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1 Maccabees 

Esimene raamat Makkabite valitsusaeg 

{1:1} ja see juhtus, et Alexander poeg Philipp, pärast 

Makedoonia, kes Chettiim maa, oli 

Loo Darius kuningas pärslased ja Medes, et ta 

valitses asepeadirektor, esimene üle Kreeka, 

{1:2} ja tegi paljud sõjad ja võitis palju tugev trümmid, 

ja tapsid kuningad maa, 

{1:3} ja otsad maa tuli ja võttis 

rikneb tehnoloogilisse, nii et maa oli vaikne 

enne teda; kusjuures ta oli ülendatud ja tema süda oli 

tõstsin. 

{1:4} ja ta kogutud vägev tugev vastuvõtva ja otsustas 

riikide ja rahvaste ja kuningad, kes sai 

lisajõed tema juurde. 

{1:5} ja pärast neid asju ta kukkus haige ja tajutud 

et ta peaks surema. 



{1:6} mispärast ta kutsus oma sulased, nagu olid 

Austatud, ning oli viidud koos temaga oma 

noorte, ja lahkus tema Kuningriik, kui ta oli 

veel elus. 

{1:7} nii Alexander valitses twelves aastat, ja siis suri. 

{1:8} ja tema teenistujate paljaste reeglina igaüks tema asemel. 

{1:9} ja pärast tema surma kogu kroonid pärast 

; nii tegin oma poja pärast neid aastaid: ja 

paha on kasvatatud maa. 

{1:10} ja tuli välja kuri juur 

Taanieli lisanimega Epiphanes, Taanieli kuninga poeg 

kes olid pantvangi Roomas, ja ta valitses selle 

kakssada ja kolmkümmend ja seitsmes aasta Kuningriigi ning 

Kreeklased. 

{1:11} neil päevil läks seal Iisraeli kurjad mehed, 

kes veenis paljud öeldes, andke minna ja teha on 

MIT on ümmargused meist Pagan: sest 

Me lahkus neist oli palju kurbust. 

{1:12} nii seadmega rahul neile ka. 

{1,13} siis teatud inimesed olid nii edasi, 



läksin kuningas, kes andis neile loa teha 

pärast Pagan korraldusi: 

{1:14} misjärel nad ehitatud koht teostada 

Jeruusalemm vastavalt tolli Pagan: 

{1:15} endast Ümberlõikamata ja forsook 

Püha pakti ja liidetud ise pagan, 

ja teha paha müüdi. 

{1:16} nüüd Millal kuningriiki kehtestati enne 

Taanieli, mõtles valitsema üle ta võib Egiptus 

ole võim kaks maailmades. 

{1:17} mispärast ta sõlmis Egiptus suur 

palju, sõjavankrid, elevandid ja ratsanikku, ja on 

suure mereväe 

{1:18} ja sõjas Ptolemee kuningas: 

kuid Ptolemee kartsin teda ja põgenes; ja paljud olid 

haavatud surma. 

{1:19} seega said nad tugeva linnad maa Egiptus 

ja ta võttis selle rikneb. 

{1:20} ja pärast selle Taanieli oli vaevati Egiptus, ta 

tagasi jälle sada nelikümmend ja kolmandat aastat ja läks 



kuni vastu Iisraeli ja Jeruusalemma suur rahvahulk, 

{1:21} ja võttis varjupaika uhkelt sõlmitud 

kaugusel golden altar ja valgus ja kõik küünlajalg 

laevade 

{1:22} ja selle shewbread ja valamine 

laevad ja viaalid. ja censers kulda ja loori, 

ja kroon ja kuldsed kaunistused, mis olid enne 

templid, kõik, mis ta tõmbas välja. 

{1:23} ta võttis ka hõbe ja kuld, ning 

vääris laevad: ta võttis ka peidetud aarded, mida ta 

leitud. 

{1:24} ja kuna ta oli võtnud kõik ära, ta läks oma 

oma maa, on tehtud suur veresaun ja rääkinud väga 

uhkelt. 

{1:25} Seega oli suur lein, Iisrael, 

iga koht, kus nad olid; 

{1:26} et princes ja vanema nutsid, neitsid 

ja mannetu, noored mehed ja naised Ilu 

muudeti. 

{1:27} iga peig asus Surun ja ta 



kes istus abielu kambris oli raskustunne, 

{1:28} elanikud maa viidi ka 

ja kõik maja Jacob oli kaetud 

segadust. 

{1:29} ja pärast kahe aasta möödumist täielikult kuningas saatis 
oma 

vastutav koguja austust juurde vend, linnad, kes tuli 

Jeruusalemma, kus on väga palju, 

{1:30} ja rääkis rahulik sõnu juurde, kuid kõik oli 

pettus: sest kui nad andis talle uskuda, ta kukkus 

äkki pärast linna, ja päästeti väga valus, ja 

hävitada palju Iisraeli rahvas. 

{1:31} ja kui ta oli võtnud linna, rikneb ta 

See on tulekahju ja lammutati maja ja selle seinad 

igal pool. 

{1:32} aga naiste ja laste võttis nad oma vajadusteks ja 

valdas kariloomi. 

{1:33} siis builded nad suur Taaveti linna 

ja tugev seina ja vägev tornid, ja see on 

neile tugeva positsiooni. 



{1:34} ja nad panna selles patune rahvas, kurjad mehed, 

ja kangendatud ise selles. 

{1:35} nad ladustada seda ka vestid ja toidupoolist, ning 

Kuna nad on kogunud kokku rikneb Jeruusalemm, 

nad ette neile seal, ja nii nad said valus püüniseks: 
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{1:36} see oli koht, kus varitsevad vastu ning 

Sanctuary ja Iisraeli kurja vastane. 

{1:37} seega nad valatud süütute veri igal pool on 

Sanctuary, ja treenida see: 

{1:38} nii, et Jeruusalemma elanike põgenes 

sest neist: kusjuures linna tehtud on 

võõrad, eluasemeks sai kummalised mis 

sündinud ja oma laste lahkus. 

{1:39} tema sanctuary pandi jäätmete nagu kõrbes, tema 

peol olid muutunud lein, tema sabbaths sisse 

heita tema au sisse põlgust. 

{1:40} nagu olid olnud tema au, nii oli tema dishonour 

suurenenud, ja tema Ekstsellents energiavõrkudest leina. 

{1:41} Lisaks kuningas Taanieli kirjutas kogu tema 



Ühendkuningriik, et kõik peaks olema üks inimest, 

{1:42} ja igaüks olema tema seaduste: nii et kõik on 

paganate nõustunud vastavalt kuningas. 

{1:43} Jah, paljud ka iisraellased on nõustunud tema 

religioon, ohverdanud juurde ebajumalaid ja teotatud 
hingamispäeva. 

{1:44} kuningas oli saadetud kirju kullerid juurde 

Jeruusalemm ja Juda, et nad eemale linnad on 

kummaline seaduste maa, 

{1:45} ja ma vastata burnt pakkumisi ja ohverdama, ja 

juua pakkumisi, templid; ja et nad peaksid epäpyhää 

sabbaths ja festivali päeva: 

{1:46} ja saastavad sanctuary ja pühad inimesed: 

{1:47} altarid, ja hiied ja kabelid ebajumalaid, ja 

ohverdama sigade 's liha ja ebapuhas loomad: 

{1:48} et siis tuleb ka jätta oma lapsed 

Ümberlõikamata, ja teha oma hinge vastik kõik 

viis uncleanness ja profanation: 

{1:49} eesmärgil, nad võivad unustada seadus, ja muuta 

Kõik seadluste. 



{1:50} ja igaüks, kes ei teeks vastavalt selle 

kuninga käsk, ütles ta, ta peaks surema. 

{1:51} seesama viisi kirjutas ta kogu tema 

Kuningriigi ja määratud arveldussüsteemide üle kõik inimesed, 

ülem Juda ohverdama, linna linna linnad. 

{1:52} siis palju inimesi oli kogunenud, 

Vali oma sikku forsook seadusega; ja nii nad 

pühendunud kurja maal; 

{1:53} ja Iisraeli sõitsime salapaikades, isegi 

täitevmenetluse nad võiksid succour eest pagema. 

{1:54} nüüd viieteistkümne päeva kuu Casleu, mis on 

sada nelikümmend ja viiendal aastal tootmistegevuse 
alustamist hävituse 

koletis altar ja builded idol altarid kogu 

Juda linnad igal pool; 

{1:55} ja põletasid nende majad, uksed viiruk ja 

tänavatel. 

{1:56} ja millal nad oli rentida tükkidena raamatuid ning 

mis nad leidsid nad põlenud neid tulega. 

{1:57} ja igaüks, kes leiti mõni raamat 



testament, või kui pühendunud seadusandluse, kuningas 

käsk oli, et nad tuleks panna teda surnuks. 

{1:58} Seega ei ole nad oma asutuse juurde iisraellased 

iga kuu, kui paljud olid leida linnades. 

{1:59} nüüd 5 – 20 päeva, kuu nad 

ei ohverda altarile iidol, mis oli pärast altari 

Jumal. 

{1:60} mil vastavalt 

nad panid surma põhjustanud oli naiste oma 

Laste lõigata. 

{1:61} ja nad poos kohta oma kaela, imikute ja 

rifled oma maja ja tapsid neid, mis oli lõigata 

neid. 

{1:62} Howbeit paljud Iisraelis olid muutused ja 

kinnitatud iseenesest ei ole roojane midagi süüa. 

{1:63} mispärast on pigem surra, et nad ei ole 

treenida koos liha, ja et nad võivad epäpyhää Püha 

pakti: nii siis nad surid. 

{1:64} ja seal oli väga suur viha Iisraeli. 

{2:1} tekkis neil päevil Mattathias poeg John, on 



poeg Simeon, pojad Joarib, preester: 

Jeruusalemm ja Modin linnas elanud. 

{2:2} ja tal oli viis poega, Joannan, mida nimetatakse Caddis: 

{2:3} Simon; nn Thassi: 

{2:4} Juudas, kes oli kutsutud Maccabeus: 

{2:5} Eleazar, mida nimetatakse Avaran: ja Jonathan, kelle 

perekonnanimi oli Apphus. 

{2:6} ja kui ta nägi blasphemies, mis olid 

Juda ja Jeruusalemm, toime 

{2:7} ta ütles: häda on mind! mispärast ma sündinud näha 

see viletsus, minu rahvas, ja Püha linna ja elama 

seal, kui see toimetati kätte vaenlane, ja 

varjupaika võõraste kätte? 

{2:8} tema tempel on muutunud mehena ilma au. 

{2:9} tema hiilgav laevade viiakse sisse vangistuses, 

oma lastele nad tapetakse tänavatel, tema noored mehed koos 
selle 

mõõk vaenlane. 

{2:10} mis rahvas on olid osa tema Kuningriigis 

ja saanud oma rikneb? 



{2:11} tema kaunistused on loobunud; Tasuta 

ta on naine muutunud on bondslave. 

{2:12} ja vaata, meie sanctuary, isegi meie Ilu ja 

Meie au on sätestatud jäätmete ja paganad on teotatud. 

{2:13} mis eesmärgil Seetõttu me elab kauem? 
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{2:14} siis Mattathias ja tema poega rentida oma riided 

panna kotiriie ja nutsid väga valus. 

{2:15} tähendab samas kuninga ametnikud, näiteks 

sundida inimest mäss, tuli linna Modin,- 

muuta need ohverdama. 

{2:16} ja kui paljud Iisraeli tuli neile, 

Mattathias ka ja tema pojad tulid kokku. 

{2:17} siis vastas kuninga ametnikud ning ütles 

Selle Mattathias tark, sina oled joonlaud ja on väärikas 

ja suur mees selles linnas ja tugevdatud pojad ja 

vennad: 

{2:18} nüüd seetõttu tule sina esimene ja vastab selle 

kuninga käsk nagu kõik Pagan teinud, 

Jah, ja Juda mehed ka, ja nagu jääb 



Jeruusalemm: nii pead sina ja su pere olla arv 

kuninga sõbrad, ja sina ja su lapsed on 

au koos hõbe ja kuld ja palju kasu. 

{2:19} siis vastas Mattathias ja rääkis koos valjult 

hääl, kuigi kõik riigid, mis on tehtud kuninga 

võim kuuletuma teda ja langevad ära iga üks on 

religiooni oma isade ja annab nõusoleku oma 

käske: 

{2:20} veel on mul ja minu poega ja on jalutuskäigu kaugusel 
mu vennad 

Meie isad pakti. 

{2:21} Jumal keelata, et meil tuleks hüljata seadus ja selle 

korraldusi. 

{2:22} me ei kuulda kuninga sõnadele, minna 

Meie religioon, kas paremal või vasakul. 

{2:23} nüüd millal ta lahkus öeldes need sõnad seal 

tuli üks silmist kõik juudid ohverdama kohta ning 

altar, mis tegeles Modin, vastavalt kuninga 

käsk. 

{2:24} mis kui Mattathias nägin, ta oli 



agaralt põletik ja tema ohjad värises, ei saanud ta 

kannatasid näitan oma viha kohaselt ja: mispärast 

ta jooksis ja tapsid ta altarile. 

{2:25} ka kuninga volinik, kes on sunnitud 

meeste ohverdama, ta tappis altari, ja ta 

lammutati. 

{2:26} Seega lahendada ta innukalt Jumala nagu õigus 

Phinees tegin juurde Zambri Salom poeg. 

{2:27} ja Mattathias nutsin kogu linna saanud 

häälega, öeldes: igaüks, kes on innukas seaduse ja 

maintaineth pakt, lase tal järgi mind. 

{2:28} et ta ja tema pojad põgenesid mägedesse ja vasakule 

nad kõik, mis kunagi oli linna. 

{2:29} siis paljud soovivad justiits- ja kohtuotsuse 

läks alla kõnnumaale, läks: 

{2:30} nii nad, ja nende lapsed ja naised; ja 

nende veiste; Kuna kannatusi tõusis valus neile. 

{2:31} nüüd, kuna seda öeldi kuninga teenistujate ja 

vastuvõtva, et Jeruusalemmas, David, linn oli teatud 

mehed, kes murdis kuninga käsk, olid läinud 



maha võtta salapaikades kõrbes 

{2:32} nad jätkavad pärast neid palju, ja 

võttes möödas need, nad camped nende vastu, ja 

teha hingamispäeval sõda nende vastu. 

{2:33} ja nad ütlesid neile, et see, mida te ei lase 

seni piisab; tulevad esile ja tehke järgi ning 

kuninga käsk ja te peab elama. 

{2:34} aga nad ütlesid, et me ei tule esile, samuti näidatakse 

teeme kuninga käsu epäpyhää hingamispäeval. 

{2:35} nii siis nad andsid neile võimalikult kiiresti lahing. 

{2:36} howbeit nad vastasid neile ei, nad ei valatud 

kivi neile, ega peatatud kohad, kus enda peitis; 

{2:37} aga ütles anna meile surevad kõik meie innocency: 
taevas 

ja maa on tunnistada, et te meid surma 

süüliselt. 

{2:38} nii nad tõusis nende vastu lahingu kohta ning 

hingamispäeva ja nad tapsid, naised ja lapsed 

ja nende veiste arvu tuhande inimese. 

{2:39} nüüd Millal, Mattathias ja tema sõbrad aru 



käesoleva artikli, nad nutsid neile kohe valus. 

{2:40} ja üks ütles teisele, kui me kõik teha 

meie vennad teinud ja ei võidelda meie elu ja seadused 

Pagan, vastu nad nüüd kiiresti root meid välja selle 

maa. 

{2:41} sel ajal seetõttu nad otsustatud, öeldes: 

Igaüks, kes peavad olema pärit lahing koos meiega 
hingamispäeval teha 

päev, me võitleme; ei me ei sure, kui meie 

vennad, kes olid mõrvati im salajased kohad. 

{2:42} siis tulid sinna tema juurde äriühingu 

Assideans, kes olid vaprad Iisraeli, isegi kõik nagu 

olid vabatahtlikult pühendatud seaduse juurde. 

{2:43} ka kõik need, kes põgenes tagakiusamise liidetud 

ise, ja olid nende hinnast. 

{2:44} et nad ühendanud oma jõud ja päästeti patuste 

oma viha ja kurjad mehed oma viha: kuid ülejäänud 

põgenes succour pagan. 

{2:45} siis Mattathias ja tema sõbrad läksid läbi, 

ja lammutati ning altarid: 



{2:46} ning mida lapsed soever nad selle 

rannikul Iisraeli Ümberlõikamata, need nad lõigata 

vapralt. 

{2:47} nad jätkavad ka pärast uhke meeste ja 

töö ettevõttejuhtide näpus. 

{2:48} nii, et need kokku kätt õiguse nõuda selle 

Paganad, ja kuningate käest ei saanud nad 

patune triumf. 

{2:49} nüüd kui aeg lähenes see Mattathias 

peaks nüüd ta ütles oma poegadele sureb, on Uhkus ja 

saanud jõu ja aja hävimise, tänitama ja 

viha, pahameelt: 
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{2:50} nüüd seepärast, mu pojad, olge kirglik seaduse 

ja anda oma elu oma isade pakti. 

{2:51} helistada mäletab mis toiminguid meie isa tegi 

oma aega; nii et te saab suur au ja 

igavene nimi. 

{2:52} ei Abraham leitud ustav kiusatusele, 

ja see oli arvestuslikud temast hea? 



{2:53} Joseph oma stressi ajal hoida ning 

käsk ja tehti isand Egiptus. 

{2:54} Phinees isa on üliagar ja tulist 

saadud igavene preesterluse pakti. 

{2:55} Jeesuse sõna täitmiseks tehtud kohtuniku 

Iisrael. 

{2:56} Caleb eest tunnistust enne kogudus 

sai heritage maa. 

{2:57} David on armuline vallanud trooni 

igavene Kuningriigi. 

{2:58} Elias on üliagar ja tulist õigus oli 

võtta taevasse. 

{2:59} Ananias, Azarias ja Misael, mida arvata, olid 

Salvestatud välja leek. 

{2:60} Daniel oma innocency toimetati selle 

suu lõvid. 

{2:61} ja seega kaaluda te kogu igas vanuses, mis 

ükski, mis panevad oma usalduse temasse võidab. 

{2:62} karta pole siis patune mees sõnad: tema 

au on sõnniku ja ussid. 



{2:63}-päev ta tühistatakse ja üles homme peab ta 

ei leia, sest ta on tagasi oma tolmu ja tema 

mõte on jõudnud midagi. 

{2:64} mispärast te mu pojad olla vapper ja näitan 

ise meeste nimel seadusega; See peab te 

saada au. 

{2:65} ja vaata, ma tean, et vend Simon on saanud 

kaitsja, anna kõrva tema juurde alati mees: ta on saanud 

isa teile. 

{2:66} Juudas Maccabeus, nagu ta on olnud vägev ja 

tugev, isegi tema noorusest kuni: lase tal olla oma kapten ja 

võidelda lahingus inimesi. 

{2:67} võtta ka teile kõigile, et õigusaktidest, 

ja kätte te oma inimesi valesti. 

{2:68} kompenseerivad täielikult Pagan ja võta kuulda, et 

seaduse käske. 

{2:69} et ta õnnistas neid, ja on kogutud oma 

isad. 

{2:70} ja ta suri sada nelikümmend ja kuuendal aastal, 

ja tema poega mattis oma isa juures sepulchres 



Modin ja kogu Iisraeli tehtud suur Surun talle. 

{3:1} siis tõusis tema poja Juudas, mida nimetatakse 
Maccabeus, 

tema asemel. 

{3:2} ja tema vennad aitasid teda ja on teinud kõik nad 

mis oli tema isa ja nad võitlesid rõõmsameelsus 

Iisrael lahing. 

{3:3} nii ta gat oma inimesed on suur au ja panna on 

palvel nagu hiiglane, ja tema sõjakas rakmed girt kohta 

teda, ja ta andis lahingud, kaitsta vastuvõtva oma mõõgaga. 

{3:4}, ta oli nagu lõvi ja lõvi kutsikaootel nagu tema tegudes 

priske tema saagiks. 

{3:5} sest ta tegutsenud kuri, ja neid, 

ja põletasid need, mis vexed oma rahva üles. 

{3:6} mispärast kuri kahanenud kardavad teda, ja 

kõigi töötajate ülekohus on rahutu, sest lunastus 

ettevõttejuhtide käes. 

{3:7} ta kurvaks ka paljud kuningad ja teinud Jacob rõõmus 

oma seaduste ja tema memorial on õnnistatud igavesti. 

{3:8} Lisaks läbis vend, linnad 



hävitades kole välja, ja keerates ära viha 

Iisraelist: 

{3:9}, nii et ta oli tuntud ülimat osa juurde ning 

maa ja ta sai talle näiteks olid valmis surema. 

{3:10} siis Apollonius kogunesid paganad, 

ja väga paljud kokku Samaria, Iisraeli vastu võidelda. 

{3:11} mis asi kui Juudas tajuda, läks ta edasi 

temaga kohtuda, ja nii ta päästeti teda ja tapsid teda: paljud ka 

kukkus tapetud, kuid ülejäänud põgenesid. 

{3:12} mispärast Juudas võttis oma rikneb ja Apollonius' 

mõõk ka, ja sellega ta võitles kogu oma pika elu. 

{3:13} nüüd kui Seron, Süüria armee printsiks 

öelda et Juudas oli kogutud temale palju kuulnud ja 

firma truu minema temaga sõtta; 

{3:14} ta ütles: ma saan minu nimi ja täita on 

Kuningriik; sest ma lähen võidelda Juudas ja neid mis on 

temaga, kes põlgavad kuninga käsk. 

{3:15} et ta tegi temast valmis minema ja läksin 

temaga vägev vastuvõtva kole teda aidata ning et 

tuleb avenged Iisraeli lapsed. 



{3:16} ja kui ta tuli lähedal läheb üles, 

Bethhoron, Juudas läks temaga koos väikese 

ettevõte: 

{3:17} kes, kuna nad nägid külla vastuvõtva 

neile, ütles juurde Juudas, kuidas meil on võimalik, on nii vähe, 

vastu nii suur palju ja nii tugev, näeme me vastu 

on valmis minestama koos tühja kõhuga see päev? 

{3:18} juurde kelle Juudas vastas, on raske ükskõik 

paljudele tuleb vait kätte paar; ja selle 

Taeva Jumal on kõik üks suur rahvahulk, osutama 

või väikefirma: 

{3:19} jaoks lahingu võitu standeth ei esitatud 

hulk vastuvõtva; kuid tugevus tuleb taevast. 
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{3:20} nad tulevad meile vastu palju uhkust ja ülekohus 

hävitada meie ja meie naised ja lapsed ja rikkuda meile: 

{3:21} aga me võidelda meie elu ja meie seadused. 

{3:22} Mispärast, Issand, ise kukutada neile 

enne meie nägu: ja mis sa, te ei karda neid. 

{3:23} nüüd kui ta lahkus välja öeldes, ta leapt 



äkki neile, ja nii Seron ja tema peremees oli 

enne teda kukutamist. 

{3:24} need konnad läheb alla, ja 

Bethhoron juurde lihtsas, kus olid tapetud umbes kaheksa 

paarisaja mehe ja maale, põgenes jääk 

vilistid. 

{3:25} siis hakkas hirm Juudas ja tema vennad, ja 

üle suur õudus, langeb vooru Rahvaste 

neid: 

{3:26} nii, et tema kuulsus tuli kuningas ja kõik 

Rahvaste Organisatsiooni rääkis Juudas lahingud. 

{3:27} nüüd siis, kui kuningas Taanieli kuule neid asju ta 

oli täis pahameelt: mispärast ta saata ja kogutud 

koos kõik jõud suhtes oma valdustes, isegi väga tugev armee. 

{3:28} ta avas ka oma aare ja andis tema sõdurid 

maksma aastas neid valmis whensoever ülem 

ta peaks neid vaja. 

{3:29}, kui ta nägi et tema raha 

aarded nurjus ja austusavaldusi riigis olid 

väike, sest lahkhelisid ja katk, mis tal oli 



maal, võttes ära seadusi, mis oli toonud 

olnud vana aja; 

{3:30} ta kartis, et ta peaks olema võimeline kandma ning 

küsib, ega lubanud anda nii nende kingituste 

ohtralt kui ta enne: sest ta oli abounded eespool esitatud 

kuningad, kes olid enne teda. 

{3:31} mispärast on väga hämmingus meelt, ta 

otsustanud minna Persia, seal austust ning võtta selle 

riikides ja koguda palju raha. 

{3:32} nii jättis ta Lysias, aadliku ja üks on 

vere royal, jälgida asjade kuninga jõgi 

Eufrati Egiptuse piiri juurde: 

{3:33} ja avab oma poja Taanieli, kuni ta tuli 

uuesti. 

{3:34} peale ta esitas talle pool oma 

jõud ja elevandid, ja andis talle kõik asjad tasuta 

et ta oleks teinud, kui ka neile, et elasime kohta 

Juda ja Jeruusalemm: 

{3:35} Vali oma armee vastu, tuleks saata 

hävitada ja tugevust Iisraeli välja juurida ja 



jäänuk Jeruusalemm ja ära võtta nende memorial: 

kohas; 

{3:36} ja et ta peaks koht võõrad kõikides oma 

kvartalil ning jagage oma maad palju. 

{3:37} nii, et kuningas võttis jõudude poole 

jäi ja Antioch, tema royal city, väljusid ka 

sada nelikümmend ja on möödunud seitse aastat; ja on 
sooritanud jõe 

Strateegiaid, ta käis läbi kõrge riikides. 

{3:38} siis Lysias valis Ptolemee poeg 

Dorymenes ja Nicanor Gorgias, vaprad ning 

King's sõbrad: 

{3:39} ja nendega ta saatis nelikümmend tuhat footmen, 

ja seitse tuhat ratsanikku, läks vend maa 

ja hävitada see, kui kuningas käskis. 

{3:40} et nad läksid koos oma võimu, ja tuli 

ja lõi Emmaus tavaline riigis. 

{3:41} ja kaupmehed riigi ärakuulamist ning 

kuulsus, võttis hõbeda ja kulla väga, koos 

teenistujate ja laagris tuli osta lastele 



Iisrael orjad: võimu ka Süüria ja maa on 

Vilistid liitunud ise neile. 

{3:42} nüüd kui Juudas ja tema vennad nägin et 

kannatustest on korrutatud ja jõud ei encamp 

ise oma piire: sest nad teadsid, kuidas kuningas oli 

antud käsk hävitada inimesed, ja täiesti 

tühistamiseks; 

{3:43}, mis nad ütlesid, et ühe teise, andke meile taastada selle 

õnn meie inimest mädanenud ja olgem võitlema meie 

inimesed ja varjupaika. 

{3:44} siis oli kogudus kogunes, mis 

võib valmis lahinguks ning nad võivad palvetada, ja 

Küsi halastust ja kaastunnet. 

{3:45} nüüd Jeruusalemm näha tühine kui kõrbes, oli 

ükski tema lapsed, kes läks sisse või välja: varjupaika ka 

oli sõtkutud alla ja välismaalaste hoida tugeva positsiooni; selle 

Pagan oli nende elamiseks selles kohas; ja rõõmu võeti 

Jacob ja lõpetanud harf toru. 

{3:46} mispärast iisraellased kokku ise 

koos, ja tuli Maspha vastu Jeruusalemm; jaoks 



Maspha oli koht, kus nad palvetasid ja aforetime 

Iisrael. 

{3:47} siis selle päeva paastunud, ja panna kotiriie, 

Enamus tuhka pärast oma pead ja oma riiete rent 

{3:48} ja avada ka raamat, kus on 

paganate püüdis maalida pildi oma pilte. 

{3:49} toodi ka preestrite rõivad, ning 

firstfruits ja selle kümnist: ja nad ässitasid, Nazarites 

kes saavad päeva lõpuni tegi. 

{3:50} siis karjus nad suure häälega poole taevas, 

öeldes, mida me teeme nende ja kuhu peab oleme 

neid ära viia? 

{3:51} su pühakoda on maha sõtkutud ja teotatud 

ning su preestrid on raskustunne ning tõi madal. 

{3:52} ja lo, pagan monteeritakse kokku vastu 

Meil hävitada meie: milliseid asju nad kujutada meie vastu, sa 

tead. 

{3:53} kuidas meil on võimalik seista nende vastu, välja arvatud 

sina, Jumal, meie abiks olla? 
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{3:54} siis kõlasid need trompetid ja hüüdis on 

häälega. 

{3:55} ja pärast seda Juudas ordineeritud kaptenid üle ning 

inimesed, isegi kaptenid tuhandeid ja üle 257 

ja viiekümnendate ikka ja jälle kümneid. 

{3:56} aga nagu näiteks ehitasid maja, või oli 

kihlatu naised, olid istutamine viinamarjaistanduste või olid 

kardavad, need ta käskis, et nad peaksid tagasi, iga 

mees oma maja, vastavalt seadusele. 

{3:57} nii laagris ära ja lõi korral Lõuna 

Emmaus pool. 

{3:58} ja Juudas ütles, arm ise ja olla vapper 

mehed ja näen, et te olla valmis vastu hommikul, 

et te võib võidelda need rahvad, mis on kokku pandud 

koos meie hävitada meid ja meie pühakoda: vastu 

{3:59} on parem meile surra lahingus, kui et Vaata 

Meie inimesed ja meie sanctuary katastroofe. 

{3:60} siiski nagu Jumala on taevas, nii 

lasta tal teha. 

{4:1} siis võttis Gorgias viis tuhat footmen, ja on 



tuhat parim ratsanikku ja eemaldatud välja ning 

laagris öösel; 

{4:2}, ta võib kiirustada pärast laagrit eesmärgil on 

Juudid, ja neid äkki lööb. Ja meeste linnus 

olid oma giidid. 

{4:3} nüüd kui Juudas kuulnud selle ise eemaldada, 

ja vapper mehed koos temaga, et ta võib lööb kuninga 

armee, mis oli hotellis Emmaus, 

{4:4} kui veel jõud olid laiali on 

laagris. 

{4:5} Keskmine hooajal tuli Gorgias öösel sisse ning 

Laagri Juudas: ja kui keegi seal leidis ta püüdis 

neid mägedes: ütles ta, nende stipendiaatide põgenema 

meile 

{4:6} aga niipea, kui see oli päev, Juudas osutanud, ise linnas 

kolm tuhat meest, kes siiski oli tavaline 

vestid ega mõõgad oma mõtetes. 

{4:7} ja nad nägid, et pagan, et see oli laagris 

tugev ja hästi rakendatud ja compassed ringi kohta koos 

ratsanikku; ja need olid sõja ekspert. 



{4:8} siis ütles Juudas mehed, kes olid koos temaga, hirm 

te ei ole nende hulk, olge kartnud nende rünnak. 

{4:9} meeles, kuidas meie isad toimetati ning 

Punane meri, kui vaarao konnad armee. 

{4:10} nüüd seetõttu Olgem nutma taevasse, kui 

peradventure on Issand halasta meie peale, ja 

Pea meeles meie isad pakti ja hävitada see vastuvõtva 

enne meie nägu sel päeval: 

{4:11} et kõik Pagan teate, et on üks 

kes delivereth ja Iisraeli saveth. 

{4:12} siis võõrad oma silmad üles tõstis ja nägi 

neile tulevad need vastu. 

{4:13 mispärast nad läksid laagris lahing; Aga 

need, kes olid Juudas kõlas nende trompetit. 

{4:14} nii, et nad ühinesid lahing, ja Pagan on 

discomfited põgenes arvesse plain. 

{4:15} Howbeit kõik hindmost need olid tapetud koos 

mõõk: sest nad nendes Gazera juurde ja juurde ning 

tasandikel Idumea, Azotus ja Jamnia, nii et seal 

neist olid tapetud pärast 3000 meest. 



{4:16} see tehtud, Juudas jälle tagasi oma Host: 

kes, 

{4:17} ja ütles inimestele, ei tohi olla ahne sõjasaak 

kuivõrd on meie ees, lahing 

{4:18} ja Gorgias ja tema peremees on siin meie linnas on 

mägi: aga te nüüd seista vastu meie vaenlased, ja 

nende ületamiseks ja pärast seda te võib julgelt võtta rikneb. 

{4:19} kui Juudas oli veel võib öelda need sõnad seal 

osa neist ilmus vaadates välja mägi: 

{4:20} kes Millal nad tajuda, et juudid oli pannud 

vastuvõtvates lennu ja põles telgid; suitsu 

mis oli näha deklareeritud tehtud: 

{4:21} kui seetõttu nad tajuvad neid asju, nad 

olid haige kardab, ja nähes ka Juudas on hulk on 

tavalise valmis võitlema, 

{4:22} iga üks maale võõrad põgenesid. 

{4:23} siis Juudas naasis sõjasaak telgid, kus nad 

sain palju kulda ja hõbedat ja sinine siid ja lilla ning selle 

meri ja suur rikkus. 

{4:24} pärast seda nad läks koju ja laulnud laul 



Thanksgiving, ja kiitis taevas Issand: sellepärast, et 

Hea, sest tema seitse venda igavesti. 

{4:25} Seega Iisrael oli suurepärane mõtteavaldus sel päeval. 

{4:26} nüüd asulast võõrad tuli ja 

ütles Lysias, mis oli juhtunud: 

{4:27} kes, kui ta kuulis, oli segaduses ja 

julge, sest ei ole selliseid asju, mida ta tahaks olid 

valmis juurde Iisrael ega selline asi nagu kuningas käskis 

teda olid tulnud läbida. 

{4:28} seega pärast Lysias järgmisel aastal kogutud 

koos kuuskümmend tuhat valik meeste suu ja viis 

tuhat ratsanikku, et ta võib neid allutada. 

{4:29}, et nad tulid Idumea ja lõi oma telgid 

kell Bethsura, ja Juudas kohtus neid kümme tuhat meest. 

{4:30} ja kui ta nägi et võimas armee, ta palvetas ja 

nimetatud, õnnis oled sa, Õnnistegija, Iisrael, kes oled 
rahustama 

vägev mees, su teenija käsitsi vägivalla 

David ja oled andnud vastuvõtva võõraste kätte, 

Jonathan Saul ja tema armourbearer; 



{4:31} see armee kätt oma rahva Iisraeli, vait 

ja Las nad olla segaduses, võimu ja ratsanikku: 
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{4:32} teha neid ei julge, ja põhjustada selle 

nende tugevus langenud ära ja lasta neil värisema julgus 

nende hävitamine: 

{4:33} visatud neile, kes armastavad mõõk 

sind, ja lase kõik need, kes teavad Sinu nimi kiitust sulle koos 

Thanksgiving. 

{4:34} nii, et nad ühinesid lahing; ja seal olid tapetakse ning 
selle 

hulk Lysias umbes viis tuhat meest, isegi enne neid 

nad olid tapetud. 

{4:35} nüüd kui Lysias nägin tema sõjavägi panna lennu, ja 

mehelikkusele Juudas sõdurid ja kuidas nad olid valmis 

Kas elada või surra vapralt, ta läks Antiochia, ja 

kogunesid võõrad ja teinud firma 

See tõttu oma armee ta hädavajalikke tulla uuesti sisse 

Juuda. 

{4:36} siis ütles Juudas ja tema vennad, Vaata, meie 



vaenlasi on discomfited: mingem üles puhastab ja 

pühendada sanctuary. 

{4:37} see kõik vastuvõtva kokku ise 

koos, ja mount Sion läks. 

{4:38} ja kuna nad nägid sanctuary lohutu, ning 

altari teotatud ja väravad süütas ja põõsad kasvavad 

nagu metsa kohtutes või ühes mägedes, jah, 

ja preestrite lammutati; 

{4:39} nad oma laenutame ja suurepärane 

Surun ja valatud tuha pärast oma pead 

{4:40} ja kukkusin korter maha nende nägu 

puhus selle pasunatega häire ja suunas karjus 

taevas. 

{4:41} siis Juudas määratud teatud meeste vastu 

need, kes olid linnuses, kuni ta oli puhastada ning 

Sanctuary. 

{4:42} nii, et ta valis preestrid laitmatu vestlus, 

Näiteks oli rõõm õiguses: 

{4:43} kes puhastada sanctuary ja tühi välja nende 

reostanud kivid ebapuhas paika. 



{4:44} ja millal nad nõu, mida teha, kui on 

burnt pakkumisi, altar, mis oli teotatud; 

{4:45} nad arvasin, et see ära lammutama, muidu peaks 

olla etteheide, sest Pagan oli treenida: 

mispärast nad tõmmatakse alla, 

{Jh.4:46} ja haigevoodis mägi kivid on 

Temple mugavas kohas, kuni peaks tulema ka 

prohvet näitan mida teha nendega. 

{4:47} siis nad võtsid kogu kivid on õigusega 

ja ehitatud uus altar vastavalt endise; 

{4:48} ja varjupaika ja asju mis 

olid templisse ja pühitses kohtud. 

{4:49} tegid ka uue Püha laevade ja nende 

templisse tõid nad selle candlestick ja altari põletati 

pakkumisi, ja viiruk ja tabeli. 

{4:50} ja altarile Nad põletasid lõhnaküünlaid, ning 

lambid, mis olid pärast candlestick nad valgustatud, et nad 

Valguse Temple võib anda. 

{4:51} Lisaks tootmistegevuse korral tabeli pätsid ja 

laiali loorid ja kõik tehtud mis neil 



alustanud. 

{4:52} nüüdsest viie ja kahekümnenda üheksanda päev 

kuu, mida nimetatakse kuu Casleu, sada 

nelikümmend ja kaheksanda aasta nad tõusis üles betimes 
hommikul, 

{4:53} ja ohverdama õiguses pärast 

Uus altar burnt pakkumisi, mis ta oli teinud. 

{4:54} Vaata, mis kell ja mis päev Pagan oli 

teotatud, isegi oli see pühendatud laule, ja 

citherns, ja harfide tootmine ja taldrikuid. 

{4:55} siis kõik inimesed langesid nende nägu 

jumalateenistustel ja kiites Jumal taevas, kes oli andnud 

neile head edu. 

{4:56} ja nii nad hoidsid altari kaheksa pühendumus 

päeva ja pakutud burnt pakkumisi koos rõõm, ja 

ohverdati ohverdama mõtteavaldus ja kiitust. 

{4:57} nad kaetud ka esirinnas koos temple 

krooni kulla ja kilbid; ja väravad ja 

ametlikult neid uuendada ja poos uksed neile. 

{4:} seega oli seal väga suur rõõm seas on 



inimesed, et Pagan heita ladustatud. 

{4:59} Lisaks Juudas ja tema vennad kogu 

Iisraeli kogudus pühitses, mis päevad on 

pühendumus altari tuleks pidada nende hooaeg: 

aastal kaheksa päeva jooksul viie kettaruumi ja 

kahekümnendal päeval kuu Casleu, mirth ja rõõm. 

{4:60} sel ajal ka nad builded kuni mount Sion 

kõrged müürid ja tornid tugev ümberringi, muidu on 

Paganad peaks tulema ja mustri ette, nagu nad olid teinud 

enne. 

{4:61} ja seal nad püsiksid, garnisoni ja 

rikastatud Bethsura säilitamiseks et inimesed võivad olla 

Idumea kaitseks. 

{5:1}, kuna riigid ümberringi kuulsin, et nüüd on 

altar ehitati ja varjupaika pikendada nagu enne, see 

Suuttunut neile väga palju. 

{5:2}, mistõttu arvati, et hävitada tekke 

Jacob, mis oli nende seas ja seejärel nad hakkasid 

tappa ja hävitada inimesi. 

{5:3} siis Juudas võidelnud Eesav, Laste 



Idumea kell Arabattine, sest nad besieged Gael: ja ta 

andis neile suur kukutada ja taandunud oma julgust ja 

võttis oma rikneb. 

{5:4} ka mäletas ta lapsest kahju 

Uba, kes on püüniseks ja juurde inimesed, 

et nad näha ähvardavad neid viisidel. 

{5:5} ta vait neid seetõttu tornid, ja 

nende vastu encamped ja hävitas nad täiesti, ja 

põles see koht tulega tornid ja kõik, mis olid 

1 Makkabite valitsusaeg lk 654 

esitatud andmetega. 

{5:6} Afterward ta üle läinud lapsed 

Ammon, kui ta leidis võimsa võim ja palju inimesi, 

koos nende kapten Timotheus. 

{5:7} et ta võitles palju lahinguid, pikalt 

nad olid discomfited, enne teda; ja ta päästeti neid. 

{5:8} ja kuna ta oli võetud Jazar, linna 

selle juurde kuuluvad, naasis arvesse Juuda. 

{5:9} siis pagan, mis olid kokku pandud Galaad 

ise kokku, mis olid Iisraeli vastu oma 



kvartali hävitada kuid nad põgenesid linnus 

Dathema. 

{5.10} ja saatis Juudas ja tema vendade juurde ning 

Pagan, mis on meist ümmargused monteeritakse kokku 

Meie hävitada meid: vastu 

{5:11} ja nad on valmis tulla ja selle 

whereunto Fortress, meil on põgenenud, on kapten Timotheus 

vastuvõtva. 

{5:12} tule nüüd seetõttu ja päästa meid alates oma 

käed, sest paljud meist on tapetud: 

{5:13} Jah, kõik meie kohad olid vennad 

Tobie pannakse surma: nende naised ja nende lapsed ka 

nad on läbi minema vangid ja meenutada ära oma kraami; 

ja need hävitada seal umbes tuhat meest. 

{5:14}, kuigi need kirjad olid veel lugemist, Vaata, seal 

teised käskjalad tulid Galilee nende üüri, riided 

kes teatas selle mõistlik 

{5:15} ja ütles, nad Ptolemais ja Tyrus, ja 

Siidon ja kõik Galilee paganate, ühendatakse omavahel 

koos vastu meile meile tarbida. 



{5:16} nüüd kui Juudas ja inimesed kuule need 

sõnad, seal kokkupandud koos, et suur kogudus 

nõu, mida nad peaksid tegema oma vennad, mis olid 

vaeva ja neid ründas. 

{5:17} siis ütles Simon vend, Vali juurde Juudas 

sind välja mehed, ja minna ja pakkuda oma vendade, mis on 

Galilea, ma ja läheb mu vend Jonathan on 

riigi Galaad. 

{5:18} et ta lahkus Joseph Zacharias, poeg ja 

Azarias, kaptenid inimest, koos vastuvõtva jäänuk 

aastal Juuda hoida. 

{5:19} juurde, kellele ta andis käsu, öeldes, võtta 

te eest inimesi ja näen, et te teha ei sõda 

vastu Pagan kuni ajani, mil me tuleme jälle. 

{5:20} nüüd juurde Simon anti kolm tuhat meest 

Galilea, ja Juudas kaheksa tuhat meeste juurde minna 

riigi Galaad. 

{5:21} siis Simon läksid Galileasse, kus võideldi 

Paljud lahingud pagan, nii et Pagan olid 

discomfited tema poolt. 



{5:22} ja ta kiusas neid juurde värava Ptolemais; 

ja seal olid tapetakse peatükis umbes kolm tuhat 

mehed, kelle ta võttis rikneb. 

{5:23} ja need, mis olid Galileas ja Arbattis, 

nende naised ja nende lapsed, ja kõik, mis neil oli, 

võtsin ta ära temaga ja tõi need Juuda koos 

suurt rõõmu. 

{5:24} Juudas Maccabeus ka ja tema vend Jonathan 

läks üle Jordaania ja sõitis kolm päeva teekond on 

kõrbes, 

{5:25...} kus nad kohtusid Nabathites, kes tuli 

nende rahulik viisil, ja ütlesin neile iga asi 

mis juhtus nende vennad Galaad maa: 

{5:26...} ja kuidas paljud neist olid vait 

Bosora, ja Bosor ja Alema, Casphor, tähistas, ja 

Carnaim; Kõik need linnad on tugev ja suur: 

{5:27...} ja et nad olid vait mujal linnades 

riigi Galaad ja mis vastu üles homme nad 

oli määranud tuua vastuvõtvates linnuste ja et 

võtta neid, ja hävitada need kõik ühel päeval. 



{5:28} hereupon Juudas ja tema peremees pöördus äkki poolt 

Kuidas kõrbes juurde Bosora; ja kui ta oli 

linna võitis ta tappis kõik mehed servaga ning 

mõõk, ja võttis kõik oma rikneb ja Kõrvetatud linna tulega, 

{5:29}: kust ta öösel ära ja läks kuni 

ta tuli linnus. 

{5:30} ja betimes nad vaatas, hommikul, ja 

Vaata, seal oli lugematu inimesed, pidades redelid 

ja teiste mootorite sõja võtta linnus: jaoks nad 

ründas neid. 

{5:31} kui Juudas nägi seetõttu, et oli lahing 

alanud, ja et linna cry läks taevasse, 

trompetid ja vδga hea, 

{5:32} ta ütles oma vastuvõtva võidelda tänasel päeval oma 

vennad. 

{5:33} et ta läksin edasi nende taga kolm äriühingut, 

kes kõlas nende trompetit ja hüüdis palve. 

{5:34...} siis hulk Timotheus, teades, et see oli 

Maccabeus, põgenes teda: mispärast ta päästeti, neile on 

suur tapmiseks; nii, et seal tapeti neid sel päeval 



umbes kaheksa tuhat meest. 

{5:35...} see tehtud, Juudas kõrvale pöördunud Maspha; ja 
pärast 

ta oli rünnatud see ta võttis ja tapsid kõik mehed 

ja sai selle rikneb ja ja põletasid tulega. 

{5:36} sealt läks ta ja võttis Casphon, Maged, 

Bosor ja riigi Galaad teistes linnades. 

{5:37} pärast neid asju kogunud Timotheus teise 

vastuvõtva ja encamped Raphon vastu üle oja. 

{5:38} nii Juudas saadetud mehed espy vastuvõtva, kes tõi 

tema sõna, öeldes: kõik olla ümmargune meist Pagan on 

kokku pandud neile, isegi väga suurepärane võõrustaja. 

{5:39} ta on palkas araablased, et aidata neil ja 

nad on karm oma telgid väljaspool oja, valmis 

Tule ja võitlus sind. Pärast seda Juudas läksin kohtuma 
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neid. 

{5:40} siis Timotheus ütles kaptenid oma vastuvõtva 

Kui Juudas ja tema peremees tuled lähedal oja, kui ta 

üle esimese meile, me ei tohi vastu jaoks 



ta võidab vägevalt meie vastu: 

{5:41}, kuid kui ta kardab ja laagri üle jõe, me 

minna üle tema juurde ja valitsevad tema vastu. 

{5:42} nüüd kui Juudas tuli lähedal oja, ta põhjustas 

inimesed jäävad oja kirjatundjad: kelle juurde 

ta andis käsu, öeldes: on keegi jääda 

laagris, kuid lase kõik tuleme lahingus. 

{5:43}, siis läks ta esimese üle, ja kõik inimesed 

pärast teda: siis kõik pagan, discomfited enne 

teda, enamus ära oma relvad ja põgenes templi juurde mis 

oli Carnaim. 

{5:44} aga nad võtsid linna ja Kõrvetatud koos temple 

Kõik, mis seal olid. Seega oli Carnaim tagasihoidlikuks, ei 

Kas nad seisavad kauem enne Juudas. 

{5:45...} siis Juudas kogunesid kõik iisraellased mis 

Galaad, liikmesriigis vähem juurde ning 

suurim, isegi nende naised ja nende lapsed, ja oma kraami 

väga suur peremeesorganismi, nad võivad tulla maa eesmärgil 

Juuda. 

{5:46} nüüd, kui nad tulid juurde Efroni, (see oli ka 



suur linn, nii nagu nad peaksid minema, kangendatud väga 
hästi) 

nad võiksid omakorda sellest, kas paremal või 

vasakule, aga must peab keset seda läbida. 

{5:47} siis nad linna kinni neid välja ja loobus 

kuni väravad kividega. 

{5:48} whereupon Juudas saatis neile on rahulik 

viisil, öeldes meile oma maa minna läbi meie 

oma riigi ja ükski teeb teile mis tahes haiget; Me ainult 

jalgsi läbida: howbeit nad ei avaks tema juurde. 

{5:49} mispärast Juudas käskis kuulutuses olevat 

tehtud vastuvõtva, et iga mees peaks oma pigi 

kus ta oli telk. 

{5:50} nii sõdurid lõi ja ründas kogu linna 

selle päeva- ja kõik, mis, till, pikkust oli linn 

andnud tema kätte: 

{5:51} kes siis tapsid kõik mehed serva ning 

mõõk, rased linna ja võttis rikneb, ja 

läbi linna üle, mis olid tapetud. 

{5:52} pärast seda läksid nad üle Jordaania suur 



tavaline enne Bethsan. 

{5:53} ja Juudas kogunesid need, mis oli 

taga, ja exhorted inimesed täiesti läbi, kuni 

nad tulid Juudamaal maa. 

{5:54}, nii nad läksid mount Sion rõõmu ja 

rõõm, kui nad pakkusid burnt pakkumisi, sest ei 

üks neist olid tapetud kuni nad tuli tagasi rahu. 

{5:55} nüüd mis kell Juudas ja Jonathan olid selle 

Galaad maa ja Simon Galilee vennaga enne 

Ptolemais, 

{5:56} Joseph Zacharias ja Azarias, kaptenid poeg 

toimingute vapper ja sõjakas teod kuulnud garnisoni, 

mis nad teinud. 

{5:57} mispärast nad ütlesid: andke meile ka saada meile nimi, 

ja minna võitlema vastu on ümmargused meist pagan. 

{5:58} kui nad olid andnud tasuta juurde garnisoni 

See oli nendega, nad läksid Jamnia poole. 

{5:59} siis tuli Gorgias ja tema mehed kokku linna 

võidelda nende vastu. 

{5:60} ja nii see oli, et Joosep ja Azaras esitati 



lennu ja taotletava Juuda piiride juurde: ja seal 

olid tapetakse sel päeval Iisraeli rahvas umbes kaks 

tuhat meest. 

{5:61} Seega oli seal suur kukutada seas on 

Laste Iisraeli, sest nad ei olnud kuulekad 

Juudas ja tema vennad, kuid mõte teha mõned vapper seaduse. 

{5:62} need mehed tuli ei seemne, lisaks 

kelle käsitsi mõtteavaldus oli antud Iisrael. 

{5:63} Howbeit mees Juudas ja tema vennad olid 

väga tuntud silmis kogu Iisraeli ja kogu selle 

Pagan, täitevmenetluse oli kuulnud oma nime; 

{5:64} nii nagu on inimesed kokku pandud neile 

koos rõõmsa acclamations. 

{5:65} hiljem läksid Juudas ja tema vennad, ja 

Eesav maa poole laste vastu võitlesid selle 

Lõuna, kus ta päästeti Hebron ja selle linna, ja 

See kindlus lammutati ja põletas selle tornid 

ümberringi. 

{5:66} sealt ta välja, et maa on 

Vilistid, läbinud Samaria. 



{5:67} sel ajal teatud preestrid, soovides näitan oma 

vapruse eest, olid tapetud lahingus, et nad läksid võidelda 

unadvisedly. 

{5:68} nii Juudas pöördus Azotus maal on 

Vilistid, ja kui ta oli tõmmatakse alla oma altarid ja 

Kõrvetatud nikerdatud illust tulega ja rikutud nende 

linnad, naasis Juudamaal maa sisse. 

{6:1}, umbes sel ajal kuningas Taanieli läbi kulgevate 

kõrge riikide kuulnud, et Elymais riigis 

Persia oli väga tuntud rikkuseks, hõbe, linna ja 

kuld; 

{6:2} ja mis oli see väga rikas templisse, kus 

olid katted kulda, ja breastplates ja kilbid, mis 

Alexander, poeg Philipp, Makedoonia kuningas, kes valitses 

esmalt Grecians, vahel oli lahkunud seal. 

{6:3}, mispärast ta tuli ja püü-linna, ja 

rikkuda kuid ta ei saanud, sest nad linna, 

oli hoiatus 

{6:4} kerkimist tema vastu lahing: nii ta põgenes ja 

väljusid sealt koos suur raskustunne ja tagasi 



Babylon. 

{6:5} Lisaks seal tuli üks, kes viisid ta sõnumeid 
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arvesse Persia, mis läheb vastuollu maa esimene 

Juudamaal, pandi lend: 

{6:6} ja selle Lysias, kes läks edasi esimene suur 

võimsus oli ärandatud juudid; ja et nad on 

tehtud tugev armor, ja väe ja rikneb, mida säilitatakse 

mille nad oleksid saanud armeed, kellele nad olid 

hävitada: 

{6:7} ka et nad oli lammutati hävituse, 

mis ta loonud Jeruusalemmas altari, ja mis 

nad olid compassed umbes sanctuary koos kõrged müürid, 
nagu 

varem, ja tema Bethsura. 

{6:8} nüüd kui kuningas kuulis neid sõnu, ta oli 

imeks ja valus liigutada: misjärel ta talle ette nähtud 

ta voodisse ja langes haige leina, sest tal ei 

riigi teda, kui ta otsis. 

{6:9} ja seal jätkas ta mitu päeva: tema leina oli 



üha rohkem, ja ta tegi et ta tuleks arvesse 

sureb. 

{6:10} mispärast ta kutsus kõik oma sõbrad ja ütles: 

neile, et magama on läinud minu silmad ja südamest 

ilmaski väga hoolikalt. 

{6:11} ja ma arvasin mina, mis viletsus arvesse 

ma tule, ja kui suur üleujutuste viletsus on see, kus 

Nüüd olen! olin Runsaskätinen ja armastatud minu võimuses. 

{6:12} aga nüüd mäletan ma tegin kurja 

Jeruusalemm ja võtsin kõik laevad kulda ja hõbedat 

mis olid seal ja hävitada elanikke saadetud 

Juuda põhjuseta. 

{6:13} tajun seetõttu, mis seda põhjustavad need 

mured on tulnud mu peale ja vaata, ma hukka kaudu 

suur kurbus kummaline maa. 

{6:14} siis nõudnud ta Philip, üks tema sõbrad, kes 

ta tehtud valitsejaks oma valdkonda 

{6:15} ja andis talle kuningas ja tema kleit ja tema 

pitsat, ta peaks tooma poja Taanieli, kuni lõpuni ja 

toita teda üles kuningriiki. 



{6:16} nii kuningas Taanieli suri seal sada nelikümmend 

ja üheksas aasta. 

{6:17} nüüd kui Lysias teadis, et kuningas oli surnud, ta 

Saate seadistada Taanieli poja, kellele ta tõi vestluses on 

noor, valitsema tema nimel ja tema nimi ta kutsus Eupator. 

{6:18} sellest mil need, mis olid vait tower 

Iisraellased ümmargune, pühamu ja otsis alati 

oma haiget ja Pagan tugevdamine. 

{6:19} mispärast Juudas, hävitada, purposing 

kutsus kõik inimesed kokku, et neid puistama. 

{6:20} et nad kogunesid ja besieged neid selle 

sada ja ülelaekumised aasta, ja ta andis alustest mahalastud 

vastu neile ja mootorid. 

{6:21} Howbeit neist, mis olid besieged sai 

edasi, kelle juurde mõned kole mehed Iisraeli liidetud 

ise: 

{6:22} ja nad läksid kuninga juurde ja ütles, kui kaua 

Kas see on pelgalt sa tegutsevad kohtuotsuse ja kätte maksta 
meie 

vennad? 



{6:23} oleme valmis teenindama oma isa ja teha 

nagu ta oleks meile, ja sõnakuulelikud Tema käske; 

{6:24} mis põhjustavad nad meie riigi puistama ning 

torni ja on võõrandunud meilt: Pealegi nagu paljud meist 

nad võivad kerge edasi nad tapsid ja rikutud meie pärand. 

{6:25} ei ole nad sirutas oma käe vastu 

meid ainult, vaid ka oma piire. 

{6:26} ja vaata, see päev on nad besieging torn 

Jeruusalemmas, sellega: varjupaika ka ja Bethsura 

nad on rikastatud. 

{6:27} sellepärast kui sa dost ei takista neil kiiresti, 

nad teevad suuremaid asju kui need, ei tohi sa 

saaks neid. 

{6:28} nüüd kui kuningas kuulis seda, ta oli vihane, ja 

kogunesid kõik tema sõbrad ja tema kaptenid 

armee, ja need, kes oli hobuse eest. 

{6:29} seal tuli ka tema juurde muud kuningriigid, 

ja mere ansamblid renditud sõdurid saartelt. 

{6:30}, et tema sõjavägi oli on sada 

tuhat footmen ja kakskümmend tuhat ratsanikku ning kaks 



ja kolmkümmend elevandid lahingus. 

{6:31} need käisime läbi Idumea ja lõi vastu 

Bethsura, mis nad nii mitu päeva, tehes mootorid 

sõda; kuid nad Bethsura tulid ning põletanud neid 

tulega, ja võitles vapralt. 

{6:32} korral see eemaldati torni, Juudas ja 

lõi Bathzacharias, king's camp vastu. 

{6:33} siis tõuseb väga vara kuningas marssis raevukalt 

on seal tema poole Bathzacharias, kui tema sõjaväele tehtud 

valmis võitlema ja kõlas selle trompetit. 

{6:34} ja lõpuks nad võib esile kutsuda elevandid 

võidelda, nad osutanud neile viinamarjade vere ja 

mooruspuumarjad. 

{6:35} peale neid jagada metsloomad seas on 

armeed, ja iga Elephant nad tööle tuhat 

mehed, relvastatud mailiga mantlid ja messingist kiivrid 

oma pead; ja selle kõrval, jaoks kõik maa loomad ei ordineeriti 

viissada ratsanikku parimaid. 

{6:36} need olid valmis olukorraks: wheresoever 

metsaline oli, ja kuhu metsaline läks, mindi 



Samuti ei ole väljusid nad teda. 

{6:37} ja metsloomad oli seal tugev torni 

puit, mis hõlmab neid ja olid kiiresti girt 

nende seadmetega: oli ka iga ühest kaks 

ja 30 tugevat meest, mis võitles nende, kõrval on 

India, mis valitses teda. 

{6:38} jäänuk on ratsanikku, nagu nad lasta neil 

siinpool ja et kell kaks osa annab vastuvõttev pool 

neid märke, mida teha ja seda rakendada kogu keset 

auastmed. 
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{6:39} nüüd, kuna päike paistis pärast kulla kilbid 

ja messing, mägedes nendega glistered ja säras nagu 

tulekahju lambid. 

{6:40} osa kuninga armee on laiali ning 

kõrged mäed ja orud alla, nad osa 

marssisid ohutult ja järjekorras. 

{6:41} mispärast kõik mis kuulnud müra oma 

palju ja marsivad äriühingu ja selle 

juhtmestiku, korisev teisaldati: armee oli väga 



suur ja võimas. 

{6:42} siis Juudas ja tema peremees lähenes ja kantakse 

lahingusse, ja seal olid tapetud kuninga armee kuus 

paarisaja mehe. 

{6:43} Eleazar lisanimega ka, Savaran, tajuma, mis 

ühel metsloomad, relvastatud royal rakmed, oli suurem kui 

Kõik ülejäänud, ja oletades, et kuningas oli ta, 

{6:44} panna ennast ohus, ta võib lõpuks 

tema rahva ja saada talle igavest nimi: 

{6:45} mispärast ta jooksis talle julgelt läbi 

keset lahingut, slaying paremal ja edasi on 

jäänud, nii, et nad olid teda mõlemalt poolt. 

{6:46} mis teinud, ta hiilis all elevant, ja 

tõuke alusel ja tapsid teda: mille järel langes elevant 

tema, peale alla ja seal ta ka suri. 

{6:47} Howbeit nähes tugevust juutide ülejäänud 

kuningas ja tema vägede vägivalla pöördus eemale 

neid. 

{6:48} kuninga armee läks Jeruusalemma, et 

neid täita, ja kuningas lõi oma telgid vastu Juudamaal, ja 



vastu mount Sion. 

{6:49} aga nendega, mis olid Bethsura tegi ta 

rahu: sest nad tulid välja linn, sest neil ei olnud 

toidupoolist seal taluda piiramisrõngas, ülejäänud aastas oleks 

maa. 

{6:50} nii kuningas võttis Bethsura, ja määrata seal on garnisoni 

hoida. 

{6:51} sanctuary, nagu ta besieged seda mitu päeva: 

ja Sea seal suurtükiväe mootorid ja vahenditega valatud 

Tule ja kivid ja tükki valatud noolemängu ja tropid. 

{6:52} misjärel nad esitasid ka mootorite vastu oma 

mootorid ja hoidsin neid lahing a pikk hooaeg. 

{6:53} veel viimasel, ilma toidupoolist, laevade 

(et see oli möödunud seitse aastat, ja nad olid Juuda 

paganate kätte, oli süüakse jäägi ning 

poes;) 

{6:54} seal olid vaid mõned jäänud pühakoda, sest 

nälg ei nii valitsevad nende vastu, et nad olid õnnelik 

ise laiali, iga mees oma koht. 

{6:55} Lysias kuulnud sel ajal öelda, et Philip, kelle 



Taanieli kuninga whiles ta elas, oli määranud tuua 

tema poeg Taanieli, et ta võib olla kuningas, 

{6:56} tagastati Persia ja Media, ning 

kuninga vastuvõtva ka see läks koos temaga, ja et ta püüdis 

võtta temale järgmiste õiguste küsimused. 

{6:57} mispärast ta läks kõik kiirustades ja öelnud, et selle 

kuningas ja kaptenite vastuvõtva ja äriühing, me 

lagunemise iga päev ja me vaid väike ja koht on meie 
toidupoolist 

Lay piiramisrõngas juurde on tugev ja Kuningriigi suhete asuvad 

meid: 

{6:58} nüüd seepärast Olgem sõbrad nende meestega 

ja rahu, koos nendega, ja kõik oma rahva; 

{6:59} ja nendega, mida nad elab pärast esindad 

oma õigusnormidele nii, nagu enne: nad on seetõttu 

pahane ja teinud seda kõike, sest me 

kaotada oma seadused. 

{6: 60} nii kuningas ja printsid olid sisu: 

mispärast ta saatis neile rahu; ja nad 

selle vastu. 



{6:61} ka kuningas ja vürstid vande 

neid: kusjuures toas tugeva positsiooni. 

{6:62} siis kuningas sõlmitud mount Sion; Aga kui 

ta nägi koht tugevust, ta murdis sõimu et ta 

tegi, ning andsid käsu seina lammutama 

ümberringi. 

{6:63} Afterward väljus ta kõik kiirustades ja tagasi 

juurde Antiochia, kus ta leidis Philip mis meister ning 

linn: et ta tema vastu võidelnud ja linna võttis jõuga. 

{7:1} aastal sada ja üks ja ülelaekumised Demetrius 

poeg Seleucus väljusid Rooma ja tulid 

mõned inimesed enda juurde linna mere rannikul ning seal 
valitses. 

{7:2} ja kui ta asus tema esivanemad palee 

nõnda juhtuski, et tema väed võtsid Taanieli ja Lysias,- 

viia need tema juurde. 

{7:3} Mispärast, kui ta teadis seda, ta ütles: ärgu mind 

Vaata oma nägu. 

{7:4} nii tema vastuvõtva tapsid neid. Nüüd kui Demetrius oli 

pärast tema Kuningriigi troonile seada 



{7:5} seal tuli tema juurde ning kuri ja kole 

Iisraeli mehed, võttes Alcimus, kes oli suur soovides 

preester, nende kapten: 

{7:6} ja nad süüdistas kuningas, öeldes, et inimesed 

Juudas ja tema vennad on tapnud kõik su sõbrad, ja sunnitud 

meid kokku oma maa. 

{7:7} nüüd seetõttu saata mõned mees, kellele sa trustest, 

ja lase tal minna ja vaadata, mida ta on teinud vahel havock 

meid, ja kuninga maa ning lasta tal neid karistada kõiki 

neid, mis on abiks neile. 

{7:8} siis kuningas valis Bacchides, kuningas, sõber 

kes valitses pärast veeuputust ja oli mees on selle 

Kuningriik ja kuningas, vastab täpselt 

{7:9} ja teda ta saatis see kuri Alcimus, kellele 

ta tegi ülempreester ja käskis, et ta peaks 

Iisraeli lapsed kättemaksu. 

{7:10}, nii nad läksid ja tulid suure väega 
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arvesse Juudamaal maa, kus nad saatsid käskjalad Juudas 

ja tema vennad koos rahulik sõnad deceitfully. 



{7:11}, kuid nad andsid mingit tähelepanu oma sõnadega; sest 
nad nägid 

et nad olid on suur jõud. 

{7:12} siis tegin seal Alcimus juurde koguda ja 

Bacchides kirjatundjad, nõuda Euroopa äriühinguks. 

{7:13} nüüd selle Assideans oli esimene Euroopa 

Iisraeli, et rahu nende lapsed: 

{7:14} ütles need, mis on preester seeme 

Aaron on on see armee, ja ta teeb meile valesti. 

{7:15} nii ta rääkis neile, et lasta koguneda rahumeelselt ja 
sware juurde 

neile, öeldes: me soetada kahju kumbki teist ega 

sõbrad. 

{7:16} misjärel nad uskusid teda: howbeit võttis ta 

neid kuuskümmend meest ja tapsid päevas, vastavalt 

sõna, mis ta kirjutas: 

{7:17} liha sinu pühade on nad ajavad välja, ja nende 

vere nad valanud vooru kohta Jeruusalemma ja oli 

ükski matta neid. 

{7:18} mispärast hirm ja õudus neist tungisid kõik 

inimesed, kes ütles, ei ole tõde ega 



õiglus nad on purustatud pakti 

ja vanne, mis nad tegid. 

{7:19} eemaldada Bacchides, Jeruusalemma, 

ja lõi oma telgid Bezeth, kus ta saata ja võttis 

Paljud mehed, kes oli hüljatud teda ja kindel, et selle 

ka inimesed ja kui ta oli tapnud neid, ta viskas need 

suur pit. 

{7:20...} siis võtnud ta riigi Alcimus, ja 

jätta temaga õigus abi teda: siis Bacchides läks selle 

kuningas. 

{7:21...}, kuid Alcimus väitis kõrge preestriks. 

{7:22} ja temale kasutanud kõik nagu mures selle 

inimesed, kes pärast seda, kui nad oleksid saanud vend maa 
sisse oma 

võimu, tegin palju haiget Iisraelis. 

{7:23} nüüd kui Juudas nägi kõik paha selle Alcimus 

ja tema ettevõte oli teinud iisraellased, vahel isegi üle 

Pagan, 

{7:24} ta läks kõik ranniku, Juuda ringi 

umbes, ja võttis kättemaksu, kes oli tülgastav: 



nii et nad durst enam minna edasi riiki. 

{7:25...} teisel pool, kui Alcimus nägin, et Juudas 

ja tema firma oli saanud võimust, ja teadis, et 

ta ei suutnud järgida oma jõu, läks ta jälle ning 

kuningas ja ütles kõik halvim neist, mis ta võiks. 

{7:26} siis kuningas saatis Nicanor, üks tema äramärgitud töö 

Princes, mees, kes surmava vihkan juurde Iisrael, koos 

käsk hävitada inimesi. 

{7:27} nii Nicanor tuli Jeruusalemma suure jõuga; 

ja saadetud Juudas ja tema vennad deceitfully koos 

sõbralik sõnad, öeldes: 

{7:28...} ärgu olgu mingit lahing vahel mina ja sina; Ma 

on mõned mehed, et ma teid näha rahu. 

{7:29} ta tuli seetõttu Juudas, ja nad saluted üks 

teine rahulikult. Howbeit vaenlased olid valmis 

võtta Juudas vägivaldselt. 

{7:30} pärast seda, kui see oli teada, et Juudas, nimelt, mis asi 

et ta oli kaasas tema juurde pettus, ta oli haige kardab 

teda, ja Vaata tema nägu enam. 

{7:31} Nicanor ka, kui ta nägi, et tema kaitsja oli 



avastas, võidelda kõrval Juudas läks 

Capharsalama: 

{7:32} kui seal olid tapetud Nicanor's side kohta 

viis tuhat meest ja ülejäänud põgenesid Taaveti linna. 

{7:33} pärast seda läks Nicanor kuni mount Sion, ja 

seal tuli välja sanctuary teatud preestrid ja 

mõned vanemad inimesed Salute teda rahulikult, 

ja näitan talle põlenud ohver, mida pakuti ka 

kuningas. 

{7:34} aga ta neid pilkasid ja naersid, ja 

need häbiväärselt, väärkoheldud ja rääkis uhkelt, 

{7:35} ja sware oma viha, öeldes: kui Juudas ja 

tema peremees tuleb nüüd andnud minu kätte kui kunagi ma 
tulen! 

uuesti ohutult, ma põletada kuni selle maja: ja, et ta 

läks suur raev. 

{7:36} siis preestrid kantud, ja oli enne selle 

altari ja templi, nutt ja ütle, 

{7:37} sa, Issand, oled valida nimetati see maja 

Sinu nimi ja palve ja avalduse maja olevat Sinu 



inimesed: 

{7:38} see mees ja tema peremees avenged ja lasta neil 

mõõga kuuluvad: mäletan oma blasphemies ja on 

neid mitte enam jätkata. 

{7:39} nii Nicanor läks Jeruusalemmast ja lõi oma 

telgid Bethhoron, kus vastuvõtva Süüria kokku temaga. 

{7:40} aga Juudas karm Adasa on koos kolm tuhat 

mehed, ja seal ta palvetas, öeldes: 

{7:41} Issand, kui need mis olid saadetud kuningas 

Assüürlased, blasphemed, su ingel läks välja ja päästeti 

on sada fourscore ja neist viis tuhat. 

{7:42} nõnda hävitada sa seda peremeesorganismi enne meid 
sel päeval, 

ülejäänud võib teada, et ta on rääkinud blasphemously 

vastu su pühakoda ja kohtunik sa talle oma 

kurjus. 

{7:43} nii Adar kuu kolmeteistkümnendal hosts 

liidetud lahing: kuid Nicanor on mõnus discomfited, ja ta 

ise kõigepealt tapeti lahingus. 

{7:44} nüüd kui Nicanor's vastuvõtva nägin, et ta oli tapetud, 



need enamus ära oma relvad ja põgenes. 

{7:45...} siis nad jätkavad neid pärast päevatee, 

Adasa Gazera, annab häire pärast neid juurde: 

nende trompetit. 
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{7:46} misjärel nad tulid kokku kõik linna 

Juuda ümberringi ja suletud neid; nii et nad keerates 

tagasi nende konnad, peale olid kõik tapetud koos selle 

mõõk, ja mitte üks neist jäi. 

{7:47} pärast seda nad võtsid rikneb ja kurnatud, ja 

Nicanors juht ja tema parem käsi, mis ta välja päästeti 

nii uhkelt välja sirutatud ja tõi nad ära, ja 

poos neid Jeruusalemma poole. 

{7:48} sellepärast inimesed rõõmustasid väga, ja need 

hoida sel päeval suur rõõm päevas. 

{7:49} nad ordineeritud hoida igal aastal sel päeval, peale 

olles Adar kolmeteistkümnes. 

{7:50} seega Juda maa oli ülejäänud a natuke aega. 

{8:1} nüüd Juudas oli kuulnud ka roomlased, et nad 

oli vägev ja vapper meest ja oleks nagu armastavalt 



Aktsepteeri kõik liitunud ise neile, ja teha on 

liiga amity kõik, mis oli nende seas; 

{8:2} ja et nad olid mehed suurepärased vapruse eest. See öeldi 

teda ka nende sõjad ja üllas tegusid, mille nad olid teinud 

Galaatlastele, ja kuidas nad olid vallutanud neid, 

ja tõi nad all austust; 

{8:3} ja mida nad olid teinud riigis Hispaania, 

kaevanduste hõbeda ja kulla, mis on võitnud 

seal; 

{8:4} ja nimetatud poliitika ja kannatlikkust oleksid 

vallutasid kõik koht, nagu oleks see väga kaugel 

ja kuningad, et neid vastu ning 

kõrgeim osa maa, kuni nad olid discomfited, 

ja arvestades neid suur kukutada, et ülejäänud ei 

neid austust igal aastal: 

{8:5} selle kõrval, kuidas nad olid discomfited lahingus 

Citims teistega kuningas Philip ja Perseuse, mida 

tõstsin ise nende vastu ja oli neid ületada: 

{8:6} Kuidas ka Taanieli suur kuningas Aasia, mis 

tuli nende vastu lahingus, millel sada ja kakskümmend 



elevandid ratsanikku, sõjavankrid ja väga suur 

armee oli discomfited 

{8:7} ja kuidas nad võttis ta elus ja mis andis 

ja nagu tema valitses pöörama suurt austust, 

ja anna pantvangid ja see, mis oli kokku lepitud, 

{8:8} ja India, ning meedia ja Lydia ja 

goodliest riikidele, kes nad võtsid teda ja andis 

et kuningas Eumenes: 

Kuidas selle Grecians oli otsustanud {8:9} Lisaks 

Tule ja neid hävitada; 

{8:10} ja et need teadmised nende saadetud 

nende vastu teatud kapten ja võidelda neid tapsid 

Paljud neist, ja kanda ära vangid nende naised ja 

oma laste ja nende ärahellitatud ning pärisid 

oma maad ja tugev omab lammutati ja tõi 

neid nende teenistujate unto sellel päeval: 

{8:11} see öeldi talle peale, kuidas need hävitada ja 

Kõik muud kuningriigid ja saartel vastavalt nende võim tõi 

et alati seista 

{8:12}, kuid nende sõbrad ja selline viitab neile 



nad hoidsid amity: ja et nad olid vallutatud kuningriiki 

nii kaugel ja lähedal, insomuch, sest kõik, et oma nime kuulnud 

kartsid, neist: 

{8:13} ka seda, kellele see aitab Kuningriik, 

neid valitsema; ja kellele jälle nad, nad tõrjuvad: 

Lõpuks, et need olid oluliselt ülendatud: 

{8:14} veel kõik see ükski neist kandis kroon või oli 

riietatud lilla ekraaniosa seeläbi: 

{8:15} peale, kuidas nad olid teinud ise on 

Senati house, kus istus kolmsada ja kakskümmend meest 

nõukogu iga päev, inimesed end alati konsulteerimist 

neid võib ka tellida: 

{8:16} ja nad võtsid oma valitsuse ühele 

mees igal aastal, kes valitses oma riigis ja mis 

kõik olid kuulekas, et üks, ja mis seal ei 

kadedust ei emmulation nende seas. 

{8:17} arvestades neid asju valis Juudas 

Eupolemus John Accos, poeg ja Jason on 

poeg Eleazar, ja saatis nad Rooma, liiga teha 

koostöölepinguga ning Konföderatsiooni 



{8:18} ja intreat neile et nad võtavad ike 

järeldused; sest nad nägid, et nende Grecians Kuningriik 

Iisrael ei piina koos servituut. 

{8:19...} mindi seega Rooma, mis oli ka väga 

suur reisi ja tulid senat, kus nad rääkis 

ja ütles. 

{8:20} Juudas Maccabeus tema vennad ja inimesed 

juutide vastu saatnud meile teile, et muuta Konföderatsiooni 

ja rahu endaga ja et me võib registreerida oma 

mõttekaaslaste vahel ja sõbrad. 

{8:21} nii et asi rahul roomlased ka. 

{8:22} ja see on kirja koopia mis Senat 

vastasid jälle tabelites messing ja saadetud Jeruusalemma, 

mis seal võisid nende rahu mälestusmärk ja 

Konföderatsiooni: 

{8:23} hea edu tuleb Roomlastele ja inimestele 

juutide, meritsi ja maitsi igavesti: mõõk ka ja 

vaenlane on kaugel 

{8:24} kui tulevad esimese kõik sõja korral roomlased või 

ühte oma mõttekaaslaste vahel kogu nende võim 



{8:25...} juutide inimesi aitavad, aeg 

nimetatakse, kõik südame: 

{8:26...} ei ole nad annavad neile midagi mis 

nende peale sõda või abi neile toidupoolist, relvad, 

raha või laevu, kui see on tundus hea juurde roomlased; 

kuid nad säilitavad oma lepingutes ei võta midagi 

Seetõttu. 

{8:27...} samal viisil ka, kui esimene pärast sõda 

Juudid rahvas roomlased aitab neid kõiki 

nende süda aeg vastavalt nimetatakse neid: 

{8:28...} ei toidupoolist annab neile, et võtta 

osa nende vastu, või relvade, või raha või laevu, kui see on 
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tundus hea Roomlastele; kuid nad säilitavad oma 

lepingud ja et ilma pettus. 

{8:29} nende artiklite roomlased teinud on 

esindad juutide inimestega. 

{8.30} Howbeit kui edaspidi üks pool või teine 

peavad arvan rahuldamiseks lisada või vähendada midagi, nad 
võivad 



nende rõõmud ja üldse lisavad nad ei või 

võta ära kinnitab. 

{8:31...} ja liigutav kurja et Demetrius teeb, et 

Juudid, oleme kirjutanud talle öelda, mispärast sa: 

tehtud sinu ike härrasmehe meie sõprade ja mõttekaaslaste 
vahel on 

Juudid? 

{8:32} kui seetõttu nad kurdavad enam vastu sulle, 

me neid vääriliselt, ja võidelda sind meritsi ja poolt 

maa. 

{9:1} Lisaks kui Demetrius kuulnud et Nicanor 

ja tema peremees olid tapetud lahingus, saatis ta Bacchides ja 

Maale Juuda teist korda ja koos Alcimus 

nende peamine tugevus tema peremees: 

{9:2} kes läksid muide mis b Galgala, 

ja lõi oma telgid enne Masaloth, mis on Arbela, 

ja pärast seda, kui need on võitnud see, nad tapsid palju 
inimesi. 

{9:3} ka esimene kuu sada viiskümmend ja teine 

aasta nad enne Jeruusalemma encamped: 

{9:4}, kust nad ära, ja läksin Berea, 



kakskümmend tuhat footmen ja kaks tuhat ratsanikku. 

{9:5} nüüd Juudas oli lõi oma telgid Eleasa ja kolm 

tuhat valitud mehed temaga: 

{9:6} kes nähes ta armee hulgaliselt nii 

suur oli haige kardab; kusjuures paljud edasi 

ise välja vastuvõtva, insomuch, kui nende elukoht ei 

rohkem aga kaheksasada mehed. 

{9:7} kui Juudas nägin seetõttu, et tema vastuvõtva slipt, 

ja et lahing surus teda, ta oli haige troubled 

meeles ja palju õnnetud, et et ta ei olnud aega koguda 

neid koos. 

{9:8} samas neile jäi ta ütles, lubage 

meile tekkida ja minna kuni vastu meie vaenlased kui 
peradventure me 

võimalik võidelda nendega. 

{9:9}, kuid nad dehorted teda, öeldes: me kunagi on 

võimalik: laske meil nüüd pigem hoida meie elu, ja edaspidi me 

tagasi meie vennad, ja võidelda nende vastu: meil on 

kuid mõned. 

{9:10} siis Juudas ütles Jumal keelata, et ma peaksin seda 



asi, ja neilt ära põgenema: kui meie aeg tuleb meile 

manfully meie vennad, ning nende eest meile ei plekk meie 

au. 

{9:11} selle Bacchides hulk eemaldada nendest 

oma telgid ja oli neid oma ratsanikku vastu 

jagamist kahe väed ja nende slingers ja archers 

läheb enne vastuvõtva ja need, mis on foreward marssis 

olnud kõik vaprad. 

{9:12} Bacchides, nagu ta oli parem tiib: nii 

vastuvõtva kaks lähenes ja kõlasid nende trompetit. 

{9:13 nemad ka Juudas pool, isegi nad kõlasid nende 

trompetit ka, nii et maa värises, müra ning 

armeed ja lahing jätkus hommikust õhtuni. 

{9:14} nüüd kui Juudas tajuda, mis Bacchides ja selle 

tugevus tema sõjavägi oli paremal pool, võttis 

teda hardy meeste 

{9:15} kes discomfited parema tiiva ja nendes 

juurde mount Azotus. 

{9:16} Aga millal nad vasakpoolsel nägin, et nad on selle 

parema tiiva olid discomfited, järgnes pärast Juudas ja 



need, kes olid temaga raske kontsad taga: 

{9:17} misjärel oli valus lahing, insomuch nagu 

Paljud olid tapetud mõlemad osad. 

{9:18} Juudas sai ka surma ja jäänuk põgenes. 

{9:19} siis Jonathan ja Simon võttis Juuda oma 

vend, ja mattis oma isade haua 

Modin. 

{9:20} Lisaks nad bewailed teda ja kogu Iisraeli tehtud 

suur Surun talle, ja nutsid mitu päeva, öeldes: 

{9:21} kuidas vapper mees langenud, mida Iisrael! 

{9:22} nagu Juudas ja tema puudutamist 

sõjad, ja üllas tegevuse, mis ta tegi ja tema ülevus, 

need on kirjutatud: nad olid väga palju. 

{9:23} nüüd pärast surma Juudas kuri hakkas 

ajama oma pead Iisraeli rannikul ja seal 

tekkis kuni kõik nagu sepistatud ülekohus. 

{9:24} neil päevil oli ka seal väga suur nälg, 

põhjusega, millest riik tülgastav ja läks nendega. 

{9:25} siis Bacchides valis kurjad mehed ja tehtud 

neid lords riigi. 



{9:26} ja tegid uurimise ja otsida Juudas 

sõbrad, ja tõi juurde Bacchides, kes võttis 

kättemaks, ja kasutada neid despitefully. 

{9:27} nii oli seal suurt viletsust Iisraelis, jms 

whereof ajast, mida prohvet ei näinud ei olnud 

neist. 

{9:28} sellepärast kõik Juudas sõbrad kogunesid ja 

Jonathan, ütles 

{9:29} sinu vend suri Juudas, kuna meil on nagu ükski inimene 

talle lähevad vastu meie vaenlased ja Bacchides, ja 

nende meie riik, see on meile vastaseid. 

{9:30} nüüd seetõttu valisime sind täna olevat 

Meie prints ja kapten asepeadirektor, et sul pühaks võitlus 

Meie lahingud. 

{9:31} pärast seda Jonathan võttis ta juhtimise 

antud ajal ja tema vend Juudas asemel kerkimist. 

{9:32} aga kui Bacchides gat teadmisi, ta 

otsitakse teda tapma 
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{9:33} siis Jonathan ja Simon vend, ja kõik, mis 



olid temaga, tunnetades, et põgenes kõrbe 

Thecoe, ja lõi oma telgid basseini vesi 

Asphar. 

{9:34} mis kui Bacchides aru, ta tuli lähedal 

Jordan on seal kõik tema pärast hingamispäeval. 

{9:35} nüüd Jonathan saatis tema vend John, kapten 

inimesed palvetama tema sõbrad Nabathites, et nad 

võib lahkuda koos nendega nende veol, mis oli palju. 

{9:36} aga lapsed Jambri tuli välja Medaba, 

John võttis ja kõik, mis ta oli, ja läks oma viis koos 

See. 

{9:37} pärast seda tuli tema Jonathan ja Simon sõna 

vend, et laste Jambri tehtud suur abielu, 

ja tõid Nadabatha koos suur pruut 

rong on tütar üks suur vürstid 

Chanaan. 

{9:38} Seega neid mäletatakse John oma vend ja 

läksin ja peitis enda all covert ning selle 

mägi: 

{9:39} kui nad oma silmad üles tõstis ja vaatas, ja 



Vaata, palju ado ja suur vedu: ja selle 

peig tulid, ja tema sõbrad ja vennad, et 

kohtuda trummid ja musick, vahendeid ja 

palju relvi. 

{9:40} siis Jonathan ja need, kes olid temaga tõusis üles 

nende kohast, kus varitsus, enda vastu ja 

tehtud tapmise neid sorteerida nii palju langes alla 

surnud ja jäänuk põgenes arvesse mägi ja nad võtsid 

kõik oma rikneb. 

{9:41} seega oli muutunud leina, abielu ja 

müra sisse Surun oma meloodia. 

{9:42} kui nad olid täielikult avenged verd oma 

vend, nad pöördusid taas Jordaania marsh. 

{9:43} nüüd kui Bacchides kuulis käesoleva artikli, võistles 

hingamispäeval juurde Jordan pankade suure väega. 

{9:44} siis Jonathan öelnud, et tema firma mingem üles 

ole koos meiega, et standeth nüüd ja võitlema oma elu, seda 

päev, nagu möödunud aeg: 

{9:45} sest vaata, lahing on ees ja taga, 

Jordaania vesi siinpool ja küljel, põikame 



Samuti ja puit, samuti ei ole seal koht meieta kõrvale. 

{9:46} mispärast nutma te nüüd taevasse, et te võiksite olla 

tarnitud aga teie vaenlane. 

{9:47}, et nad ühinesid lahing ja Jonathan 

venitatud edasi käega lööb Bacchides, kuid ta pöördus 

temalt. 

{9:48} siis Jonathan ja need, kes olid temaga leapt 

Jordaania, sisse ja ujus üle teiste pankade juurde: howbeit 

teine möödas ei Jordaania neile üle. 

{9:49} nii et olid tapetud Bacchides' side sel päeval 

umbes tuhat meest. 

{9:50} hiljem taas Bacchides Jeruusalemma ja 

remonditud, tugev tsiteerib Juuda; Jericho, fort ja 

Emmaus, ja Bethhoron, ja Peeteli ja Thamnatha, 

Pharathoni ja Taphon, need ei ta tugevdada kõrge 

seinad, väravad ja baarid. 

{9:51} ja neid ta garnison, et nad võivad 

töö pärast Iisraeli tigedust. 

{9:52} ta kangendatud ka linna Bethsura ja Gazera, 

tower ja panna jõud ja osutamise ja 



toidupoolist. 

{9:53}, ta võttis vastutav meeste pojad on 

riiki pantvangid, ja panna need torni kell 

Jeruusalemm hoida. 

{9:54} Lisaks on sada viiskümmend ja kolmandat aastat on 

teise kuu Alcimus käskis, et sein on 

lammutati sanctuary sisehoovis; ta 

lammutati ka tööde prohvetid 

{9:55} ja ta hakkas lammutama, isegi sel ajal 

Alcimus vaevavad ja tema enterprizes takistatud: tema 

suu on peatatud ja ta oli võetud halvatus, nii et 

ta võiks rohkem rääkida midagi ega anna tellimuse 

seoses oma maja. 

{9:56} nii Alcimus suri tol ajal suur piin. 

{9:57} nüüd siis, kui Bacchides nägin, et Alcimus oli surnud, 

ta naasis kuningas: kusjuures Juudamaal maa oli 

ülejäänud kaks aastat. 

{9:58} siis kole meeste leidis nõukogu, öeldes: 

Vaata, Jonathan ja tema ettevõte on vabalt ja elada 

hoolitsuseta: nüüd seetõttu toome siia, Bacchides 



kes võtab need kokkuvõttes üks öö. 

{9:59}, kes läks ja temaga konsulteerida. 

{9:60} siis eemaldada ta ja oli suurepärane võõrustaja, ja 

saatis privily tema pooldajad Juudamaal, et nad peaksid 

Jonathan ja need, kes olid temaga: howbeit nad 

ei, sest neile oli teada nende kaitsja. 

{9:61} mispärast nad võtsid riigi mehed 

selle paha, umbes viiskümmend inimest, autorid olid ja 

tapsid neid. 

{9:62} hiljem Jonathan ja Simon ja need mis 

olid, sai neid minema Bethbasi, mis on selle 

kõrbes, ja nad laguneb selle remonditud ja tehtud 

see tugev. 

{9:63} mis asi kui Bacchides teadis ta kogus 

koos kõigi tema vastuvõtva, ja saatis sõna neile mis olid 

Juuda. 

{9:64} siis läks ta ja asus vastu Bethbasi; ja 

nad võitlesid selle vastu pikk hooaeg ja tehtud mootorite puhul 

sõda. 

{9:65} aga Jonathan lahkus tema vend Simon linna, ja 



läksin ise riiki ja teatud 

number läks ta edasi. 

{9:66} ja ta päästeti Odonarkes ja vendadele ja nende 

Laste Phasiron oma telgis. 
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{9:67} ja kuna ta hakkas lööb neid ja tulid 

oma jõududega, Simon ja tema ettevõte läks välja ning 

linna, ja süütas sõja, mootorid 

{9:68} ja Bacchides, kes oli võidelnud 

nende discomfited ja nad tabanud teda valus: tema 

kaitsja ja travail oli asjata. 

{9:69} mispärast ta oli väga nurisesid kuri meeste kell 

andsin talle kaitsja riigi, kuivõrd satuvad 

ta tapsid neist paljud ning hädavajalikke return omal 

riik. 

{9:70} millest Jonathan oli teadlik, kui ta saatis 

suursaadikud temale, et lõpuks ta peaks rahu 

koos temaga, ja edastama need vangid. 

{9:71} mis asi ta vastu ja ei oma 

nõudmisi ja sware temale, et ta ei teeks talle 



kahjustada kõik päeva oma elust. 

{9:72} seega ta oli taastada tema juurde ning 

vangid, mida ta oli teinud aforetime maa kokku 

Juudamaal, ta läks tagasi ja läks oma teed oma maa alla, 

ei tulnud ta enam oma piire. 

{9:73} Seega mõõk lõpetanud Iisraelist: kuid Jonathan 

elasime Machmas ja hakkas reguleerima inimest; ja ta 

kole mehed läbi Iisraeli hävitada. 

{10:1} sada ja kuuekümnendiku aastal Alexander, poeg 

Taanieli ning lisanimega Epiphanes, tõusis ja võttis 

Ptolemais: inimesed olid saanud, vahenditega 

millest ta valitses seal, 

{10:2} nüüd kui kuningas Demetrius, kuulis ta 

kogunes üle suurepärane võõrustaja ja läks 

vastu võitlemiseks. 

{10:3} Lisaks Demetrius saatis juurde Jonathan 

koos armastav sõnad, nii nagu ta ülistati teda. 

{10:4} kohta ütles ta, esmalt Tehkem rahu 

enne ta liituda Alexander meie vastu: 

{10:5} Else ta jätab meelde kõik kurja, et meil on 



teha teda, ning tema vennad ja oma rahva vastu. 

{10:6}, mispärast ta andis talle õigus koguda 

koos vastuvõtva, ja relvad, mida ta võib abi osutada 

teda lahingus: ta käskis ka, et pantvangid mis 

olid torni tuleks teda. 

{10:7} siis tuli Jonathan Jeruusalemma ja lugeda ning 

et kõik inimesed, ja neid publik tähed 

tornis olid: 

{10:8} kes olid haige kardab, kui nad kuulsid, et nende 

kuningas andis talle õigus teha hostiga kogunevad. 

{10:9}, misjärel need torni oma 

pantvangide juurde Jonathan, ja ta andis neile juurde oma 

Vanemad. 

{10:10} see tehtud, Jonathan ise asus elama Jeruusalemma 

ja hakkas ehitada ja parandada linna. 

{10:11} ja ta käskis ehitada töömehed on 

seinad ja mount Sion ja umbes ruudu kivide eest 

linnamüüri; ja nad tegid seda. 

{10:12} siis võõrad, mis olid kindlused 

mis Bacchides ehitatud põgenes ära; 



{10:13 nii, et iga mees tema lahkus ja läks 

oma riiki. 

{10:14} ainult kell Bethsura teatud olid 

Hyljätyt seaduse ja käske jäi veel: eest 

See oli oma elukoha varjupaika. 

{10:15} nüüd Kuna kuninga Alexander oli kuulnud mida 

lubab Demetrius saatis Jonathan juurde: kui ka see 

öeldi talle lahingud ja noble tegusid, mis tema ja tema 

vennad oli teinud, ja valud, mis nad olid talus, 

{10:16} ütles ta, peab leiame sellise teise mehega? Nüüd 

seetõttu teeme talle sõbra ja Konföderatsioon. 

{10:17} pärast seda ta kirjutas kirja ja saata see talle: 

vastavalt need sõnad, öeldes: 

{10:18...} Aleksander vend Jonathan sendeth 

tervitus: 

{10:19} oleme kuulnud sind, et sina oled mees, 

suur võimsus, ja vastavad meie sõber. 

{10:20} mispärast nüüd täna me sind olevat ordineerimine on 

ülempreester su rahvas ja nimetatakse kuninga sõber; 

(ja therewithal ta saatis ta lilla kleit ja võra 



Kuld:) nõuavad sind meie osa võtta ja hoida sõprust 

koos meiega. 

{10:21...} nii seitsmenda kuu sada ja 

kuuekümnendal aastal selle tabernacles söömaaeg Jonathan 
panna 

Püha rüü ja erakonnaks jõud ja ette 

palju vestid. 

{10:22} kinnituseks kui Demetrius kuulnud, ta oli väga 

Vabandust ja ütles, 

{10:23} mida oleme teinud, et Alexander on 

takistas meid amity juutide tugevdamiseks teha 

ise? 

{10:24} ma ka kirjutada neid sõnu juurde 

julgustust ja luban, et ma nende dignities ja kingitused 

võib-olla abi. 

{10:25} ta saatis neile seetõttu sellekohase: kuningas 

Demetrius juutide rahvale sendeth tervitus: 

{10:26...} arvestades, et te olete pidanud lepingud koos meiega, 
ja 

Meie sõprus, mitte liitumine ise koos jätkus meie 

vaenlased, me kuulnud käesoleva artikli ja on hea meel. 



{10:27} mispärast nüüd jätkata te ikka olla ustav 

Meie juurde, ja me ka palk teile asju, mida te 

Meie eest ei 

{10:28...} ja see annab teile palju immuniteedid ja paneks 

te hüved. 

{10:29} ja nüüd sina, tasuta ja sinu pärast ma 

Vabasta kõik juudid, austust ja toll 

soola, ja crown maksudest, 
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{10.30} ja see, mida appertaineth mulle, et 

kolmandas osas või seeme ja puu poole saada 

puud, ma lahti sellest päevast edasi, nii et nad peavad 

ei võeta Juuda maa ega kolme 

valitsused, mida lisatakse thereunto riigist välja 

Samaaria ja Galilea, alates sellest päevast edasi jaoks igavesti. 

{10:31} lase Jeruusalemm on püha ja tasuta, et 

piire, nii kümnendikku austusavaldusi. 

{10:32} ja torn, mis on Jeruusalemmas, nagu ma 

üles asutus üle anda ja anda ülempreester, et ta 

võib seda määra sellised mehed nagu ta valib hoida. 



{10:33} peale ma vabalt määrata vabalt iga üks on 

Juudid, kes olid vangid kahtlusalustest Juudamaal maa sisse 

Minu Kuningriigi osa ja lisan, et saata kõik minu ametnikud 

isegi nende nende veiste austusavaldusi. 

{10:34} Lisaks ma teen mis kõik peol, ja 

sabbaths, ja uus kuudest ja piduliku päeva ja kolm 

päeva enne pidu ja kolme päeva pärast pidu peab 

tuleb kõik puutumatuse ja vabaduse eest kõik juudid oma 
valdkonda. 

{10:35} ka ükski inimene on õigus diskrimineerivalt 

või tülitama need küsimustes. 

{10:36} ma veelgi, et seal õpib seas on 

kuninga vägede umbes kolmkümmend tuhat meest juudid, 
juurde 

kellele antakse tasu, nagu kõik belongeth kuninga jõud. 

{10:37} ja neist mõned paigutatakse kuninga 

tugev trümmid, kellest ka mõned nähakse seoses küsimustega 
üle 

Kuningriigi, mis usalduse: ja ma et nende 

Vanemad ja Panga nõukogu ise, ja et nad elavad 

pärast seadust, isegi kui kuningas on käskinud 



Juuda maa. 

{10:38} ja kolm valitsused, mis on seotud 

lisatud Juuda riigist Samaria, olgu nad 

liidetud Juudamaal, et nad võivad arvestada all 

üks ega kohustatud kuuletuma muu asutus kui ka 
ülempreester. 

{10:39} Ptolemais ja kaasnevad, maa 

Ma annan seda tasuta kingitus pühakotta Jeruusalemmas jaoks 
on 

vajalikud kulud sanctuary. 

{10:40} Lisaks annan igal aastal viisteist tuhat 

seeklit hõbedat kuninga kontodelt kohtadest 

eitatakse. 

{10:41} ja overplus, mis payed ametnikud 

mitte nagu endine aeg: edaspidi tuleb igal 

poole templisse teoseid. 

{10:42} ja selle kõrval, viis tuhat seeklit, 

hõbe, mis nad võtsid välja temple kasutusaladest 

raamatupidamise aasta-aastalt, isegi need asjad on 

välja, sest nad appertain preestrid, et minister. 

{10:43...} ja igaüks, kes neid mis põgenema templi juurde 



Jeruusalemmas, või jääma vabaduste, on 

võlgades sai kuningas või mis tahes muu materjal, olgu nad 

liberty, ja kõik, mis neil on oma valdkonda. 

{10:44} majas ka ja remont tööd 

sanctuary antakse pangatehinguid King 's 

kontod. 

{10.45} Jah ja seinte ehituseks 

Jeruusalemm ja kohta, kulud selle ringi tervistav 

antakse välja kuninga kontod, kui ka selle 

hoone seinte Juuda. 

{10:46} nüüd kui Jonathan ja inimesed kuule need 

sõnad, nad andsid neile ei ole krediiti ega saanud selle, 

sest nad mäletasid suure kurjuse, mis ta oli teinud 

Iisrael; sest ta oli tabanud neid väga valus. 

{10:47} Alexander leidsite hea meel, 

sest ta oli esimene, mis tõsi rahu koos entreated 

ja nad olid Konföderatsioon temaga alati. 

{10:48} siis kogutud Aleksander suur jõud, ja 

camped Demetrius vastu. 

{10:49} ja pärast kahe astus lahing, 



Põgenes Demetrius' host: kuid Alexander järgnes tema, ja 

valitses nende vastu. 

{10:50...} ja ta jätkas väga valus kuni lahing on 

päike läks alla: sel päeval oli Demetrius tapetakse. 

{10:51} hiljem Alexander saadetud suursaadikud 

Kuningas Ptolemee Egiptuse sõnum selle kohta: 

{10:52} Forasmuch nagu ma olen jõudnud uuesti, et minu 
valdkonda ja 

Olen sätestatud trooni minu tüvirakud ja saanud selle 

võim ja tühja Demetrius ja taastatud meie 

riigis; 

{10:53} puhul pärast I astus lahing temaga, nii ta ja 

tema peremees oli discomfited meile, et me istuda troonile 

ja tema kuningriik: 

{10:54} nüüd seepärast Tehkem amity liiga 

koos, ja anna mulle nüüd sinu tütar naine: ja ma 

su poeg olema kõrgharidus ja annab sulle ja teda kui 

vastavalt sinu väärikus. 

{10:55} siis kuningas andis vastuse, öeldes: Ptolemee 

Õnnelik olla päev, kus sa oled return maa 



su isa ja satest oma Kuningriigi troonile. 

{10:56} ja nüüd ma teen sulle, kui oled kirjutanud: 

vasta mulle seetõttu Ptolemais, et me näeksime üks 

; sest ma abielluda sulle vastavalt minu tütar 

Sinu soov. 

{10:57} et Ptolemee läksin Egiptusest välja, tema tütar 

Cleopatra, ja nad tulid juurde Ptolemais sada 

kuuskümmend ja teine aasta: 

{10:58} kui Aleksander kohtumist talle, ta andis 

tema tütar Kleopatra, tema juurde ja teda tähistatakse 

Ptolemais abielu suure au sees, kui viis 

Kings on. 

{10:59} nüüd Aleksander oli kirjutatud juurde Jonathan, 

et ta peaks tulema ja temaga kohtuda. 

{10:60} kes seejärel läks auväärselt Ptolemais, 

kus ta kohtus kahe ja andis neile ja nende sõbrad 

Silver ja gold ja paljud esitleb ja leitud kohustust 

nende silmist. 

{10:61} sel ajal teatud pestilent stipendiaatide Iisraeli, 

meeste kuri juurde, kokku ise vastu, et 
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süüdistavad teda: kuid kuningas ei kuule neid. 

{10:62} Jah rohkem kui, et kuningas käskis võtta 

välja tema rõivad ja riided teda lilla: ja nad tegid seda. 

{10:63} ja ta tegi talle ise istuda, ja tema ütles 

Princes, temaga keset linna minna ja teha 

kuulutuses, et keegi kurta tema mis tahes vastu 

sisu ja et keegi hädas talle mis tahes viis 

põhjustada. 

{10:64} nüüd kui kaebajaid nägin, et ta oli au 

vastavalt väljakuulutamine ja riietatud ja lilla, nad 

Kõik põgenesid ära. 

{10:65} nii kuninga au teda ja kirjutas talle vahel 

tema vastutav sõbrad ja tegi temast hertsog, ja tema partaker 

võim. 

{10:66} hiljem Jonathan tagasi Jeruusalemma 

rahu ja rõõm. 

{10:67} Lisaks lõikes; sada threescore ja viies 

aastal tuli kokku Crete arvesse Demetrius Demetrius poeg on 

maa tema: 



{10:68} kinnituseks kui Aleksander kuulis öelda, ta oli 

kohe kahju, ja arvesse Antioch tagastatud. 

{10:69} siis Demetrius teha Apollonius kuberner 

ning Celosyria tema üldine, kes kogunes suur 
peremeesorganismi, 

camped Jamnia ja saatis juurde Jonathan kõrge 

preester, öeldes: 

{10:70} sa üksi liftest ennast üles meie vastu, ja ma olen 

naeris, et sinu pärast põlgus ja reproached: ja miks dost 

sa kelkimine sinu võimu vastu meile mägedes? 

{10:71} nüüd seetõttu, kui sa trustest on sinu oma 

tugevus, Tulge meile tavaline väljale, ja seal lasta 

meile proovida asja koos: minuga on võimu ning 

linnad. 

{10:72} Ask ja teada, kes ma olen, ja võtta ülejäänud meie 

poolt ja nad peavad öelda sulle su suu ei ole võimeline et 

oma lennu. 

{10:73} mispärast nüüd sa pead ei saa kinni ning 

ratsanikku ja nii suur võim lihtsas, kus ei ole 

kivi ega kõva ega koht juurde põgenema. 



{10:74} kui Jonathan kuulnud neid sõnu 

Apollonius, ta viidi meelt ja valides ten 

tuhat meest, ta läks Jeruusalemmast, kus Simon tema 

vend temaga jaoks teda aidata. 

{10:75} ja ta lõi oma telgid Joppe vastu:; nad 

Joppa, sulges tema linnast, sest Apollonius oli saanud 

garnisoni seal. 

{10:76} siis Jonathan asus ta juurde: mille järel nad 

linna lasta teda hirm: ja nii Jonathan võitis Joppa. 

{10:77} kinnituseks kui Apollonius kuulis, võttis ta kolm 

tuhat ratsanikku, footmen, suur hulk ja läks 

et üks Azotus, mis teele ja therewithal juhtis teda 

edasi arvesse plain. sest ta oli palju 

ratsanikku, kellele ta pani usaldama. 

{10:78} siis Jonathan järgida tema Azotus, 

Kui armeed liidetud lahing. 

{10:79} nüüd Apollonius olid lahkunud tuhande ratsanikku ja 

varitsus. 

{10:80} ja Jonathan teadis, et on 

ambushment taga; sest nad olid tema compassed 



vastuvõtva, ja enamus noolemängu inimesi hommikust õhtuni. 

{10:81} aga inimesed seisma, sest Jonathan oli 

käskis neid: ja nii on vaenlased hobused olid väsinud. 

{10:82} siis Simon tõi ilmale oma vastuvõtva, ja lasta neil 

footmen, vastu (Lisainformatsiooni ning ratsanikku olid) kes 

olid tema poolt discomfited ja põgenes. 

{10:83} et ratsanikku samuti on laiali valdkonnas, 

Azotus põgenes ja läks Bethdagon, nende iidol 

Temple, Seif. 

{10:84} aga Jonathan põlema Azotus ja linnad 

ümmargune, see ja võttis oma rikneb; ja tempel 

Dagestan, nendega, mis olid sinna, põgenes ta põletada tulega. 

{10:85} Seega oli Kõrvetatud ja tapetakse mõõgaga 

peaaegu kaheksa tuhat meest. 

{10:86} ja sealt Jonathan eemaldada oma vastuvõtva ja 

Ascalon, kus linna mehed tulid vastu camped 

edasi- ja temaga suur hiilgus. 

{10:87} pärast seda tagasi Jonathan ja tema peremees juurde 

Jeruusalemm, võttes kõik rikneb. 

{10:88} nüüd Kuna kuninga ALexander kuulnud neid asju 



ta au Jonathan veel rohkem. 

{10:89} ja saatis ta luku kuld, nagu kasutamist tuleb 

antud näiteks on kuninga verd: ta andis talle ka 

Accaron nende valduses olevate ääristega. 

{11:1} ja Egiptuse kuningas kogunes suur 

peremees, nagu liiv, suund mere ääres ja paljud 

laevade ja pettusega saada Aleksandri läbis 

Kuningriik, ja liituda oma. 

{11:2}, misjärel ta võttis tema reis Hispaania 

rahulik viisil, et nad temale avatud linnad 

ja temaga: King Alexander oli käskinud neid nii 

teha, sest ta oli tema vend õigusnormi. 

{11:3} nüüd nagu Ptolemee sõlmitud linnad, seadis ta aastal 

neid garnisoni sõdurite hoida. 

{11:4} ja kui ta tuli lähedal Azotus, nad osutanud 

teda temple Dagestan, et põles ja Azotus ning 

äärelinnas, mis olid hävitatud ja asutuste mis 

Enamus välismaal ja need, mis ta oli põlenud lahing; 

nad olid valmistatud hunnikutes neid muide kus ta 

peaks läbima. 



{11:5} ka öeldi kuningas üldse Jonathan oli 

ta võib süüdistada teda tahtlikult teha: kuningas hoitakse tema 

rahu. 

{11:6} siis Jonathan täidetud kuningas suur hiilgus kell 

Joppa, kus saluted üksteist, ja esitada. 
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{11:7} hiljem Jonathan, kui ta oli läinud koos selle 

kuningas kutsus Eleutherus, tagasi jälle jõgi 

Jeruusalemm. 

{11:8} kuningas Ptolemee, võttes saanud selle 

võim linnu pärast mere juurde Seleucia mere ääres 

rannik, kujutletav kuri kaitsja vastu Alexander. 

{11:9}, misjärel ta saatis ambasadors juurde kuningas 

Demetrius, öeldes: tule, lase meil muuta meie vahele liiga 

ja ma annan sulle, mu tütar, kellele Alexander on kandnud, ja 

sa pead valitsema oma isa Kuningriigis: 

{11:10} sest ma kahetsema, et ma andsin talle: mu tütar 

ta püüdis mind tappa. 

{11:11} Seega tegi ta halvustamiseks teda, sest ta oli soovides 

tema Kingdom. 



{11:12} mispärast ta võttis oma tütre teda, ja 

andis talle Demetrius ja Alexander, forsook, et nende 

viha oli avalikult teada. 

{11:13} siis Ptolemee sõlmitud Antioch, kus ta 

kaks komplekti kroonid peas kroon Aasia ja ning pärast 

Egiptus. 

{11:14} Keskmine oli hooajal, Aleksander 

Cilicia, sest need, kes elanud osades oli tülgastav 

teda. 

{Kell 11.15} aga kui Alexander kuulnud seda, ta tuli 

tema vastu sõda: misjärel kuningas Ptolemee toonud esile 

tema vastuvõtva, ja temaga koos võimsa võim ja teda 

lennu. 

{11:16} nii Alexander põgenes arvesse Araabia seal olevat 

kaitses; kuid kuningas Ptolemee oli ülendatud: 

{11:17} jaoks Zabdiel on Pärsia startis Aleksandri 

pea ja saatis Ptolemee juurde. 

{11:18...} kuningas Ptolemee suri ka kolmandal päeval pärast, ja 

nad olid tugevad trümmides olid tapnud ühe teise. 

{11:19...} seeläbi Demetrius valitses sada 



kuuskümmend ja on möödunud seitse aastat. 

{11:20...} Jonathan kogunesid samal ajal 

neid, mis olid Juuda võtta torn, mis oli 

Jeruusalemm: ja ta tegi palju mootoreid sõja vastu. 

{11:21} siis tuli kole isikud, kes vihkas oma 

inimest, läks kuninga juurde ja ütlesin talle, et Jonathan 

besieged torni, 

{11:22} kinnituseks, kui ta kuulis, ta oli vihane, ja 

kohe eemaldamine, ta tuli Ptolemais ja kirjutas 

juurde Jonathan, et ta ei peaks sätestama piiramisrõngas torni, 
kuid 

tulla ja rääkida temaga Ptolemais suur kiirustades. 

{11:23} siiski Jonathan, kui ta kuulis seda, 

käskis veel puistama: ja ta valis teatavad selle 

Vanematekogu Iisrael, preestrid ja panna ennast ohus; 

{11:24...} ja võttis hõbe ja kuld, ja rüü ja sukeldujad 

Lisaks esitleb ja läksin Ptolemais sai kuningas, 

kui ta leidis kasuks nägijaks. 

{11:25...} ja küll teatud kole mehi rahva 

oli teinud tema vastu kaebusi 



{11:26...} veel kuningas entreated teda kui tema eelkäijad 

oli varem teinud ja edendada teda silmist kõik tema 

sõbrad, 

{11:27...} ja kinnitas uue suure preesterluse, kui ka 

Kõik autasud, et ta oli enne ja andis talle 

preeminence tema vastutav sõprade vahel. 

{11:28...} siis Jonathan soovitud king, mis oleks ta 

tee vabaks austust, Juuda kui ka kolme valitsused, 

riigiga Samaria; ja ta lubas talle kolm 

sada andeid. 

{11:29} nii kuningas nõus ja kirjutas juurde tähed 

Jonathan kõike niiviisi: 

{11.30} King Demetrius juurde tema vend Jonathan, ja 

juurde juutide rahvas sendeth tervitus: 

{11:31...} saadame teile siin kirja koopia mida me 

Kas kirjutan meie nõbu Lasthenes hoolega, et te 

näha võib. 

{11:32} King Demetrius juurde tema isa Lasthenes 

sendeth tervitus: 

{11:33...} oleme otsustanud teha head inimesed 



Juudid, kes on meie sõbrad ja hoida lepingud koos meiega, 

tõttu oma head tahet meie suunas. 

{11:34...} mispärast me ratifitseerinud nende piiride 

Juuda, Apherema kolm valitsustega ja 

Lydda ja Ramathem, mis lisatakse juurde Juuda: on 

Samaria ja kõike eitatakse 

Kõik sellised ohverdama Jeruusalemmas, mitte selle 

maksed, mida kuningas sai nende iga-aastane aforetime 

kokku maa ja puude vilju. 

{11:35...} ja muid asju, mis kuuluvad meie juurde, ning kui on 

kümnist ja tolli, mis on seotud meie juurde, nagu ka saltpits, 

ja crown maksud, mis on otse meie juurde, me 

neile kõigile oma leevendamisse neist. 

{11:36} ja midagi käesoleva artikli kehtetuks sellest 

aeg edasi igavesti. 

{11:37} nüüd seetõttu näha, et sa teha nende koopiad 

asjad ja lase see olla annud Jonathan ja pärast määratud 

Püha mägi nähtavale kohale. 

{11:38...} pärast seda, kui kuningas Demetrius nägin, et maa 

oli vaikne enne teda ja mingit vastupanu tehti 



vastu, saatis ta ära kõik oma väed, igaüks oma 

oma koht, välja arvatud teatavate sagedusalade võõrad, kelle ta 
oli 

Pagan saartelt kogutud: mispärast kõik selle 

jõud tema isa vihkas teda. 

{11:39} seal oli üks Tryphon, kes olid olnud 

Aleksandri poolt eespool, kes nähes, et kõik vastuvõtva 

pomisesin vastu Demetrius, läks Simalcue ning Pärsia 

mis tõid esile Taanieli noor poeg Alexander, 

{11:40} ja panevad talle pakkuda talle see noor valus 

Taanieli, et ta võib isa asemel valitsema: ta ütles 

teda seepärast sugugi Demetrius oli teinud, ja kuidas tema 
mehed 

sõda oli tema vaen ja olid olemas on 
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pikk hooaeg. 

{11:41} vahepeal Jonathan saatis kuningas juurde 

Demetrius, et ta seaks neile välja tower 

Jeruusalemm ja nendega ka kindlused: sest nad võitlesid 

vastu Iisraeli. 



{11:42...} nii Demetrius saadetud Jonathan juurde, öeldes: ma 
ei 

sind ja su rahva teha, vaid mul on oluliselt 

austame sind ja su rahvas, kui võimalus teenida. 

{11:43} nüüd seetõttu sa ei tohi hästi, kui sa saata mulle 

mehed mind aidata; minu jõud on läinud minust. 

{11:44} pärast seda Jonathan saatsin talle kolm tuhat 

tugevad inimesed enda juurde Antioch: ja kui nad tulid 
kuningas, 

kuningas oli väga rõõmus oma tulemisest. 

{11:45...} Howbeit need, mis olid kogutud linna 

ise koos keset linna, number 

sada ja kakskümmend tuhat meest, ja oleks 

tapetud kuningas. 

{11:46...} mispärast kuningas põgenes kohus, kuid nad 

linna hoida linna lõigud ja hakkasid võitlema. 

{11:47} siis kuningas kutsus juutide abi, kes 

tuli teda korraga ja pritsimiseks ise 

läbi linna tapsid sel päeval linna arvu on 

sada tuhat. 

{11:48} ka nad põlema linna ja gat palju rikneb 



Sel päeval ja kuningas. 

{11:49} kui nad linna nägin, et juudid olid 

sai linn, nagu nad oleksid, oli taandunud oma julgust: 

mispärast nad härda palve esitamisel teha kuningas ja hüüdis, 

öeldes: 

{11:50...} Anna meile rahu ja lase juutide lõpetavad 

ründas meid ja linna. 

{11:51} et nad ajavad ära oma relvad ja 

teinud rahu; ja juudid oli au silmis on 

kuningas, ja vaatepilt, mis olid tema valdkonda; ja nad 

taas Jeruusalemma, võttes suur rikneb. 

{11:52} nii kuningas Demetrius istus oma troonile 

Kuningriigi ja maa oli vaikne enne teda. 

{11:53} ta dissembled, kõik, mis kunagi ta samas 

rääkis, ja võõrdunud ise Jonathan, samuti ei 

au sees ta teda vastavalt kasu, mis tal oli 

temast sai, kuid mures teda väga valus. 

{11:54} pärast seda tagasi Tryphon, ja teda on 

laps Taanieli, kes valitses ja krooniti. 

{11:55} siis seal kogutud temale kõik mehed sõda, 



kellele Demetrius oli koristama ja nad võidelnud 

Demetrius, kes pööras tagasi ja põgenes. 

{11:56...} Lisaks Tryphon võttis elevandid ja võitis 

Antioch. 

{11:57} sel ajal noore Taanieli kirjutas juurde 

Jonathan, öeldes: kinnitan sulle kõrge preesterluse ja 

nimetab sind valitseja üle nelja valitsuste ja üks 

kuninga grupid. 

{11:58} pärast seda ta saatis ta kuldne laevade kätte 

aastal, ja andis talle puhkust kullas juua ja olla riietatud 

lilla, ja kandma kuldne pannal. 

{11:59} tema vend Simon ka tegi ta kapten alates selle 

koht nn Tyrus redel, Egiptuse piiride juurde. 

{11:60} siis Jonathan läksid ja läbi selle 

vesi ja kõik jõud kogutud Süüria linnad 

ise tema eest juurde teda aidata: ja kui ta tuli 

Ascalon, nad linna temaga auväärselt. 

{11:61}, kust ta läks Gaza, kuid nad Gaza 

sulges tema mispärast ta asus ta juurde ja põletas selle 

äärelinnas nende tulekahju ja rikutud neid. 



{11:62} pärast seda, kui nad Gaza tegi härda palve esitamisel 

Jonathan, ta tegi nendega rahu, ja võttis pojad 

nende peamine meeste pantvangid, ja saatis need 
Jeruusalemma, 

ja läbi Damascus juurde. 

{11:63} nüüd Millal Jonathan kuulnud, et Demetrius' 

printsid olid jõudnud Cades, mis on Galileas, mis on 

suur võimsus, vabastada teda riigist, purposing 

{11:64} ta läks neid täita ja lahkus Simon vend 

riigis. 

{11:65} siis Simon encamped vastu Bethsura ja 

võidelnud pikk hooaeg ja see vait: 

{11:66} aga nad soovitud on rahu temaga, mis 

ta andis neile ja seejärel panna need sealt, ja 

võttis linna ja on garnisoni sätestatud. 

{11:67} Jonathan ja tema peremees, lõi kell on 

Gennesar, vesi, kust betimes hommikuti 

nad gat neil Nasor tavaline. 

{11:68} ja vaata, võõrad hulk täidetud neid 

lihtsad, kes kehtestada meeste kihistama teda ja selle 



mäed, tulid ise talle vastu. 

{11:69} kui nad, et kihistama kasvas välja nende 

kohad ja liidetud lahing, kõik, mis olid Joonatani side põgenes; 

{11:70} Insomuch nagu seal ei olnud üks neist lahkus, 

välja arvatud Mattathias poeg Absalom, ja Juudas poeg, 

Calphi, kaptenid vastuvõtva. 

{11:71} siis Jonathan riiete rent ja enamus maa 

tema pea ja palvetas. 

{11:72} hiljem uuesti pöördunud lahing, ta paneb 

lennu, ja nii nad jooksid ära. 

{11:73} nüüd kui oma mehed, kes olid põgenenud nägin, 

nad pöördus uuesti tema juurde ja temaga nendes et 

Cades, isegi juurde oma telgid ja seal nad jäi. 

{11:74} nii oli tapetud, pagan selle päeva kohta 

3000 meest: vaid Jonathan tagasi Jeruusalemma. 

{12:1} nüüd kui Jonathan nägi sel ajal pakutakse talle, ta 

teatud meeste valis ja saatis nad Rooma, kinnitada 

ja sõprus, et nad olid nendega uuendada. 

{12:2} ta saatis kirjad ka selle Lacedemonians, ja 

muudes kohtades samal eesmärgil. 
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{12:3} Rooma juurde läks, ja sõlmitud on 

Senati ja ütles Jonathan ülempreester ja inimesed 

Juudid, saatis meile teile, te tuleks uuendada eesmärgil on 

sõprus, mis te oli nendega ja liiga, nagu 

endine aeg. 

{12:4} pärast seda roomlased andis neile kirjade juurde ning 

Panga nõukogu iga koht, et tuua need 

Juuda maa rahulikult. 

{12:5} ja see on koopia tähed mis Jonathan 

selle Lacedemonians kirjutas: 

{12:6} Jonathan ülempreester ja vanemad on 

rahvas, ja preestrid, ja teine, juudid, juurde on 

Lacedemonians vennad saada tervitus: 

{12:7} seal oli korda saadetud kirjad varem Onias juurde on 

ülempreester: Darius, kes valitses seejärel teie seast, et 

tähendada, et teie olete meie vennad, koopia siin 

osa määrata. 

{12:8}, mil Onias entreated suursaadik mis 

auväärselt saadetud ja saadud kirjad, kus 



tollideklaratsioon esitati liiga ja sõprus. 

{12:9} seega me ka, kuigi meil on vaja need 

asju, et meil on pühakirja Püha raamatud meie kätes 

lohutada meid, 

{12:10} on siiski üritanud saada teile jaoks 

uuenemine vendluse ja sõpruse, muidu me peaks 

muutunud teile võõrad kokku: ei ole kaua 

te saata meile möödunud aeg. 

{12:11} me seetõttu alati lakkamatult, nii 

Meie peol ja muud mugav päeva mäletan teid 

ohverdusi mida pakume ja meie palveid, mis põhjusel 

on, ja kui see becometh meid mõtlema meie vennad korral: 

{12:12} ja rõõmustame kohe oma au. 

{12:13} nagu endale, meil on olnud suur mured ja 

sõjad igal pool forsomuch nagu kuningad, mis on ümmargune 

meist on võidelnud meie vastu. 

{12:14} howbeit me ei ole tülikas teile, 

ega teised meie sõbrad, need sõjad ja mõttekaaslaste vahel: 

{12:15} jaoks on meil abi taevast, mis succoureth, 

nii et meil on tarnitud meie vaenlased ja meie vaenlased 



tuuakse jalge all. 

{12:16} sellepärast valisime Numenius poeg 

Taanieli ja Antipater ta poeg Jason, ja saatis nad 

Roomlased amity, mis meil oli nendega uuendada juurde 

ja endine liigas. 

{12:17} me käskis neid ka teile, ja- 

Salute ja saata teile meie kirjade kohta ning 

millega uuendatakse vendluse meie. 

{12:18...} mispärast nüüd te teete hästi, et meile on 

vastus sellele. 

{12:19...} ja see on tähed koopia, mis Oniares 

saadetud. 

{12:20...} Areus kuningas Lacedemonians et Onias ning 

ülempreester, tervitus: 

{12:21...} ilmneb kirjalikult, mis on Lacedemonians ja 

Juudid on vennad ja et nad on varude Abraham: 

{12:22} nüüd seetõttu, kuna see on jõudnud meie 

teadmisi, te teete ka, et kirjutan teile meid oma 

heaolu. 

{12:23...} me kirjutada tagasi uuesti, et oma kariloomi 



ja kaup on meie poolt, ja meie 's on oma 's lähtutakse 

Seega meie saadikud aruande teile selle kohta teha 

tark. 

{12:24} nüüd Millal Jonathan kuulnud, et Demebius' 

printsid olid jõudnud võitluses tema vastu on seal palju suurem 

Kui eespool, 

{12.25} ta Jeruusalemma eemaldada, ja neid on 

maa Amathis: ta andis neile mingit kergendust sisestada oma 

riik. 

{12:26...} ta saatis ka juurde oma telgid, kes tuli 

uuesti, ja ütlesin talle, et nad on ametisse määratud tulnud 

neid öö hooajal. 

{12:27} mispärast nii kiiresti, kuna päike on maas, 

Jonathan käskis oma meest vaadata ja tuleb käte, 

et kogu pika öö võib valmis võitlema: ka ta 

läkitas centinels ümberringi vastuvõtva. 

{12:28...}, kuid kuna nende vastaste kuulnud, et Jonathan ja 

tema mehed olid valmis lahinguks, nad kartsid, ja värises 

nende südamed ja nad süttis tulekahju oma laagris. 

{12:29} howbeit Jonathan ja tema ettevõte teadis, et see ei 



kuni hommikul: sest nad nägid lights burning. 

{12.30} siis Jonathan pärast neid jätkata, kuid tabas 

neid ei ole: sest nad olid läinud üle jõe Eleutherus. 

{12:31...} mispärast Jonathan pöördus araablased, kes 

kutsuti Zabadeans, ja päästeti neid ja võttis nende 

rikneb. 

{12:32} ja sealt eemaldamine, tuli ta Damaskusesse, ja 

nii läbis kõik riigi, 

{12:33...} Simon läksid samuti läbi selle 

riigi Ascalon juurde ja trümmides seal naabruses: 

kust ta kõrvale pöördunud Joppa ja see võitis. 

{12:34...} sest ta oli kuulnud, et nad annaksid pagasiruumis 

kes osales Demetrius'; mispärast ta seatud on 

garnisoni seal hoida. 

{12:35} pärast seda tuli Jonathan kodu uuesti, ning 

Vanemad inimesed kokku, ta konsulteeris nendega 

umbes hoone tugev omab Juudamaal, 

{12:36} ja Jeruusalemm kõrgem, seinad ja 

koguda suur mount torni ja linna, et 

eraldi linna, et see võib olla üksi, et mehed 



võib müüa ega osta seda. 

{12:37} pärast seda nad kogunesid, et luua linn, 

eriti kuna oja Ida poole seina osa viimasel 

pool oli langenud ja nad parandada seda, mis on 

nimetatakse Caphenatha. 
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{12:38} Simon Adida Sephela, ta ja teinud 

tugev väravad ja baari. 

{12:39} nüüd Tryphon läks umbes saada Kuningriik 

Aasias, ja tappa Taanieli kuningas, et ta võib selle 

Crown pärast enda peas. 

{12:40} ta kartis, et ei oleks Jonathan Howbeit 

on teda ja et ta pidi võitlema mispärast 

ta püüdis viis, kuidas võtta Jonathan, mida ta võib tappa 

teda. Nii ta ära ja tuli Bethsan. 

{12:41} siis Jonathan läks temaga koos neljakümne 

tuhat meest lahing, valitud ja tuli Bethsan. 

{12:42} nüüd kui Tryphon nägin Jonathan kaasas nii 

suur jõud, ta durst venitada oma käsi 

{12:43...} aga sai talle auväärselt ja tunnustada 



teda kõik tema sõbrad juurde ja andis talle kingitusi, ja 

käskis tema mehed sõja olla kuulekas talle: kui 

ise. 

{12:44} Jonathan juurde ta ütles ka, miks oled sa 

tõi kogu selle rahva nii suur takistust, näha ei ole 

sõda meid vahele? 

{12.45} seega neid nüüd kodus uuesti saata, ja 

valida mõned mehed kohta sind oodata ja tule sina minuga 

et Ptolemais, sest ma annan selle sulle ja ülejäänud tugev 

trümmid ja jõud ja kõik, mis on kõik: mis puudutab mind, ma 

tagasi ja kõrvale: see on minu tulemise põhjus. 

{12:46} nii arvata teda Jonathan tegin nagu ta bade teda, 

ja tema peremees, kes on Juuda maa ära saata. 

{12:47} ja iseendaga säilitas aga kolm tuhat 

mehed, kellest ta saatis kaks tuhat arvesse Galilea ja üks 

tuhat läks temaga. 

{12:48} nüüd kui Jonathan sõlmitud Ptolemais, 

nad Ptolemais väravad kinni ja võttis teda ja kõiki neid 

mis tuli temaga nad tapsid mõõgaga. 

{12:49} siis saatis Tryphon hulk footmen ja 



hävitada ratsanikku Galilea ja great plain 

Kõik Jonathan firma. 

{12:50...}, kuid kuna nad teadsid et Jonathan ja need mis 

temaga olid võetud ja tapetud, üks on soodustanud 

; ja läks koos, valmis võitlema. 

{12:51} nad, seega mis järgnes neile, 

tajuma, et nad olid valmis võitlema oma elu 

pöördus tagasi uuesti. 

{12:52} misjärel nad kõik tulid Juudamaal maa 

rahulikult ja seal nad bewailed Jonathan, ning need, mis 

temaga olid, ja nad olid haige kardab; mispärast kõik 

Iisrael tehtud suur Surun. 

{12:53} siis olid Pagan ümmargune, siis 

püüdnud neid hävitada: ütles nad, nad on ei ole kapten 

ega ükski nende abistamiseks: nüüd seepärast Tehkem sõja 
korral 

neid, ja nende meeste hulgast memorial ära võtta. 

{13:1} nüüd kui Simon kuulis, et Tryphon oli 

kogunes suur peremeesorganismi vallutada maa Juudamaal, 

ja hävitada see, 



{13:2} ja nägi, et inimesi oli suur värisemine 

ja hirm, ta läks Jeruusalemma ja kogutud inimesed 

koos, 

{13:3} ja andis neile manitsus, öeldes te ise 

tean mida I, mu vennad ja mu isa 

maja, on teinud seadused ja sanctuary, lahingud 

ka ja mured, mida me oleme näinud. 

{13:4} põhjusega, millest kõik mu vennad tapnud jaoks 

Iisraeli pärast, ja ma olen üksi. 

{13:5} nüüd seetõttu tuleb see mulle, et ma peaks kaugel 

minu enda elu vaba igal ajal vaeva: Olen ei 

parem kui mu vennad. 

{13:6} kahtlemata ma kätte minu rahvas, ja 

Sanctuary, ja meie naiste ja meie laste: kõik on 

Pagan on kogutud hävitada meid väga tigedust. 

{13:7} nüüd kui inimesed kuulnud neid sõnu oma 

vaimu taastunud. 

{13:8} ja nad vastasid suure häälega, öeldes: 

Sa pead olema meie juht asemel Juudas ja Jonathan su 

vend. 



{13:9} võidelda, sa meie lahingud ja üldse, sa 

commandest meile, et me teeme. 

{13:10} nii siis ta kokku kogunud kõik mehed sõda, 

ja tehtud kiirustades lõpuni seinad Jeruusalemma ja ta 

kangendatud ümberringi. 

{13:11} ta saatis Jonathan Absolom, poeg ja 

tema suur jõud, et Joppe: kes valu välja need, mis 

olid seal jäi seal see. 

{13:12} et Tryphon ära koos Ptolemaus on 

suur võim vallutada maa Juudamaal ja Jonathan oli 

temaga eestkostetava. 

{13:13, kuid Simon lõi oma telgid kell Adida, üle 

vastu tavaline. 

{13:14} nüüd kui Tryphon teadis, et Simon oli siiski 

tema vend Jonathan asemel üles ja mõeldud liituda lahing 

temaga, ta saatis käskjalad temale, öeldes: 

{13.15} me alati olla Jonathan su vend hoida, see 

on raha, mis ta on tänu juurde king's treasure 

seotud ettevõte, mis on toime pandud tema juurde. 

{13:16} mispärast nüüd saada on sada andeid hõbedat, 



ja kaks tema poega pantvangid, et kuna ta on vabadus 

ta võib mäss meilt ja me lase tal minna. 

{13:17} hereupon Simon, kuigi ta tajuda, et nad 

rääkisin deceitfully talle veel saatis ta raha ja 

laste, muidu peradventure ta tuleks soetada endale 

suur viha inimesi: 

{13:18...} kes võib ütles, sest ma saatsin talle ei esitatud 

raha ja lapsed, seetõttu on Jonathan surnud. 

{13:19}, nii et ta saatis need lapsed ja sada 

andeid: howbeit Tryphon dissembled ei oleks ta lase 

Jonathan minna. 
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{13:20...} ja pärast seda tuli Tryphon vallutada maa, 

ja hävitada, läheb läbi muide mis talutab 

Adora juurde: kuid Simon ja tema peremees marssis tema vastu 

iga koht täitevmenetluse ta läks. 

{13:21} nüüd need, kes olid torni saadetud käskjalad 

juurde Tryphon, eesmärgil, et ta peaks kiirustama, tema tulekul 

nende poolt kõrbes, ja saata neile toidupoolist. 

{13:22} mispärast Tryphon tehtud valmis oma ratsanikku 



tulevad sel ööl: kuid on olemas väga suur lumi langes poolt 

põhjus, millest tuli ta ei. Nii ta kõrvale ja tulid 

riigi Galaad. 

{13:23} ja kui ta tuli ta tappis Bascama lähedal 

Jonathan, kes see oli. 

{13:24} hiljem Tryphon tagasi ja läks oma 

oma maa. 

{13.25} siis saadetud Simon ja võttis Jonathan luud 

tema vend ja maetud Modin, tema linna. 

{13:26...} ja kogu Iisraeli suur Surun talle, 

ja bewailed teda mitu päeva. 

{13:27...} Simon ka ehitatud monument haua 

tema isa ja tema vendade ja tõsta see aloft silmist, 

koos tahutud kivi taga ja enne. 

{13:28...} Lisaks ta loodud seitse püramiide, suhtes 

teine, tema isa ja ema ja neli vendadele. 

{13:29...} ja nende tegi ta Kavala seadmete kohta ning 

mis ta seatud suur sammast ja pärast sammaste tegi ta kõik 

nende lahinguvarustus igavene mälu ja soomus 



laevade nikerdatud, et nad võivad näha ning kõik, mis sõidavad 
selle 

Sea. 

{13.30} see on haua, tegi Modin, 

ja see standeth veel unto sellel päeval. 

{13:31} nüüd Tryphon käsitletud deceitfully noor 

kuningas Taanieli ja tapsid ta. 

{13:32} ja tema valitses asepeadirektor ja kroonitud ise 

Aasia kuningas ja suur õnnetus tõi maal. 

{13:33...} siis Simon rajanud tugeva omab Juudamaal, 

ja tarastatud neid umbes kõrge torni ja suur seinad, 

ja väravate, baarid ja seal üles toidupoolist ettenähtud. 

{13:34...} Lisaks Simon meeste valis ja saatis kuningale 

Demetrius, lõpuks ta peaks andma maa puutumatus, 

sest et Tryphon oli rikkuda. 

{13:35...} kellele kuningas Demetrius vastas ja kirjutas juurde 

niiviisi: 

{13:36} King Demetrius juurde Simon ülempreester, ja 

sõber kuningate kui ka vanemate ja rahvas juurde on 

Juudid, sendeth tervitus: 



{13:37} kuldne kroon ja scarlet rüü, mis te 

saatis meile, oleme saanud: ja me oleme valmis tegema ka 

stedfast rahu teile, jah, ja kirjutan meie ametnikud 

kinnitada immuniteedid, oleme andnud. 

{13:38} ja üldse lepingud on tehtud koos 

te seisma; tugev laevatrümmid, mis te olete 

builded, on oma. 

{13:39} nagu järelevalve või süü pannud see 

päev, me andeks ja crown maksu ka, mis te meile võlgu: 

ja kui oli teiste austust, makstud Jeruusalemmas, 

mitte rohkem maksta. 

{13:40} ja vaata, kes on vastavad teie olevat seas meie 

Kohus, olgu siis õpib, ja ärgu olgu rahu meile vahele. 

{13:41} seega Pagan ike ära võeti 

Iisraelist sada ja seventieth aasta. 

{13:42...} siis Iisraeli rahvas hakkas kirjutada oma 

õigusaktid ja lepingud, Simon esimesel aastal on 

ülempreester, kuberner ja juutide. 

{13:43...} neil päevil Simon camped Gaza vastu ja 

besieged ümberringi; ta tegi ka sõda, mootori ja 



määratud linna, ja teatud torn hoobi, ja võttis. 

{13:44} ja need, kes olid kargas mootor on 

linna; kusjuures linnas oli suur kära: 

{13.45} nii, et inimesed linna rentida oma 

riiete ja ronis pärast nende naised seinu ja 

lapsed, ja hüüdis suure häälega, et Simon beseeching 

anna neile rahu. 

{13:46...} ja nad ütlesid, ei meid vastavalt meie 

kurjus, kuid vastavalt sinu halastust. 

{13:47} Simon oli appeased suunas neid ning võitles 

enam nende vastu, vaid pane need linnast, ja 

maja, kus ebajumalaid olid ja nii kantakse puhastatud 

sinna laule ja thanksgiving. 

{13:48} Jah, ta pani uncleanness sellest välja ja panna 

sellised mehed nagu hoiaks õigust ja tegi tugevam 

kui see oli enne ja ehitas seal dwellingplace jaoks 

ise. 

{13:49} nemad ka torn Jeruusalemmas hoiti nii 

väin, et nad võiks tulevad esile ega lähe ka 

riik, ega osta ega müüa: mispärast nad olid väga 



stressi tõttu toidupoolist ja palju neist 

hävinud näljahäda läbi. 

{13:50...} siis karjus nad Simon, beseeching teda 

ühes nendega: mis asi talle anda; ja Millal 

ta oli pannud need sealt, ta puhastada torni 

saaste:: 

{13:51} ja sõlmitud kolm ja kahekümnenda päev 

teise kuu sada seitsekümmend ja esimesel aastal, koos 

Thanksgiving ja filiaalide palmipuud ja harfide tootmine, 

ja taldrikuid, ja viols, hümne ja laulud: sest 

oli hävitatud suur vaenlane välja Iisraeli. 

{13:52} ta pühitses ka, et sel päeval tuleks hoida 

igal aastal koos rõõm. Peale selle mäe templisse 

et oli torni ta tegi tugevamaks, kui see oli, ja 

seal ta elasime ise oma ettevõttega. 

{13:53} ja kui nägin Simon, et John tema poeg oli saanud 

vapper mees, ta tegi temast kapten hosts; ja ta 

elasime Gazera. 
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{14:1} nüüd sada kuuskümmend ja kaheteistkümnes aasta 



kuningas Demetrius kogunesid tema jõud ja läks 

Meediakanalite abil teda aidata võitluses Tryphone. 

{14:2}, aga kui Arsaces, kuningas Persia ja meedia, 

kuulnud, et Demetrius kanti tema territooriumil saatis ta 

üks tema princes võtta teda elus: 

{14:3} kes läks ja päästeti Demetrius, hulk ja 

võttis ta ja tõi ta Arsaces, kes ta pandi 

eestkostetava. 

{14:4} nagu Juuda maa, mis oli vaikne kõik päevad 

Simon; sest ta püüdis oma rahva selline tark, hea 

Kui igavesti oma asutuse ja au rahul neile ka. 

{14:5} ja ta oli austatud oma tegudes nii selles, 

et ta võttis Joppe on haven ja tehtud pääseb 

meri, saared 

{14:6} ja laiendada oma riigi piire ja 

taastatud riigis, 

{14:7} ja erakonnaks vangid, hulk 

ja oli võim Gazera ja Bethsura, ning 

torn, millest on ta võttis kõik uncleaness, ei olnud 

seal kõik mis talle vastu. 



{14:8} siis tegi nad kuni väites rahus, ja 

Maa andis oma kasvu ja puud välja oma puu. 

{14:9} vana meest istus kõik tänavatel, ühineme 

kokku on head asjad ja panna kuulsusrikas noormeest 

ja sõjakas rõivad. 

{14:10} ta ettenähtud toidupoolist linnad ja sätestatud 

neid igasuguseid sõjamoonaga, et austatud nn 

oli tuntud maailma lõpp juurde. 

{14:11} tegi ta rahu maal ja Iisrael rõõmustasid 

suure rõõmuga: 

{14:12} iga mees istus oma viinapuu ja tema viigipuu 

ja ei olnud ükski kaklus neid: 

{14:13 kumbki ei olnud seal mingeid vasakule võidelda maa 

nende vastu: Jah, ise kuningad olid kukutamist ja 

neil päevil. 

{14:14} peale ta tugevdada kõigile neile oma rahva 

mis toodi madal: õiguse, ta otsis; ja iga 

contemner seaduse ja kuri inimene, ta võttis ära. 

{14.15} ta kaunistab varjupaika ja korrutatakse 

laevade templi. 



{14:16} nüüd kui kuulda oli Roomas ja võimalikult suurel 

Sparta, Jonathan oli surnud, nad olid väga kahju. 

{14:17}, kuid kui nad kuulnud, et tema vend Simon 

esitamist ülempreester asepeadirektor ja valitses riigis, ja 

linnad seal: 

{14:18...} nad kirjutasid talle tabelites messingist, uuendada 

sõprus ja liiga, mis ta oli teinud Juudas 

ja Jonathan vendadele: 

{14:19...} mis kirjutised olid lugenud ning 

kogudus Jeruusalemmas. 

{14:20...} ja see on koopia tähed mis selle 

Lacedemonians saata; Valitsejad Lacedemonians, mille 

linna juurde Simon ülempreester, ja vanemad, ja 

preestrid ja juudid, meie vennad, inimeste 

saada tervitus: 

{14:21...} suursaadikud, mis saadeti meie rahvale 

sertifitseeritud meile oma hiilguse ja au: mispärast me olime 

nende tulemise rõõmus 

{14:22} ja kas registreerima asju et nad rääkis, et 

nõukogu inimesi sel viisil; Suurbritannia poeg 



Taanieli ja Antipater poeg Jason, juudid 

suursaadikud, tuli meil uuendada oli sõprus 

koos meiega. 

{14:23...} ja see meel mehed meelelahutuslikus inimesed 

auväärselt, ja panna oma ambassage ja koopia 

publick kirjed lõpuni ning Lacedemonians inimesed 

olla selle mälestusmärk: meil on 

kirjutada koopia sellest endale Simon ülempreester. 

{14:24} pärast seda Simon Numenius Rooma koos on 

suur kilp tuhat naela kulla kaal kinnitamiseks 

liigas koos nendega. 

{14:25...} kinnituseks, kui inimesed kuule, nad ütlesid, mida 

Tänu me annavad Simon ja tema poega? 

{14:26...} ta ja tema vennad ja oma 

isa on loonud Iisraeli ja kihutas kaugusel võitluses oma 

vaenlased, ning vabadus. 

{14:27...} nii siis nad kirjutasid tabelites messingist, mis 

tootmistegevuse pärast samba mount Sion: ja see on koopia 

kirjutamine; Kaheksateistkümnendal päeval kuu Elul, sel on 



sada kuuskümmend ja kaheteistkümnendat aastat on kolmanda 
aasta 

Simon ülempreester, 

{14:28...} kell Saramel suure koguduse ning 

preestrid, ja inimesed ja valitsejad riigi ja vanemad 

riigi, olid need asjad meile teatavaks. 

{14:29} Forasmuch, kuna sageli on olnud sõdade 

riigis, kus nende pühakoda pidamise 

ja õigusega, Simon Mattathias, poeg, ning tulevaste põlvede 

Jarib, koos tema vennad, panna end 

ohus ja vastupanu oma rahva vaenlased ei oma 

rahvas suur au: 

{14.30} (sest pärast Jonathan, kogunud oma 

rahvas koos, ja nende ülempreester lisati tema 

inimesed, 

{14:31...} oma vaenlased valmis vallutada oma riigi 

et nad võivad hävitada, ja panna käed varjupaika: 

{14:32} mil Simon tõusis üles ja võitles oma 

rahvas, ja relvastatud osa oma aine on 

vaprad mehed tema inimesed ja andis neile palka, 



{14:33...} ja kangendatud Juudamaal, linnad koos 

Bethsura, et suund Juuda piiride järel, kus on 

vestid vaenlased olnud enne; kuid ta on garnisoni 

juudid seal: 

{14:34...} peale ta kangendatud Joppa, mis pärast suund on 

mere- ja Gazera, mis bordereth pärast Azotus, kus on 

vaenlasi oli elanud enne: kuid ta sinna juudid, ja 
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varustatud kõike mugav hüvitamiseks 

selle.) 

{14:35...} inimesed laulsid seetõttu Simon, toimingud ja 

juurde mida hiilguse mõtles viia oma rahva, teda 

president ja chief preester, sest ta oli teinud kõik 

need asjad ja õigus ja usku, mida ta säilitama 

oma rahva ja selle eest püüdis kõigi vahenditega ülendab tema 

inimesed. 

{14:36} jaoks oma aega kingatootjatest käed, nii et asjad 

et Pagan võeti kokku oma riigis ja nad 

ka viibisid Jeruusalemmas, David, kes oli linna 

endast torn, millest need välja, ja 



reostunud kõike pühamu ja palju haiget tegi selle 

Püha koht: 

{14:37} kuid ta juudid selles. ja rikastatud seda ning 

riigi ja linna, ja seinad üles äratanud 

Jeruusalemm. 

{14:38} King Demetrius kinnitas talle kõrge 

preesterluse need asjad vastavalt 

{14:39} tegi temast üks tema sõbrad ja au 

talle suur au. 

{14:40} ta oli kuulnud öelda, et roomlased olid kutsutud 

Juudid oma sõprade ja mõttekaaslaste vahel ja vennad; ja 

et need olid meelelahutust Simon suursaadikud 

auväärselt; 

{14:41} ka juudid ja preestrid olid hea meel 

et Simon tuleks kuberner ja ülempreester jaoks 

kunagi, enne, kui peaks tekkima truu prohvet; 

{14:42} peale selle et ta tuleks nende kapten ja 

tuleks võtta sanctuary, lasta neil üle oma 

töötab, ja üle kogu riigi ja armour, ning üle 

kindlused, et, ma ütlen, ta tuleks võtta vastutus selle 



Sanctuary; 

{14:43...} kõrval see, et ta tuleks täita ning iga 

mees ja kõik kirjutised riigis teha 

tema nimi, ja et tuleks ta lilla, riietatud ja 

sobib kuld 

{14:44} ka et see peaks olema seaduslik ükski selle 

inimesed või preestrid murda kõik need asjad või gainsay 

tema sõnul või koguda riigis ilma koost 

riietatud lilla või kanda luku kuld; 

{14:45...} ja igaüks, kes tuleks teha teisiti või murda 

Kõik need asjad tuleks ta karistada. 

{14:46} see meeldis kõik inimesed tegeleda Simon, seega 

ja teha nii, nagu on öeldud. 

{14:47} siis Simon vastu käesoleva artikli ja oli hästi 

õnnelik, et ülempreester, ja kapten ja president on 

Juudid ja preestrid, ja kaitsta neid kõiki. 

{14:48} nii nad käskis, et see tekst peab olema 

kasutusele tabelid messingist ja et need tuleks luua 
maksimaalselt 

tavapärase sanctuary nähtavale kohale; 



{14:49} ka et selle koopiad tuleks sätestada 

riigikassa, Simon ja tema pojad võisid end 

neid. 

{15:1} Pealegi Taanieli poeg Demetrius kuningas 

saatis juurde Simon preester mere saartel 

ja prints juutide ja kõigile inimestele; 

{15:2} sisu millest olid need: kuningas Antiochus 

Simon ülempreester ja prints tema inimesed, ja et selle 

inimesed juudid, tervitus: 

{15:3} Forasmuch, kuna teatavaid pestilent mehed on anastada 

Meie isad ja minu eesmärk on väljakutse 

see uuesti, et ma võib taastada vana pankrotivara ja selle 

lõpuks kogunud hulgaliselt välisriikide sõdurit 

ja valmis laevade sõja; 

{15:4} minu tähendus, olles ka läbi riigi, 

et ma võib avenged neist, mis on hävitatud, ja 

tehtud paljudes linnades Kuningriigis lohutu: 

{15:5} nüüd seetõttu kinnitan sulle kõik oblations 

kes enne mind kings andnud sulle ja üldse 

Lisaks nad anda kingitused. 



{15:6} ma sulle lastakse ka müntide raha Sinu 

riik, kus sinu oma templi. 

{15:7} ja Jeruusalemma ja varjupaika, 

Las nad olla vaba; ja sa oled made, soomus ja 

lase kindlused, et sa oled ehitatud ja keepest su käed, 

need jäävad sulle. 

{15:8} ja kui midagi tuleb, või peab olema kuningas, kuna 

lase tal andeks sulle: Seekord edasi igavesti. 

{15:9} Lisaks, kui oleme saanud meie 

Kuningriigi, me austame sind ja su rahvas ja su 

tempel, suur au, et teie au on 

tuntud kogu maailmas. 

{15:10} aastal sada kuuskümmend ja neljateistkümnendast 

Taanieli läks maa tema: mil 

kõik jõud tuli kokku temale, et vähesed jäid 

koos Tryphon. 

{15:11} Mispärast elluviimiseks kuningas Taanieli, ta 

põgenes juurde Dora, mis mere poole suund: 

{15:12} sest ta nägi, et mured tulid talle korraga 

üks kord, ja et tema jõud oli hüljatud teda. 



{15:13} siis camped Taanieli Dora, võttes vastu 

temaga sada ja kakskümmend tuhat mehed of war, ja 

kaheksa tuhat ratsanikku. 

{15:14} ja kuna ta oli compassed linnas ringi 

liidetud ja täiendavalt laevade lähedal linna mere pool, ta 

vaidlusküllaseks linna maismaad ja meritsi, samuti ei kandnud 
ta iga 

minna, või. 

{15.15} tähendab hooajal tuli Suurbritannia ja tema 

ettevõtte Roomast, kirjad kuningad ja 

riikides; kus kanti neid asju: 

{15:16} Lucius, konsul roomlaste kuninga juurde 

Ptolemee, tervitus: 

{15:17} the Jews' suursaadikud, meie sõbrad ja 

mõttekaaslaste vahel, tuli meil uuendada vana sõprus ja 

liigas, Simon ülempreester ja kella saatmist ning 

inimesed juudid: 
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{15:18...} ja nad viisid tuhat kulla kilp 

nael. 



{15:19...} Me arvasin, et see hea seepärast juurde kirjutada ning 

kuningad ja riikidele, et nad peaksid ei kahjusta neid, ega 

võitlus nende, nende linnad või riigid ega veel abi nende 

vaenlasi nende vastu. 

{15:20...} tundus ka hea meile saada kilp 

neid. 

{15:21} kui seetõttu tuleb iga pestilent kaaslasi, et 

on teile oma riigist põgenenud, pakkuda neile juurde 

Simon ülempreester, et ta võib need vastavalt karistada 

oma seadustele. 

{15:22} samu asju kirjutas ta samuti juurde 

Demetrius kuningas ja Attalus, Ariarathes ja Arsaces, 

{15:23...} ja kõikides riikides ning Sampsames, ja 

Lacedemonians, ja Delus, Myndus ja Sicyon, 

ja Caria, ja Samos, ja Pamphylia ja Lüükia, ja 

Halicarnassus, ja Rhodus, ja Aradus ja Cos, ja Side, 

ja Aradus, ja Gortyna, ja Cnidus ning Küpros, ja 

Cyrene. 

{15:24...} ja koopia käesoleva artikli nad kirjutas Simon on 

ülempreester. 



{15:25} nii Taanieli kuninga camped Dora vastu ning 

teisel päeval, ründas ta pidevalt, ja teeb mootorid, 

milliste ta vait Tryphon, et ta ei võiks 

minna läbi ega ka. 

{15:26...} sel ajal Simon saatis ta kaks tuhat valitud 

meeste abi ka, hõbe ja kuld ja palju vestid. 

{15:27...} siiski ta ei saa neid, kuid 

Kõik lepingud, mis ta oli teinud temaga piduri eespool, 

ja sai kummaline tema juurde. 

{15:28...} Lisaks sellele ta saatis tema juurde Athenobius, üks 

tema sõbrad juurde ja öelda, te kinni 

Joppe ja Gazera; torn ongi Jeruusalemmas, 

mis on minu realm linnad. 

{15:29} piire selle te on raisatud ja teha 

suur maal haiget ja sain paljudes kohtades võim 

jooksul minu Kuningriigi. 

{15.30} nüüd seetõttu pakkuda linnad, mis te olete 

võtta, ja kohti, millest te saanud austust 

Juuda piirideta Dominion: 

{15:31...} või muidu mulle neid viissada talenti 



Silver; ja kahju, mis te olete teinud ja ka austust 

linnad, muud viissada andeid: kui mitte, maitsekalt 

ja sinu vastu võidelda 

{15:32} nii Athenobius kuninga sõber tuli 

Jeruusalemm: ja kui ta nägi Simon, auks ning 

kuld- ja plaat ja suur kohalviibimise kapp 

ta oli hämmingus ja ütlesin talle kuninga sõnum. 

{15:33...} siis Simon vastas ja ütles temale: me 

ei võtnud teiste inimeste maa ega holden mis mis 

appertaineth, kuid meie isade pärand 

mis meie vaenlased oli ebaseaduslikult valduses olevate teatud 

aeg. 

{15:34...} mispärast me tal võimalus, et 

Meie isade pärand. 

{15:35...} ja seepärast sa demandest Joppe ja Gazera, 

Kuigi nad tegid suurt kahju meie riigi rahvale 

veel me annab sulle on sada neid andeid. Kokku tulnud 

Athenobius vastas talle mitte sõna; 

{15:36} aga raev naasis kuningas ja tehtud 

aruande talle neist sõnavõtud ja au 



Simon, ja kõik, mida ta oli näinud: misjärel kuningas oli 

üle nurisesid. 

{15:37} samal ajal põgenes Tryphon laevaga juurde 

Orthosias. 

{15:38} kuningas ta esitada Cendebeus kapten merele 

rannikul ja andis talle hulk footmen ja ratsanikku, 

{15:39} ja käskis tal eemaldada oma vastuvõtva poole 

Juuda; ka käskis teda ehitada üles Cedron, ja 

väravad, rikastada ja sõda inimest; Aga kui 

kuningas ise, ta tegutsenud Tryphon. 

{15:40} nii Cendebeus Jamnia tuli ja hakkas 

esile kutsuda inimesi ja Juuda tungida ja võtta selle 

inimesed vangide ja tappa neid. 

{15:41} ning kui oli ta rajanud Cedrou, ta 

ratsanikku seal ja lõpuks footmen, hulk mis 

väljastamine, need võib teha outroads, kuidas pärast 

Juudamaal, kuningas oli teda käskinud. 

{16:1} siis oli kuni John Gazera ja ütles Simon 

tema isa Cendebeus oli teinud. 

{16:2} mispärast Simon nimetatakse tema vanima poja, Juudas 



ja John, ja ütles neile, ma ja mu vennad ja mu 

Isa maja, kunagi minu noorusest unto sellel päeval on 

võidelnud vaenlased Iisraeli; ja asjad on 

meie kätes, mis me teinud nii hästi ettevõttejuhtide 

Iisrael sageli. 

{16:3} aga nüüd ma olen vana, ning teie, Jumala halastust on 

piisav Vanus: Olge asemel mina ja mu vend ja minna 

ja taevast abi olla koos meie rahvas võitlema 

te. 

{16:4} nii, et ta valis kakskümmend tuhat riigist välja 

sõjamehed ratsanikku, kes läks vastu 

Cendebeus, ja hingas tol õhtul kell Modin. 

{16:5} ja kui nad hommikul, tõusis ja läks 

arvesse plain, Vaata, vägev suur majutada nii footmen 

ja ratsanikku tuli nende vastu: howbeit oli saanud 

vesi oja vahele neid. 

{16:6} nii ta ja tema inimesed lõi neile vastu: 

ja kui ta nägi, et inimesed kartsid minna üle selle 

vesi oja, ta läks esimene üle ise, ja seejärel mehed 

nähes teda tema läbinud. 



{16:7} et teinud, ta oma meest jagada, ning selle 

ratsanikku ning footmen keset: vaenlased ' 

ratsanikku oli väga palju. 

{16:8} siis kõlasid need Püha trompetid: 

kusjuures Cendebeus ja tema peremees pandi lennu, nii 

et paljud neist olid tapetud ja jäänuk gat neil 
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tugeva positsiooni. 

{16:9}, sel ajal oli Juudas Johannese vend haavata; 

kuid John ikka järgida pärast neid, kuni ta tuli Cedron, 

mis Cendebeus oli ehitanud. 

{16:10} nii põgenesid isegi juurde tornid järgmistes 
valdkondades: 

Azotus; mispärast ta põletas ta tulega: nii et ei olnud 

tapnud neid ligi kaks tuhat meest. Hiljem ta 

tagasi rahu Juudamaal maa sisse. 

{16:11} Jericho puhta peale tehti Ptolemeus 

Abubus poeg tegi kapten ja ta oli arvukus 

Silver ja gold: 

{16:12} ta oli kõrge preestri poeg õigusteaduses. 



{16:13 mispärast tema süda on tõstsin, ta arvas, et 

saada riigi ise ja seejärel konsulteerida 

deceitfully vastu Simon ja tema pojad neid hävitada. 

{16:14} nüüd Simon oli külastavad linna mis olid 

riigi ja hoolitsedes hea tellimine 

mil ta tuli alla ise Jericho koos oma 

poja, Mattathias ja Juudas, sada kuuskümmend ja 

seitsmeteistkümnes aasta, kroonika, nn Sabat: 

{16:15} kus poeg Abubus saanute seas 

deceitfully vähe trümmi nimega Docus, mis tal oli 

ehitatud, tegi neist suur banketisaal: howbeit ta oli peitnud 
mehed 

seal. 

{16:16} kui Simon ja tema pojad oli purjus suures osas, 

Ptolemee ja tema mehed tõusis üles ja võttis oma relvad ja 

pärast Simon tulid ning banketi koht ja tapsid ta, 

ja tema kaks poega, ja teatavate oma teenijat. 

{16:17} mis tehes, sooritas suur reetmine 

ja recompensed kurja hea. 

{16:18} siis Ptolemee kirjutas need asjad ja saatis selle 



King, et ta saadaks talle võõrustab teda, ja ta 

annaksid talle riigi ja linnade. 

{16:19} ta saatis teised ka tappa John Gazera: ja 

juurde tribüünitoolid saatis ta tähed tulevad temale, et ta 

võib anda neile silver, ja kuld ja hüved. 

{16:20} ja teised ta saatis Jeruusalemma, ning 

templi mägi. 

{16:21} nüüd üks oli käsk eespool Gazera ja rääkis John 

olid tapnud oma isa ja vennad, ja quoth ta, 

Ptolemee on saadetud ka sind tappa. 

{16:22} käesoleva artikli, kui ta kuulis, ta oli üllatunud, suuvalu: 
nii 

ta pani käed neid, mis olid tulnud hävitada teda, ja 

tapsid sest ta teadis, et nad püüdsid teha talle ära. 

{16:23} nagu John ja tema puhkeaja 

sõjad ja väärt teod mida ta tegi, ja hoone 

seinad, mis ta tegi ja tema tegemisi 

{16:24} Vaata, need on kirjutatud tema 

preesterkond, sai temast ülempreester pärast tema aeg 

isa. 

 


