, pieņemot 



Ebreji, saglabājot svēto dienu, viņš pavēlējis saviem vīriem, lai 
rokas 

paši. 

{5:26} un tāpēc viņš tos, kas bija devusies uz pagriešanas 

svinēt sabatu un darbojas caur pilsētu ar 

lielu ļaužu pagriešanas ieročus. 

{5:27} bet Jūda Makabejs ar deviņiem citiem, vai 

thereabout, atsauca sevi tuksnesī, un dzīvoja 

pēc lopiem, ar viņa veidā kalnos 

uzņēmums, kurš baro par zālītes nepārtraukti, nedrīkstam 
viņiem vajadzētu būt 

partakers no piesārņojuma. 

{6:1} ne ilgi pēc tam, kad šis karalis nosūtīti veco vīru no 

Atēnās, lai piespiestu atkāpties no aktu ebrejiem viņu 

tēvi, un nevar dzīvot pēc Dieva likumiem: 

{6:2} un piesārņot arī templī Jeruzalemē, un lai 

to sauc Jupiter Olympius templis; un ka Garizim, 

Jupiter aizstāvis no svešiniekiem, kā viņi to vēlas, 

kavējos vietā. 

{6:3} nāk no šo resgalis sāpēja un 

smagi cilvēkiem: 



{6:4} templis bija piepildīta ar policistu un tīksminādamies par 
ko 

pagāniem, kas dallied ar harlots un bija saistīts ar 

ķēdē, svētvietām un turklāt sievietēm 

kas atveda no lietām, kas nav likumīga. 
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{6:5} altāra arī bija piepildīta ar profāns lietas, kas 

likums forbiddeth. 

{6:6} ne bija tā likumīgo vīru, lai saglabātu sabata 

dienas vai seno gavē, vai uzdoties pats vispār ir ebrejs. 

{6:7} un dienā no karaļa dzimšanas katru mēnesi viņi 

atveda ar rūgtu ierobežojums ēst upurus; un 

glabājot Bacchus strauji, ebreji bija 

spiests iet gājiens līdz Bacchus, veicot efeja. 

{6:8} Turklāt tur izgāja dekrētu kaimiņš 

pagāns, Ptolemee, ierosinājums pilsētās pret 

Ebrejiem, ka tie novērot pats veidos, un ir 

savus upurus partakers: 

{6:9} un whoso varētu neatbilst sevi uz 

pagāniem manieres vajadzētu nobendēt. Pēc tam varētu 



cilvēks ir redzējuši šo postu. 

{6:10} bija celta divas sievietes, kas bija 

apgraizīts saviem bērniem; kam, kad viņi bija atklāti veda 

noapaļot par pilsētas, babes, pie savas krūtis, nododot tās 

izsviests tos pārsteidzīgi no sienas. 

{6:11} un citiem, kas kopā bija uzskriet alas tuvumā 

lai saglabātu sabata dienu slepeni, atklāja 

Philip, viss nodega kopā, jo tie izgatavoti 

sirdsapziņa, palīdzēt pašiem sev visvairāk goda 

svēto dienu. 

{6:12} tagad es lūdzu tiem, kas lasīt šo grāmatu, ka viņi 

nedrīkst būt kavēti par šīm briesmām, bet ka viņi tiesnesis 

Šie sodi nav lemts par iznīcināšanu, bet 

chastening, mūsu tauta. 

{6:13} ir pilnvara viņa liels labsirdība, kad 

ļaunuma darītāji netika nodarīts būtisks jebkuras ilgu laiku, bet 
tūlīt 

sodīti. 

{6:14}, nevis kā ar citām tautām, kuru kungs 

pacietīgi forbeareth sodīt, kamēr viņi var ierasties 



pilnums no saviem grēkiem, tāpēc viņš dealeth ar mums, 

{6:15} lest tas ir nonākusi pie augstums ir grēks, 

pēc tam viņš būtu jāņem atriebība par mums. 

{6:16} un tāpēc viņš nekad withdraweth savu žēlsirdību 

no mums: un tomēr viņš sodīt ar nedienās, vēl auduma, viņš 

nekad nav pamest savu tautu. 

{6:17} bet apzīmēt to, ka mēs tajā runā par brīdinājumu, unto 

mums. Un tagad mums nāks pasludina šo jautājumu 

dažus vārdus. 

{6:18} Elesaru, viens no galvenajiem rakstveži, vecais vīrs, 

un bija spiesta arī labvēlīgos vaibstiem, 

atvērt savu muti un ēst cūkas ir miesa. 

{6:19} bet viņš drīzāk mirt satriecoši, nekā izvēloties 

dzīvot notraipītas īsts kauna traips, spļaut uz priekšu, un 

pēc viņa paša iniciatīvas bija mokas, 

{6:20} to behoved, lai viņi nāk, ka ir mērķtiecīgi, lai 

izceļas pret tādām lietām kā nav likumīga mīlestību 

dzīve ir garšoja. 

{6:21} bet tie, kas bija kas nelabs svētku maksas 

vecs paziņa viņi bija kopā ar vīrieti, ņemot viņu 



malā, lai atved miesa no paša noteikuma, besought 

piemēram, bija likumīga viņam izmantot un veikt kā tad, ja viņš 
neko neēda 

no miesas, ko paņēmuši no upura komandēja karalis; 

{6:22}, ka tādā veidā viņš varētu piegādāt no nāves, 

un veca draudzība ar viņiem atrast labu. 

{6:23} bet viņš sāka apsvērt diskrēti, un tāpat kā kļuva 

viņa vecumu un viņa seno gadu Ekselence un 

godu un pelēko galvu, kur bija klāt, un viņa visvairāk 

godīgs izglītību bērns vai drīzāk svēts likums padarīja 

un, Dieva dots: tādēļ viņš atbildēja, un 

gribas tos sūtīt viņu kapu straightways. 

{6:24} jo nav becometh mūsu vecumu, viņš teica, jebkurš gudrs, 
lai 

dissemble, kuru daudzi jauni cilvēki varētu domāt, ka 

Elesars, ir četrreiz pa divdesmit gadus veci un desmit, bija 
kļuvusi 

ar dīvainu sektu; 

{6:25}, tāpēc viņi cauri mīnu liekulība un vēlmi 

dzīvo maz laika un vēl mirkli būtu maldināts 

man blakus, sadabūt traipu, mans vecums, un padarīt to 



pretīgs. 

{6:26}, lai gan pašreizējā laika posmā būtu 

piegādāts no vīriešu sodīšana: vēl man nevajadzētu 

izvairīties no Visuvarenā, nedz dzīvs, miris roku. 

{6:27} wherefore tagad vīrišķīgi mainīt šo dzīvi, tiks 

Shew sev šādu vienu kā raktuvju laikmeta requireth, 

{6:28} un atstāj nozīmīgas piemēru, piemēram, būtu jauns 

labprātīgi un drosmīgi mirt par godājamu un 

svēto likumu. Un tad, kad viņš bija izteikusi šos vārdus, 
nekavējoties 

viņš devās uz mokas: 

{6:29} tie, kas lika viņam mainot labas gribas, tie bija kailas 

viņu mazliet agrāk uz naidu, jo foresaid runas 

turpināja, viņi domāja, no izmisuma prātā. 

{6:30}, bet, kad viņš bija gatavs mirt ar svītrām, viņš 

ievaidējās un teica, tā ir acīmredzama unto Lord, kas darījis 

svēts atziņas, ka tā, kā es varētu piegādāt 

no nāves, es tagad izturēt kakla sāpes organismā, ja to 

uzvarēts: taču dvēselē esmu arī satura cieš šīs lietas, 

jo es baidos, ka viņu. 



{6:31} un tādējādi šis cilvēks nomira, atstājot viņa nāves 

piemērs cēlu drosmi un piemiņas dēļ, nav 

tikai sacīja jauni vīrieši, bet viņa tauta sacīja. 

{7:1} notika arī, ka septiņi brāļi ar viņu 

māte bija pieņemts un nepieprasa pret karali 

garšu cūkas ir miesa, un tika mocīja ar likumu 

tādām sērgām un pātagas. 

{7:2}, bet viens no viņiem ka spake vispirms teica tādējādi, ko 

wouldest tev jautāt, vai mācīties no mums? mēs esam gatavi 
mirt, nevis 

kā lai pārkāpt likumus mūsu tēvi. 

{7:3} tad karalis, ir dusmas, komandēja pannas 

un jāveic karstā katli: 

{7:4} kuru tūlīt sildot, viņš pavēlēja 

Izgriezt viņu mēle, ka spake pirmo reizi, un nogrieztam 

vislielāko daļu savu ķermeni, pārējo viņa brāļi, un viņa 

skatoties uz māti. 

{7:5} tagad, kad viņš tādējādi tika sakropļoti, viņa biedri 
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viņš pavēlēja viņam vēl ir dzīvs, jāatved uz uguns, 



un būt cepts pannā: un kā tvaiks, pan 

labas telpas izkliedētas, viņi viens otru ar exhorted 

māte mirst vīrišķīgi, sakot, tādējādi 

{7:6} Kungs Dievs looketh pār mums, un patiesībā darījis 

komfortu, mums, kā Mozus savu dziesmu, kas pieredzējusi, lai 

viņu sejas, deklarētas, sakot, un viņš ir apmierināts ar 

saviem kalpiem. 

{7:7} tad, kad pirmais bija miris pēc tam, kad šis numurs, tie 

atnesa otrais, lai viņš zobgalīgi akciju: un kad 

viņi bija norāva galvu ar matiem, ādas tie 

pajautāju, vīti tu ēd, pirms tu sodīti 

visā katru locekli tavs ķermenis? 

{7:8} bet viņš atbildēja savā valodā, un teica: Nē. 

Kālab viņš saņēma arī nākamo mokas tādā secībā, kā 

Bijusī izdarīja. 

{7:9} un kad viņš bija pēdējā elsot, viņš teica, tev patīk 

niknumā takest mūs no šīs pašreizējās dzīves, bet karalis 

pasaulē ir paaugstināt mums uz augšu, kas ir miruši viņa 
likumiem, unto 

mūžīgo dzīvību. 



{7:10} pēc viņu trešais veica izsmejošu akciju: 

un tad, kad viņš bija nepieciešama, viņš izbāzt mēli, un ka 

labo ātri, tālāk turot rokas vīrišķīgi. 

{7:11} un drosmīgi, teica, ka tie man bija no debesīm; 

un viņa likumu es nicināt un no viņa es ceru, ka 

tos atkal saņemt. 

{7:12} Insomuch ka karalim, un tie, kas bija ar 

viņa brīnījās pie jaunekļa drosmi, ka viņš 

Nekas uzskata par sāpēm. 

{7:13} tagad, kad šis vīrs bija miris, arī, tos mocīja 

un sadragāti ceturtais līdzīgā veidā. 

{7:14} tā, kad viņš bija gatavs mirt viņš tādējādi teica, tas ir 

labi, ka nobendēt vīriešiem meklēt cerību no Dieva 

uzaudzinātu klajā vēlreiz viņam: kas attiecas uz tevi, tu shalt nav 

augšāmcelšanās dzīve. 

{7:15} Afterward, viņi arī atnesa piekto un sakropļotas 

viņu. 

{7:16} tad paskatījās viņam sacīja karalis, un sacīja: tu esi 

varu pār vīriešiem, tu esi pērkams, tu doest to, ko tu 

vīti; Tomēr nedrīkst domāt, ka mūsu tauta ir forsaken Dievs; 



{7:17} bet norunājām laiku un ieraudzīt savu lielvalsts 

kā viņš mocīja tevi un tavas sēklas. 

{7:18} pakaļ arī tām izraisīja sestā, kurš tiek 

gatavi mirt teica, nav maldināts bez iemesla: par mums 

cieš šīs lietas par sevi, kam ir grēkojis pret mūsu 

Dievs: tādēļ apbrīnojams lietas tiek darīts, sacīja mums. 

{7:19} bet domāju, ka ne tu, kas takest rokā, censties 

pret Dievu, ka tu būsi izbēgt nesodīti. 

{7:20}, bet māte bija apbrīnojams, pirmām kārtām, un 

cienīgs godājamu atmiņas: kad ieraudzīja, ka viņas septiņas 

dēli krituši vienā dienā telpā, viņa to ar kailām 

labu drosmi, jo ceru, ka viņa bija kungs. 

{7:21} Jā, viņa exhorted ik viens no viņiem, viņas pašas 

valodu, kas piepildīts ar drosmīgu stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem; un maisot up viņas 

womanish domas ar vīrišķīgs kuņģī, viņa sacīja 

tos, 

{7:22} nevar pateikt, cik jūs stājās manā dzemdē: es 

ne tev elpu, ne dzīve, ne tas bija man, kas veidoja 

locekļi, katram no jums; 



{7:23} bet neapšaubāmi pasaules radītājs, kurš 

veidojas cilvēku paaudzes, un konstatēja, sākuma 

par visām lietām, arī savas žēlastības jums elpu un 

dzīvi vēlreiz, kā jūs tagad sakarā nav savas patības viņa 

tiesību zaudējuma dēļ. 

{7:24} tagad Antiochus, uzskatīdams sevi par nicināja un 

aizdomām, ka tam nav skaidri saskatāms pārmetums runas, 
kamēr jaunākais 

vēl bija dzīvs, nebija ne tikai pārliecināt viņu vārdus, bet arī 

apliecināja, ka ar zvērestu, ka viņš padarīs viņu gan bagātinātā 

un laimīgs cilvēks, ja viņš varētu novērsties no viņa likumiem 

tēviem; un ka arī viņš būtu viņu par savu draugu, un 

uzticēties viņam ar lietu. 

{7:25}, bet ja jaunais cilvēks nebūtu nekādā gadījumā, klausīties 

unto viņam, karalis sauc par viņa māti, un exhorted viņai, ka 

viņa būtu padomu jaunajam cilvēkam glābt viņa dzīvību. 

{7:26} un tad, kad viņš bija viņa exhorted ar daudziem vārdiem, 

viņai apsolīju, ka viņa padomu dēlam. 

{7:27}, bet viņa pati paklanīdamies pret viņu, smējās 

nežēlīgs tirāns, ar nicinājumu runāja savā valsts valodā par šo 



veidā; O mans dēls, ir žēl, ka uz mani, ka kailas tevi deviņi 

mēnešu laikā manā klēpī, un deva tev šāds trīs gadu laikā, un 

tevi baro un audzina tevi unto šajā vecumā, un 

pārcietusi izglītības problēmām. 

{7:28} es izlūdzamies tevi, mans dēls, paskaties uz debesīm un 

zeme un viss, kas tajā ir, un uzskatu, ka Dievs radīja 

tām lietām, kas netika; tāpēc veica cilvēces 

tāpat. 

{7:29} bailes nav šī mocītāju, tomēr ir vērts tavs 

brāļi, ņem tavu nāvi, ka es tevi atkal var saņemt 

žēlastības, ar tavu biedriem. 

{7:30} whiles viņa runā vēl šos vārdus, 

jauneklis teica, kam jāgaida jūs par? Būs klausīt 

karaļa bauslis:, bet būs jāpakļaujas bausli 

likumu, kas tika dota sacīja mūsu tēvi ar Mozu. 

{7:31} un tu, kas esi bijis autors par visiem tiem nedarbiem 

pret ebrejiem, būsi atbrīvoties no Dieva rokās. 

{7:32} jo mēs cieš tādēļ, ka mūsu grēkus. 

{7:33} kaut gan dzīves kungs mums dusmoties 

maz, kamēr mūsu chastening un korekcijas, tomēr viņš ir 



pie viena atkal ar saviem kalpiem. 

{7:34} bet tu O bezdievīgs cilvēks, un visas citas lielākās 

nelabs, ir ne bez iemesla pacelts, ne uzpūsti līdz ar 

neskaidras cerības, cilājot tavu delnu par kalpotājus 

Dievs: 

{7:35} jo tu esi nav vēl spējusi izglābties no spriedumu 

Visvarenais Dievs, kurš redz visas lietas. 

{7:36} par mūsu brāļi, tagad kas cietuši īsu 

sāpes, ir beigti zem Dieva derību ar mūžīgo dzīvi: bet 
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tu, caur Dieva spriedums nebūs saņemt tikai 

sods par tavu lepnumu. 

{7:37} bet man, kā mani brāļi, ziedoja savu ķermeni un dzīves 

likumus, mūsu tēvi, lūdza Dievu, ka viņš 

steidzīgi ir žēlsirdīgs, sacīja mūsu tauta; un ka tu ar 

mokām un nomoka mayest atzīties, ka viņš vienīgais ir Dievs; 

{7:38} un ka mani un manu brāļu dusmas 

Visvarenais, ko mūsu tauta ir sanesuši pamatoti, var 

beidz. 

{7:39} nekā karalis "atrašanos trakot, pasniedza viņam sliktāk 



nekā viss pārējais, un ņēma to smagumam viņš tika izsmiets. 

{7:40} tā šis cilvēks nomira, neaptraipītam un nodot visu savu 
uzticību 

kungam. 

{7:41} Beidzamā visu pēc dēlu māte nomira. 

{7:42} let tas būtu pietiekami, tagad lai runā attiecībā uz 

dievinošs svētkos un galēju spīdzināšanu. 

{8:1} tad Judas Maccabeus, un tie, kas bija ar 

viņu, līksmoju devās uz pilsētām, un aicināja viņu kinsfolks 

kopā, un ņēma sacīja viņiem visiem piemēram, turpinājās 

Jūdu reliģiju, un samontēti apmēram seši tūkstoši cilvēku. 

{8:2} un viņi sauc par kungu, ka viņš lūkosies pēc 

uz cilvēkiem, kas bija uzkāpis pa visu; un arī žēl 

Tempļa apgānīts neticīgs vīriešiem; 

{8:3} un ka viņš būtu līdzjūtība pret pilsētu, 

kakla, viegli sabojāt, un ir gatava veikt pat ar zemi; 

un dzirdēt asinis, kas raudāja, unto viņam, 

{8:4} un atcerēties nelabs nokaušanu nekaitīgs 

zīdaiņiem un zaimu izdarīts pret viņa vārds; 

un ka viņš shew viņa naids pret ļauno. 



{8:5} tagad kad Makabejs bija viņa uzņēmums par viņu, 

viņš nevarēja ne izturēja, pagānu: sašutums par 

Kungs bija pārvērtusies žēlastību. 

{8:6} tāpēc viņš negaidot ieradās, un deg pilsētās 

un pilsētu, un viņa rokās nonāktu visvairāk commodious 

vietas, un pārvarēja un nodot lidojuma nelielam skaitam 

savus ienaidniekus. 

{8:7} bet speciāli izmantoja viņš naktī 

šāda ateja mēģinājumiem, insomuch ka viņa svētības augļi 

katrā gadījumā bija izplatījies. 

{8:8} tad, kad Philip redzēja, ka šis cilvēks, kas palielināta par 
maz 

un maz, un ka lietas ieguvēji kopā ar viņu vēl vairāk un 

vairāk, viņš rakstīja, unto Ptolemeus gubernators Celosyria 

un Phenice, lai gūtu lielāku atbalstu karaļa lietu. 

{8:9} tūlīt izvēloties Nicanor dēls 

Patroclus, viens no viņa īpašo draugu, viņš nosūtīja viņu bez 

mazāk nekā divdesmit tūkstošus visām tautām saistībā ar viņu 
saknes 

veselu paaudzi ebrejiem; un ar viņu kopā viņš 

pievienojās arī Gorgijs kapteinis, kurš kara lietās bija 



liela pieredze. 

{8:10} lai Nicanor apņēmās izdarīt tik daudz naudas 

nebrīvē ebreji, tāpat kā būtu segtu divu veltījums 

tūkstoši talanti, kuru karalis bija jāmaksā romiešiem. 

{8:11} wherefore uzreiz viņš nosūtīts uz pilsētu 

jūras piekraste, pasludinot nebrīvē ebrejiem, pārdošana un 

sola, ka tie būtu četrreiz pa divdesmit un desmit organizācijas 

viens talants, nemaz necerēdams atriebība, kas bija 

Sekojiet viņam virsū no Visvarenais Dievs. 

{8:12} tagad, kad vārds tika celta Jūdas, unto 

Nicanor nāk, un viņš bija atklāts sacīja tiem, kas bija 

ar viņu, ka armija bija pa rokai, 

{8:13} tie, kas bija šausmīgs, un neuzticību tieslietu 

Dievs, bēga, un nogādā sevi prom. 

{8:14} citiem pārdod visu, ko viņi bija aizgājuši, un pie tam 

besought kunga nogādāt tos pārdod ļaunais 

Nicanor, pirms viņi tikās kopā: 

{8:15} un ja par to pašu sakes, tomēr 

viņš bija izdarījusi ar saviem tēviem, un viņa svēto derību 

un krāšņās vārda dēļ, ar kuru viņi sauc. 



{8:16} Makabejs piezvanīja viņa vīri kopā, sacīja 

seši tūkstoši, skaits un exhorted tos nedrīkst 

ienaidnieks, nedz bailes lielā sagrābti 

daudziem pagāns, kurš ieradās nepamatoti pret tiem; 

bet lai cīnītos vīrišķīgi, 

{8:17} un noteikt viņu acu priekšā kaitējumu tās 

nepamatoti paveikusi svēto vietu un nežēlīgu apiešanos 

pilsēta, apliecinot, ka tie izgatavoti izsmieklu, kā arī 

ņemot prom no viņu senčiem valdība: 

{8:18} par to, viņš teica, uzticība ieročus un 

drosmi; bet mūsu uzticību Visvarenais kurš pie 

Beck var izsviests gan tos, kas ir pret mums, un 

arī visa pasaule. 

{8:19} Turklāt viņš izklāstījis sacīja viņiem, kas palīdz 

viņu senčiem bija atradis, un kā tie tika piegādāti, 

kad zem Sennacherib simti četrreiz pa divdesmit līdz pieciem 

tūkstoši gājuši bojā. 

{8:20} un viņš pastāstīja cīņa, ko viņi bija 

Babylon Galatians, kā viņi nāca, bet astoņi 

tūkstoši visās ar uzņēmējdarbību, ar četriem tūkstošiem 



Maķedonieši, un ka maķedonieši ir neizpratnē vaicāja, 

astoņi tūkstoši simt divdesmit iznīcina 

tūkstošiem sakarā ar palīdzību, kas viņiem bija no debesīm, un 

tā saņēma lielu laupījumu. 

{8:21} līdz, kad viņš bija licis treknrakstā ar šiem 

vārdiem un gatavs mirt par tiesību aktiem un valsts, viņš 

viņa armija sadalīta četrās daļās; 

{8:22} un sasaistīts ar sevis paša brāļi, vadītāji 

katra grupa wit Simon, un Jāzeps un Jonathan, 

piešķirot katram vienu piecpadsmit simts vīriem. 

{8:23} arī viņš iecelts, Elesars lasīt svētā grāmata: 

un tad, kad viņš bija devis viņiem šī parole palīdzību 

Dievu; pats rezultātā pirmā grupa 

{8:24} un ko viņi nogalēja virs Visvarenajam palīdzību 

saviem ienaidniekiem, dabūja iznākumu deviņus tūkstošus un 
ievainoti un sakropļoti 

Lielākā daļa Nicanor ir uzņēmējas, un tātad nodot visas ar 
lidojumu; 

{8:25} un ņēma to naudu, kas nāca tos nopirkt pats, un 

tiecas pēc viņiem daudz:, bet trūkst laika viņi atgriezušies: 
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{8:26} jo bija sabats, aizvakar un 

tāpēc viņi vairs vajās tos. 

{8:27} tad, kad viņi bija apkopojuši savas bruņas, 

un viņu ienaidnieki, izlutināta viņi aizņemti paši par 

Sabats, iegūstot pārsniedz atzinību un pateicību 

Kungs, kas bija saglabāti tos unto Šajā dienā, kas bija 

sākumā žēlastību destilācijas pār viņiem. 

{8:28} un pēc tam, kad sabats, kad viņi bija devuši daļu 

grunts sakropļoti, un atraitnēm un bāreņiem, 

atlikumu, tos sadalīt starp sevi un saviem darbiniekiem. 

{8:29}, kad tas tika darīts, un tie bija izgatavojuši 

kopīgas lūgšanas, tie besought Žēlīgā Dieva 

jāsaskaņo ar saviem kalpiem uz visiem laikiem. 

{8:30}. Turklāt no tiem, kas bija ar Timotheus un 

Bacchides, kas cīnījās pret viņiem, viņi nogalēja virs 

divdesmit tūkstoši, un ļoti viegli ieguva augstu un spēcīgu 
tilpnēs, 

un daudz vairāk bojājas dala savā starpā, un lika 

sakropļoti, bāreņiem, atraitnēm, jā, un vecumā arī, equal 

ar grunti ar sevi. 



{8:31} un kad viņi bija atbraukuši savas bruņas 

kopā, viņi nolika tās uz augšu visu rūpīgi ērtā 

vietām, un viņi atveda uz grunts paliekas 

Jeruzalemē. 

{8:32} viņi nogalēja arī Philarches, ka grēcīgs cilvēks, 

kas bija ar Timotheus, un bija nokaitināts ebreju, daudzi 

veidos. 

{8:33} Turklāt, pēc tam laikam, kad viņi tur svētki 

uzvaru savā valstī tos sadedzina Callisthenes, kas bija 

pielaist uguni uz Svētā vārti, kuri aizbēga uz nelielo māju; 

un tāpēc viņš saņēma atlīdzība atbilst viņa ļaunprātību. 

{8:34} attiecībā uz to, ka visvairāk nelaipns Nicanor, kurš bija 

celta tūkstošiem tirgotājiem nopirkt ebrejiem, 

{8:35} puika bija paēdis pieveicām kunga palīdzību 

ar tiem, no kuriem viņš lika vismaz kontā; un novilcināšanas 

viņa brīnišķīgo apģērbs un pildīt savu uzņēmumu, viņš atnāca 

kā bēglis kalps caur midland unto Antioch 

kam ir ļoti liela dishonour, ka namatēvam bija iznīcināti. 

{8:36} Tādējādi viņam, kas notika viņam virsū, lai labi 

Romieši to cieņu ar gūstekņiem Jeruzalemē, teica 



ārzemēs, ka ebreji bija Dievam cīnīties par viņiem, un 

Tādēļ tie nedrīkstēja būt ievainots, jo viņi sekoja 

likumi, kas viņam deva viņiem. 

{9:1} par tā laika nāca Antiochus ar dishonour 

valsts Persijas 

{9:2} jo viņš ienāca pilsētā sauc Persepolis, un 

gāja aptuveni aplaupīt templi, un rīkot pilsētā; 

un tad aizstāvēt sevi ar daudziem gaitas 

ieročus, viņus lidojuma; un tā tas notika, ka 

Tiek izvirzīti lidojuma iedzīvotāju Antiochus atgriezās 

ar kaunu. 

{9:3} tagad, kad viņš ieradās Ecbatane, ziņas atnesa 

viņš sacīja Nicanor un Timotheus notikušo. 

{9:4} tad pietūkums ar dusmas. viņaprāt, lai atriebt 

pēc ebreju kauns darījuši unto viņam ar tiem 

lika viņam bēgt. Tāpēc viņš komandēja savu chariotman, lai 

Drive nemitīgi un nosūtīšanas brauciena 

Tagad seko viņam Dieva spriedumu. Jo viņš bija runājis 

lepni ar šāda veida, kas atnāca uz Jeruzālemi un 

padarītu to apstrādājamo vielu aprakšana tādā vieta ebrejiem. 



{9:5} bet Kungs Visuvarenais, Dievs Isreal, cirta 

viņu ar neārstējamu un neredzams mēris: vai tiklīdz viņš 

šos vārdus, zarnu sāpes, kas bija runājis 

remediless nāca pār viņu un iekaisis mokām iekšējo 

daļas; 

{9:6} un ka lielākā daļa pamatoti:, jo viņš bija mocījis otru 

vīriešu zarnu ar daudzām un dīvaini mokpilnā nāvē. 

Howbeit {9:7} viņš vispār neko vairs no viņa bragging, 

bet joprojām bija pilns ar lepnumu, elpošana, uguns dusmās 

pret ebrejiem un komandē steiga brauciens: bet 

tā notika, ka viņš nokrita no ratiem, un nesa 

vardarbīgi; tā, lai ņemot sāpīga kritiena, visi locekļi savu 

ķermenis bija daudz sāpju pilnais sauciens. 

{9:8} un tādējādi viņš ka nedaudz iepriekš domāju, ka viņš 
varētu 

jūra, viļņi komandu (tik lepni bija viņam aiz 

cilvēka stāvoklis) un nosver ar augstu kalnos 

līdzsvaru, tagad bija cast uz zemes, un nesa 

horselitter, shewing, tālāk sacīja visus manifesta jauda 

Dievs. 



{9:9} tā, ka tārpi, kas pacēlās no šī ķermeņa 

grēcīgs cilvēks, un whiles viņš dzīvoja bēdām un sāpēm, viņa 

miesa samazinājās prom un filthiness viņa smarža bija 
smirdīgais 

visu savu armiju. 

{9:10} un vīrietis, ka doma nedaudz iepriekš varēja 

panākt, lai debesīs zvaigznes, neviens cilvēks varētu izturēt, lai 
veiktu 

par viņa neciešami smirdēt. 

{9:11} šeit tādēļ ir pārpildīta, viņš sāka pamest 

pie viņa liels lepnums un uz ko sajēdz par sevi 

ar Dievu, viņa sāpes, palielinot ik brīdi postu. 

{9:12} un ja ne viņš pats spēja paciest viņa paša 

smaržas, viņš teica šos vārdus, tas sanāk būt pakļauta sacīja 

Dievs, un ka tas ir mirstīgs cilvēks būtu lepni, ka 

par sevi, ja viņš bija Dievs. 

{9:13} šī ļaunuma persona apsolīja arī unto Lord, 

kurš tagad ne vairāk būtu žēlastība uz viņu, sakot, tādējādi 

{9:14} ka Svētā pilsēta (uz ko viņš iet, 

steiga, noteikt pat ar zemi un padarīt to 

kopējo buryingplace,) bija nolicis pie brīvības: 



{9:15} un kā aizkustinošs ebreji, kuriem viņš spriedis 

nav vērts tik daudz par to tikt apglabāts, bet būtu izmetis ārā ar 

saviem bērniem, kas aprija mājputni un savvaļas zvēri, 

viņš darītu to visiem vienāds ar Atēnu iedzīvotājiem: 

{9:16} un svēts templis, kurā pirms viņš bija izlutināta, 

viņš izrotāt ar skaists dāvanas, un atjaunot visu svēto 

kuģiem ar daudz ko citu, un no viņa paša ienākumi segtu 

maksājumi, kas pieder upurus: 

{9:17} Jā, un ka arī viņš kļūtu sevi, Jew 

iet cauri visai pasaulei, kas bija apdzīvota un paziņot 

Dieva spēks. 

{9:18}, bet tas viss nav vairs viņa sāpēm: par 

tikai Dieva spriedums bija nākuši viņu: tādēļ 
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zaudējis cerības par savu veselību, viņš uzrakstīja sacīja jūdiem 
vēstuli 

darbaspēju, kurā lūgšanas formu pēc 

šādā veidā: 

{9:19} Antiochus karalis un gubernators, labas ebrejiem 

savu pilsoņu wisheth daudz prieku, veselību un labklājību: 



{9:20} Ja jūs un jūsu bērniem, biļetes, nu, un jūsu lietu 

lai savu apmierinājumu, man ļoti liels Pateicieties Dievam, 

debesīs, kam mana cerība. 

{9:21} attiecībā uz mani, es biju vārgs, citādi varētu būt 

laipni atcerējās savu goda un labas gribas atgriezties 

Persiju un tiek veikti ar smagu slimību, es domāju, ka 

vajadzīgu rūpēties par visu kopējo drošību: 

{9:22} nav distrusting mīnu veselību, bet kam ar lielu cerību 

izvairīties no šīs slimības. 

{9:23}, bet ņemot vērā, ka pat tēvs, cikos 

viņš ieveda augstu valstu armiju. iecelti 

pārņēmējs, 

{9:24} līdz galam, ja jebkura lieta izkrita pretēji 

cerības, vai ja jebkura vēstis tika celta tika 

smagi, viņi zemi, zinot, uz kuriem valsts tika 

pa kreisi, var nebūt satraukumu: 

{9:25} atkal, ņemot vērā kā valdniekiem, kas ir 

borderers, gan kaimiņvalstu sacīja mana valstība, pagaidiet 

iespējas, un gaidīt, kāda ir notikumu. Man ir 

mans dēls iecelts Antiochus karali, kuram es bieži izdarījis 



un uzslavēt unto daudzi no jums, kad es gāju uz augšu 

augsts provincēs; kam esmu uzrakstījis, kā followeth: 

{9:26} tāpēc es lūgties un lūgt atcerēties 

priekšrocības, kas ir jādara jums parasti un jo īpaši, 

un katram cilvēkam būs uzticīgs savai mani un manu dēlu. 

{9:27} jo esmu pārliecināta, ka viņš saprastu manu prātu 

pozitīvi un cēlsirdīgi sniegs jūsu vēlmes. 

{9:28} Tādējādi slepkavu un zaimotājs, kam nodarīts 

visvairāk smagumam, kā lūdzis citiem vīriešiem, tāpēc nomira 
viņš 

nožēlojamā nāvē, būdama kaut_kur svešā zemē kalnos. 

{9:29} un Filipa, kas bija paņēmis līdzi, nesa 

prom viņa ķermenis, kurš arī baidoties Antiochus dēls devās 

par Ēģipti Ptolemeus Philometor. 

{10:1} tūlīt Makabejs un viņa uzņēmums, Lord 

vadīt tos, atjaunot templi un pilsētas: 

{10:2} bet altāri, kas pagāns bija uzcelta 

Atveriet ielas un arī kapelas, viņi velk uz leju. 

{10:3} un kam jātīra Tempļa tie veikti citā 

altāra, un pārsteidzoši akmeņus, viņi paņēma uguns no tām, un 



piedāvājis upurēt pēc diviem gadiem un izklāstīti vīraks, un 

gaismas un shewbread. 

{10:4} ja tas tika darīts, viņi nokrita dzīvoklis, un 

besought Kungs, ka viņi varētu nonākt ne vairāk šādu 

nepatikšanām; bet, ja viņi vairāk grēkojis pret viņu, ka viņš 

pats būtu viņus sodīt ar žēlastību, un ka viņi 

unto zaimošanu un barbariskiem varētu nogādāt 

Nāciju organizācijas. 

{10:5} tūlīt pēc tajā pašā dienā ka svešinieki 

apgānīts templi, ļoti pašā dienā tas tika iztīrīts 

atkal, pat piecus un divdesmitā diena tajā pašā mēnesī 

kas ir Casleu. 

{10:6}, un tās jātur astoņas dienas ar prieku, kā 

tabernākuli, atceroties, ka neilgi pirms dzīrēm 

tās ir bijušas svētku tabernākuli, kad vien 

klaiņoja pa kalniem un migas kā zvēri. 

{10:7} tāpēc viņi bare zari un godīgu zarus, un 

arī palmas un dziedāja psalmu sacīja viņam, kas sagādājis 
viņiem 

labi panākumi tīrīšana savā vietā. 



{10:8} tie ordinēts arī kopējā likumā un 

dekrētu, ka katru gadu šajās dienās būtu jātur no 

visa tauta no ebrejiem. 

{10:9}, un tas bija beigām Antiochus, ko sauc par 

Epiphanes. 

{10:10} tagad mēs paziņojam par Antiochus akti 

Eupator, kuri bija dēls šo grēcīgs cilvēks, vācot 

īsi par kariem katastrofas. 

{10:11} tā, kad viņš bija ieradies kronis, viņš par tādu vienojies 

Lysias pār viņa valstībā, lietu un iecēla viņu viņa 

galvenais regulators, Celosyria un Phenice. 

{10:12} par Ptolemeus, ko sauca garumzīmi, izvēloties 

gan nodrošināt taisnīgumu, sacīja jūdiem par nepareizu, ka bija 

veikta sacīja viņiem centās turpināt mieru ar 

tos. 

{10:13} un tad tika apsūdzēti par karaļa draugiem 

pirms Eupator, nodevējs piebraucis pie katra vārda, jo viņš 

bija atstājis Kipras, ka Philometor būtu izdarījusi sacīja viņam, 

un aizgāja Antiochus Epiphanes, un redzēt, ka viņš 

nav cienījama vieta bija, viņš bija tik drosmi, ka viņš 



saindējas pats un nomira. 

{10:14} bet kad Gorgijs bija gubernators, aizturēšanas, viņš 

nolīga karavīru un kara baro pastāvīgi ar ebrejiem: 

{10:15} un therewithall Idumeans, kam gotten 

savās rokās visvairāk commodious tur, tur ebrejiem 

aizņemts, un saņem tie, kas bija liedzis 

Jeruzaleme, viņi devās apmēram barot kara. 

{10:16} tad, ja tie tika veikti ar Makabejs 

lūgšanas un besought Dievam, ka viņš būtu to 

palīgs; un tāpēc viņi skrēja ar vardarbību pēc spēcīga tilpnes 

gada Idumeans, 

{10:17} un aizskaršanas tos stipri, viņi uzvarēja 

tur, aizstājies priekšā, viss, kas cīnījās pret sienu, un pagrieziet 

viss, kas iekrita viņu rokās un iet bojā ne mazāk kā divdesmit 

tūkst. 

{10:18} un tāpēc, ka dažiem, kuri bija ne mazāk kā deviņi 

tūkstoši, kopā tika bēga uz diviem ļoti stipras pilis, 

visu veidu lietas, kas ir ērts, lai uzturētu aplenkumu, ņemot 

{10:19} Makabejs atstāja Simon un Jāzeps un Zaccheus 

arī, un tos, kas bija kopā ar viņu, kas bija pietiekami, lai 



viņus ielenca un aizgājis pats sacīja tiem vietās, ko 

vairāk vajadzīga viņa palīdzība. 

{10:20} tagad ar Simon, tie, kas to vadīja ar 

covetousness, bija pārliecināt par naudu, izmantojot dažus no 
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tiem, kas pilī bija, un bija septiņdesmit tūkstoši dolāru 

drachms, un ļaujiet dažas no tām izvairīties. 

{10:21}, bet kad tas bija teicis Makabejs, ko bija izdarījis, 

viņš saaicināja pilnvarnieku no cilvēkiem, un apsūdzēja 

tiem vīriešiem, ka tie bija pārdevis savu brāļu par naudu, un 

iestatīt savus ienaidniekus brīvi cīnīties pret tiem. 

{10:22} lai viņš nogalēja, tiem, kas tika atrastas nodevējiem, un 

uzreiz paņēma divas pilis. 

{10:23} un kam labi panākumi ar saviem ieročiem visos 

lietas, viņš paņēma rokā, viņš nogalēja divas tilpnēs vairāk nekā 

divdesmit tūkstoši. 

{10:24} tagad Timotheus, kuru ebreji bija pārvarējis 

agrāk, kad viņš bija sapulcējušies liels daudziem ārvalstu 

spēkiem un zirgi no Āzijas valstīm nav maz, nāca kā gan viņš 

būtu nepieciešams ebreji ar ieroču spēku. 



{10:25}, bet kad viņš pienāca klāt, ka viņi ar 

Makabejs sevi skaitīt lūgšanu Dievam, pagriezās un 

pārkaisa zemes pār viņu galvām un ļaužu gurnu auglis ar 
uzgavilēja 

sackcloth, 

{10:26} un krita lejā pie pamatnes no altāra, un 

besought viņam žēlīgs tiem, un ir ienaidnieks 

saviem ienaidniekiem, un pretinieks ar savu pretinieku, kā 

likums declareth. 

{10:27} lai lūgšana pēc viņi ņēma ieročus, un 

devās tālāk no pilsētas: un kad viņi piebrauca pie 

saviem ienaidniekiem, viņi tur paši par sevi. 

{10:28} tagad ir tikko uzlēkusi saule, viņiem pievienojās gan 

kopā; novienaspuses, kam kopā ar savu tikumu to 

patvērumu arī sacīja Kungam par savu panākumu ķīlu un 

uzvaras: otrā pusē padarot vadoņa dusmas, viņu kaujas 

{10:29} bet kad kaujas waxed spēcīgu, tur parādījās 

unto ienaidniekus no debesīm piecu comely vīriešiem pēc 

zirgi, ar zelta iemauktiem un divas no tām vadīja ebrejiem, 

{10:30} un ņēma Makabejs betwixt tos, uz kuriem 



viņu uz katru pusi ieročus, un turēt viņu drošībā, bet skrotis 

bultas un lightnings pret ienaidniekiem: tāpēc, ka tiek 

apmulsis ar aklumu un nemiera pilns, viņi 

nogalināja. 

{10:31} un tur tika nonāvēts, sulaiņi divdesmit tūkstoši 

un pieci simti un sešsimt jātnieki. 

{10:32} kā Timotheus, pats, viņš bēga uz ļoti 

spēcīgu turēt, aicināja Gawra, ja Chereas bija gubernators. 

{10:33}, bet tie, kas bija ar Makabejs uzlika aplenkums 

pret cietokšņa drosmīgi četras dienas. 

{10:34} un tie, kas bija laikā, uzticoties izturību 

vietu, ārkārtīgi blasphemed un nelabs izrunāja 

vārdi. 

{10:35} Tomēr sākumā divdesmit piektajā dienā pēc 

jaunekļi Makabejs Company, iekaisusi dusmās 

sakarā ar zaimu uzbrukumam vīrišķīgs, sienas un 

sīva drosmi iet bojā visu, ko viņi tikās, karstgalvīga. 

{10:36} citi tāpat augošā secībā pēc tām, kamēr viņi 

bija cītīgi nodarbojās ar tiem, kas atradās, sadegušo torņi, 

un iekurs ugunsgrēki sadedzināta dzīva; zaimotāji un citi 



salauza atvērt vārtus un saņēmusi pārējo 

armija, ieņēma pilsētu, 

{10:37} un nogalināja Timotheus, kas bija paslēptas noteiktā 

bedri, un viņa brālis, Chereas ar Apollophanes. 

{10:38}, kad tas tika darīts, viņi slavēja Kungu ar 

Psalmi un Pateicības, kurš bija devis tik lielas lietas 

Izraēla, un devis viņam uzvaru. 

{11:1} ne ilgi pēc tam, kad, Lysias karaļa aizsargierīce un 

brālēns, kurš arī pārvalda lietu, bija iekaisis neapmierinātība 

lietas, kas tika darīts. 

{11:2} un, kad viņš bija sapulcējušies apmēram fourscore 

tūkstoši ar jātnieku, Viņ atnāca, pret ebrejiem, 

domāšanu, lai pilsētā dzīvesvietu no pagāniem, 

{11:3} un padarīt ieguvums no Tempļa, no otras 

kapelas pagāns, kā _ arī iestatīt augstā priestera pārdošana 

katru gadu: 

{11:4}, nepavisam ne, ņemot vērā Dieva varenību, taču miltu 

līdzi viņa desmit tūkstošiem sulaiņi, un viņa tūkstošiem 

jātnieki un viņa četrreiz pa divdesmit ziloņi. 

{11:5} tik viņš atnāca uz Jūdeja, un pienāca pie Bethsura, 



kas bija spēcīga pilsēta, bet tālu no Jeruzalemes 

5 furlongs, un viņš nolika iekaisis aplenkuma sacīja tā. 

{11:6} tagad, kad tie, kas bija dzirdējis Makabejs 

ka viņš besieged pieder viņiem un visiem cilvēkiem ar 

vaimanas un asaras besought Kungs, ka viņš sūtīs 

laba eņģelis sniegt Izraēlā. 

{11:7} tad Makabejs sevi pirmām kārtām saņēma ieročus, 

otrs, ka jeopard sevi pierunāja 

kopā ar viņu, lai palīdzētu saviem brāļiem: lai viņi devās tālāk 

kopā ar mieru prātu. 

{11:8} un kā tie bija Jeruzalemē, tur parādījās 

pirms tam uz zirga baltās drānās, šūpodams 

zelta bruņu. 

{11:9}, tad visi kopā viņi slavēja žēlīgs Dievs 

un saņēmu dūšu, insomuch ka viņiem bija gatava ne tikai 

cīņa ar vīriešiem, bet ar visvairāk nežēlīgu zvēri, un izkāpa 

cauri dzelzs sienām. 

{11:10} tādējādi viņi soļoja uz priekšu savas bruņas 

palīgs, kam no debesīm: kungs bija žēlīgs 

sacīja viņiem 



{11:11} un sniedzot maksas pēc saviem ienaidniekiem, kā 

lauvas, viņi nogalēja vienpadsmit tūkstoši sulaiņi, un sešpadsmit 

simts jātniekus, un nodot visas pārējās ar lidojumu. 

{11:12} daudzas no tām arī ievainoti izbēguši 

kails; un Lysias, pats bēga prom nekrietni, un tāpēc 

izbēguši. 

{11:13}, jo viņš bija cilvēks ar sapratni, liešana 

ar sevi, kāds viņam bija zaudējums, un ņemot vērā, ka 

Ebrejiem nav pārvarēt, jo Visvarenais Dievs 

palīdzēja viņiem, viņš sūtīja pie viņiem, 

{11:14} un pārliecināt viņus vienoties ar visiem pamatotiem 

nosacījumus, un solīja, ka viņš varētu pārliecināt karalis 
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ka viņš vajadzībām ir jābūt draugam sacīja viņiem. 

{11:15} tad Makabejs piekritis visu, ko Lysias 

vēlēšanās, uzmanīdamies no kopējo interešu labā; un nekāda 

Unto Lysias attiecībā uz ebrejiem, karalis rakstīja Makabejs 

tā piešķirta. 

{11:16} jo par burtiem rakstīts, sacīja jūdiem no 

Lysias šo efektu: Lysias unto ebreju tautas 



sendeth sveiciens: 

{11:17} John un Absolom, kas tika nosūtīti no tevis, 

piegādāt man šo petīciju, parakstīto un iesniegusi pieprasījumu 

veikšanu, to saturu. 

{11:18} tādēļ kādas lietas soever bija sanāk būt 

paziņots par karali, ir paziņojušas, ka tām, un viņš darījis 

piešķirt tik daudz, kā varētu būt. 

{11:19} un ja tad jūs saglabās sev lojāliem pret 

valsts, arī turpmāk būs jācenšas būt līdzeklis jūsu 

labs. 

{11:20} bet ziņas ir devuši gan pasūtījuma 

šos un citus, kas nāca no manis, lai saikne ar 

jums. 

{11:21} fare, jūs labi. Simti un astoņi un fortieth 

gadā, četrus un divdesmitā diena mēnesī Dioscorinthius. 

{11:22} tagad karaļa vēstule satur šos vārdus: 

Karalis Antiochus sacīja brālim Lysias sendeth sveicienu: 

{11:23} jo mūsu tēvs ir tulkots, unto dieviem, mūsu 

būs ir, ka tie, kas mūsu karaļvalsts dzīvot mierīgi, ka ik 

viens var piedalīties ar savu lietu. 



{11:24} mēs saprotam arī jūdi nebūtu 

piekrišana, lai mūsu tēvs, jāatved unto paraža 

pagāniem, bet bija drīzāk saglabāt savu veidu 

dzīvo: kas izraisa tie prasa no mums, ka mēs 

vajadzētu ciest tiem dzīvot pēc viņu pašu likumu. 

{11:25} wherefore mūsu prātā, ir, ka šī tauta ir jābūt 

pārējiem, un mēs noteikuši tos atjaunot savu templi 

ka viņi var dzīvot pēc tradīcijas to 

priekšteči. 

{11:26} tu būsi darīt arī tāpēc, lai nosūtītu sacīja viņiem, 

un piešķirt tiem mieru, kas, kad tie ir sertificēti no mūsu 

prātā, viņi var būt laba komforta un kādreiz iet jautri 

par to pašu lietu. 

{11:27} un karalis sacīja tautas vēstuli 

Ebreji bija pēc šādā veidā: King Antiochus sendeth 

sveiciens Padomes un pārējo jūdi sacīja: 

{11:28} Ja jūs fare labi, mums ir mūsu vēlēšanās; mēs esam arī 

labu veselību. 

{11:29} hercoga deklarēto sacīja mums, ka jūsu vēlme bija 

lai atgrieztos mājās un sekot savu biznesu: 



{Plkst. 11.30} wherefore tiem, kas aties ir drošībā 

kodeksu Xanthicus trīsdesmitajā dienā līdz ar drošību. 

{11:31} un ebreji izmanto to pašu veida gaļa 

un likumus, kā iepriekš; un neviens no viņiem nekādā veidā 
veidos 

veic molested ignorantly darīts lietas. 

{11:32} ir nosūtīts arī hercoga, kuras viņš pats var mierināt 

jums. 

{11:33} fare, jūs labi. Ar simt četrdesmit un astoto daļu 

gadā un Xanthicus mēneša piecpadsmitajai dienai. 

{11:34} Romans arī nosūtīja sacīja viņiem vēstuli 

kas satur šos vārdus: Quintus Memmius un Titus 

Manlius, romieši, vēstnieku nosūtīt apsveikuma sacīja 

Ebreju cilvēki. 

{11:35} whatsoever Lysias karaļa brālēns darījis 

piešķirta, ar to arī esam ļoti apmierināts. 

{11:36}, bet skar tādas lietas kā viņš uzskata, ka 

minēto karali, pēc tam, kad tu teikusi to, sūtīt viens 

tūlīt, ka mums var deklarēt kā tas ir ērti jums: 

jo mēs tagad gatavojamies Antioch. 



{11:37} tādēļ nosūtīt dažus ar ātrumu, ka mēs varam 

zināt, kas ir jūsu prātā. 

{11:38} atvadīšanās. Šīs simt un astoņi un fortieth 

gadā, Xanthicus mēneša piecpadsmitajai dienai. 

{12:1}, kad tika veiktas šīs derības, Lysias gāja 

unto karalis, un ebreji bija par to audzēšanā. 

Governours no vairākām vietām, bet_ar ī {12:2} 

Timotheus un Apollonius dēls Genneus, arī 

Hieronīms un Demophon, bet blakus viņiem Nicanor 

Kipra, regulators nav ciestu tie ir klusa un 

dzīvot mierā. 

{12:3} Joppa vīriešiem arī izdarīja šādu neticīgs darbos: 

viņi lūdza ebreji, kas dzīvoja starp viņiem iet ar viņu 

sievas un bērnus uz laivām, kurām tie bija sagatavoti, 

tā, it kā tie bija domāti tiem nav ievainots. 

{12:4} kurš pieņem to saskaņā ar vispārējiem 

dekrētu, pilsēta, būdama vēloties dzīvot mierā, un 

neko nenojauzdama:, bet, kad viņi bija devušies tālāk uz 

dziļi, viņi noslīka ne mazāk kā divi simti no viņiem. 

{12:5} kad Jūda dzirdējis šo nežēlību, izdarīt pie viņa 



tautiešiem, viņš pavēlēja tiem, kas bija ar viņu, lai 

tos sagatavotu. 

{12:6}, un taisnīgs tiesnesis, Dievs, viņš 

atsitās pret šiem slepkavām, viņa brāļu, un sadedzina 

haven, pa nakti, kā _ arī iestatīt laivas uz uguns, un tiem, kas 
bēga 

turp viņš pagriešanas mehānismu. 

{12:7} un kad pilsēta bija apklusti, viņš devās 

atpakaļ, kā tad, ja viņš atgriezīsies izskaust visus tos 

Joppa pilsēta. 

{12:8}, bet, kad viņš dzirdēja, bija domājošiem Jamnites 

līdzīgā veidā darīt unto ebreji, kas dzīvoja starp tām, 

{12:9} viņš sastapa Jamnites arī pa nakti, un iestatiet 

šaut uz paradīzi un flotes, lai uguns gaismā 

Jeruzalemē bija redzams pie simt četrdesmit furlongs. 

{12:10} tagad, kad viņi bija aizgājuši no no turienes deviņi 

furlongs savu braucienu uz Timotheus, ne mazāk par pusi 

pieci tūkstoši vīriešu kājām un piecsimt jātniekus, 

Arabians uzstādīt viņam virsū. 
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{12:11} un tad tur bija ļoti sāpīga kaujas; bet 

Jūdas līdzās ar Dieva palīdzību ieguva uzvaru; tāpēc, ka 

Nomades Arābija, ir jāpārvar, Jūdas, besought 

mieru, solot dot viņam lopus, un ar prieku 

viņš citādi. 

{12:12} tad Jūda, patiešām domā, ka viņi būtu 

rentabla, daudzas lietas, piešķir viņiem mieru: un tad 

viņi sarokojās, un tāpēc viņi gāja uz savām teltīm. 

{12:13} viņš devās arī sagādāt tilts uz noteiktu 

spēcīga pilsēta, kas bija par iežogota ar sienām, un 

apdzīvo cilvēki ūdenslīdēju valstīm; un tas nosaukums 

bija Caspis. 

{12:14}, bet tie, kas tajā bija nodot šo uzticību 

spēka sienām un sniegšana victuals, ka viņi 

paši izturējās nelaipni pret tiem, kas bija ar 

Jūdas, margu un blaspheming, izsacīdams tādus vārdus kā 

bija nevis runā. 

{12:15} wherefore Jūdas ar viņa sabiedrību, aicinot 

dižais lords no pasaules, kas bez spēka pievadi vai dzinēju 

karš bija izsviests Jericho Joshua laikā, deva 



sīva uzbrukumu pret sienām, 

{12:16} ieņēma pilsētu ar Dieva un lika 

neaprakstāmu nokauto dzīvnieku, insomuch ka ezera divas 
furlongs 

plašs netālu kaimiņos bija redzams thereunto, ir pārpilna 

darbojas ar asinīm. 

{12:17} tad tie aizgāja no turienes septiņsimt 

un piecdesmit furlongs un nonāca pie Characa sacīja jūdiem, 

tiek saukti par Tubieni. 

{12:18}, bet runājot par Timotheus, viņi atrada ne 

vietas:, pirms viņš bija nosūtījis jebkura lieta, viņš atkāpās 

no turienes, no atstājuši ļoti spēcīga garnizona noteiktā 

turiet nospiestu. 

{12:19} howbeit, Dositheus un Sosipater, kas bija 

Makabejs kapteiņiem, devās tālāk, un pagrieziet tos, kas 

Timotheus atstājis cietoksnī, virs desmittūkstoš vīru. 

{12:20} un Makabejs svārstījās viņa armija ar joslām, un 

iestatīt tos pa joslām un devās pret Timotheus, kurš 

bija par viņu simti divdesmit tūkstoši vīru, no mutes, 

un divi tūkstoši pieci simti jātnieki. 



{12:21} tagad, kad Timotheus bija Jūdas zināšanu 

nāk, viņš sūtīja sievietes un bērnus un citi 

bagāžu, unto cietoksni, ko sauc par Carnion: pilsēta bija 

ielenca smagi un neērti nākt unto, dēļ 

visas vietas straitness. 

{12:22} bet ienākot Jūdas bandas pirmā acu uzmetiena, 

ienaidniekiem, ka smitten ar bailēm un šausmām cauri 

parādās viņam kas redz visas lietas, bēga amain, viens 

nokļūšanu šādā veidā, tādā veidā vēl tāpēc, ka viņi bija 

bieži vien ievainot savu vīru un ievainoti ar punktiem 

savu zobenu. 

{12:23} Jūda bija arī ļoti nopietnu, īstenojot tos, 

nogalinot tos, nelabs tiem neliešiem, no kuriem viņš nogalēja 
apmēram trīsdesmit 

tūkstoši vīru. 

{12:24} Turklāt Timotheus, pats iekrita rokās 

Dositheus un Sosipater, kam viņš besought ar daudz 

amatniecības ļāvi viņam iet kopā ar savu dzīvi, jo viņš bija daudz 

Jūdu vecāki un brāļi ar dažiem no tiem, kuri, ja 

viņi nolika viņu līdz nāvei, nav jāuzskata par. 



{12:25} tad, kad viņš solījis viņiem daudz vārdu 

ka viņš varētu tos atjaunot bez sāp, saskaņā ar 

nolīgumu, viņi ļāva viņam iet viņu brāļu saglabāšanai. 

{12:26} tad Makabejs devās tālāk uz Carnion, un 

lai Atargatis Tempļa, un tur viņš nogalēja pieciem līdz divdesmit 

tūkstoši personu. 

{12:27} un pēc tam, kad viņš bija likts uz lidojumu un iznīcināja 

tiem, Jūdas noņemts uzņēmējas pret Ephron, stipra pilsēta, 

kur Lysias uzturēšanās vieta un virkni ūdenslīdēju 

tautām un stipra jaunekļi, kas tur uz sienām, un 

aizstāvēja tos vareni: kur arī bija liels noteikums 

motoru un šautriņas. 

{12:28} bet kad Jūda un viņa uzņēmums bija aicināja 

Visvarenais Dievs, kurš ar savu varu breaketh stiprumu 

viņa ienaidnieki, tie ieguva pilsētas un pagrieziet divdesmit līdz 
pieciem 

tūkstoši no viņiem, kas bija laikā, 

{12:29} no no turienes viņi gāja uz Scythopolis, kas 

sešsimti furlongs no Jeruzālemes, lieth 

{12:30} bet kad liecināja ebreji, kas tur dzīvoja, bija 



kas Scythopolitans mīlestību tikām galā ar tiem, un 

lūdzu viņus laipni laikā viņu nelaime; 

{12:31} tie deva viņiem paldies, vēloties tos 

draudzīgs vēl sacīja viņiem: un tāpēc viņi nonāca Jeruzalemē, 

svētki tuvojas nedēļas. 

{12:32} un pēc svētkiem, sauc par Vasarsvētku, viņi devās 

atpakaļ pret Gorgijs Idumea, regulators 

{12:33} kas iznāca ar trīs tūkstoši vīru no mutes 

un četri simti jātnieki. 

{12:34} un atklājās, ka cīņā ar viņu kopā 

daži no jūdiem ir krituši. 

{12:35} pie kura laika Dositheus, viens no Bacenor ir 

uzņēmums, kurš bija zirga mugurā un stiprs cilvēks, bija 

vēl pēc Gorgijs, un satverdams viņu aiz svārkiem vilka viņu pa 

spēks; un, kad viņš ir pieņēmis, nejauks cilvēks dzīvs, 

kāds jātnieks Trāķija, nāk klāt cirta nost 

plecu, tāpēc, ka Gorgijs bēga unto Marisa. 

{12:36} tagad, ka viņi ar Gorgijs bija 

cīnījušies ilgu laiku, un bija ļoti noguris, Jūdas aicināja kungs, 

ka viņš pats savu palīgu un līderis shew 



kaujas. 

{12:37} un ar ko viņš sāka savā valodā, un 

dziedājis Psalmi ar skaļu balsi un negaidot steidzas uz 

Gorgijs vīriem, viņš viņus ar lidojumu. 

{12:38} tāpēc Jūdas pulcējās namatēvam un iegāja pilsētā 

no Odollam, un, kad septītajā dienā ieradās, viņi 

sevi kā tradīcija bija un tur sabats 

tajā pašā vietā. 

{12:39} un pēc dienas pēc, kā izmantot, 

Jūdas un viņa uzņēmums atnācu, lai aizvestu uz augšu no tām 
organizācijām 

kas ir krituši, un viņus apglabātu ar to asinsbrāļi ir viņu 

tēvu kapiem. 
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{12:40} tagad zem ik viens mēteļi, nogalēja 

viņi atrada lietas iesvētīja elkiem, Jamnites, 

kas liedz ebreju likumu. Tad katrs cilvēks 

redzēja, ka tas bija iemesls, kāpēc viņi ir krituši. 

{12:41} visi vīrieši, tādējādi godinot kungu, taisns 

Tiesnesis, kurš atvēra lietas, kas tika paslēptas, 



{12:42} Betook sevi sacīja lūgšanu, un besought 

viņam, ka grēks izdarījis varētu nodot pilnīgi ārā no 

atceres. Turklāt šī cēlā Jūdas exhorted cilvēkiem 

lai saglabātu sevi no grēka, forsomuch, jo viņi redzēja, pirms 

lietas, kas īstenojās grēki tiem acis 

kas ir krituši. 

{12:43} un kad viņš ierīkojis vākšana visā 

uzņēmums ar summu, kas divi tūkstoši drachms sudraba, 

viņš nosūtīja to uz Jeruzalemi, lai piedāvāt grēks piedāvāšanu, 
veicot tajā 

ļoti labi un godīgi, ka viņš bija norūpējusies par 

augšāmcelšanās: 

{12:44}, ja viņš nav cerēja, ka tie, kas ir krituši 

vajadzētu būt pieaudzis atkal, tas bija lieks un iedomīgs, lai 

lūgšanas par mirušajiem. 

{12:45} un arī ar to, ka viņš uztver, ka bija liels 

labā, kas par tiem, kas miruši dievbijīgs, bija svēts un 

laba doma. Un tad viņš veikta saskaņošana 

miris, ko viņi varētu piegādāt no grēka. 

{13:1} simts četrdesmit devītajā gadā to bija teicis 



Jūdas, ka Antiochus Eupator nāk ar lielu 

jauda uz Jūdeja, 

{13:2} un kopā ar viņu viņa aizsargs Lysias un valdnieks, viņa 

lietu, kam vai nu no tiem Grecian spēka sulaiņi, 

simt desmit tūkstošus, un pieci tūkstoši jātnieku 

un trīs simti un ziloņi divi un divdesmit, un trīs 

simt kaujas ratus apbruņots ar āķiem. 

{13:3} hercoga arī pievienojās sevi ar tiem, un 

liels slēpšanu mudināja Antiochus, nevis 

aizsardzības valsts, bet tāpēc, ka viņš domāja, ka ir 

veiktas gubernators. 

{13:4} bet karalis karaļi pārcēlās Antiochus' prātu 

pret šo ļauns nožēlojams cilvēks un Lysias informēja karali 

Šis vīrs bija iemesls par visiem tiem nedarbiem, lai karalis 

pavēlēja atnest viņam sacīja Berea, un pakļaut viņu 

nāve, un kuru tā, kā ir šajā vietā. 

{13:5} tagad šajā vietā bija piecdesmit olektis tornis 

augsts, pilns ar pelniem, un tas bija kārta aktu, kas par 

katrā pusē, kas pakārts uz pelniem. 

{13:6} un kurš bija nosodījusi zaimošana, vai 



pastrādājis citi smagi noziegumi, tur bija visi vīrieši 

iegrūda viņu nāvei. 

{13:7} šādas nāves atklājās, ka grēcīgs cilvēks mirst, 

kam nav tik daudz kā apglabāšana zemē; un ka lielākā daļa 

pamatoti: 

{13:8} tiktāl, ciktāl viņš ir izdarījis daudz grēki 

par altāra, kuru uguns un pelnos bija svēts, viņš saņēma 

viņa nāves pelniem. 

{13:9} tagad karalis ieradās ar barbariskiem un augstprātīgi 

nodomājis darīt daudz sliktāk jūdiem, nekā viņa bija darīts 

tēva reizi. 

{13:10} kurā lietas, kad Jūda uztverts, viņš 

lika daudziem pieaicināt kungam nakti un 

diena, ka ja kādreiz pie jebkurā laikā, viņš tagad arī palīdzēs 

tiem ir vietā jāliek no tiesību aktos no savas 

valsti, un no Svētā templī: 

{13:11} un ka viņš ciestu ne cilvēkiem, kas bija 

pat tagad jau ir bet mazliet atsvaidzināt, būt pakļaušana, lai 

zaimu tautām. 

{13:12} tad, kad viņi bija visu izdarījusi kopā, un 



besought žēlsirdīgs kungs ar raudam un gavēt, un 

gulēdams uz zemes trīs dienas ilgs, Jūda, ņemot 

exhorted tos, pavēlēja tos vajadzētu būt gatavībā. 

{13:13} un jūdu, kas viens no otra ar vecajiem, 

noteikti, pirms karaļa mītnes jāstājas Jūdeja, 

un atrastu pilsētu, lai iet tālāk un mēģināt cīnīties ar jautājumu 

Kunga palīdzību. 

{13:14} tad, kad viņš ir izdarījis visu, lai radītājs 

pasaulē, un exhorted viņa karavīri cīnīties vīrišķīgi, pat 

nāvei, par likumiem, templis, pilsēta, valsts, 

un neatkarīgo valstu Savienības, viņš apmetās, Modins: 

{13:15} un ņemot vērā parole uz tiem, kas 

par viņu, uzvara ir Dieva; ar visvairāk drošsirdīgs 

un izvēle jaunekļi, viņš nonāca karaļa telti 

naktī un pagriešanas nometnes apmēram četri tūkstoši vīriešu 
un 

ziloņi, ar visu, kas viņam uzbruka chiefest. 

{13:16} un beidzot nometni tie iedvesa bailes un 

klaigādami un aizgāja ar labu veiksmi. 

{13:17} tas tika darīts dienu pārtraukumu, jo 



Lord aizsardzības did viņam palīdzēt. 

{13:18} tagad, kad karalis bija uzņēmis garšu 

Ebrejiem vīrišķība, viņš devās gatavojas veikt aizturēšanu, 

politiku, 

{13:19} un devās pie Bethsura, kas bija 

spēcīgi turējās pie ebrejiem: bet viņš tika likts uz lidojumu, 
neizdevās, un 

zaudējusi savu vīru: 

{13:20}, Jūda bija aprakstījis sacīja viņiem, ka tas bija 

tādas lietas kā bija nepieciešams. 

{13:21} bet Rhodocus, kurš bija ebreju uzņēmēja, 

atklāj noslēpumus, lai ienaidniekiem; tāpēc viņš bija 

meklējuši, un kad tās nokļuvušas viņu, tie viņam uzvilkusi 

cietumā. 

{13:22} karalis apstrādā ar tām Bethsum 

otro reizi sniedza roku, paņēma viņu ir, atkāpies, cīnījās 

ar Jūdas, bija pārņēmusi; 

{13:23} Heard ka Filipa, kas bija palicis pāri lietu, 

Antioch, bija izmisīgi smilga, izturējusi, intreated 

Ebreji, iesniedzis pats un sware ar visiem vienādus apstākļus, 



panākta vienošanās ar viņiem, un piedāvāja upuri, godina 

templis, un laipni nodarbojās ar vietu, 

{13:24} un akceptēts arī no Makabejs, lika viņam 

galvenais regulators no Ptolemais, unto Gerrhenians; 

{13:25} ieradās Ptolemais: cilvēki bija ļoti apbēdināta 
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lai derības; jo viņi plosījās, jo viņi 

padarīt savas derības par spēkā neesošu: 

{13:26} Lysias devās uz sprieduma sēdekļa un teica, kā 

daudz varētu būt cēlonis, aizstāvības pārliecināja, 

pataisi, lika viņiem labi ietekmē, atgriezās Antioch. 

Tādējādi tas gāja pieskaras karaļa ierašanos un izlido. 

{14:1} pēc trim gadiem bija Jūdas informēja, ka 

Demetrius Seleucus, iebraukšanas patvērums dēls 

un ar lielu spēku un flotes, Tripolis 

{14:2} bija veikti valstī, un nogalināja Antiochus, un 

Lysias viņa aizsargs. 

{14:3} tagad viens Alcimus, kas bija augstais priesteris, un 

bija aptraipīts sevi apzināti Times to sajaukšanos 

ar pagāniem, redzot, ka nekādā ziņā viņš varētu glābt 



sev, ne jebkura lielāka pieejamība uz svētā altāra, 

{14:4} atnāca Demetrius karalis simts un viens 

un piecdesmito gadu, uzrādot unto viņam vainaga zeltu, un 

Palm, un arī zariem, kas tika izmantoti svinīgi, 

templis: un Tātad šajā dienā viņš turēja savu mieru. 

{14:5} Howbeit, ņemot gotten iespēja turpināt savu 

muļķīgi enterprize, un to sauc par padomu 

Demetrius, un jautāja, kā jūdi nostājās ietekmē, un 

ko viņi nodomājuši, viņš atbildēja, thereunto: 

{14:6} tiem ebrejiem, ka viņš sauc par Assideans, kuras 

kapteinis ir Jūdas Maccabeus, baro kara un ir musinošie, 

un neļauj atpūsties, būt mierā. 

{14:7} tāpēc es tiek atņemtas no maniem senčiem 

gods, es domāju, ka augstā priestera, tagad esmu atnācis šurp: 

{14:8} vispirms, patiesi neliekuļots aprūpes lietas man 

kas attiecas uz karali; un otrkārt, pat, ka es plānoju 

mans labs pašu tautiešiem: mūsu tauta, kas ir 

nav mazs postu unadvised nodarbojas ar viņiem caur 

aforersaid. 

{14:9} wherefore, O karalis, redzot visus šos knowest 



lietas, jābūt uzmanīgiem, valsts un mūsu tauta, kas ir 

piespieda katrā pusē saskaņā ar apžēlošanas, tu 

viegli shewest unto visiem. 

{14:10} tik ilgi, kamēr Jūdas nu, tas nav iespējams, ka 

valstij vajadzētu paklusēt. 

{14:11} tas ne agrāk bija runājis, bet citi 

karaļa draugi, ļaunprātīgi tiek noteikts pret jūdu, darīja 

vairāk aizkaitināja Demetrius. 

{14:12} un nekavējoties zvanījusi Nicanor, kurš bija 

ziloņi un padarot viņu gubernators meistars 

Jūdeja, viņš nosūtīja viņu uz priekšu, 

{14:13} komandē viņu nokaušu Jūdas un izkliedes 

tiem, kas bija kopā ar viņu un padarīt Alcimus augstais priesteris 

liels templis. 

{14:14} tad pagānu, kas bēga no Jūdejas no 

Jūdas, Nicanor ieradās ar ganāmpulkiem, domāšanas kaitējumu 
un 

katastrofas ot ebreji par viņu labklājību. 

{14:15} tagad kad jūdi uzzināja Nicanor ir Coming 

un ka pagāns bija pret viņiem, viņi jāmet 



uz galvas, un padarīja lūgšanas viņam tas bija 

jebkad izveidota savai tautai, un kurš vienmēr helpeth, viņa 

daļa, ar viņa klātbūtne izpausme. 

{14:16} tik pie kapteiņa bauslis tie 

noņemta no turienes straightways un nonāca pie sacīja 

tos pie Dessau pilsētā. 

{14:17} tagad Simon, Jūdas brāli pievienojās kaujas 

ar Nicanor, bet tas bija nedaudz discomfited, izmantojot 

Pēkšņajā klusumā viņa ienaidniekiem. 

{14:18} Tomēr Nicanor, dzirdes vīrišķība 

no tiem, kas bija ar Jūdas un courageousness, kas 

viņiem nācās cīnīties par savu valsti, durst nemēģināt šo 
jautājumu 

ar zobenu. 

{14:19} wherefore viņš nosūtīja Posidonius un Theodotus, 

un Mattathias, lai mieru. 

{14:20} tad, kad viņi bija paņēmuši tik ilgi advisement 

izpildsekretāram, un kapteinis lika daudziem 

iepazīties ar tiem, un izrādījās, ka viņi visi 

viens prāts, tie bija piekritusi derības, 



{14:21} un noteicis dienu tikties kopā ar 

sevi: kad diena nāca un tika iestatītas izkārnījumi 

katrs no viņiem, 

{14:22} Ludas novieto bruņoti vīri gatavībā, ērtā 

vietām, nedrīkstam arī kādu nodevību būtu pēkšņi piekopj 

ienaidnieki: Tātad tie, kas miermīlīgi konference. 

{14:23} tagad Nicanor abode Jeruzalemē, un nebija nekādu 

sāp, bet nosūtīja prom cilvēki, kas nāca bara loģikai, unto 
viņam. 

{14:24} un viņš labprāt nebūtu Jūdas no sava 

aktuāli: viņš mīlēt vīrieti no sirds 

{14:25} lūdza viņam arī ņemt sievu, un atjaunotu 

bērni: lai viņš apprecējās, bija klusa un piedalījās šajā dzīvē. 

{14:26} bet Alcimus, uztverot mīlestību, kas bija 

betwixt tos, un ņemot vērā derības, kas bija 

lika, atnāca Demetrius un pateicu, ka Nicanor 

nu nav ietekmējusi pret valsti; ka viņš bija ordinēts 

Jūdas, nodevis viņa valstība ir karaļa pēctecis. 

{14:27} tad karaļa atrašanos trakot un izraisīja ar 

apsūdzībām par visvairāk grēcīgs cilvēks rakstīja, Nicanor 



nozīmētu, ka viņš bija daudz neapmierināts ar derību, 

un komandē viņam, ka viņš ir jāsūta Makabejs 

ieslodzītais visu sacīja Antiohijā steiga. 

{14:28} ir Izskatot šo Nicanor atnāca, viņš bija 

daudz nolāpītie sevī, un ņēma to smagumam, ka viņš 

vajadzētu padarīt par spēkā neesošu panti, kas tika panākta 
vienošanās, 

cilvēks nav vainīga. 

{14:29}, bet tāpēc, ka nebija nekādu cīnīties pret 

karalis, viņš noskatījās, viņa laika paveikt šo lietu politika. 

{14:30} neskatoties uz to, kad Makabejs ieraudzīja, ka 

Nicanor sāka būt rupjš, unto viņam un ka viņš, lūdzu 

viņu vairāk, nekā viņš bija aptuveni paradis, redzēdams, ka šāda 

skāba rīcību nāca par labu, savāca kopā nav 

dažus no saviem vīriem, un pats izgāja no Nicanor. 

{14:31} bet otrs, zinot, ka viņš bija īpaši 
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novērst ar Jūdas politiku, ienāca Lielās un Svētais 

templis, un norīkoja priesteri, kas piedāvā savus 

ierasto upurus sniegt viņam cilvēks. 



{14:32} un kad tie sware, ka viņi nevar pateikt 

kur man bija, kam viņš meklēja, 

{14:33} viņš pastiepa labo roku pret 

templis, un zvērests, kas šādā veidā: ja jūs nebūs 

piegādāt man Jūdas kā cietumnieks, būs noteikti Šis templis 
Dievam 

pat ar zemi, un es būs nojauktu altāri, un 

uzcelt ievērojama unto Bacchus temple. 

{14:34} pēc šiem vārdiem viņš aizgāja. Pēc tam priesteri 

pacēla rokas pret debesīm un viņu besought, 

kādreiz bija aizstāvis no savas tautas, sakot, šādā veidā; 

{14:35} tu, kungs, par visām lietām, kas esi vajadzīga 

nekas, wast atzinīgi vērtē to, ka tavs apdzīvošanai templis 

būtu mūsu vidū: 

{14:36} Tādējādi tagad O svēts Lord visas svētības, saglabāt 

Šī māja kādreiz neaptraipītam, kas nesen tika notīrīti, un 

Pietura ik nekrietns mutē. 

{14:37} tagad tur tika apsūdzēts Nicanor vienu Razis, unto 

viens no vecākajiem Jeruzalemē, viņa tautiešiem, mīļākais 

un ļoti labs pārskats, cilvēks, kas par viņa laipnību biju 



sauc par ebreju tēvs. 

{14:38} par agrākos laikos, kad tie nav jaucās 

sevi ar pagāniem, viņš bija apsūdzēti par 

Jūdaisms, un drosmīgi izdarīja jeopard savu ķermeni un dzīvi ar 
visām 

vehemency ebreju reliģija. 

{14:39} tik Nicanor, vēlas deklarēt naida, ka viņš 

kailas sacīja jūdiem, kas nosūtīts iepriekš pieci simti vīru, kara 

aizvest: 

{14:40} pārdomām, ņemot viņam darīt ebreji 

daudz ievainots. 

{14:41} tagad, kad daudziem būtu atļāvies 

torni, un vardarbīgi sadalīti uz ārējās durvis, un aicināja 

ugunskura vajadzēja paņemt līdzi, lai sadedzinātu, viņš ir gatavs 

veikti uz katru pusi samazinājās uz viņa zobena; 

{14:42} izvēloties drīzāk mirt vīrišķīgi, nekā nonākt 

nelabs rokās, lai tiktu apvainota citādi nekā 

viņa cēlais dzimšanas beseemed: 

{14:43}, bet trūkst viņa insults caur steiga, 

daudziem arī steidzas laikā durvis vaļā, viņš drosmīgi darbojās 
līdz 



sienu, un nosvieda pats vīrišķīgi vidū 

biezākais no tiem. 

{14:44} bet tie ātri, dodot atpakaļ, un vietas tiek 

lika, viņš krita lejup, stājas spēkā neesošu vietu vidū. 

{14:45} tomēr, toties vēl pēc elpas 

viņam ir iekaisusi dusmās, viņš piecēlās kājās. un, lai_gan viņa 

asiņu sajūsminājās piemēram, spouts ūdens un brūces bija 

smagi, tomēr viņš skrēja cauri vidū pūlis; un 

stāvot uz stāvas klints, 

{14:46}, jo tagad viņa asinis bija pilnīgi pārgājis, viņš 

nospēlēja viņa iekšas, un ņemot tos abās rokās 

viņš pameta viņus uz drūzmēties un aicinot uz lorda 

dzīve un gars viņu atjaunot tos vēlreiz, viņš tādējādi nomira. 

{15:1} bet Nicanor, dzirdes ka Jūdas un viņa kompānija 

bija spēcīgs vietās par Samaria, atrisināt bez 

kādas briesmas tos nolikts uz sabata diena. 

{15:2} Tomēr jūdiem, kas bija spiesti doties 

viņa teica, ar O iznīcināt ne tik nežēlīgi un barbarously, bet 

Dodiet godu to dienu, kurā viņš, kas redz visas lietas, kam 

pagodināts ar svētības pirmām kārtām citās dienās. 



Prasīja {15:3} tad visvairāk nelaipns nožēlojams cilvēks, ja 

tur bija viens varens debesīs, kas bija pavēlējis 

sabata dienu, pastāvīgi. 

{15:4} un kad viņi teica, nav debesīs dzīvojamā 

Kungs, un varens, kurš komandēja septītajā dienā būt 

turpināja: 

{15:5} tad teica citi, un es arī esmu varens pēc 

zemes, un pavēlēt veikt rokas un darīt karaļa 

uzņēmējdarbību. Vēl viņš ieguvis, lai viņa ļauna griba izdarīt. 

{15:6} tik Nicanor programmā pārsniedz lepnums un 
augstprātība 

nolēmis uzstādīt pieminekli publick par viņa uzvaru pār 

Jūdas un tos, kas bija ar viņu. 

{15:7} bet Makabejs paļāvās jebkad pārliecināta, 

Kungs varētu palīdzēt viņam: 

{15:8} wherefore viņš exhorted viņa cilvēkiem nav jābaidās 

nāk no pagānu pret viņiem, bet atcerēties 

palīdzībā, kas agrākos laikos tie bija saņēmuši no debesīm, 

un tagad sagaidīt uzvaru un atbalsts, kas ir jānāk 

unto tos no Visvarenais. 



{15:9} un tātad mierinām tos ārpus likuma un 

pravieši, un karstgalvīga savešanu prātā no cīņas, 

viņi uzvarēja iepriekš viņš lika viņiem nekas briesmīgs. 

{15:10} un kad viņš bija maisa, līdz pat viņu prātus, viņš deva 

viņiem to maksu, shewing tos therewithall meli 

pagānu un zvērestu pārkāpj. 

{15:11} tādējādi ne tik daudz bruņotu ik viens no viņiem, 

ar aizsardzības, ar vairogiem un spears, kā ērti un 

labus vārdus: un blakus, viņš tām izstāstīja sapnis cienīgs 

uzskatīts, kā tad, ja tas bija tik patiesi, kas nebija 

maz viņiem priecāties. 

{15:12} un šis bija viņa vīzija: ka Onias, kas bija 

augstais priesteris, prātīgu un labs cilvēks, Godājamais 

sarunu, maigu stāvoklī, labi runā arī, un 

īstenotas no bērna visos punktos tikumības, viņš pacēla 

rokas lūdza par ebrejiem viss ķermenis. 

{15:13} tas darīts, jo tāpat kā veidā tur parādījās vīrietis 

sirmie pavedieni, apstiprinādami šo teoriju, un kas pārsniedz 
krāšņās, kurš bija 

lielisks un brīnišķīgs majestāte. 



{15:14} tad Onias atbildēja, sacīdams: tas ir mīļākais 

brāļi, kas prayeth daudz par cilvēkiem, un 

svēta pilsēta, asprātība, Jeremias Dieva pravietis. 

{15:15} whereupon Jeremias, tālāk tur labajā rokā 

atdāvināja Jūdas zobena zelta un tādējādi dodot tai zobins 

{15:16} līdzi šo svēto zobenu, dāvana no Dieva, 

kas tu būsi brūces pretiniekiem. 

{15:17} Tādējādi tiek arī apmierināts ar vārdiem 
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Jūdas, kas bija ļoti labs un spēj tos maisīt līdz 

varonība, un mudināt jauniešus, sirdis tās 

noteikti nav piķis nometnē, bet gan drosmīgi nolikts 

viņiem, un vīrišķīgi, lai mēģinātu šo jautājumu pēc konflikta, jo 

pilsētas un baznīcu un Tempļa bija briesmās. 

{15:18} aprūpi, ko viņi ņēma viņu sievas, un 

viņu bērni, brāļi un ļaudīm, bija vismaz kontā 

ar tām:, bet lielākais un galvenais bailes bija 

svēts templis. 

{15:19} arī tie, kas bija pilsētas bija ne mazāk 

aprūpi, ir nemierīgajā konfliktu ārzemēs. 



{15:20} un tagad, kad visi izskatījās sliedēs 

izmēģinājuma versiju, bet ienaidnieki jau pienācis tuvu, un 
armija 

tika noteikta masīva un ērti novietoti zvēri un 

jātnieki, kas noteikts spārnus, 

{15:21} Makabejs, redzēt, kas nāk no daudziem, 

un ūdenslīdēju sagatavošanas bruņas un niknums 

zvēri, izstiepa rokas pret debesīm, un 

Kungs, kas worketh brīnumus, zinot, ka aicināja 

uzvara nāk nevis ar ieročiem, bet pat kā to seemeth labi 

viņu, viņš devis to tādā kā vērti: 

{15:22} tāpēc viņa lūgšanu, viņš teica pēc šādā veidā; 

Ak, kungs, tu didst nosūtīt tavs eņģelis Ezekias laikā 

karalis Jūdeja, un didst nogalēt Sennacherib uzņēmējas 

simts četrreiz pa divdesmit un pieci tūkstoši: 

{15:23} wherefore tagad arī nosūtīt O kungs no debesīm, 

laba eņģelis, pirms mums bailes un šausmas, sacīja viņiem; 

{15:24} un caur tavs roku varētu ļaut tiem, kas ir 

šausmu sagrābti, kas nāk pret tavu svēto cilvēku 

zaimot. Un tāpēc viņš beidzās. 



{15:25} tad Nicanor un tie, kas bija kopā ar viņu ieradās 

uz priekšu ar trompetes un dziesmas. 

{15:26} bet Jūda un viņa kompānija konstatēja 

ienaidnieki ar izsaukšanu un lūgšanu. 

{15:27} tāpēc, ka cīnās ar savām rokām un lūgšanas 

ar savu sirdi Dievam, viņi nogalēja, ne mazāk kā trīsdesmit un 

pieci tūkstoši vīriešu: par caur Dieva izskatu, viņi 

bija ļoti iepriecināts. 

{15:28} tagad kad cīņa bija izdarīts, atkal atgriežoties 

ar prieku, viņi zināja, ka Nicanor gulēja miris viņa zirglietas. 

{15:29} tad izsauca lielu kliegt un troksni, 

godinot Visvarenais viņu dzimtajā valodā. 

{15:30} un jūdu, kas kādreiz bija galvenais aizstāvis no 

iedzīvotāji gan ķermeni un prātu un kurš turpināja savu 

mīlestība pret viņa tautiešiem visu savu mūžu, pavēlēja 

streiks pie Nicanor ir galvas un roku ar plecu, 

un Vediet viņus uz Jeruzalemi. 

{15:31} tad, kad viņš bija tur, un aicināja viņus no viņa 

nācija kopā, un priesteri pie altāra, viņš sūtīja 

tiem, kas bija torņa, 



{15:32} un shewed tos ļaunos Nicanor galvu, un 

ka zaimotājs, kurš ar lepni brags viņam roku 

izstiepa pret svēts Visvarenais templī. 

{15:33} un, kad viņš bija izgriezuši mēle, 

neticīgs Nicanor, viņš pavēlēja, ka tie dod to 

gabali, unto vistiņas un piekārt atlīdzību par viņa 

ārprāts, pirms templi. 

{15:34} tā katrs cilvēks slavēja pret debesīm 

krāšņās kungs, sakot, laimīgs ir tas, kas darījis tur savas 

neaptraipītam vietā. 

{15:35} viņš pakārts arī Nicanor ir galvu uz torni, 

skaidrs un nepārprotams signāls sacīja Kungam palīdzēt visiem. 

{15:36} un tie visi ar kopējo dekrētu, ordinēts 

nekādā gadījumā šajā dienā iet bez svinības, bet ļaut 

svinēt trīsdesmitajā dienā divpadsmitajā mēnesī, kas 

Sīrijas mēlē sauc Adar, dienu pirms Mardocheus' 

dienā. 

{15:37} tādējādi gāja ar Nicanor: un no tā laika 

tālāk ebrejiem bija savas pilnvaras pilsētas. Un šeit būs 

Es veicu gals. 



{15:38} un ja ir veicies labi, un kā ir montāžas 

stāsts, tas ir tas, ko es vēlēšanās: bet, ja slenderly un meanly, 

tas ir tas, ko var sasniegt sacīja. 

{15:39} jo tas ir kaitīgs dzert vīnu vai ūdens vien; 

un tā kā vīna mingled ar ūdeni ir patīkama, un delighteth 

garša: pat tik smalki izstrādāta runas delighteth ausis 

tiem, kas lasīt stāsts. Un šeit ir gala 
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